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Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Στο περιοδικό μπορεί να γράψει οποιοσδή-
ποτε δάσκαλος ή μαθητής του παραδοσια-

κού ιαπωνικού Ρέικι συστήματος.
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Το περιοδικό μπορεί να διαδοθεί ηλεκτρονικά με μια υπερσύνδεση προς την ιστοσελίδα του. Αν 
τυπωθεί πρέπει να μοιρασθεί δωρεάν.  Copyrighted material. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως 
την άδεια του εκδότη. Το κείμενο και οι φωτογραφίες ανήκουν στους κατόχους των. Απαγορεύεται 

να μεταφορτώσετε το περιοδικό σε διαδικτυακό τόπο. 
Επιτρέπεται η προσθήκη υπερσύνδεσης προς αυτό.

Περιεχόμενα

Άνθρωπος του τεύχους 4

Εισαγωγή 5

Τι είναι το σύστημα Komyo Reiki 6-9

Η σχολή Komyo Reiki στη Μυτιλήνη 10-20

Βιταμίνη Ε 21

Η ένωση Κόμυο Ρέικι στην Ιταλία 24-27

Συνεδρία για πρώτη φορά 28-31
Fudoshin 31-33

Η σημασία της υπόκλισης 33-34

Το τρίτο waka 38



4 Komyo Reiki Magazine

Ο άνθρωπος του τεύχους

Ιδιότητα: Καλλιτέχνης
Περιοχή: Guizhou, Κίνα
Πράξη συμπόνιας: 

Μπήκε σε ένα κλουβί σκύλων, προσομοιώνο-
ντας το πώς συμπεριφέρεται η κινέζικη βι-

ομηχανία σε αυτά τα ζώα, τα οποία προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. Το κελί του είναι πολύ στενό, 
όπως κι εκείνα μέσα στα οποία στοιβάζονται τα σκυλιά.  
Με την υποστήριξη ομοϊδεατών του, παρέμεινε για πέ-
ντε ημέρες, παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας. 
Με αυτό τρον τ ρ ό -
πο διαδήλωσε 
παραστατικά 
κατά της κα-
τ α ν ά λ ω σ η ς 
σκυλίσιου κρέ-

ατος.

Σε κάθε τεύχος παρουσιάζουμε το θάρρος ενός ανθρώπου, ο οποίος παραδειγμάτισε όλους εμάς με το 
παράδειγμά του. Οι πράξεις συμπόνιας αποδεικνύουν το υψηλό πνευματικό επίπεδο. 

4

人

に

親

切

に

Pian Shan Kong
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου

«Εξομολογούμαι με ειλικρίνεια τις αν-
θρώπινες αμαρτίες τη βασανιστική μετα-

χείριση των ζώων  από τον άνθρωπο.»
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Πριν από δύο έτη ξεκινήσαμε, με τις λιγοστές και ταπεινές μας 
δυνάμεις -πλην όμως ειλικρινείς και ισχυρές, να γράφουμε το 

πρώτο περιοδικό για το παραδοσιακό ιαπωνικό Ρέικι σύστημα. Προσπα-
θήσαμε να συμπεριλάβουμε βιώματα, εισαγωγικές πληροφορίες για τη 
σχολή μας Komyo Reiki Kai® και άρθρα ξένων και Ελλήνων δασκάλων. 
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι ξένοι μετά ενθουσιασμού. 

Η επιστήμη της πληροφορικής μας πρόλαβε με τη δημιουργία και 
την κυκλοφορία ειδικών συσκευών ανάγνωσης ψηφιακών μέσων. Έτσι, 
μιλάμε πλέον για ηλεκτρονική εκδοτική.

Στο παρόν τεύχος προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα 
της τεχνολογίας. Με τον ενθουσιασμό και την αγάπη μας, νομίζουμε 
πως δημιουργή- σαμε ένα όμορφο περιοδικό, εύκολα προσβάσιμο  
στον καθένα και συνάμα φιλικό προς το περιβάλλον. Τα όποια προβλή-
ματα ή λάθη έχει το περιοδικο, οφείλονται στις δικές μου αδυναμίες.

 Η θεματολογία του, επικεντρώνεται στη σχολή μας, δηλαδή στο 
παραδοσιακό Ρέικι σύστημα όπως διδασκόταν στην Ιαπωνία τη δεκαετία 
1920-1930. 

Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε με αγάπη το 2014 αλλά 
το διανέμουμε 5 χρόνια αργότερα.

Εύχομαι να απολαύσετε το τεύχος ν. 2

Ντερζιώτης Κωνσταντίνος, Μυτιλήνη 2014
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Τι είναι το σύστημα
Komyo 

Re i k i

?
ΚΑΘΏΣ ΤΟ ΡΈΙΚΙ ΣΎΣΤΗ-

ΜΑ ΗΡΘΈ ΣΤΗ ΔΎΣΗ ΠΟΛΛΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΈΣ ΔΗΜΙ-
ΟΎΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΠΏΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΠΟΙΈΣ ΠΟΛΎΠΛΟΚΈΣ ΤΈΧΝΙ-
ΚΈΣ ΟΙ ΟΠΟΙΈΣ ΔΈΝ ΈΙΧΑΝ 
ΣΧΈΣΗ ΜΈ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΗ ΤΟΎ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ.

της Cerise LaCore

http://komyoreikikai.org
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Καθώς το Ρέικι σύ-
στημα ήρθε στη 
Δύση πολλοί κλά-

δοι και σχολές δημιουργήθηκαν, 
όπως και κάποιες πολύπλοκες 
τεχνικές, οι 
οποίες δεν 
είχαν σχέση 
με την αρχι-
κή πρακτι-
κή του συ-
στήματος. 
Δυστυχώς, 
πολλά από τα όσα διδάσκονται 
για τον ιδρυτή Mikao Usui 
και γύρω από την ιστορία της θε-
ραπευτικής μεθόδου δεν βασίζο-
νται σε γεγονότα.

Το κόμυο Ρέικι σύστη-
μα έχει σύντομη γε-
νεαλογία, βρίσκεται 

εντός του πνεύματος της γνήσι-
ας πρόθεσης του Usui sensei. Οι 
Ιάπωνες δάσκαλοι πρόσφατα άρ-
χισαν να μοιράζονται τη γνώση 
τους με τους δυτικούς.

Η θεραπευτική μέ-
θοδος χρήσης της 
παγκόσμιας ενέρ-

γειας είναι μια απλή τεχνική. Εί-
ναι τόσο απλή που οι δυτικοί δυ-

σκολεύονται να αποδεχθούν το 
γεγονός του ότι λειτουργεί μια 
τόσο απλή μέθοδος. Η θεραπευ-
τική μέθοδος είναι τόσο εύκολη 
όσο εύκολο είναι να ησυχάσεις το 

νου σου, να 
β γ ά λ ε ι ς 
τον εαυτό 
σου από το 
δρόμο βρί-
σκοντας το 
χώρο μετα-
ξύ των σκέ-

ψεών σου κι επιτρέποντας στην 
ενέργεια να κυλήσει μέσα από 
εσένα και όχι από σένα. Με την 
καθημερινή πρακτική της αυτο-
θεραπείας, του διαλογισμού και 
της εξάσκησης των πέντε αρχών 
του συστήματος, ο ασκούμενος 
βρίσκει το δρόμο προς τη φώτιση.  
Καθώς θεραπεύεσαι, καθαρίζε-
σαι, δυναμώνεις και γίνεσαι αγνό 
εργαλείο της ενέργειας Reiki. Επί 
προσθέτως, η δημιουργικότητα 
και η διαίσθηση αυξάνονται όσο 
η ικανότητά σου να μεταδίδεις το 
δώρο της θεραπείας στον εαυτό 
σου και στους άλλους, διευρύνε-
ται ως αποτέλεσμα της εσωτερι-
κής σου ανάπτυξης.

