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Εισαγωγή
Το προηγούμενο τεύχος έκανε πολλούς ανθρώπους
χαρούμενους, κάτι που μας γέμισε με μεγάλη ευχαρίστηση.
Πάνω απ’ όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
Χυάκουτεν Ιναμότο από το Κυότο, ιδρυτή της σχολή μας,
ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο στην Ιταλία για να διαδώσει
το παραδοσιακό Ιαπωνικό σύστημα Ρέικι.
Δίχως τη δική του παρουσία, η ένωση Κόμυο Ρέικι στην
Ιταλία δεν θα ήτο τόσο δημοφιλής.
Προσωπικά, χωρίς τον τρόπο του, δεν θα κατανοούσα τόσο βαθιά τη διδασκαλία
της φιλοσοφίας του συστήματος Ρέικι. Για παράδειγμα, την ερμηνεία των
ρήσεων: “άσε το να φύγει” και “μην προσκολλάσαι”.
Είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή κι όταν το σκέφτομαι,
θυμάμαι πως είναι όταν ο Χυακούτεν είναι μαζί μας, εδώ: μας ελευθερώνει από
τους δικούς μας τρόπους σκέψης, μας αφήνει να δώσουμε την προσωπική
μας ερμηνεία στις πέντε αρχές και μας αφήνει ελευθέρους να χρησιμοποιούμε
διαφορετικά στυλ του Ρέικι συστήματος δίχως να επιβάλλουμε το δικό μας,
υπενθυμίζοντας δε να μην δημιουργούμε σύγχυση μεταξύ τους.
Καθίσταται πλέον φανερός ο λόγος αύξησης των δασκάλων του Κόμυο Ρέικι
συστήματος. Οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν κάποια κλίκα, αλλά την αποδοχή.
Καλή ανάγνωση!
Chiara Grandi
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Reiki και rebirthing*

της Georgia Caprino

Η μέθοδος rebirthing έχει πολλούς ορισμούς: αναπνευστική άσκηση,
τεχνική χαλάρωσης, θεραπείας κτλ..
Στην πραγματικότητα, βασιζομένη εις την προσωπική μου εμπειρία και εις
τα διδάγματα τα οποία έλαβον, περιγράφω την τεχνική ως μέθοδο προσωπικής
αναπτύξεως.
Η εξάσκηση της κυκλικής αναπνοής που χαρακτηρίζει τη μέθοδο
rebirthing αποτελεί ένα φυσικό δρόμο βοήθειας στην επαφή του ανθρώπου
με τον εσωτερικό του εαυτό, τα συναισθηματικά του δεσίματα και η άσχημη
διάθεση εξαφανίζονται απλώς με την πίστη στην αναπνοή. Με αυτό τον τρόπο,
βρίσκω τα φράγματα που στέκονται μεταξύ εμού και του υπολοίπου κόσμου,
τα εξαφανίζω. Η αντίληψη των πραγμάτων γίνεται πιο μεγάλη ...όσο αυτό είναι
δυνατόν.
Τι σχέση έχει με το σύστημα Ρέικι; Έχω διδάξει το σύστημα αυτό επί πολλά
έτη και προσφάτως έγινα δασκάλα του συστήματος Κόμυο Ρέικι, με την Chiara
Grandi.
Ξεκίνησα την εξάσκηση στη μέθοδο rebirthing το 2008 Η πρώτη μου
συνεδρία ήταν πολύ έντονη. Αισθάνθηκα το σώμα μου να είναι ένα έντονο κύμα
ενέργειας χωρίς φυσικά όρια, πλήρως εξαπλωμένο ...μια καθαρή δόνηση. Κι όλα
αυτά χάρη στην αναπνοή.
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Στο τέλος μια συνεδρίας, λέω στον εξασκούμενο του rebirthing: «αληθινά ένιωσα
πως αν άγγιζα κάποιον με αυτή τη δόνηση, θα του μετέδιδα την ενέργεια της ζωής». Δεν
ξέρω πώς προέκυψε αυτή η δήλωση, αλλά το συσχέτισα με τη χρήση της Ρέικι.
Τμηματικά δικαιολογώ την εμπειρία αυτή με την υπερβολική είσοδο αέρα που
εισέρχεται στον οργανισμό από την κυκλική αναπνοή, αλλά κάποια συναισθήματα
βρίσκονται τόσο βαθιά που δεν θα μπορούσαν απλώς να εκδηλωθούν.
Δεν έδινα αντίστοιχη προσοχή στην αναπνοή όταν εξασκούμουν στο σύστημα Ρέικι αν
και θεωρώ την αναπνοή πολύ σημαντική μα τα βιβλία που είχα διαβάσει δεν με βοηθούσαν
να κατανοήσω τη δύναμη της ανάσας σε συσχέτιση με τη χαλάρωση στις συνεδρίες Ρέικι.
