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Στις 25 Νοεμβρίου του 2011 στις 5 το μεσημέρι, ο «ξαπλωτός» άνθρωπος της φωτογραφίας μόλις είχε πεθάνει. Βρισκόταν στο
σταθμό του προαστίου Shanxi Taiyuan της Κίνας περιμένοντας το
τραίνο. Ένας βουδδιστής μοναχός τον προσέγγισε, κατάλαβε πως η
ψυχή αποχωρίστηκε από το σώμα, του έκανε μια βαθιά υπόκλιση και
προσευχήθηκε για την ψυχή και το ταξίδι της.
Ο κόσμος τριγύρω απομακρυνόταν και αποσβολωμένοι όλοι
έπαιρναν ένα ισχυρό μάθημα και από τη ζωή και από τον μοναχό.
Πως στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο μια και ουδείς γνωρίζει
το πόσο θα ζήσει και πως ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο μοναχός μολονότι δεν μπορούσε να κάνει πρακτικά κάτι για να βοηθήσει τον άνθρωπο, έσπευσε να
βοηθήσει προσευχόμενος γι’ αυτόν, κρατώντας του το χέρι για να
συνδεθεί μαζί του.
Gassho!

Τοις φιλαναγνώσταις

Η

πρώτη δασκάλα του Κόμυο Ρέικι συστήματος που δημιούργησε ένα
ηλεκτρονικό περιοδικό, είναι η ιταλίδα Chiara Grandi και το διέθεσε το 2011 δωρεάν
στο διαδικτυακό της τόπο για το κόμυο Ρέικι σύστημα: chiaragrandi.it Δεν έχω κάποια
άλλη αντίστοιχη προσπάθεια υπ’ όψιν, γι’ αυτό και το πρώτο τεύχος αφιερώνεται
σ’ εκείνην, την πηγή εμπνεύσεως του περιοδικού Komyo Reiki για την Ελλάδα.
Επιθυμώ να μεγαλώσει ο ενθουσιασμός των Ελλήνων δασκάλων του κόμυο
Ρέικι συστήματος και όλοι μαζί να πλέξουμε τις ιδέες μας δημιουργώντας ένα
χαλί επί του οποίου θα πατήσει ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει το
ιαπωνικό Ρέικι σύστημα. Όποιος θέλει να γράψει, μπορεί, αρκεί να κινείται στο
πλαίσιο της διδασκαλίας του Mikao Usui sensei. Εύχομαι να ενωθούμε όλοι μας.
Η ενέργεια Ρέικι από μόνη της είναι απόλυτα καλή και φέρνει το μήνυμα
της ειρήνης. Πριν από πολύ καιρό όταν πρωτο-είχα πάρει τη μύηση για το βαθμό
του δασκάλου άρχισα να ρωτώ σαν άλλος χωριάτης, άλλους δασκάλους Ρέικι, αν
γνωρίζουν το κόμυο Ρέικι και την ιστορία του. Ούτε στη χώρα μας, ούτε στο εξωτερικό
ήταν γνωστό το σύστημα. Έτσι ξεκίνησα τη δημιουργία κάποιων διαδικτυακών
χώρων με σκοπό την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού. Το komyoreikihellas.
com και το περιοδικό αποσκοπούν στη διάδοση του συστήματος. Όποιος θέλει να
βοηθήσει με το δικό του τρόπο, ας στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με τις ιδέες του.
Η Chiara γράφει πώς ήταν τα πράγματα στην αρχή της προσπάθειάς της στην
Ιταλία… «Όλα φαίνονταν μεγαλύτερα από εμάς…» Μετά με θέρμη υποδέχθηκαν τον
Hyakuten και περιγράφει πως τους ανανέωσε η παρουσία του και
η διδασκαλία του. Ο αρχηγός του συστήματος, Hyakuten Inamoto είναι ένας πολύ ήρεμος, ευγενικός, γαλήνιος άνθρωπος. Σε
κερδίζει με το χαρακτήρα του. Όπως γράφει και η Lilia Marquez,
δασκάλα του κόμυο Ρέικι συστήματος από την Αμερική, αποτελεί
την ενσάρκωση της διδασκαλίας του Ρέικι συστήματος. Κάτι
αντίστοιχο μου είχε πει και η μαθήτριά μου η Χρύσα όταν τον είχε
γνωρίσει το Μάρτιο του 2010 που είχε επισκεφθεί τη χώρα μας.
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Γνωριμία με το Κόμυο
Ρέικι Σύστημα
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
Komyo Reiki Shihan

Σ

τη χώρα αυτή, της ενδόξου ιστορίας μας και του περιλάμπρου πολιτισμού
μας, γεννήθηκε κάθε τι που έχει σχέση με τη λογική, την τέχνη, την επιστήμη, τη μεταφυσική. Η μεταφυσική ως όρος προέρχεται από μια ιδέα των αλεξανδρινών φιλολόγων,
οι οποίοι θέλοντας να ταξινομήσουν τα «Φυσικά» του Αριστοτέλους χαρακτήρισαν κάποια κείμενα ως μετά αυτών –των φυσικών δηλαδή- καλώντας τα «Μετά τα Φυσικά».
Το κόμυο Ρέικι σύστημα ανήκει στον πνευματικό χώρο και δεν εννοούμε φυσικά, τα πνεύματα ή τις séances. Δεν είναι θρησκεία ούτε αίρεση ούτε παραθρησκευτική
οργάνωση. Το κόμυο Ρέικι σύστημα αποτελείται από κάποιες τεχνικές πρακτικές καθώς και από μια απλή διδασκαλία σοφίας, οι οποίες στοχεύουν στο να αναγεννηθεί
εσωτερικά ο άνθρωπος κερδίζοντας μετά κόπων, την εσωτερική γαλήνη, «τη σίγαση
της εσωτερικής φωνής», όπως διδάσκει ο αρχηγός του, Hyakuten Inamoto sensei.
Ως πνευματικό μονοπάτι ή σύστημα, δεν απαιτεί κάποιος να πιστεύει σε μία
συγκεκριμένη θρησκεία. Ο Hyakuten Inamoto sensei (1940-σήμερα) είναι βουδδιστής, όπως βουδδίστρια ήταν και η δασκάλα του, η Chiyoko Yamaguchi (19212003) και ο δάσκαλος αυτής, Chujiro Hayashi (1879-1940) και ο δάσκαλος αυτού
και ιδρυτής του συστήματος, Mikao Usui (1865-1926). Όμως ο Usui sensei παρ’ ότι
ήταν βουδδιστής έψαξε όλες τις θρησκείες αναζητώντας μια μέθοδο θεραπείας των
όντων. Μετά από μια μεγάλη περιπλάνηση και έρευνα ζωής μάζεψε πολλές ιδέες,
αλλά δεν ανακάλυψε τη μέθοδο που επιθυμούσε. Μια ημέρα διαλογιζόμενος δίπλα
από τα κρύα νερά του όρους Kurama φωτίστηκε με αυτό που αναζητούσε. Η γνώση που έλαβε, διαδόθηκε από τον ίδιο και μοιράστηκε στους Ιάπωνες ως Ρέικι σύστημα. Ο Usui sensei δεν θέλησε να περιβάλει το σύστημά του με βουδδιστικούς κανονισμούς, διότι λειτουργούσε ούτως ή άλλως. Έτσι, δεν δημιούργησε κάποιο άλλο
στυλ βουδδισμού, αλλά μια νέα τεχνική, ένα μονοπάτι εκτός θρησκειών και δογμάτων.
«Εἶναι λοιπὸν κάτι τὸ θαυμάσιον, ἐὰν ὁ Θεὸς πάντοτε ἔχει εὐτυχισμένην ὕπαρξιν,
ἔτσι ὅμως σπανίως τὴν ἔχουμε κι ἐμεῖς. Εἶναι δὲ ἔτι θαυμασιώτερον, ἐὰν ὁ βαθμὸς
τῆς εὐτυχίας Του, εἶναι μεγαλύτερος. Καὶ πράγματι ἔτσι εἶναι. Βεβαίως καὶ ζωὴ
ὑπάρχει στὸν θεόν. Διότι ζωὴ εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ νοῦ, ἡ δὲ ἐνέργεια εἶναι Ἐκεῖνος.»
(Μετὰ τὰ Φυσικὰ, 1172 b)
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Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με το Ρέικι
σύστημα αν δεν είναι θρησκευόμενος, διότι ο πνευματισμός, η ενέργεια, η επαφή με
τον αόρατο κόσμο, είναι αποτέλεσμα μιας θρησκευτικής πίστης. Αν κάποιος θέλει να
παραλογίζεται με την ιδέα πως ο Θεός δεν φροντίζει τα όντα του, τότε δεν πρόκειται
αυτό το άτομο να πιστέψει πως ο Δημιουργός του μοιράζει μια ενέργεια σε όλα τα όντα
και πως με κάποιες τεχνικές αυτή μπορεί να διοχετευτεί από ένα ον σε κάποιο άλλο.