«Με την καθημερινή πρα-
κτική της αυτοθεραπείας, του 
διαλογισμού και της εξάσκη-
σης των πέντε αρχών του συ-
στήματος, ο ασκούμενος βρί-
σκει το δρόμο προς τη φώτιση.»
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Ο Hyakuten Inamoto είναι ένας 
ανεξάρτητος βουδδιστής μονα-
χός από το Kyoto της Ιαπωνίας. 

Μελέτησε τη θεραπευτική μέθοδο με την 
ενέργεια Reiki με την Chiyoko Yamaguchi, 
μαθήτρια του Chujiro Hayashi. Έπειτα από 
πολλή έρευνα στις αρχικές διδασκαλίες 
του Usui sensei, o δάσκαλος Hyakuten δη-
μιούργησε την Komyo Reiki Kai® το 1998 
όποτε και ξεκίνησε να διδάσκει.

Η σχολή Komyo Reiki Kai® ακο-
λουθεί τις διδασκαλίες του 
Usui sensei και επικεντρώνε-

ται στη θεραπεία όχι μονάχα του σώματος, 
αλλά κυρίως της ψυχής ή του πνεύματος. Ο 
Usui sensei πίστευε πως μέσω της πνευματικής 
ανάπτυξης, το σώμα θα μπορούσε να αυτοθεραπευ-
τεί φυσικά. Ο Hyakuten sensei πιστεύει σε αυτή την 
ιδέα.

Όνομα: Hyakuten Inamoto
Βουδδιστικό όνομα: Shaku
Κινέζικο ζώδιο: Δράκος
Θρησκευτικά πιστεύω: Ανεξάρτητος βουδδιστής μοναχός
Χαρακτηριστικά: Μαθητής της Yamaguchi Chiyoko, ιδρυ-
τής της ένωσης Κόμυο Ρέικι και του Κόμυο Ρέικι συστήματος, κά-
τοχος του Kyoto Healing Center, μεταφραστής της επιτύμβιας 
στήλης του Μ. Usui sensei, φίλος και μεταφραστής του 
Hiroshi Doi sensei και αυθεντία επί του Ρέικι συστή-
ματος. 
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Komyo Reiki Kai® είναι η σχολή/το στυλ/ 
το σύστημα που ίδρυσε ο Hyakuten 
Inamoto sensei και παρουσιάζει τη θε-

ραπευτική μέθοδο όπως διδασκόταν τη δεκαετία 
1920-1930 στην Ιαπωνία. Το σύστημα δίδει έμφαση 
στην πνευματική εξέλιξη μέσω της εξάσκησης στη 

θεραπευτική μέθοδο με την ενέργεια Reiki. O 
στόχος είναι η επίτευξη του satori ή της φώ-

τισης.

«Τοποθέτησε 
τα χέρια σου, 
παραδώσου, 

χαμογέλα»
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Η σχολή Komyo Reiki
στη Μυτιλήνη

To Σεπτέμβριο 
του 2012 ήρθα στη 
Μυτιλήνη. Η μαθή-

τριά μου Ειρήνη Τσότσου σπου-
δάζει εδώ στο τμήμα Επιστημών 
της Θάλασσας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Μια και ασχολού-
μαστε και οι δύο με τις πολεμικές 
τέχνες, αρχικά ψάξαμε όλες τις 
σχολές που διδάσκουν budo. Ο 
αριθμός τους ήταν εντυπωσια-
κός. 

Την ίδια περίοδο μια 
και δεν μας δέσμευ-
αν τόσο οι φοι-

τητικές μας υποχρεώσεις, ξε-
κινήσαμε τη μετάφραση του 
ιταλικού Komyo Reiki 

Magazine και 
κατόπιν προχωρή-
σαμε στη δημιουργία του 
ελληνικού Komyo Reiki 
Magazine (31 σελίδων).

Ταυτόχρονα, σκεφθή-
καμε να ρωτήσου-
με αν υπάρχει Ρέικι 

σύστημα στο νησί, κοινότητες 
ή δάσκαλοι. Μετά από αρκετή 

του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
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αναζήτηση μάθαμε 
από μια φοιτήτρια 
πως μια κυρία διδά-
σκει το δυτικό Ρέικι 
σύστημα. Αυτή ήταν 
η μοναδική θετική 
πληροφορία που εί-

χαμε στη διάθεσή 
μας.

Α π ο -
γ ο η τ ε υ -

τικό μεν, 

αλλά ο αποκρυφι-
σμός δεν χωρά δει-
λούς. Προσεγγίσαμε 
λοιπόν ένα κέντρο 
ομορφιάς, στο οποίο 
γινόταν χρήση διά-
φορων εναλλακτικών 
μεθόδων. Μιλήσαμε 
με την ιδιοκτήτρια, η 
οποία μας ενημέρωσε 
πως προ δεκαετίας 
υπήρχε θεραπευτής 
Ρέικι, αλλά σταμά-

τησε αυτή η συνερ-
γασία, δίχως να μά-
θουμε ποτέ το γιατί. 
Αφήσαμε τα τηλέφω-
νά μας και αναμείνα-
με. Τίποτε. Πήγαμε 
σε μια σχολή pilates 
και ενημερώσαμε και 
την εδώ κοινότητα 
της yoga. Όλα καλά 
στα λόγια, αλλά στην 
πράξη δεν μας ειδο-
ποίησε κανένας. 

Ψάχναμε ένα χώρο για κάνουμε μια ενη-
μερωτική ομιλία για το Ρέικι σύστημα και ας 

ερχόταν ακόμη κι εκείνος που ήθελε να κοροϊ-
δέψει. Ήμασταν αποφασισμένοι. Προσεγγίσαμε 

μια σχολή kung fu. Ο δάσκαλος δεν ενδια-
φερόταν. Πήγαμε σε μια σχολή μπαλέτου. 
Η δασκάλα αν και δασκάλα του δυτικού 

Ρέικι συστήματος κι ενός ακόμη παρα-
κλαδιού… αρνήθηκε την οποιαδήποτε 

πρότασή μας. Τελικά συνεχίσαμε να 
ρωτάμε μέχρι που μια σχολή στην 
οποία διδάσκονταν πολλές πολε-
μικές τέχνες, μας έδωσε βήμα. Στις 

9/11 κανονίστηκε η πρώτη ομιλία για το 
ιαπωνικό Ρέικι σύστημα και δωρεάν αποστο-

λή ενέργειας σε όλους.