Η μέθοδος rebirthing με έφερε σε επαφή με ένα μέρος μου που δεν γνώριζα: την αληθινή
αυτοπεποίθησή μου και τη συνειδητοποίηση του πόσο φυσική είναι ως πράξη. Εξ άλλου
ζούμε με τους εαυτούς μας 24 ώρες τη μέρα για μια ζωή! Ποιον πρέπει να εμπιστευτούμε
αν όχι εμάς;
Από τότε που ήρθε αυτή η μέθοδος στη ζωή μου, οι αγωγές Ρέικι και οι συντονισμοί
φαίνονταν πιο ομαλές. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και την ανάσα μου δίχως αμφιβολίες,
όταν διοχετεύω Ρέικι. (Αν εμφανιστεί κάποια την αναγνωρίζω και την αφήνω να φύγει.)
Θεωρώ τη μέθοδο rebirthing μια δυνατή τεχνική μα συνάμα απλή, σαν την κίνηση
της αναπνοής μας. Επίσης το σύστημα Ρέικι είναι μια απλή και δυνατή τεχνική, η οποία
οδηγεί τους ανθρώπους στο να αναρωτηθούν αν είναι αποτελεσματική. Πάντοτε απαντώ
πως η αναπνοή είναι απλή και δυνατή τεχνική (μας κρατά ζωντανούς άλλως τε), ωστόσο
κανένας δεν αναρωτιέται αν είναι κι αυτή αποτελεσματική. Απλώς την κάνουμε.
Αναπνέουμε όλη την ώρα κι αυτό λαμβάνεται ως δεδομένο. Παρομοίως είμαστε
εμποτισμένοι στην ενέργεια της ζωής, στην Ρέικι και αυτό δεν το γνωρίζουμε καν. Μόνο όταν
λαμβάνουμε συντονισμούς συνειδητοποιούμε πως μπορούμε να διοχετεύσουμε ενέργεια, η
οποία βρίσκεται γύρω μας.
Έπειτα μπορούμε να αισθανούμε την Ρέικι.
Με την μέθοδο rebirthing, εκμεταλλευόμαστε την
ανάσα μας για να διευκολύνουμε τη διαδικασία
της ανάπτυξης και της αυτογνωσίας, η οποία μας
επιτρέπει να αναλάβουμε το προσωπικό μας
ταξίδι με επίγνωση της παρουσίας μας.
Καθοδηγώ τις rebirthing συνεδρίες κι έχω
παρατηρήσει πώς η ανάσα ανοίγει το νου μας
και πώς αυξάνει την επίγνωση του δέκτη, ώστε
μερικές φορές οι άνθρωποι να είναι σκεπτικιστές
για το σύστημα Ρέικι στην αρχή κι αργότερα να
το εμπιστεύονται και να μου ζητούν θεραπείες ή
τον πρώτο βαθμό.
Για εμένα η rebirthing και το σύστημα Reiki
είναι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος, αμφότερες
θα είναι μαζί μου στο ταξίδι της ζωής μου.
*H αναφερομένη μέθοδος δεν έχει καμμιά σχέση
με το σύστημα Ρέικι. (Σχόλιο του μεταφραστή)
Georgia Caprino
November 2012
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Satori

της Chiara Grandi

Ο βουδδισμός ορίζει πως η αληθινή
χαρά είναι η εσωτερική ειρήνη, το σατόρι,
η φώτιση, η εσωτερική ηρεμία, φράσεις οι
οποίες σύμφωνα με ένα ιαπωνικό λεξικό
σημαίνουν το ίδιο πράγμα.
Το σατόρι είναι ο απόλυτος στόχος
όλων των ασκουμένων του συστήματος
Ρέικι.
Το satori 悟り είναι μια ιαπωνική
λέξη, ένα ουσιαστικ, το οποίο ως ρήμα
悟る satoru συναντάται στην καθημερινή
ζωή με τη σημασία ως κάτι που έχει
κατανοηθεί. Δεν έχει να κάνει με τη
βουδδιστική συνειδητοποίηση, αλλά με το
ότι ο ασκούμενος καταλαβαίνει.
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Το σατόρι είναι ισορροπία, η
ικανότητα παρατήρησης του τι συμβαίνει
με μια αδιαφορία θα λέγαμε, να μένει
δυνατός ο άνθρωπος και να κυριαρχεί
την κατάσταση αντί να κυριαρχείται από
αυτήν. Είναι η γνώση του ότι κάποια
πράγματα θα συμβούν όπως πρέπει να
συμβούν.
Στη βουδδιστική παράδοση, το
ιδεόγραμμα Dai 大 χρησιμοποιείται για
να δώσει έμφαση στο satori.
Daigo大悟 σημαίνει στόχος, όπως και
δράση συνειδητοποίησης της αληθείας.