Mikao Usui

Chujiro Hayashi

Yamaguchi Chiyoko

Ο αρχηγός του κόμυο Ρέικι συστήματος, Hyakuten Inamoto είναι βουδδιστής
μοναχός. Ζει στο Kyoto της Ιαπωνίας, όπου και ξεναγεί τους τουρίστες που έρχονται
να γνωρίσουν το όρος Kurama. Επίσης, κανονίζει ανταλλαγές ενέργειας (Reiki shares)
στο κέντρο του (Kyoto Healing center), διδάσκει το στυλ κόμυο, ταξιδεύει ανά τον
κόσμο για να κάνει μαθήματα στους δασκάλους του στυλ, και λειτουργεί ως μεταφραστής στις ομιλίες του άλλου μεγάλου δασκάλου Hiroshi Doi, ιδρυτή του Gendai Reiki.
Ο Hyakuten ήρθε σε επαφή με το Ρέικι σύστημα από κάποιο βιβλίο μιας Αμερκανίδος για το Ρέικι σύστημα, το οποίο βρήκε σε ένα βιβλιοπωλείο, σε μεγάλη ηλικία. Ήταν βουδδιστής μοναχός τότε, του κλάδου Jodo-Shu. Τριγυρνούσε συχνά
στα βιβλιοπωλεία… Το Ρέκι σύστημα όπως περιγραφόταν, τον γέμιζε ως άνθρωπο. Έψαξε και βρήκε διαφόρους δασκάλους, όμως η τιμή πάντοτε ήταν απαγορευτική για τον ίδιο. Έτσι απογοητευμένος μιλούσε στους φίλους του για το θησαυρό
που είχε ανακαλύψει, αλλά δεν μπορούσε να γνωρίσει. Κάποιος του μίλησε για μια
κυρία που είναι δασκάλα Ρέικι, η οποία διατηρεί χαμηλούς τόνους και ίσως εκείνη
θα μπορούσε να τον δεχθεί ως μαθητή της δωρεάν! Ο Χυακούτεν περιχαρής πήγε
και της χτύπησε την πόρτα. Ήταν η Chiyoko Yamaguchi. Η Yamaguchi δημιούργησε μια μικρή συμπαγή κοινότητα Ρέικι με τον Hyakuten να αποτελεί το πιο ζωηρό μέλος. Μάλιστα ήταν τόσο μανιώδης που πήγαινε και της χτυπούσε την πόρτα,
σε ημέρες που δεν είχαν κανονίσει συναντήσεις Ρέικι, και της έλεγε: “Reiju please!”,
δηλαδή δώστε μου ενέργεια. Ήταν πολύ αγαπητός και είχε βρει αυτό που έψαχνε.

Hellenic Komyo Reiki Magazine 		

Issue One1			

7

Το 2003 η Yamaguchi πέθανε και ο Hyakuten ξεκίνησε μετά από λίγο να διδάσκει
το σύστημα της δασκάλας του, το κόμυο Ρέικι. Σε αντίθεση με τους σεβαστούς Ιάπωνες
δασκάλους, ο Hyakuten ήταν πρόθυμος να διδάξει και σε μη Ιάπωνες το στυλ κόμυο.
Όποιος ήθελε λοιπόν να γνωρίσει ένα στυλ αυθεντικό, έπρεπε να ταξιδέψει μέχρι το Kyoto
και να πληρώσει τα διδασκάλεια. Η δασκάλα μου: Αργυρώ Μπαρλαμά ταξίδεψε το 2004
και τον βρήκε. Έτσι ήρθε το κόμυο Ρέικι σύστημα στη χώρα μας. Έκτοτε ο Hyakuten έχει
έρθει τρεις φορές στη χώρα μας (2006, 2010, 2011) δίδοντας ομιλίες με ελεύθερη είσοδο
στο κοινό, απαντώντας στις ερωτήσεις, διδάσκοντας-ενημερώνοντας τους μαθητές του
τρίτου βαθμού (Okuden) και τους δασκάλους (Shinpiden) σε Αθήνα και Θεσσαλονίνη.
Αναλυτικότερα, ο Hyakuten Inamoto sensei ήρθε από τη 1 ως τις 4 Απριλίου
το 2006 στην στο κλεινόν άστυ, πραγματοποιώντας μια δημόσια ομιλία σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο και κάνοντας ένα διήμερο σεμινάριο μυώντας δασκάλους Ρέικι,
στο κόμυο Ρέικι σύστημα. Δεύτερη φορά ερχόμενος το Μάρτιο του 2010 στας Αθήνας μίλησε σε κοινό για το ιαπωνικό Ρέικι σύστημα προβάλλοντας φωτογραφίες από
το όρος Kurama και εξηγώντας τα διάφορα βουδδιστικά σύμβολα. Κατόπιν δέχθηκε
ερωτήσεις για το σύστημα από το κοινό. Η ομιλία διεξήχθη στο πνευματικό κέντρο
των Αθηνών. Την επομένη μέρα ακολούθησε 6ωρο σεμινάριο σε δασκάλους και μαθητές τρίτου βαθμού, ενώ αργότερα γεύμα. Το 2011 για τρίτη φορά ο δάσκαλος ήρθε
στη χώρα μας επισκεπτόμενος πλην των Αθηνών, και την πόλη της Θεσσαλονίκης,
δίδοντας ομιλία στο Κέντρο Ιστορίας της πόλης στις 11 Φεβρουαρίου. Την επομένη
μέρα μίλησε στους δασκάλους της Θεσσαλονίκης και τη μεθεπόμενη στους δασκάλους των Αθηνών. Το 2012 ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες κουράστηκε πολύ, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία θρόμβων στην πυλαία φλέβα. Αυτό τo διάστημα
αναρρώνει στη Νέα Υόρκη (κοντά στους δασκάλους της Αμερικής) και στο Κυότο.
-Ντερζιώτης Κωνσταντίνος Komyo Reiki Shihan of Hellas