Μαζεύτηκε πολύς κόσμος στη Χρυσό Δράκο (Ιακωβί-
δου 12, Μυτιλήνη) και μας άκουσε με αμείωτο εν-
διαφέρον. Ιαπωνία, Meiji, Usui, Hayashi, Tenohira, 
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Reiki, όλα αυτά ήταν 
καινούρια ακούσμα-
τα για τους ακροα-
τές. Όμως ανάμεσά 
τους βρίσκονταν 4 
κυρίες που τα γνώ-
ριζαν αυτά. Ήταν δα-
σκάλες του δυτικού 
Ρέικι συστήματος και 
ήρθαν να συμβάλουν 
με τον τρόπο τους 
στην επιτυχία αυτού 
του εγχειρήματος. Η 
ομιλία κύλησε θαυ-
μάσια. Ακολούθησαν 
ερωτήσεις από το 
κοινό και σύντομες 
συνεδρίες αποστολής 

ενέργειας Reiki. Κα-
τενθουσιάστηκε μέ-
χρι και ο τελευταίος 
δύσπιστος. Δεν σας 
κρύβω πως ήρθαν 
άτομα για να χλευά-
σου, ειδικά φοιτητές, 
αλλά έφυγαν προ-
βληματισμένοι. 

Το Ρέικι 
σύστημα 
δουλεύ-

ει. Δεν χρειάζονται 
σχόλια ή ιδιαίτερη 
προσπάθεια. Οι ιδι-
οκτήτες της σχολής: 
Άγγελος Λιόλιος και 
Γιάννης Βασιλακά-

κης, μας κάλεσαν να 
επαναλάβουμε ακό-
μη μια φορά την ομι-
λία και το πρακτικό 
τμήμα. Με χαρά δε-
χθήκαμε. Αντί ομι-
λίας ετοιμάσαμε μια 
ηλεκτρονική παρου-
σίαση, ώστε όσοι 
παρευρέθησαν στην 
πρώτη ομιλία μας, να 
παραστούν σε κάτι 
καινούριο. Πάλι τα 
αποτελέσματα ήταν 
θαυμάσια. Αυτήν τη 
φορά ήρθε το τμήμα 
Ninjutsu του κυρίου 
Φώτη Κωστόπου-
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λου. Μετά ακολούθησαν 4 δωρε-
άν Komyo Reiki shares ένα κάθε 
εβδομάδα. Δυστυχώς, οι άνθρω-
ποι που προσέρχονταν συνεχώς 
μειώνονταν. 

Το ίδιο διάστημα τοποθετή-
σαμε σε ειδικά σημεία 
ενημερωτικές αφίσ-
σες, για μαθήματα 
και συνεδρίες. Ου-
δείς μας ενόχλησε. Το 
Ρέικι σύστημα ήταν 
ακόμη κάτι άγνωστο 
στο νησί. 

Το 
Φεβρου-
άριο επέ-

στρεψα στην Αθήνα 
για να εκπληρώσω 
τις στρατιωτικές μου 
υποχρεώσεις. Τα 
Χριστούγεννα τελεί-
ωσε η θητεία. Αφι-
έρωσα λίγο χρόνο 
στον εαυτό μου και 
μετά επέστρεψα στο 
νησί. Ξεκινήσαμε να αναζητούμε 
χώρο… Ο Χρυσός Δράκος ήταν 
κορεσμένο πλέον μέρος. Αν και 
τοποθετήσαμε μια ανακοίνωση 
για δωρεάν Reiki shares ουδείς 
ενεφανίσθη. Η Ειρήνη διδάσκει 

από την αρχή του έτους Chap 
Koon Do στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου, αφιλοκερδώς. Το Μάρτιο 
κατά τη διάρκεια μιας προπόνη-
σης, αφιερώσαμε χρόνο στο να 
στείλουμε ενέργεια. Αυτή ήταν η 
πρώτη μας δράση. 

Τον Απρί-
λιο ορί-
σαμε ένα 

διάστημα μαθημάτων 
στον πρώτο βαθμό 
του ιαπωνικού Ρέι-
κι συστήματος, αλλά 
ουδείς ενδιαφέρθηκε.

Το Μάιο ορί-
σαμε 5 ημερομηνίες 
κατά τις οποίες στέλ-
ναμε ενέργεια στο 
σπίτι μας. Διαμορφώ-
σαμε το σαλόνι μας 
για να μπορούν να 
τελούνται μαθήματα, 
θεραπείες, ανταλλα-
γές ενέργειας, διαλο-
γισμοί. Σε αυτές τις 

δωρεάν Reiki sessions & Reiki 
share & shudan που οργανώνα-
με με την Ειρήνη, ήρθαν άτομα 
που έκαναν yoga, αλλά αγνοού-
σαν το Ρέικι σύστημα, δάσκαλοι 
του δυτικού Ρέικι συστήματος, οι 



14 Komyo Reiki Magazine

οποίοι δεν ήξεραν πως υπάρχει το ιαπωνικό Ρέικι σύστημα. 

Ζητώ συγγνώμη από τους αναγνώστες μου, αλλά θέλω 
να τονίσω κάτι σημαντικό. Υπάρχουν βιβλία που μι-
λούν για το ιαπωνικό Ρέικι σύστημα, ιστοσελίδες σε 

όλες τις γλώσσες, το 
komyoreikihellas.com, το 
komyoreikikai.gr, σελίδες 
δασκάλων του Gendai 
Reiki Ho, στη χώρα μας 
κατοικεί ο δάσκαλος μιας 
άλλης ιαπωνικής σχολής, 
έχουν γίνει ομιλίες για 
το ιαπωνικό Ρέικι σύστη-
μα… κι όμως οι δάσκα-
λοι των δυτικών σχολών 
αγνοούν τον πρόγονό 
τους! Όταν η Αργυρώ είχε 
μιλήσει το 2008 για το ια-
πωνικό Ρέικι σύστημα σε 
ένα ακροατήριο που πα-
ρευρίσκονταν αμέτρητοι 
δάσκαλοι και θεραπευτές 
άλλων συστημάτων, σχε-
δόν όλοι αγνοούσαν αυτά 
που έλεγε… Νομίζω πως 
πρέπει σε αυτήν τη χώρα 
να μάθουμε να διαβάζου-
με και όχι να εφησυχαζό-
μαστε με μια μικρή γνώση 
που βρήκαμε κάποτε. 

Επιστρέφουμε στις 
δωρεάν συνεδρίες λοιπόν… Ένας Μυτιληνιός πιστεύοντας πως αυτό 
που κάνουμε είναι σατανικό, μας σταύρωνε για να δει αν θα φύγου-
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με. Τελικά κάθισε και του στείλαμε ενέργεια, αφού συζητήσαμε πολύ. 
Έμεινε πολύ ικανοποιημένος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χαλά-
ρωσε. Επικοινώνησα μαζί τους τις επόμενες ημέρες και μου είπε πως 
κοιμόταν πλέον τα μεσημέρια, κάτι που οφείλεται στην ενέργεια. 
Χρειαζόταν αυτή την ξεκούραση όπως παραδέχθηκε.

Τον Ιούλιο 
πήγαμε σε 
ένα πολύ κε-

ντρικό μαγαζί της Μυτι-
λήνης, στο οποίο αισθα-
νόμασταν μια ιδιαίτερα 
μαγική ενέργεια κάθε 
φορά που το επισκεπτό-
μασταν. Δεν υπάρχουν 
πολλά μέρη στο νησί 
για εμάς, να μπορούμε 
να αγοράσουμε βότανα, 
χρωματιστά υφάσματα, 
ξύλινα κουτιά, κάρτες 
μαντείας, καθρέπτες, 
όμορφα βραχιόλια, κρυ-
στάλλους, αρωματικά 
θυμιάματα, μπαλάκια 
μασάζ, ομοιώματα θεών 
και ξωτικών κτλ. Αυτό το 
μέρος είχε πολύ υλικό για 
εμάς. Με αποφασιστικό-
τητα λοιπόν προτείναμε 
στην ιδιοκτήτρια να κά-
νουμε κοντά στο τζάκι, 
αποστολή ενέργειας Ρέ-

ικι και μετά να ακολουθήσει ενημέρωση για το κόμυο Ρέικι σύστη-
μα. Η κυρία Ελένη λοιπόν, του Curiosity Shop (Μητροπόλεως 13, 
Μυτιλήνη) γνώριζε τι είναι το Ρέικι σύστημα, αλλά δεν είχε την πα-
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ραμικρή ιδέα για το τι είναι μια 
συνεδρία. Ωστόσο, μας εμπι-
στεύτηκε και στις 4/7 είχαμε 
«ραντεβού» για μια ώρα. Μα-
ζεύτηκε καλός κόσμος, μικρής 
ηλικίας γυναίκες, οι οποίοι ήθε-
λαν να δουν τι στο καλό είναι 
αυτό το 
Ρ έ ι -
κι. Δε-
χ θ ή κ α -
νε όλοι 
να τους 
στείλουμε ενέργεια με την Ει-
ρήνη και μετά καθόμασταν και 
μας ρωτούσαν ομαδικά, απο-
ρίες που προέκυπταν από τη 
συζήτηση. Ήταν μια θαυμάσια 
εμπειρία. Όλοι αισθάνθηκαν 
την ενέργεια, πονούσαν σε ση-
μεία που είχαν προβλήματα, 
ένιωθαν ανατριχίλες σε άλλα 

σημεία, κρύωναν, ζεσταίνονταν, τους σηκώνονταν τα μαλλιά… Με-
ταξύ άλλων, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πως μας ρωτούσαν αν 
εμείς μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε με τη φασαρία, τον κόσμο 
που έμπαινε και μας κοιτούσε, τη μουσική κτλ. Απαντούσα με χαμό-
γελο πως δεν απαιτείται τόσο να συγκεντρωθεί ο ασκούμενος όσο 
να αφεθεί (για να υπερβεί τη δυαδικότητα). Τελικά η δραστηριότη-
τα αυτή αντί μιας ώρας διήρκησε δυόμιση ώρες, μέχρι που έκλεισε 
το κατάστημα. Είχαμε κερδίσει μια ανοικτή πρόσκληση για να ξα-
ναπάμε.

Απαντούσα με χαμόγελο πως δεν 
απαιτείται τόσο να συγκεντρωθεί 

ο ασκούμενος όσο να αφεθεί.
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Το ίδιο διάστημα εί-
χαμε κολλήσει πάρα 
πολλές αφίσες για 

το κόμυο Ρέικι σύστημα και φυ-
σικά είχαμε κάνει τις αντίστοι-
χες κινήσεις προώθησης και στο 
διαδίκτυο. Μας πήραν μονάχα 

δύο τηλέ-
φωνα. Ο 
ένας κύ-
ριος δεν 
είχε την 
π α ρ α μ ι -

κρή ιδέα για 
το Ρέικι σύστημα. Πρότει-
να να συναντη- θούμε 
σε μια καφετέρεια για να 
του εξηγήσω τι είναι. Δεν 
δέχθηκε, ήθελε να μά-
θει πόσο κοστίζει. Ο άλ-
λος κύριος ήταν δάσκα-
λος σε πολλά συστήματα 
(δεν κατονόμασε ποια) 
και ήθελε να γραφτεί και 
στο Κόμυο Ρέικι σύστημα. 
Ήταν πολύ βιαστικός στο 
τηλέφωνο. Ουσιαστικά με 
ρώτησε αν θα μπορούσα 
να του «δώσω το κόμυο 
Ρέικι σε 3 ημέρες». Ευγε-
νικά του απάντησα πως 
μπορεί άλλοι δάσκαλοι να 
κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά 

εγώ είμαι παραδοσιακός δάσκα-
λος. Μου αρέσει να κάνω μαθή-
ματα, να αναθέτω εργασία και να 
βλέπω τον μαθητή να προοδεύει. 
Μάλλον δεν του άρεσε και πολύ 
η απάντησή μου. Τον κάλεσα 
λοιπόν σε ένα Reiki share και δεν 
ήρθε. 

Στις 11/7 επαναλάβα-
με τη βραδιά Komyo 
Reiki. Αυτήν τη φορά 

οργανωθήκαμε καλλίτερα. Επι-
σπεύσαμε έναν αγαπημένο κρύ-

Απαντούσα με χαμόγελο πως δεν 
απαιτείται τόσο να συγκεντρωθεί 

ο ασκούμενος όσο να αφεθεί.
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σταλλο για να βοηθήσει την ανύ-
ψωση της ενέργειας του χώρου, 
αντί να κάνουμε τους συνήθεις 
καθαρμούς με ενέργεια Reiki. 
Ετοιμάσαμε ιαπωνικό τσάι και 
ροφήματα ρυζιού για τους συμ-
μετέχοντες. Αυξήσαμε τις ώρες 
και ήμασταν έτοιμοι. Ο κόσμος 
σαφώς ήταν μειωμένος. Εμφανί-
στηκαν κάποια άτομα που ήρθαν 
την προηγούμενη εβδομάδα και 
ελάχιστοι καινούριοι. Έτσι λοι-
πόν, είχαμε το χρόνο και τη διά-

θεση να ανοίξουμε περισσότερο 
στην ενέργεια, τους παλαιότε-
ρους. Με την Ειρήνη εξασκήσαμε 
την ομαδική αποστολή ενέργειας 
και τον κύκλο ενέργειας (shudan 
Reiki & Reiki mawashi). Ήταν 
θαυμάσια η εμπειρία για τους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι ενθου-
σιάστηκαν ακόμη περισσότερο. 
Μετά συνεχίσαμε στην επίλυση 
αποριών. Μεταξύ άλλων συζητή-
σαμε για ένα πρόβλημα που είχε 
μια κοπέλα, η οποία εξαντλείτο 
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μόλις ερχόταν σε επαφή με ένα άτομο. Την συμβουλεύσαμε καταλ-
λήλως και φάνηκε πως τα όσα τις περιγράψαμε τα είχε ήδη βιώσει. 
Μια άλλη φίλη μας περιέγραψε πόσο διαφορετική ήταν η νοητική 
της αντίληψη αυτή την εβδομάδα, κάτι που σοφώς απέδωσε στη σύ-
ντομη συνεδρία που προηγήθηκε της εβδομάδος. Η ενέργεια την 
βοήθησε στο να ανταπεξέλθει και να εκπέμψει χαρά, επικοινωνία 
και εμπιστοσύνη προς τους συναδέλφους της. Αυτός είναι και ο λό-
γος για τον οποίο προσπαθούμε να μεταδώσουμε το Ρέικι σύστημα. 
Πιστεύουμε πάρα πολύ πως η ενέργεια αυτή μπορεί να αλλάξει προς 
το καλλίτερο την καθημερινότητα όλων, πρακτικά.