Ο αρχηγός Hyakuten Inamoto με δασκάλους και μαθητές
στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2010
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Όνομα: Hyakuten Inamoto
Βουδδιστικό όνομα: Shaku
Κινέζικο ζώδιο: δράκος
Θρησκευτικά πιστεύω: ανεξάρτητος βουδδιστής μοναχός
Χαρακτηριστικά: μαθητής της Yamaguchi Chiyoko, ιδρυτής της ένωσης Κόμυο Ρέικι και του Κόμυο Ρέικι συστήματος, κάτοχος του Kyoto Healing Center, μεταφραστής
της επιτύμβιας στήλης του Μ. Usui sensei, φίλος και
μεταφραστής του Hiroshi Doi sensei και αυθεντία επί
του Ρέικι συστήματος.
Ο Χυακούτεν (ή Χυάκουτεν) Ιναμότο είναι ένας βουδδιστής μοναχός, ο οποίος ζει και
δραστηριοποιείται στο Kyoto της Ιαπωνίας. Αν και ανήκει στον κλάδο Jodo shu (=αγνή γη)
θεωρεί ανεξάρτητο τον εαυτό του μια και δεν δεσμεύεται από κάποιο ναό ή μοναστήρι, αλλά
ασκείται ατομικά.
Μερικά χρόνια πριν όταν δρούσε ως μοναχός, αν και τον ικανοποιούσε αυτό το λειτούργημα προς τους ανθρώπους, ένιωθε πως κάτι λείπει σε αυτό. Είχε μελετήσει τις βουδδιστικές διδασκαλίες και μοιραζόταν το dharma, αλλά αισθανόταν πως χρειαζόταν μια φυσική
–ολιστική- όψη της θεραπείας
του ατόμου, πέραν των νοητικο-πνευματικών διδασκαλιών.
Αισθανόταν πως κάτι του έχει
διαφύγει.
Άρχισε να ερευνά ακούραστα αυτήν του την ανησυχία, μέχρι που μια ημέρα βρήκε
ένα βιβλίο για μια τεχνική που
καλείτο Ρέικι. Το βιβλίο ήταν
μεταφρασμένο στα Ιαπωνικά
και είχε τίτλο: «Η Ακτινοβόλος
Τεχνική». Είχε γραφεί από την
Barbara Ray, μια εκ των 22 δασκάλων που μύησε η δασκάλα
Takata. Μετά την ανάγνωσή
του, ενθουσιάστηκε και ήθελε
να μάθει το σύστημα Ρέικι.
Τελικά αναζήτησε την κυρία
Yamaguchi και την παρότρυνε
να του διδάξει αυτή την τεχνική.
Λάμβανε συντονισμούς
στην ενέργεια Ρέικι από την
κυρία Yamaguchi σε εβδομαδιαία βάση και μερικές φορές
συχνότερα. Ο ίδιος προέβη σε βαθιά έρευνα επί του συστήματος και επί των διδασκαλιών του
Mikao Usui. Ο Hyakuten ίδρυσε την Komyo Reiki Kai και ξεκίνησε να διδάσκει το στυλ Κόμυο, στην Ιαπωνία το 1998. Τώρα διδάσκει σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζεται διεθνώς ως
αυθεντία επί του Ρέικι συστήματος. Επίσης, ο Hyakuten έχει διατελέσει σύμβουλος εκδόσεων
και μεταφραστής πολλών συγγραφέων συμπεριλαμβανομένων των Frans & Bronwen Stienes
του “The Reiki Sourcebook” και της ξακουστής δασκάλας Pamela Miles συγγραφέως του
“Reiki A Comprehensive Guide”.
Η ένωση Κόμυο Ρέικι ακολουθεί τη διδασκαλία του δασκάλου Usui κι επικεντρώνεται
στη θεραπεία όχι μόνο του σώματος, αλλά κυρίως του νου και του πνεύματος. Ο δάσκαλος
Usui πίστευε πως η πνευματική αναγέννηση-ανάταση επιφέρει σωματική ανάταση και προσδίδει την ικανότητα της αυτοϊάσεως στο σώμα. Ο δάσκαλος Hyakuten πιστεύει το ίδιο πράγμα.
-Cerise LaCore, διαχειρίστρια του διαδ. τόπου komyoreikikai.org, Komyo Reiki shihan
*H φωτογραφία παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Namaste της Νέας Υόρκης

Το ταξίδι μου στο
Ρέικι σύστημα
Μέρος Ι

Ή

μουν γύρω στα 20 όταν ύστερα από θεϊκή καθοδήγηση (δεν υπερβάλλω) πήγα σε ένα ξενοδοχείο που γίνονταν ομιλίες για το Ρέικι σύστημα. Τότε είχα μεγάλη εμπειρία με την ενέργεια και τις χρήσεις της, αλλά δεν πίστευα
στα όσα είχα διαβάσει για το Ρέικι σύστημα. Μου φαινόταν
πολύ απλό για να είναι αληθινό. Όμως η μοίρα μιλούσε αυτή
τη φορά και κανείς δεν θέλει να δυσαρεστήσει μία από τις
τρεις κόρες (Κλωθώ, Λάχεσις, Ατροπός)…
Από το πρωί άκουγα διαφόρους
ομιλητές, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν
πολλά νούμερα… Τα έχει αυτά ο χώρος
των φυσικών θεραπειών και όχι μόνο. Κάποιοι απεραντολογούσαν, άλλοι ξέφευγαν
από το θέμα και ανέφεραν πολιτικά ζητήματα, άλλοι έλεγαν ανοησίες για πράγματα που ήδη γνώριζα, άλλοι προσέγγιζαν
το σύστημα με τρόπο που θύμιζε εταιρικούς εκπροσώπους, άλλοι αναζητούσαν
κάποιου είδους αποδοχή από το κοινό,
ενώ υπήρχαν και πολλοί που μιλούσαν με
αληθινό θαυμασμό και σοβαρότητα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η Αργυρώ, η οποία μίλησε για το παραδοσιακό
Ρέικι σύστημα, αναφέροντας ιστορικά στοιχεία κυρίως, τα
οποία αγνοούσαν πολλοί παρευρισκόμενοι. Η ομιλία της
κίνησε το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να δεχθεί πολλές
ερωτήσεις. Εγώ μετά από κάποιες ομιλίες που συνέχισα ν΄
ακούω, πήγα να την βρω για να την ρωτήσω κάποια πράγματα. Όμως παρά το ό,τι γύρισα το χώρο όλον πολλές φορές, δεν κατάφερα να την συναντήσω. Βρήκα κάποιο οργανωτικό μέλος των ομιλιών, την καλούσε στο τηλέφωνο, δεν
το σήκωνε. Έλαβα το μήνυμα πως δεν είχε έρθει η ώρα…
Μετά από μήνες έχοντας τελειώσει με την εξε-
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ταστική του Ιουνίου, πήγα στην έκθεση βιβλίων στον Πειραιά και μεταξύ άλλων βιβλίων, αγόρασα κι ένα για το Ρέικι σύστημα. Το αποστήθισα, άρχισα να κάνω όσα έλεγε,
άλλαξα τις διατροφικές μου συνήθειες και προσπάθησα να
προσαρμοστώ στις αρχές του συστήματος. Όταν ένιωσα
έτοιμος, πήρα την Αργυρώ, η οποία απάντησε στην κλήση μου. Συναντηθήκαμε στο σπίτι της και μετά από αρκετή συζήτηση κατάλαβα πως είχαμε πολλά κοινά μολονότι
είχαμε διαβάσει διαφορετικά βιβλία και ασχοληθεί με διαφορετικές παραδόσεις. Πηγαινοερχόμουν
πολλές ημέρες μέχρι που ολοκληρώσαμε
τα μαθήματα του πρώτου βαθμού. Τον Αύγουστο εργάστηκα με πολύ ζήλο διαβάζοντας ξανά και ξανά όσα βιβλία μπορούσα
να βρω, κάνοντας όλες τις ασκήσεις τρεις
φορές την ημέρα, διατηρώντας μια αυστηρή δίαιτα, πίνοντας εμφιαλωμένο νερό κτλ.
Το Σεπτέμβρη επέστρεψα στη δασκάλα μου για να συζητήσουμε τις εμπειρίες
μας. Κάθε κίνηση που έκανα, κάθε βιβλίο
που διάβαζα, κάθε τι που μου συνέβαινε,
ήμουν σίγουρος πως θα με ωφελήσει, πως κινούμαι βάσει
ενός σχεδίου, της θεϊκής Πρόνοιας, πως πλέον ακολουθούσα το πεπρωμένο μου. Είχαν μπει όλα σε μια τάξη. Και
μετά από αρκετή δουλειά ήρθε και ο δεύτερος βαθμός…
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Ύδωρ
της Chiara Grandi
Komyo Reiki Shihan in Italy

Τέτοια είναι η δύναμη του νερού
που με μια μικρή πίεση
λαμβάνει το μέγεθος του δοχείου
και τρυπά ακόμη και τους βράχους