«Η φωτογραφία δεν έχει πειραχθεί»
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Ωστόσο, κάνοντας έναν απολογισμό των 8 δωρεάν συμ-
βάντων που οργανώσαμε στο νησί εφέτος, δεδομένου 
πως γνωρίζουμε πολύ κόσμο και έχουμε στείλει δωρε-

άν ενέργεια σε πολλούς φίλους, γνωστούς και αγνώστους, παραξε-
νευόμαστε όταν δεν τοβλέπουμε να έρχονται για δεύτερη φορά στις 
συναντήσεις. Αισθάνονται την ενέργεια από την πρώτη συνεδρία, 
την αποδέχονται, καταλαβαίνουν πως το Ρέικι σύστημα λειτουρ-
γεί, βιώνουν θετικές αλλαγές, αλλά μετά ο καφές καφές, το ποτό 
ποτό και η υγεία στο περιθώριο! Αυτή η εφήμερη αντιμετώπιση της 
ζωής φέρνει πολλά δεινά. Ο Θιβετιανός δάσκαλος Sogyal Rinpoche 
έγραψε κάποτε πως το να ξέρεις το πώς θα πεθάνεις είναι το να ξέ-
ρεις πώς να ζεις. 

Το βράδυ που επέστρεψα στο σπίτι, ρώτησα τις κάρτες 
μαντείας αν θα πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά να δι-
αδίδουμε το Ρέικι σύστημα ή αν θα πρέπει να ασχολη-

θούμε με κάτι άλλο. Στη Μυτιλήνη, η ενέργεια είναι ακόμη άγνωστη 
λέξη και δυστυχώς η εποχή του Υδροχόου ή της Ημέρας, αργεί να 
έρθει. Οι κάρτες συμβούλευαν να συνεχίσουμε τη δράση μας. Είναι 
θετικό που η συμπαντική επίδραση υποδεικνύει τη συνέχεια του έρ-
γου μας. Μου αρέσει πολύ που αφενός μπορούμε να δώσουμε την 
ευκαιρία αφιλοκερδώς, να έρθει σε επαφή ένας ανυποψίαστος άν-
θρωπος με την ενέργεια αυτή και αφετέρου πως η θεϊκή βούληση 
είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Εύχομαι όλοι οι δάσκαλοι της σχο-
λής Komyo Reiki Kai® να ακολουθήσουν τη ροή και να αφεθούν σε 
αυτήν, όπως θα συμβούλευε ένας ταοϊστής ασκούμενος. 

Gassho!
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E Σόγια, καρύδια, ηλιόσποροι, αμύ-
γδαλα, κάσσιους, λιναρόσπορος, 
πράσινα λαχανικά, σπανάκι, σπα-
ράγγια, πράσινες ελιές, μύρτιλλα, 
αβοκάντο σιτάρι ολικής άλεσης, 
αυγά, σπόροι δημητριακών, ηλιέ-
λαιο, μαγιονέζα, κρέας κοτόπου-
λου, πάπρικα, πιπεριές κ.ά..

Πηγές

Μυικά προβλήματα, δυσλειτουργίες αναπαραγωγής, μείωση σεξου-
αλικής επιθυμίας, βλάβες στο νευρικό σύστημα

Λειτουργίες
Οξυγονώνει το σώμα, συμβάλει στη διατήρηση της νεότητας, προ-
φυλάσσει τους πνεύμονες από το καυσαέριο, επουλώνει τα εγκαύ-
ματα, διαλύει τους θρόμβους, μειώνει την πίεση του αίματος, απο-
τρέπει τις αποβολές, μειώνει την κόπωση, μειώνει τις κράμπες, 
αυξάνει την αντοχή, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, είναι αντι-
οξειδωτική, προστατεύει από την uv ακτινοβολία, ενυδατώνει την 
επιδερμίδα.
Μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης «αλτσχάιμερ», καρκίνο του 
προστάτη, της ουροδόχου κύστης. Η έλλειψή της προκαλεί καταρ-
ράκτη των ματιών.

Ανεπάρκεια
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«Η θεραπευτική μέθοδός μου, προορίζεται για να κα-
ταστεί διαθέσιμο στους εναρέτους ανθρώπους, έτσι ώστε ο 
καθένας να μπορεί να ευλογηθεί με αυτό το θεικό δώρο, η 
ψυχή και το σώμα να ενώνονται και η ευημερία που στέλνε-
ται από τον ουρανό να καθίσταται αντιληπτή, στη ζωή του 
ανθρώπου.»
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Η ζωγραφική καλλιγραφία που βλέπουμε δημιουργήθηκε από τον Hakuin 
Ekaku (1685-1768). Απεικονίζεται ο Bodhidharma. Ο Bodhidarma ή 

Damo ή Daruma, είναι ο πατέρας του κινέζικου τσαν ή ζεν (Ιαπωνία) 
βουδδισμού. Τη διδασκαλία του μετέδωσε στο μοναστήρι shaolin, όπου 
και δίδαξε συμπληρωματικά κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης του σώμα-
τος. 

“Το  ΖΕΝ  δείχνει κα-
τευθείαν στην ανθρώ-
πινη καρδιά. Δες μες 
στη φύση σου και θα 
γίνεις Βούδδας”

*Χρησιμοποιείστε καθρέπτη 
για να διαβάσετε το κείμενο!

«Όλα τα καλά και τα κακά 
έρχονται από τον ίδιο σου 
το νου. Είναι αδύνατον 
να βρεις κάτι που να είναι 
πέρα από το Νου.»

«Ζεν σημαίνει μεγάλη 
προσοχή, διαλογισμός, 

εγρήγορση»



24 Komyo Reiki Magazine

Komyo Reiki 
Kai®

Image: http://notjustanotherdolcevita.com

Η ένωση Κόμυο Ρέικι της Ιταλίας (Komyo 
Reiki Kai® Italia) γεννή- θηκε το 2005 στη 
Brescia, μια πόλη των επι- χειρήσεων, στο 

βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Λόγω του ότι είναι μια από τις 
πιο επιχειρηματικές πόλεις της Ευρώ- πης, οι κάτοικοί 
της συνήθιζαν να σκέπτονται περισσό- τερο την εργασία, 
με αποτέλεσμα αυτήν να θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα. 

Οι άνθρωποι χρειάζονταν την πνευματικότητα. Ειδικά μετά 
από ένα μεγάλο ταξίδι στον υλικό κόσμο. Έτσι, η ένωση Κόμυο Ρέικι 
έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι κάτοικοι της Brescia -οι οποίοι ήταν 
αρκετά στενόμυαλοι- σύντομα αναρωτήθηκαν και ενδιαφέρθηκαν 
για τούτη την απλή, εύκολη μα αποτελεσματική τεχνική.

Italia
της Chiara Grandi
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Η Μπρέσια, η αρχαία 
Βρεσκία των Ελ-
λήνων, είναι μεσό-

γεια ιστορική πόλη της βόρειας 
κεντρικής Ιταλίας, παρά τις Άλ-
πεις, στη περιοχή της Λομβαρδί-
ας, η δεύτερη σε πληθυσμό μετά 
το Μιλάνο, και πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας, με πληθυ-
σμό περίπου 190.000 κατοίκους.

Είναι πλούσια σε αρ-
χαία ρωμαϊκά και με-
σαιωνικά μνημεία 

αλλά και σε σύγχρονη βιομηχα-
νία. Θεωρείται κέντρο της τρίτης 
βιομηχανικής περιφέρειας της 
Ιταλίας σε παραγωγή βιομηχανι-
κών προϊόντων κυρίως αυτοκι-
νητοβιομηχανίας και παραγωγής 

όπλων όπου και το εργοστάσιο 
Μπερέτα καθώς και με με-

γάλο αριθμό βιοτεχνιών. 
Το Πανεπιστήμιο της 

Μπρέσια είναι ένα από 
τα πλέον σύγχρονα 

πανεπιστήμια της 
Ιταλίας.