Ο

σοφός αυτοκράτωρ Meiji άφησε 130.000 ποιήματα στην παραδοσιακή μορφή των waka (31 συλλαβές) , για
τα οποία έχει ειπωθεί πως συντάχθηκαν από τη γυναίκα του.
έμπνευσης στην καθημερινή του ζωή.
Πολλά από αυτά εκφράζουν
Ο πολιτισμός μπορεί να φαίρητά και με σαφήνεια, ηθικές νου- νεται μακρινός, αλλά είναι πολύ
θεσίες της παράδοσης Shinto. Όπως πρόσφατος τελικά και η δουλειά
το άνωθεν, το οποίο είναι ένα από τα που κάνεις στρέφεται γύρω από τον
αγαπημένα μου, εξηγεί την εγκαρτέ- εαυτό σου. Αν ο στόχος σου είναι να
ρηση που μας αφήνει να φθάσου- εναρμονίσεις και να εξισορροπήσεις
με πράγματα απίθανα, απρόσιτα. την ενέργειά σου, με την κατάλληΤο νερό υπομονετικά ακολουθεί το λη πειθαρχία μπορείς να το πετύχεις
σχήμα του δοχείου στο οποίο εισέρ- μεταμορφώνοντας τη βαρεμάρα
χεται, ωστόσο εν τέλει μπορεί να της επαναλήψεως σε μια χαρά καθητρυπήσει την πέτρα. Άσε την καρδιά μερινής βελτίωσης, έτσι θα αισθάνεσου να γίνει υπομονετική και δυνατή σαι ευχαρίστηση από μια αναπτυσσυνάμα. Ο πρώτος μας δάσκαλος, ο σόμενη χαρά και γαλήνη μέσα σου.
Usui, διάβαζε τα ποιήματα του αυ- Ο Ήλιος θα φαίνεται λαμπρότερος
τοκράτορα Meiji στις συγκεντρώ- κάθε φορά που θα τον ατενίζεις από
σεις που όριζε με τους μαθητές του. το παράθυρό σου και θα ανακαλύΑποτελούσαν για εκείνον μια πηγή ψεις τις θετικές πλευρές ανθρώπων
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Αρχικά η πειθαρχία για να εξασκήσεις το Ρέικι σύστημα, σου διδάσκει την
υπομονή. Για 21 ημέρες πρέπει να κάνεις
αυτοθεραπείες, ακόμη κι αν επιθυμούμε
να τα μάθουμε όλα με τη μία. Μέσω της
αύξησης του χρόνου που διαθέτεις για
την εξάσκηση στο Ρέικι σύστημα, δυναμώνεις τον εαυτό σου, κάτι που σου προσδίδει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Μέσω
της ενασχόλησης με το διαλογισμό, τον
οποίο δύσκολα κάποιος μπορεί να εξασκήσει μέσα στις συνήθειες του δυτικού
κόσμου, κερδίζεις τον έλεγχο του νου.

Με το Ρέικι σύστημα και με το διαλογισμό, κάθε μέρα της ζωής σου γίνεται
ευκολότερη.
Ευχαριστώ ενθέρμως το Mikao
Usui, ιδρυτή του Usui Reiki Ryoho (συστήματος θεραπευτικής πνευματικής
ενέργειας) που μας έδωσε τη γνώση
αυτής της αρχαίας σοφίας, η οποία είναι τόσο χρήσιμη και επιβοηθητική.

ChiyokoYamaguchi, Hyakuten Inamoto, Fran Brown, Tadao Yamaguchi,
This image is property of Robert Fueston (http://www.robertfueston.com/) & (komyoreikikai .org)

Komyo Reiki Kai in Italy

Hyakuten Inamoto sensei
with Chiara Grandi

Hyakuten looks images on the phone
Hyakuten-Chiara-Serge King

Komyo Reiki company

Chiara Grandi & Veruska Sbrofatti
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Ο διαλογισμός
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
Komyo Reiki Shihan of Hellas

Ο

διαλογισμός είναι μια πρακτική επικοινωνίας με το Θεό. Η προσευχή είναι άλλη μία. O Χριστός μας,
επί σαράντα ημέρες αποσύρθηκε για να
προσευχηθεί, πριν ξεκινήσει την ενεργό
Του δράση. Ο Βούδδας όταν έφυγε από
την οικογένειά του ο άνθρωπος λέει τις
επιθυμίες του στο Θεό και Τον εξυμνεί,
με το διαλογισμό καθαρίζει το νου του
για να μπορεί να αντιληφθεί το θεϊκό
έργο. Ο διαλογισμός μπορεί να είναι
απλός και περίπλοκος. Οραματισμοί
και αναπνοές αποτελούν δυο διαφορετικούς τομείς του. Χρησιμοποιούνται
και οι δυο στο κόμυο Ρέικι σύστημα.
Ο διαλογισμός αποτελεί βασική άσκηση του θεραπευτή Ρέικι. Ο
δάσκαλος δείχνει κάποιες ασκήσεις
στο μαθητή, ο οποίος τις εκτελεί καθημερινά για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα. Οι ασκήσεις αυτές τον βοηθούν να αντιλαμβάνεται την ενέργεια
και να αυξάνει τη δική του ενέργεια.
Επί πλέον, ο νους του συγκεντρώνεται, δεν πετάει σε διάφορες σκέψεις,
προσηλώνεται, πειθαρχεί, με μακροχρόνιο αποτέλεσμα την ψυχραιμία του
ασκούμενου, την αντικειμενική κρίση,
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την αύξηση της συμπόνιας του κτλ.
Πολλοί δυτικοί νιώθουν πως ο
διαλογισμός δεν τους ταιριάζει ...ούτε
εμένα μου άρεσε ο διαλογισμός αλλά
αισθανόμενος την ενέργεια κάθε φορά
που διαλογίζομαι, καταλαβαίνω πως
αυτό που κάνω είναι σημαντικό. Τα
αποτελέσματα τα είδα έπειτα από δυόμιση έτη εργασίας και μακάρι να
μπορούσα να τα μεταφέρω πειστικά.
Όμως πρόκειται για προσωπικά βιώματα, δηλαδή ό,τι και να σας γράψω, αν
δεν δουλέψετε… δεν θα με πιστέψετε.
Ο διαλογισμός βοηθά πολύ το
θεραπευτή στο να αντιλαμβάνεται την
ενέργεια, το γιατί πίσω από τα φαινόμενα, το να λαμβάνει απαντήσεις σε
ερωτήματα που τον απασχολούν, αλλά
και στο να οδηγείται σε ερωτήσεις που
θα έπρεπε να είχε θέσει ο ίδιος στον
εαυτό του. Από τον πρώτο βαθμό στο
κόμυο Ρέικι, όπως είχε ο ιδρυτής του
συστήματος Mikao Usui θεσπίσει, διδάσκεται ο διαλογισμός gassho. Εξωτερικά βλέπει κάποιος έναν άνθρωπο
να στέκεται προσευχόμενος, εσωτερικά όμως το άτομο ενώνει τις δυο του
αντίθετες όψεις αυξάνοντας ταυτόχρονα την ενέργειά του, την ενέργεια Ρέικι.

Issue One1			

14

Είσαι μόνο ένα κανάλι
της Lilia Marquez

Ω

ς ενασχολούμενη με το Ρέικι σύστημα παλεύω για να ζω μια χαρούμενη,
υγιή, ήρεμη ζωή μέσω της πρακτικής μου ενασχόλησης. Το «μόνο για σήμερα, με ευγνωμοσύνη να φέρεσαι» είναι μια από τις αρχές του Ρέικι συστήματος που με εκφράζει.
Μια νοοτροπία ευγνωμοσύνης μου υπενθυμίζει να είμαι ταπεινή και ευχαριστημένη
για τις ευλογίες που λαμβάνω κάθε ημέρα. Όντας ευγνώμων με βοηθά να συνδεθώ με
τον ανώτερο εαυτό μου, να γίνω ένα με τον Ένα, την υψηλότερη πηγή Αγάπης και Σοφίας. Γνωρίζω πως κρατώντας επιμελώς τον εγωισμό μακριά, τόσο καθαρότερο αγωγό
έχω για να έλκω ενέργεια Ρέικι. Το Ρέικι σύστημα είναι μη δυαδικό, μια τέχνη απελευθέρωσης και παράδοσης. Όταν κάνω μια θεραπεία με ενέργεια, είναι σοφό να θυμάμαι
πως αρκεί να τοποθετήσω τα χέρια μου και να αφεθώ χαμογελώντας. Είναι η ενέργεια
που δρα κάνοντας πολύ καλή δουλειά, όχι εγώ. Ως ενασχολούμενη με το Ρέικι σύστημα
είμαι ένας αγωγός ενέργειας συμπαντική, αυτό είναι το Ρέικι σύστημα. Ο καθένας διαθέτει μια έμφυτη ικανότητα να θεραπεύει τον εαυτό του. Υπάρχει ενέργεια Ρέικι μέσα
μας. Το Ρέικι σύστημα αφυπνίζει τη δύναμη που έχεις μέσα σου.