Brescia

Κειμενο & φωτογραφία: 
Βικιπαίδεια
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Το παραδοσιακό Ρέικι σύστημα της Komyo Reiki Kai®, 
γνωστό και ως Κόμυο Ρέικι σύστημα, μπορεί να προ-
σφέρει ξεκούραση, χαλάρωση και ένα θετικό τρόπο 

σκέψης σε εκείνον που το εξασκεί.

Ο δάσκαλος και ιδρυτής Hyakuten Inamoto είναι ένα πολύ χα-
ρισματικό άτομο, ειδικά για το λόγω του ότι δεν μιλά πολύ. Βρίσκε-
ται σε ισορροπία και αυτό το εκπέμπει, έτσι κεντρίζει το ενδιαφέρον 
σε πολλά άτομα ανά τον κόσμο.

Σχετικά με εμένα, την Chiara Grandi, κατάφερα να βελτιώσω 
την κατάστασή μου χαρις στη σοφία των λόγων του δασκάλου και 
τις θέσεις χεριών που μου δίδαξε στις αρχές του 2004 όταν τον πρω-
το-γνώρισα! 

Chiara Grandi

«Είναι σημαντι-
κό να τονιστεί πως 

το σύστημα Κόμυο 
Ρέικι διαφέρει από 
τα υπόλοιπα. Εστιάζει στο να αφεθεί ο ασκού-
μενος στην Παγκόσμια Ενέργεια κατά τη διάρ-

«Όταν επέστρεψα στην Ιταλία, μπόρε-
σα να καταλάβω πόσο πολύ εκτιμάται το 
Κόμυο Ρέικι σύστημα, για την αγνότητα 
και τη δύναμή του. Συνειδητοποίησα τότε 
πως δεν θα είναι σωστό να το κρατήσω 
μοναχά για τον εαυτό μου.

http://www.komyoreiki.it/ 
http://www.onereiki.net 
Ιδρύτρια της ιταλικής ένωσης  
Αρχισυντάκτρια του Komyo 
Reiki Magazine της Ιταλίας
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Μετά το σώμα, το μυαλό μου αισθάνθηκε καλλίτερα. 
Δοκίμασα αυτή την τεχνική σε άλλους ανθρώπους. 
Τα αποτελέσματα  ήταν το ίδιο θετικά. Αποφάσισα 

να ανοίξω μια σχολή, την ίδια σχολή που είδα στο Kyoto. Αυτή, όπως 
προείπα, απέκτησε γρήγορα καλή φήμη.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοηθούν να μεταδοθεί η 
πληροφορία αυτή στον κόσμο.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Chiara
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Πρώτη φορά
Reiki session

ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΓΝΩΡΙΣΑ 
ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗ 
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΕΙΚΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΡΚΕΤΑ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟ EΙΜΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ. 
ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΑ ΧΟΜΠΥ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΔΥ-
ΣΕΙΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΚΑΛΑ-
ΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΓΕΝΙ-
ΚΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΑΤΟΜΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ.

(Εμπειρία-Βίωμα)
«Κάποια στιγμή… ένοιωσα τις παλάμες μας να είναι σαν μαγνή-
τες ίδιας πολικότητας, δεν μπορούσα να τις κρατήσω σταθερά, 
αλλά ένοιωσα την ενέργεια να βγαίνει από τη δική μου παλάμη 
και να την επιστρέφει στον Κωνσταντίνο, γεγονός το οποίο μου 
το ανέφερε και εκείνη τη στιγμή ο ίδιος!»
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Η πρώτη φορά που άκουσα για το Ρέικι σύστη-
μα ήταν από την μητέρα μου φέτος τον χει-

μώνα. Όπως κι εγώ, έτσι και εκείνη στην Θεσσαλονίκη 
-από όπου και κατάγομαι- βρέθηκε σε αντίστοιχες συνε-
δρίες, και παρόλου που έχει ένα πρόβλημα υγείας αρκετά 
σοβαρό, την έβλεπα και την άκουγα να μιλάει με μεγάλη 
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Επίσης η 
ψυχολογία της κατά την διάρκεια των συνεδρίων ήταν 
πολύ καλύτερη από ότι περίμενα για κάποιον με σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Η αλήθεια είναι τότε δεν είχα ψάξει 
για παραπάνω πληροφορίες αλλά μετά από την πρώτη 
συνάντηση με τον Κωνσταντίνο και την Ειρήνη έψαξα 
και βρήκα ακόμη και βιβλία για το Ρέικι σύστημα. 

Η πρώ- τη προσωπική εμπειρία ήταν μια Παρασκευή 
απόγευμα. Πριν ξεκινήσει η συνεδρία έκανα πάρα πολ-

λές ερωτήσεις προσπαθώντας να καταλάβω για την ενέργεια, τη 
δύναμη της, ποια είναι η πηγή της, για τον τρόπο μετάδοσης της• 
και ένα σωρό άλλες ερωτήσεις που τα παιδιά με αρκετή υπομονή 
και θέληση έλυσαν όλες μου τις απορίες.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεδρία: «Κλείσε τα μάτια και 
σκέψου κάτι χαρούμενο…» μου είπε η Ειρήνη, λίγα δευ-

τερόλεπτα μετά ένιωσα κάτι ζεστό να με διαπερνά, 
από εκείνη τη στιγμή και μετά ήμουν τόσο ήρεμη και 
μέσα μου όλα ήταν τόσο γαλήνια. Είχα χαλαρώσει 
τόσο πολύ που ένιωθα ότι οι παλάμες μου θα σηκώ-
νονταν από μόνες τους, δεν μπορούσα να τις ελέγ-
ξω εξολοκλήρου! Υπήρχαν σημεία στα οποία ένιωθα 
πραγματικά να με διαπερνά κάτι, και μάλιστα όταν 
τελείωσε η Ειρήνη ένιωθα ακόμα αυτή τη ζεστασιά 
σε δυο διαφορετικά σημεία στην πλάτη μου. Επίσης 
είχε μουδιάσει το αριστερό μου πόδι, όπου και πήρε 
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κάποιο χρόνο ώστε να ξεμουδιά-
σει για να μπορώ να το πατήσω. 
Με ανησύχησε αυτό το συμβάν, 
διότι έχω κάνει μια εγχείρηση 
στο γόνατο και προσπαθούσα να 
καταλάβω γιατί έγινε ένιωθα το 
μούδιασμα εκεί. Μου εξήγησαν 
τα παιδιά ότι συμβαίνει και σε 
άλλους που έχουν κάνει εγχειρή-
σεις -πράγμα παρόμοιο συνέβη-
κε και στη μητέρα μου, μου εξή-
γησαν ότι στο σώμα μου υπήρχε 
κάπου εγκλωβισμένη ενέργεια 
και εκείνη την ώρα έρεε και πή-
γαινε σε διαφορετικά σημεία. 

Παρόλο που είχα χά-
σει τη Layla, τη σκυ-

λίτσα μου, εκείνη την εβδομάδα 
δεν πίστευα ότι με το Ρέικι σύ-
στημα θα μπορούσα να ηρεμήσω 
και να γαληνεύσω από το δυστυ-
χές περιστατικό. Με βοήθησαν 
τα παιδιά με την μετάδοση της 
ενέργειας προς την καρδιά. Με 
συμβούλευσαν για τις επόμενες 
ημέρες να τρέφομαι υγιεινά και 
να πίνω αρκετά νερό, πράγμα το 
οποίο ακολούθησα. Την επόμενη 
ημέρα, το Σάββατο, στη δουλειά, 
η οποία είναι αρκετά απαιτητι-
κή και μια από τις δυσκολότερες 
ημέρες της εβδομάδας, κύλησε 

πολύ ομαλά. Ήμουν ήρεμη σε 
όσα συνέβησαν και κατά τη δι-
άρκεια την ημέρας ένιωθα πολύ 
όμορφα μέσα μου …πως μπορώ 
να δώσω και εγώ αυτήν την θετι-
κή ενέργεια και ένα ζεστό χαμό-
γελο στα άτομα που συναντού-
σα και ελπίζω να το εισέπραξαν.

Μετά από αυτά τα πε-
ριστατικά, άρχισα 

να ψάχνω σχετικά με το Ρέικι 
σύστημα στο διαδίκτυο. Βρήκα 
αρκετά άρθρα και διάφορα βι-
βλία τα οποία μου πρότειναν για 
διάβασμα. 
Διάβασα 
α ρ κ ε τ ά 
από αυτά 
ώστε να 
ενημερω-
θώ, γνώ-
μες και περιστατικά από διαφό-
ρους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν 
και αυτοί την εμπειρία τους στο 
Ρέικι σύστημα. Έτσι την δεύτερη 
φορά που συναντήθηκα με τα 
παιδιά έκανα και άλλες ερωτή-
σεις αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο 
συγκεκριμένες και ουσιώδεις. 

Τη δεύτερη φορά, ενέρ-
γεια μου έδωσε ο 

«Ήμουν τόσο ήρεμη και μέσα μου όλα 
ήταν τόσο γαλήνια. Είχα χαλαρώσει τόσο 
πολύ που ένιωθα ότι οι παλάμες μου θα 

σηκώνονταν από μόνες τους...»
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Κωνσταντίνος και ένιωσα ακρι-
βώς το ίδιο ζεστό ερέθισμα να με 
διαπερνά από την αρχή, αυτήν 
τη ζεστασιά και το ρίγος σε διά-
φορα σημεία του σώματος. Δεν 
ήταν τόσο έντονο το μούδιασμα, 
αλλά ένιωσα το ίδιο με τις πα-
λάμες των χεριών μου όπου δεν 
μπορούσα να τις ελέγξω!

Όταν τελειώσαμε μου 
εξήγησε ο Κωνστα-

ντίνος ότι θα κάνουμε και Reiki 
mawashi. Θα μου έδινε ενέργεια 
στην αριστερή παλάμη και 

θα του 
την επέ-
σ τ ρ ε φ α 
από την 
δεξιά μου. 
Κ ά π ο ι α 

σ τ ι γ μ ή … 
ένοιωσα τις παλάμες μας να εί-
ναι σαν μαγνήτες ίδιας πολι-
κότητας, δεν μπορούσα να τις 
κρατήσω σταθερά, αλλά ένοιω-
σα την ενέργεια να βγαίνει από 
τη δική μου παλάμη και να την 
επιστρέφει στον Κωνσταντίνο, 
γεγονός το οποίο μου το ανέφε-
ρε και εκείνη τη στιγμή ο ίδιος! 
Ήταν μια μαγική στιγμή για 
εμένα, καθώς δεν πίστευα ότι 

θα μπορούσα να τα καταφέρω, 
λόγω της απειρίας μου στη με-
ταφορά ενέργειας και στο Ρέικι 
σύστημα. Σε αυτό με βοήθησε ο 
Κωνσταντίνος όπου μου εξήγη-
σε ότι το μόνο που χρειάζεται εί-
ναι να είμαι χαλαρή και ότι όλα 
θα πάνε καλά. 

Στο τέλος, αυτήν τη 
φορά συζητήσαμε για 

καινούρια πράγματα, τις διαφο-
ρετικές τεχνικές μετάδοσης που 
χρησιμοποιήσαμε και για άλλες 
τεχνικές που υπάρχουν όπως με-
ταφορά από απόσταση. Επίσης, 
συζητήσαμε και για το πώς ένιω-
σα  κατά τι διάρκεια των διά-
φορων τεχνικών και για το πώς 
αντιλήφθηκα στα διάφορα ση-
μεία τη μεταφορά ενέργειας. 

Τελειώνοντας θα ήθελα 
να ευχαριστήσω πάρα 

πολύ τον Κωνσταντίνο και την 
Ειρήνη για τον χρόνο τους και 
την υπομονή τους για όλες τις 
ερωτήσεις που έκανα και ήταν 
θετικοί ώστε να μου τα εξηγή-
σουν όλα, όπως και τη θετική 
ενέργεια που μου μετάδωσαν όχι 
μόνο με το Ρέικι σύστημα αλλά 
και σαν άνθρωποι.

-Meli

«Ήμουν τόσο ήρεμη και μέσα μου όλα 
ήταν τόσο γαλήνια. Είχα χαλαρώσει τόσο 
πολύ που ένιωθα ότι οι παλάμες μου θα 

σηκώνονταν από μόνες τους...»
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不
動
心

Το fudoshin είναι ένα ατάραχο 
πνεύμα, μια ατάραχη καρδιά, 
ένας ατάραχος νους. Ο όρος 

χρησιμοποιείται πολύ στο budo. Δηλώνει 
έναν πολύ προχωρημένο ασκούμενο. 

Κάποιος που δεν θυμώνει, δεν νιώθει 
πίεση, ένταση, μίσος για αυτά που συμβαί-
νουν τριγύρω του. Αυτό βέβαια αρχικά εί-
ναι πολύ δύσκολο, αλλά όπως και ερμηνεύ-
ουμε το gokai τα αρνητικά συναισθήματα 
δεν τα αφήνουμε να περάσουν στη ζωή μας 
μήτε καταναλώνουμε την ενέργειά μας σε 
αυτά. Φυσικά τα αισθανόμαστε, τα ανα-
γνωρίζουμε και προσπαθούμε δημιουργικά 
να οδηγήσουμε την ενέργειά τους, στη ζωή 
μας ή στις ζωές άλλων. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η λύπη διαδέχεται τη χαρά 
και πως δίπλα στα βουνά υπάρχουν πεδιάδες, το δι-
άστημα αν και μαύρο έχει άστρα που λάμπουν και 

ο ουρανός μας μια σελήνη για να μας δείχνει το δρόμο… Αυτή 
είναι η διδασκαλία της σχολής Κόμυο Ρέικι Κάι.

Fudoshin
του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
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今日丈けは Kyō dake wa

怒るな ikaruna,

心配すな shinpai su na,

感謝して  kansha shite,

業をはけめ gyō wo hageme,

人に親切に hito ni shinsetsu ni.

Fudo Myoo
Πανίσχυρη θεότητα-φύλακας. Καίει 

τα μιάσματα και σταματά τα εμπόδια που 
μας κρατούν μακριά από τη φώτιση.

Η καταγωγή της είναι από την Ινδία. 
Το όνομά του Acalanātha, σημαίνει αμε-
τακίνητος προστάτης. Αναφερόμαστε σε 
αυτόν ως Acala.  Μετά τον 7ο αι. μ.Χ. εν-
σωματώθηκε στον εσωτερικό βουδδισμό 
ως προστάτης.

Το Μεσαίωνα άρχισε να φθίνει η λα-
τρεία του στην Ινδία, όχι όμως στην Κίνα, 
στην Ιαπωνία και στο Θιβέτ.