Lilia Marquez with Hyakuten
Inamoto
Lilia is a Komyo Reiki Shihan
in New York
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Το ταξίδι μου στο
Ρέικι σύστημα
της Lilia Marquez
Komyo Reiki Shihan in New York
http://www.komyoreikikai.net

Ο

καθένας έχει τη δική του ιστορία, το δικό του ταξίδι. Η ζωή είναι ένα ταξίδι.
Εδώ περιγράφω τη δική μου ιστορία. Το ταξίδι μου στο Ρέικι σύστημα ξεκίνησε λίγα έτη
πριν όταν αισθάνθηκα πως χρειαζόμουν μια πλήρη θεραπεία για τον εαυτό μου. Στο νοσοκομείο που εργάζομαι μας μίλησαν για την ολιστική νοσηλευτική. Είχα τρεις μήνες ακόμη
για ν’ αποφοιτήσω ως ολιστική νοσοκόμα όταν το Ρέικι σύστημα εμφανίστηκε στη ζωή
μου. Δεν γνώριζα κάτι γι’ αυτό, δεν ήξερα κάποιον που να είχε κάνει θεραπεία Ρέικι. Μου
κέντρισε το ενδιαφέρον και την περιέργεια η δυνατότητα αυτοθεραπείας που προσφέρει
το σύστημα. Τότε γνώριζα λίγα ,μέχρι που έφθασα να διδάσκω αυτό το υπέροχο σύστημα. Το Ρέικι σύστημα μαθαίνεται εύκολα και είναι απλό. Ακόμη και τα παιδιά μπορούν
να το μάθουν. Η δεκάχρονη ανιψιά μου είναι η νεότερή μου μαθήτρια δευτέρου βαθμού.

REIKI
Rei είναι η μυστήρια, η αιθερική, η θαυματουργή, η υπερβατική και ιερή,
ki είναι η συμπαντική ενέργεια. Ως δασκάλα Ρέικι λέω στους μαθητές μου να θυμούνται το αρτικόλεξο METS (miraculous/mysterious,ethereal, transcendental,
sacred). Η ενέργεια αυτή διατηρεί τη ζωή. Reiki ονομάστηκε από το δάσκαλο
Mikao Usui, ιδρυτή του Reiki Ryoho, το οποίο έχει διπλό σκοπό: θεραπεία και πνευματικότητα. Το Ρέικι σύστημα ως πρακτική, είναι ένας τρόπος ζωής, καθοδήγησης στον πνευματικό μου μονοπάτι. Ως δασκάλα του συστήματος Ρέικι πρέπει να
έχω υπ’ όψιν τη μη δράση και τη μη σκέψη. Οι πράξεις είναι τα κριτήρια ενός καλού δασκάλου, αυτά που σκέπτομαι και αυτό που κάνω είναι πολύ σημαντικά.
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Το 2007 η κόρη μου κι εγώ πήγαμε στην Ιαπωνία κι επισκεφθήκαμε στο όρος
Kurama στο Kyoto, την επιτύμβια στήλη του Usui. Στεκόμενες ενώπιόν της κι ενώπιον
του τάφου του δασκάλου Usui αισθανθήκαμε μια ταπεινότητα. Δεν ήξερα τι να περιμένω
και τη να σκεφτώ ή τι να πω. Ζήτησα την καθοδήγησή του, ήθελα να διδάξω το σύστημά
του όπως εκείνος θα ήθελε να διδαχθεί. Θέλω την παρουσία του στα μαθήματά μου και
στους συντονισμούς. Ζήτησα ένα σημάδι, το περίμενα… κι άκουσα γρύλους να ηχούν.
Το όρος Kurama είναι ένα ιερό βουνό βόρεια του Kyoto –της παλαιάς πρωτεύουσας της Ιαπωνίας- κι αποτελεί τον τόπο γέννησης του Ρέικι συστήματος. Κάνοντας
πεζοπορία το 2007 στο Kurama έζησα μια αξέχαστη εμπειρία με την κόρη μου. Ο δάσκαλος Mikao Usui φωτίστηκε το 1922 στα 57 του, έπειτα από μια περίοδο νηστείας
και διαλογισμού. Από το Kyoto μέχρι το Tokyo το ταξίδι είναι τρίωρο με την ταχεία. Στο
όρος Kurama υπάρχουν πολλοί ναοί και βωμοί. Είναι απίστευτη η πορεία και το γεγονός της αίσθησης πως και ο Mikao Usui περπάτησε στα ίδια μέρη προ ενενήντα ετών.
Το Ρέικι σύστημα είναι μια από τις πολλές ευλογίες της ζωής μου. Με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη μου και εκτίμηση προς την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους
δασκάλους μου στο Ρέικι σύστημα και ειδικότερα την Kathie Lipinski και το δάσκαλο
Hyakuten Inamoto, τους μαθητές μου, τους πελάτες μου, τους ασθενείς μου και όλους
όσοι αποτελούν μέλη του θεραπευτικού μου ταξιδιού στο νου, στο σώμα και στο πνεύμα.
Gassho!
Lilia

Τάξη δασκλάλων Komyo Reiki της Νέας Υόρκης το 2010
Στο κέντρο κάθεται η Lilia και πάνω της βρίσκεται ο Hyakuten
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Ο σκοπός του
Ρέικι συστήματος
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου

“Καθώς πιστεύουμε πως η βάσις της αληθινής ευτυχίας είναι
η καλή υγεία προσπαθούμε να βελτιώσουμε το νου και το σώμα
μας και να διατηρήσουμε την εύνοια στον τομέα της υγείας μας,
μέσω της καθημερινής πρακτικής στο Ρέικι σύστημα. Συνεχίζουμε
να αναπτύσσουμε και να ανανεώνουμε την πνευματικότητά μας
ώστε να αποκτήσουμε τον απόλυτο στόχο του Ρέικι συστήματος,
την ατομική φώτιση. Το Κόμυο Ρέικι σύστημα αποτελεί ένα μονοπάτι πνευματικής αφύπνισης και εσωτερικής γαλήνης.”

Τ

ο άνωθεν κείμενο είναι μετάφραση από το αντίστοιχο αγγλικό
που βρίσκεται στο διαδικτυακό χώρο
komyoreikikai.org και αποτελεί την
πραγματική έκφραση του σκοπού του
Ρέικι συστήματος, όπως την διδάσκει ο
Hyakuten Inamoto sensei και όπως θα
ήθελε ο Mikao Usui sensei να διδάσκεται
ο σκοπός του συστήματός του.
Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη δοξασία, πως το Ρέικι σύστημα είναι μια πρακτική προσωρινής ηρεμίας και
τίποτε άλλο, η πραγματικότητα ορίζει πως
το σύστημα αποσκοπεί στην πνευματική
αναγέννηση του ατόμου, να μετατραπεί ο
ζωώδης εαυτός σε ένα πνευματικό ον. Στο
komyo Reiki σύστημα έχουμε ως σήμα
ένα βουδδάκι, όπως θα δείτε στη δεύτερη
σελίδα του τεύχους. Αυτό αντιπροσωπεύ-

Hellenic Komyo Reiki Magazine 		

ει τη διδασκαλία του Ρέικι συστήματος
(φράση που μου είχε πει ο Hyakuten). Ο
κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει ένα πνευματικό ον. Οι πέντε αρχές, οι διαλογισμοί,
οι θεραπείες και τέλος ο τρόπος ζωής του
Komyo Reiki συστήματος εκεί αποσκοπούν.
Η θεραπευτική διάσταση είναι αποτέλεσμα της αυξημένης πνευματικότητος
του ατόμου που εξασκείται στο Ρέικι σύστημα, όπως η δύναμη είναι αποτέλεσμα
της εφαρμοσμένης τεχνικής μετά από
πολλές επαναλήψεις. Μια άλλη διάσταση της πνευματικότητος είναι ο τρόπος
του ζειν, να εμπιστεύεται το ον, Tον Ων,
τη Θεία Πρόνοια, να δέχεται ό,τι του συμβαίνει ως επωφελές και οτιδήποτε το ενοχλεί να το παραδίδει στο σύμπαν για να
τον βοηθήσει να το αντιμετωπίσει ομαλότερα.

Issue One1			

18

Tarot & Reiki
Ο τρελός στο Ρέικι σύστημα

Οι κάρτες του Ταρό αποτελούν την πιο εξελιγμένη μορφή μορφή μαντικής τέχνης κι εσωτερικής ψυχικής αναπτύξεως. Εντός των καρτών βρίσκονται κρυπτογραφημένα πολλά εσωτερικά νοήματα υπό τη μορφή συμβόλων. Η καταγωγή των καρτών αποτελεί ένα από τα άγνωστα μυστήρια
του σύμπαντος. Η σημερινή μορφή τους οφείλεται στο Ερμητικό Τάγμα
της Χρυσής Αυγής, με αρχηγό τον Samuel Liddell MacGregor Mathers και
συνιδρυτές τους William Robert Woodman και William Wynn Westcott.
Το τάγμα απέκτησε το ναό της Ουρανίας Ίσιδος στο Λονδίνο το 1888 με
το εσωτερικό τάγμα να δραστηριοποιείται το 1892. Ο διακεκριμένος εσωτεριστής του: Arthur Edward Waite δημιούργησε με τη βοήθεια της ζωγράφου Pamela Colman Smith το 1909 τις κάρτες που έχουμε σήμερα
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Η

κάρτα με τον αριθμό μηδέν απεικονίζει έναν όμορφο νεαρό, ο
οποίος κοιτάζει βορειο-δυτικά στο άγνωστο. Βρίσκεται στο χείλος ενός
γκρεμού αμέριμνος, με το βλέμμα του στραμμένο προς τον ουρανό. Ο
σκύλος του, του φωνάζει πως κινδυνεύει. Κρατά μια ράβδο με τις αναμνήσεις του, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στη μελλοντική του εξέλιξη.
Πάνω στο σακί του βρίσκεται ένας αετός συμβολίζοντας τη δύναμη και
την ελευθερία, χαρακτηριστικά του νεαρού, ο οποίος αψηφά τη δημόσια
κριτική για να κάνει ένα ταξίδι στον εσωτερικό του κόσμο, με όπλα του τη
θέληση (ράβδος), την έλλειψη ζωωδών επιθυμιών (λευκό τριαντάφυλλο).
Δίπλα του βρίσκεται η φύση (σκύλος) για να τον προειδοποιεί, η ζωτική
δύναμη του ηλίου (ο οποίος ανεβαίνει) και η λογική (παγωμένα βουνά).
Ο καθημερινός άνθρωπος όταν αποφασίζει να λάβει ενέργεια μέσα
από μια θεραπεία Ρέικι ή όταν αποφασίζει να μάθει αυτή την τεχνική ο
ίδιος, και να δίδει ενέργεια, τότε ξεκινά αυτό το ταξίδι. Θα κατέλθει από
τον κόσμο της φαντασίας στον κόσμο της εκπλήρωσης, θα φύγει από την
καθημερινότητα για να μπει στον νέο κόσμο που ενυπάρχει η γνώση την
οποία θέλει να προσεγγίσει. Σε αυτό του το ταξίδι πρέπει να έχει καθαρίσει τον εαυτό του από τις μη ηθικές επιθυμίες και να έχει τη λογική
ως όπλο του, τη θέλησή του έντονη, τον ενθουσιασμό του ζωντανό. Ο
Αριστοτέλης γράφει πως για να μάθει κάποιος κάτι, πρέπει ο δάσκαλός
του απαιτείται ο ενθουσιασμός. Σε αυτό το ταξίδι ο τρελός είναι μόνος
του, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να το κάνει και το κάνει για τον εαυτό
του. Τρελός καλείται από τους υπολοίπους, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν
το τι κάνει, όμως κάθε αρχή μπορεί να φαίνεται παράξενη και κάθε βήμα
δεν θα είναι εύκολο, όμως πρέπει να αναρωτηθεί ο αναζητητής αν θέλει να κάνει το επόμενο βήμα ή αν αρέσκεται στο βίο που ήδη διάγει.

-Ειρήνη Τσότσου & Ντερζιώτης Κωνσταντίνος
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Τα σύμβολα
στο αστρικό πεδίο
της Ειρήνης Τσότσου
Komyo Reiki Chuden

Π

ριν από μερικά χρόνια
ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Ρέικι
σύστημα διαβάζοντας πολύ στην αρχή
και στη συνέχεια έλαβα τον πρώτο
βαθμό. Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή
και αφού είχα δουλέψει πάρα πολύ στον
πρώτο βαθμό, προχώρησα στο δεύτερο.
Ερχόμενη για πρώτη φορά σε επαφή
με τα σύμβολα και την ενέργεια που
αντιπροσώπευε το κάθε ένα, είχα κάποιες
αμφιβολίες για το αν λειτουργούν, αλλά
περισσότερο για το αν είναι αληθινά.
Αργότερα, φυσικά, μέσω συνεχούς
πρακτικής κατάλαβα ότι τα σύμβολα δεν
ήταν κάτι πλασματικό, αλλά ότι πράγματι
ίσχυαν και δούλευαν όπως ακριβώς μου
είχε περιγράψει ο δάσκαλός μου.
Από πολύ μικρή ηλικία είχα τη
δυνατότητα να κάνω αστρική προβολή.
Ήταν κάτι φυσιολογικό για εμένα.
Μεγαλώνοντας μάζεψα κάποια βιβλία στ’
αγγλικά τα οποία –μαζί με το δάσκαλό
μου- με ώθησαν στο να δω πιο σοβαρά
αυτήν μου τη δραστηριότητα.
Πριν από ένα χρόνο περίπου κατά
τη διάρκεια ενός αστρικού ταξιδιού
αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα
σύμβολα στο αστρικό πεδίο. Αφού
βγήκα, ξεκίνησα να σχεδιάσω το πρώτο
σύμβολο. Καθώς σχημάτιζα τις γραμμές
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στον αέρα παρατήρησα πως το σύμβολο
έπαιρνε μορφή αρχίζοντας να γίνεται
ορατό. Όταν το σχεδίασα ολόκληρο,
το σύμβολο στεκόταν μπροστά μου
λαμπερό. Το περιεργαζόμουν καθώς
περπατούσα γύρω του κάνοντάς μου
εντύπωση ότι μπορούσα να το δω από
μπροστά, από πίσω, από πάνω και από
κάτω. Το σύμβολο καταλάμβανε χώρο
όπως ακριβώς ένα άγαλμα. Στη συνέχεια
σχεδίασα και τα άλλα δύο σύμβολα και
συνέβη το ίδιο. Στο τέλος στέκονταν
μπροστά μου και τα τρία.
Μετά από αυτήν μου την εμπειρία
κάθε φορά που χρησιμοποιούσα τα
σύμβολα του κόμυο Ρέικι συστήματος
γνώριζα πως εκείνη τη στιγμή μπροστά
μου
εμφανίζονταν
συγκεκριμένες
ενέργειες, αόρατες με τα φυσικά μάτια,
αλλά ταυτόχρονα ορατές στον αστρικό
κόσμο. Με σεβασμό στην ενέργειά τους
χρησιμοποιώ τα σύμβολα στην καθημερινή
μου πρακτική, δίχως όμως να προσκολλώ
σε αυτά. Άλλως τε είναι εργαλεία δικά μας
(χάρις στον Mikao Usui sensei και χάρις
στον Chujiro Hayashi sensei), τα οποία
μας βοηθούν στην περαιτέρω πνευματική
μας εξέλιξη.
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Η ενέργεια στην πράξη
Ονομάζομαι Βαρβάρα* και πριν
από 1 χρόνο λόγω εμφάνισης αυξημένων καρκινικών κυττάρων και ύπαρξης ινοαδενώματος ξεκίνησα θεραπείες Ρέικι (Reiki sessions), οι οποίες
γίνονταν στο σπίτι μια φίλης. Για το Ρέικι σύστημα μου είχε μιλήσει η ιδία, η
οποία ησχολείτο ενεργά με αυτό, όπως
και με άλλες όψεις του αποκρυφισμού.
Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών, ξάπλωνα στο κρεβάτι
και αφού χαλάρωνα και έκλεινα τα μάτια ένιωθα ένα πολύ ζεστό άγγιγμα, αλλά
όχι εκείνο της επαφής, κάτι πιο νοερό
σαν να δεχόμουν μια ενέργεια να διαπερνάει συγκεκριμένα σημεία του σώματος μου! Αυτό, εκείνη τη στιγμή με
ανακούφιζε, αλλά ταυτόχρονα με ανατρίχιαζε καθώς δεν περίμενα ότι θα είχε
τέτοιο αποτέλεσμα στο σώμα μου! Το
σημείο που ένιωσα περισσότερο αυτό
το ζεστό “κύμα” -θα μπορούσα να πωήταν το πρόσωπό μου, όπου ένιωθα σαν
να υπήρχε κάτι, σαν κάτι να στεκόταν
κάτι από πάνω μου και να με ζέσταινε!
Μετά από κάποιες συνεδρίες, παραπέμφθηκα από την φίλη μου στον
Ντερζιώτη Κωνσταντίνο, ο οποίος αφού
μας οδήγησε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μας
έδωσε έναν συντονισμό με ενέργεια Ρέικι.
Κατά τη διάρκεια αυτής της «τελετής» θα
δεχόμουν ένα μεγάλο ποσό ενέργειας Ρέ-