Στην Ιαπωνία απεικονίζεται πολύ 
συχνά. Κρατά ένα vajra  ξίφος στο ένα 
χέρι και λάσσο στο άλλο, ενώ κάθεται σε 
έναν στιβαρό βράχο. 

Ως θεότητα ανήκει στον vajrayana 
βουδδισμό. Τιμάται στις σέκτες: Shingon, 
Tendai, Zen and Nichiren.Σανσκριτικό: Acala

Ιαπωνικό: Fudō-myōō
Κινέζικο: Búdòng Míngwáng
Θιβετιανό: Mgyoba, Miyowa
Βατζραγιάνα βουδδισμός अचल
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Για τους δυτικούς η υπόκλιση αποτελεί μια παράξενη χει-
ρονομία των ανατολικών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 
όπως η χειραψία δείχνει μια εγκαρδιότητα ή έναν αμοι-

βαίο σεβασμό, έτσι και η υπόκλιση δηλώνει το σεβασμό του ατόμου 
που υποκλίνεται. 

Η υπόκλιση δεν γίνεται μόνο σε παρόντα άτομα, αλλά και σε 
χώρους, ιερά, σημαίες, σύμβολα, αγάλματα, κάδρα θεοτήτων ή νε-
κρών. Ο υποκλινόμενος δηλώνει το σεβασμό του προς την ενέργεια 
των σημείων στα οποία υποκλίνεται. 

Η    υπόκλιση
Ritsurei

Rei = εκτίμηση, σεβασμός, 
και ο τρόπος έκφρασής του ς 

=>ΥΠΟΚΛΙΣΗ = REI

του Ντερζιώτη Κωνσταντίνου
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Όταν υποκλίνεται ο 
άλφα στον βήτα, ο 
βήτα ανταποδίδει 

με μια υπόκλιση ευχαριστώντας 
τον άλφα δηλώνοντας την εκτί-
μησή του. 

Συνήθως η μέση λυγίζει 
30-40μοίρες. Στη θέση αυτή μπο-
ρεί να παραμείνει το άτομο ως 
πέντε δευτερόλεπτα. Τα χέρια το-
ποθετούνται (συνήθως)στο πλάι 
και οι παλάμες είναι ανοικτές. 
Τα μάτια κατευθύνονται προς το 
έδαφος δηλώνοντας εμπιστοσύ-
νη προς το άλλο άτομο. 

Στο Ρέικι σύστημα συνηθί-
ζουμε να υποκλινόμαστε στους 
δασκάλους, στις φιγούρες των 
δασκάλων της γενεαλογίας μας, 
στα άτομα που θα στείλουμε 
ενέργεια είτε προσεγγιστούν από 
εμπρός είτε από πίσω. Στην υπό-
κλιση τα χέρια ενώνονται σχημα-
τίζοντας τη θέση gassho! 

Πριν και μετά την αποστο-
λή ενέργειας συνηθίζεται η υπό-
κλιση σε θέση gassho δηλώνο-
ντας την ευγνωμοσύνη για την 
ευκαιρία που είχε ο ασκούμενος 
να στείλει ενέργεια.

Αν υπάρχει κάποιος χώρος που διεξάγονται θεραπευτικές 
συνεδρίες, ομαδικές ασκήσεις αποστολής ενέργειας και διαλογισμοί, 
καλό θα είναι μόλις μπει κάποιος και μόλις βγει να υποκλιθεί. Αν 
μπει κάποιος άλλος δάσκαλος, υψηλόβαθμος μαθητής ή φίλος καλό 
είναι να γίνει μια υπόκλιση. Όταν συστηθεί ένας μαθητής σε έναν 
δάσκαλο άλλης σχολής, καλό θα είναι ο μαθητής να υποκλιθεί πριν 
το δάσκαλο.

Οι παραπάνω συμβουλές αποτε- λούν μονά-
χα κατευθυντήριες γραμμές. Στη σχολή 
μας η υπόκλιση γίνεται υπο- χρεωτικά σε 

κάποιες περιπτώσεις. Στις πολεμικές τέχνες ακολουθού-
νται όλες οι παραπάνω οδηγίες. Το Ρέι- κι σύ-
στημα αποτελεί μια παραδοσιακή τέ- χ ν η 
ή ορθότερα ένα πνευματικό σύστη- μ α 
της Ιαπωνίας και ως τέτοιο πρέπει ν α 
αντιμετωπίζεται με τον αντίστοιχο 
σεβασμό.
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«Και γαρ άλλως πάντα μεν των θεών εστί
έτσι κι αλλιώς όλα ανήκουν στους θεούς»

Ο γίγας της Ερεσού, συνεχιστής του έργου και της σχολής 
του Αριστοτέλους, επί 34 έτη. Πολυγραφότατος όπως ο δάσκαλός 
του ασχολήθηκε με πλήθος επιστημών. Δυστυχώς ελάχιστα έργα 
του σώθηκαν από τα 240. Τα βοτανολογικά βιβλία κεντρίζουν 
μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον όλων των αναγνωστών, μια και 
συστηματοποίησε και ταξινόμησε τα φυτά, παρατήρησε τις ιδιότητές 
τους και τα χαρακτηριστικά τους.

«Η ζωή θεωρείται σπουδαία για πολλές 
ηδονές , που τελικά είναι μόνο μια ιδέα»

Μίλησε ο
Θεόφραστος
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Σε ένα μακρινό χωριό κατοικούσε ένας πολύ σοφός φτωχούλης 
γέροντας. Συνήθιζε κάθε πρωί να πηγαίνει για ψάρεμα. Έίχε μια 
βάρκα με κουπιά. Ο ασυνήθιστος παππούλης είχε χαράξει στο ένα 
κουπί τη λέξη εργασία και στο άλλο τη λέξη προσευχή.  Ένας νεαρός 
θέλησε να κοροϊδέψει τον γέροντα. Ένα πρωινό λοιπόν, καθώς 
κωπηλατούσε για να βρει ένα καλό σημείο, ο νεαρός τον πλησίασε: 
-Παππού όποιος εργάζεται δεν χρειάζεται το Θεό.

Ο γέρος δεν απάντησε με λόγια. Μάζεψε το κουπί της προσευχής. 
Έβαλε όλη του τη δύναμη στο κουπί της εργασίας. Η βάρκα πλέον δεν 
ανοιγόταν, έκαμε κύκλους. Ο νεαρός πήρε το μάθημά του.

Στη σχολή μας πιστεύουμε πως ο νους και το σώμα είναι αλληλένδετα. 

Τίποτε καλό δεν γίνεται χωρίς τον Θεό, χωρίς την πίστη.

Gassho!

Sarubobo
Στη σελίδα 10 θα  δείτε μια εικόνα. Πρόκειται για ένα ιαπωνικό 
φυλακτό, χειροποίητο, το οποίο σχετίζεται με την Takayama, 
της επαρχίας Gifu Το sarubobo δεν έχει χαρακτηριστικά προ-
σώπου. Το χρώμα του παραδοσιακά είναι το κόκκινο. Πλέον 
κυκλοφορεί και μπλε, ροζ, πράσινο, κίτρινο, μαύρο.

• Προστασία από την ατυχία ή το κακό
• Χαρούμενο σπιτικό, καλός γάμος, καλή γέννα

Χρήσεις
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Waka
Δεν είναι σωστό να διαμαρτύρεσαι για τη ζέστη.

Σκέψου τους αγρότες που εργάζονται 
στους ορυζώνες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Atsushi tomo
Iwarezari keri

Niekaeru
Mizuta ni tateru
Shizu wo omoeba