ικι, η οποία θα κατέβαινε στα χέρια μου
για μερικές εβδομάδες ώστε να μπορώ
να δίνω η ίδια ενέργεια σε εμένα. Κάθισα γονατιστή με κλειστά τα μάτια κι ακολούθησε μια διαδικασία κατά την οποία
ένιωθα να διοχετεύεται μέσα στο σώμα
μου κάτι πολύ θερμό και αναζωογονητικό.
Τις επόμενες ημέρες και για ένα
μήνα η πήγαινα στο σπίτι της φίλης μου
για να μου κάνει θεραπείες. Δεν ήθελα με
τίποτα να τις σταματήσω. Μετά από κάθε
θεραπεία και μετά από το συντονισμό
ένιωσα σαφώς πιο καλά σωματικά. Αυτό
που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως
ήταν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, της
θετικής ενέργειας καθώς και της απόλυτης ηρεμίας που ένιωθα να με διακατέχει.
Συνέχισα να παίρνω τα φάρμακα που μου έγραφε ο ιατρός μου, όπως
με ενθάρρυνε και η φίλη μου. Σταδιακά
άρχισα να αισθάνομαι καλλίτερα, αλλά
δεν μπορώ να πω αν ευθύνεται γι’ αυτό
το Ρέικι σύστημα ή τα φάρμακα. Σίγουρα ένιωσα πολύ πιο αισιόδοξα και θετικά, ανακουφισμένη και γεμάτη δύναμη. Ένιωθα πολύ δυνατή! Ψυχολογικά
με στήριζε, μια και ένιωθα πολύ ήρεμη.
Τώρα τα ινοαδενώματα δεν έχουν
μεγαλώσει, παραμένουν σταθερά σε μέγεθος, αλλά πρέπει να αφαιρεθούν με εγχείρηση. Δεν γνωρίζω αν με βοήθησαν τα φάρμακα ή η ενέργειαΡέικι, ή και τα δυο μαζί.

*Έχει χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμο για τη διατήρηση της ανωνυμίας.
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Shoden & Kurama
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
Komyo Reiki Shihan in Hellas

Το όρος Kurama βρίσκεται βόρεια του Kyoto, της παλαιάς πρωτεύουσας
της Ιαπωνίας. Από το 770 μ.Χ. ανηγέρθη ο ναός που βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Το όρος θεωρείται ένα ισχυρό ενεργειακό μέρος, ένα χώρο που όλοι μπορούν
να αναζητήσουν την επαφή με το Θεό. Στο όρος υπάρχει ένας εντυπωσιακός
ναός, με ιαπωνικά σύμβολα, μια πλάκα ενέργειας, τίγρεις και οντότητες απεικονισμένες σε αγάλματα για να διώχνουν τα κακά πνεύματα. Ο ναός είναι
βουδδιστικός. Πέριξ του ναού υπάρχει ένα εντυπωσιακό δάσος διατηρημένο
(εδώ θα το είχαν διαλύσει). Οι ρίζες των δέντρων έχουν βγει στην επιφάνεια
και τα ευθυτενή δέντρα δημιουργούν ένα άριστο περιβάλλον περισυλλογής.
Ο ιερέας του ναού μυεί όποιον θέλει στην ενέργεια σόντεν με την προϋπόθεση να θελήσει ο ίδιος να ασχοληθεί με τον εαυτό του πνευματικά. Στο
όρος Κουράμα ο ιερέας διδάσκει τρεις κανόνες:
«Να μην κάνεις ούτε να λες κάτι κακό.
»Να είσαι έντιμος και να εργάζεσαι για το καλό της ανθρωπότητας.
»Αγκάλιασε τη συμπαντική ζωτική ενέργεια και εμπιστέψου…»
(Frank Arjava Petter, Η φωτιά του Ρέικι, σελ. 162)
Η ενέργεια shoden σύμφωνα με τη μετάφραση του Αργιάβα, σημαίνει «συμπαντική ζωτική ενέργεια» και αποτελεί έκφανση της αγάπης, του φωτός και της δύναμης. Για όσους έχουν εμπειρία με την ενέργεια, καταλαβαίνουν πως η διδασκαλία του ναού
συνδέεται άμεσα με τα σύμβολα-ενέργεια του Ρέικι συστήματος.

Hellenic Komyo Reiki Magazine 		

Issue One1			

23

Gokkai & buddhism
των Frans & Bronwen Stiene
ιδρυτών του International House of Reiki
http://www.ihreiki.com/

Κ

ατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Ιαπωνία, ο Ajari -διαπρεπής μοναχός της παράδοσης
tendai/shingon του βουδδισμού- μου έδειξε μια στροφή ενός βουδδιστικού ρητού, του shichibutsu tsukaige (το χωρίο της παραίνεσης των
επτά Βουδδών, το οποίο καλείται και «οι αρχές των επτά Βουδδών»).
Αυτό το εδάφιο είναι το Hokku-kyo και βρίσκεται στη Dharma-phrase
Sutra, μια συλλογή ρητών της βουδδιστικής διδασκαλίας περί ηθικής.

		
		
		
		

Shoaku makusa
Shuzen bugyo 		
Jijo goi			
Zesho Bukkyo		

Να μην κάνεις κακό
Να κάνεις μόνο το καλό,
για να καθαρίσεις το νου σου.
Αυτή είναι η διδασκαλία του Βούδδα.

Όταν ο Ajari τα έγραψε αυτά στο λευκό πίνακα, η πρώτη μου σκέψη
ήταν πως οι πέντε αρχές δημιουργήθηκαν από τον Mikao Usui, τον ιδρυτή
του συστήματος Ρέικι.
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Εγώ έτσι το είδα:
• Το «να μην κάνεις κακό» κατευθύνει τον ασκούμενο στο πώς θα δράσει
και σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία του Usui «μη θυμώνεις, μην ανησυχείς».
• Το «να κάνεις μόνο καλό» κατευθύνει τον ασκούμενο στο πώς θα δράσει
και σχετίζεται με την αρχή «να είσαι ταπεινός, συμπονετικός, ευγνώμων
και τίμιος».
• Το «να εξαγνίσεις το νου σου» κατευθύνει τον αναγνώστη να εκτελέσει τις αρχές του Ρέικι συστήματος ή τις προηγούμενες, προκειμένου να
δει αποτελέσματα και να επωφεληθεί απ’ αυτά. Σχετίζεται επίσης με την
εντολή των αρχών «κάνε gassho κάθε πρωί και απόγευμα σκέψου τες και
απάγγειλέ τες».
Αναρωτιέμαι, μήπως ο Usui χρησιμοποίησε τις αρχές των επτά Βουδδών ως βάση για τις δικές του αρχές; Μήπως δημιούργησε τις αρχές του Ρέικι συστήματος για να περάσει μέσω αυτών, την άνωθεν διδασκαλία στους
μη βουδδιστές ασκουμένους; Άλλως τε την εποχή του ο σιντοϊσμός ήταν η
βασική θρησκεία…
Αυτά τα συμπεράσματα μας οδηγούν σε μια βαθύτερη αναγνώριση
του ποιος ήταν ο Usui και τι εξασκούσε.
Ημερομηνία συγγραφής: 12/8/2012
Πηγή: http://www.ihreiki.com/blog/article/the_background_of_the_reiki_precepts
Το άρθρο μεταφράστηκε ύστερα από συνεννόηση με τους Stienes. Οι συγγραφείς του άρθρου έχουν αναγνωρίσει πως ο Mikao Usui έλαβε τις αρχές του Ρέικι συστήματος από τον Suzuki Bizan, κάτι που αναφέρουν στο The Reiki Sourcebook, σελ.
69 και φυσικά την ίδια διδασκαλία περνά και ο Hyakuten Inamoto sensei στο komyo
Reiki σύστημα.
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Η λατρεία των δέντρων

Ζ

ούμε σε μια εποχή που τα δέντρα μας, τα φυτά δεν τα προσέχουμε. Αν
ήμασταν χριστιανοί θα βλέπαμε πως εμείς καταστρέφουμε τη δημιουργία, ενώ αν
ήμασταν βουδδιστές θα βλέπαμε πως ο φύση είναι προέκταση του εαυτού μας, τον
οποίο καταστρέφουμε. Όλοι έχουμε δέντρα έξω από το σπίτι μας και ίσως κάποιοι
συντηρούν γλάστρες με λουλούδια ή βότανα. Πόσοι όμως φροντίζουν αυτά τα δέντρα;
Προσωπικώς παρατηρώ κάθε έτος την καταστροφή τους από τις εκάστοτε
υπηρεσίες πρασίνου (sic). Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο ούτε να εμποτίσω
με αρνητικές σκέψεις μια τόσο όμορφη έκδοση. Όμως οφείλουμε όλοι μας να
προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, μια κι εμείς ζούμε σε αυτό. Ο παγκοσμίου
φήμης ιστορικός και φιλόσοφος Will Durant, στο κολοσσιαίο έργο του: Η
Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού, αναφέρεται στη λατρεία των δέντρων.
«Η Γη ήτο και αυτή θεά, και εις κάθε μίαν από τας μορφάς της αντιστοιχούσε
και μια θεότης. Τα δέντρα είχαν ψυχήν, ακριβώς όπως και οι άνθρωποι. Όποιος τα
έκοπτε, διέπραττε φόνον. Οι Ινδιάνοι της Β. Αμερικής απέδιδαν τας ήττας και την
παρακμή των, εις το ότι τα “ωχρά πρόσωπα” είχαν κόψει τα δέντρα, τα πνεύματα
των οποίων επροστάτευαν τους “ερυθρούς ανθρώπους”. Εις τας Μολούκας νήσους
μετεχειρίζοντο τα ανθισμένα δέντρα, όπως τας εγγύους γυναίκας. Δια να μην τα
ανησυχούν, απέφευγαν να ανάβουν κοντά των φωτιά ή να κάμνουν θόρυβον, διότι
άλλως, τα δέντρα εκινδύνευα, όπως και αι έγγυοι γυναίκες, να χάσουν τον καρπόν
της ωριμάνσεως. ..Οι αρχαίοι Γαλάται ελάτρευον τα δέντρα των ιερών δασών
και οι Δρυίδαι εσέβοντο το γκυ της βελανιδιάς, όπως και σήμερον ακόμη εις την
Αγγλίαν γίονται γραφικαί ιεροτελεστίαι διά την συλλογήν του. Η αρχαιοτέρα
θρησκεία,ίχνη της οποίας ευρίσκομεν εις την Ασίαν, συνίσταντο εις την λατρείαν
των δέντρων, των πηγών, των ποταμών και των όρεων…» (Will Durant, Παγκόσμιος
Iστορία του Pολιτισμού, μτφρ. Ανδρ. Φραγκιά, Αφοί Συρόπουλοι Ο.Ε., 1969)

Hellenic Komyo Reiki Magazine 		

Issue One1			

26

Ἄγγελος Σικελιανός
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ
Στὸ ρόδινα μάκαριο φῶς, νά με, ἀνεβαίνω τῆς αὐγῆς,
μὲ σηκωμένα χέρια,
ἡ θεία γαλήνη μὲ καλεῖ τοῦ πέλαου, ἔτσι γιὰ νὰ βγῶ
πρὸς τὰ γαλάζια αἰθέρια·
μὰ ὢ ἄξαφνες πνοὲς τῆς γῆς ποὺ μὲς στὰ στήθια μου χυμᾶν
κι ἀκέρια με κλονίζουν!
Ὦ Δία, τὸ πέλαγο εἶν᾿ βαρὺ καὶ τὰ λυτά μου τὰ μαλλιὰ
σὰ πέτρες μὲ βυθίζουν!
Αὖρες τρεχάτε -ὦ Κυμοθόη, ὦ Γλαύκη,- ἐλᾶτε πιάστε μου
τὰ χέρια ἀπ᾿ τὴ μασκάλη.
Δὲ πρόσμενα ἔτσι μονομιᾶς παραδομένη νὰ βρεθῶ
μὲς στοῦ Ἥλιου τὴν ἀγκάλη...
Άγγελος Σικελιανός
15 Μαρτίου 1884 - 19 Ιουνίου 1951
Γίγαντας λευκαδίτης συγγραφεύς, λογοτέχνης, ποιητής

Κάτοχος αργυρού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών
(1929), βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, διοργανωτής των Δελφικών εορτών και
κεντρικός ομιλητής, ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων
κατά τη γερμανική κατοχή. Στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο
διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη, υπέρ της Ελλάδος.
Tο 1946 εξελέγη πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
και το 1949 ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Νομπέλ.
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Το 2003 το εκπληκτικό ζεύγος
κυκλοφορεί το εγχειρίδιο του Ρέικι
συστήματος.
Εντός
του
βιβλίου
ξεκαθαρίζονται πάρα πολλά σημεία γύρω
από το Ρέικι σύστημα και αναλύονται μέσα
από στοιχεία και από προσωπικές εμπειρίες
των συγγραφέων. Προσωπικά συστήνω
όλα τους τα βιβλία καθώς συμφωνώ
σχεδόν σε όλα όσα γράφουν κι έχοντας
εργαστεί πολύ με τις ασκήσεις του Ρέικι
συστήματος συμπεραίνω από το γραπτό
τους λόγο πως κι εκείνοι έχουν κάνει το ίδιο.
The Reiki Sourcebook, Bronwen and Frans Stiene, O books, pg 414

Ένα καλό εισαγωγικό βιβλίο για το Ρέικι σύστημα με πολλές δυτικές και ανατολικές επιρροές . Ο συγγραφέας έχοντας
βιώσει την αλλαγή στη ζωή του ύστερα
από την εφαρμογή του Ρέικι συστήματος,
μοιράζεται την εμπειρία του και αναφέρει
πολλά πράγματα γύρω από τους βαθμούς
του συστήματος, αλλά συνάμα και πολλές
ανακρίβειες, όπως συνηθίζεται άλλως τε.
Ρέικι, David Vennells, Κέδρος, σελ. 302

Στο έργο αυτό ο κορυφαίος Έλλην ιατρός-φιλόσοφος διδάσκει
μια μέθοδο βελτίωσης της ψυχικής υγείας μέσα από κάποιες
δοκιμασίες που θα εφαρμόσουμε σταδιακά στην ψυχή μας.
Οι συμβουλές του είναι ίδιες με τις πέντε αρχές του Ρέικι
συστήματος (gokkai). Το έργο αυτό είχα ανακαλύψει, μελετήσει
κι εφαρμόσει όταν είχα ήδη τον πρώτο βαθμό (shoden).
Για της Ψυχής τα Πάθη και τα Λάθη, Γαληνός, Θύραθεν, σελ. 239
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Διαφημίσεις & Αγγελίες

Ο χώρος διατίθεται για διαφήμιση.
Επικοινωνήστε και κάντε μας την
προσφορά σας.

Komyo Reiki magazine
Στο επόμενο τεύχος
Ιαπωνική Καλλιγραφία
Ιαπωνική Ιστορία
Συνεντεύξεις ξένων δασκάλων
Το Non Reiki θέμα του περιοδικού
Ιαπωνικές τεχνικές
Η συνέχεια του ταξιδιού του Τρελού
Όλοι όσοι επιθυμούν να γράψουν κάτι σχετικό με το παραδοσιακό ιαπωνικό
Ρέικι σύστημα, το όρος Κουράμα, τη μυθολογία του, το βουδδισμό στην Ιαπωνία,
τις συνήθειες των ιαπώνων, την καλλιγραφία τους ή ακόμη αν επιθυμεί να μας
αποστείλει εικόνες ή να περιγράψει εμπειρίες που έχει βιώσει από το Ρέικι σύστημα, ας
επικοινωνήσει στο admin@komyoreikihellas.com Για το παρόν τεύχος έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον πολλοί ξένοι δάσκαλοι, οι οποίοι θέλουν πολύ να το διαβάσουν και να
το διανείμουν ηλεκτρονικά. Αναζητούμε κάποιον που μπορεί και θέλει να μεταφράσει
-εθελοντικά και με αγάπη- τα κείμενα του περιοδικού, στα αγγλικά. Οποιοσδήποτε
επιθυμεί να βοηθήσει είναι ευπρόσδεκτος. Εμάς μας αρέσει να μοιραζόμαστε,
νιώθουμε μια συμπαντική ευγνωμοσύνη και θα θέλαμε να την διαδώσουμε.
								Gassho! Ντερζιώτης Κωνσταντίνος
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