Το ίδιο ιδεόγραμμα χρησιμοποιείται
σαν όνομα αγοριού πιο πολύ απ’ ότι
παλαιότερα και πάντοτε προφέρεται
Daigo, ενώ σε βουδδιστικούς όρους
προφέρεται Taigo 大悟, όπως και στα
κινέζικα.
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Σύμφωνα με την ανατολική θρησκεία, αν κάποιος φθάσει στο σατόρι,
σημαίνει πως έφθασε στην κατανόηση της βασικής-ουσιαστικής αλήθειας, της
κατανόησης των πάντων.
Καταλαβαίνω την πραγματικότητα.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Μόνο νιρβάνα, κενότητα.
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Στο βουδδισμό η χαρά υπάρχει για να κατανοήσουμε την αλήθεια, αυτό είναι η
anshin ritsumei安心立命, γραμμένη με κινέζικα ιδεογράμματα και προφέρεται
anjin riumei στη σύγχρονη ιαπωνική γλώσσα.
Όσοι εξασκούνται στο βουδδισμό, η προσωπική συνειδητοποίηση σημαίνει
απλά την συνειδητοποίηση της ψευδαίσθησης. Όλα είναι μια ψευδαίσθηση,
επειδή όλα δημιουργήθηκαν από το νου μας. Για να φθάσουμε στο επίπεδο να
συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να αφυπνιστούμε, να φωτιστούμε,
αλλά δεν είναι κι εύκολο να καταλάβουμε το βουδδισμό.
Ορισμένοι βουδδιστές πιστεύουν πως υπάρχει ένα κενό που παράγει
τα πάντα, η συνειδητότητα καλείται Arayashiki 阿頼耶識 στη χώρα του
ανατέλλοντος Ηλίου. Ορισμένοι το ονομάζουν “ο σπόρος που παράγει τα πάντα”
κι άλλοι συνειδητό ή αγνό σπόρο ή απλώς κενό. Άλλοι πάλι διαφωνούν για το
αν η συνειδητότητα ή ο σπόρος αυτός είναι ήδη βρώμικος. Γιατί να υπάρχουν
όλες αυτές οι θεωρίες;Υπάρχουν τόσα βουδδιστικά κείμενα και πολλές ομάδες
ανθρώπων που ερμηνεύουν τα κείμενα με διαφορετικό τρόπο.Την σήμερον κάποιοι
άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν το βουδδισμό με την κβαντική φυσική, αλλά
κι αυτή η ιδέα δεν έχει πλήρως ερευνηθεί.
November 2012
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Ρέικι στη ρεφλεξολογία και στο σιάτσου
της Nadia Politanò
Έχω εξασκήσει τη ρεφλεξολογία (μαλάξεις ποδιών) και το σιάτσου επί πολλά έτη.
Είναι πολύ δυνατές ενεργειακές τεχνικές, οι οποίες προσδίδουν φυσική και ψυχολογική
ευεξία.
Η ρεφλεξολογία λειτουργεί με τα σημεία πίεσης στα πόδια, τα οποία αντιστοιχίζονται
με διάφορα όργανα, κόκκαλα και μυς του σώματος. Όσο πιο πολύ ένταση υπάρχει στα
σημεία τόσο θα πονούν όσο θα πιέζονται, διότι θα είναι σφιγμένα.
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Πολλά προβλήματα μπορούν να ανακουφιστούν , όπως η αργή πέψη, οι πόνοι του
αυχένα, το άγχος, οι πόνοι της περιόδου και πολλοί ακόμη.
Το σιάτσου από την άλλη, στηρίζεται στην εφαρμογή δακτυλοπιέσεων σε συγκεκριμένα
σημεία του σώματος κατά μήκος των μεσημβρινών (ενεργειακά κανάλια που υπάρχουν από
το κεφάλι ως τα δάκτυλα των ποδιών). Συγκεκριμένα «κάτα» ή συχνότητες ακολουθούνται
στη θεραπεία του σώματος χρησιμοποιώντας την πίεση με τα δάκτυλα, με τις παλάμες, τους
αγκώνες, τα γόνατα.
Είναι ένα πολύ ισχυρό είδος μάλαξης αν και τα σημεία που εφαρμόζεται είναι μαλακά,
εκτός κι αν έχουν ένταση, τότα θα νιώσει πόνο.
Οι τεχνικές αυτές είναι πλήρεις. Εγώ εξεπλάγην όταν γνώρισα το σύστημα Ρέικι και
το πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να φέρει η προσθήκη αυτής της ενέργειας (της Ρέικι),
με λίγη πλέον πίεση στα σημεία της ρεφλεξολογίας και στα σημεία πίεσης (του σιάτσου)
ο δέκτης δεν αισθάνεται πόνο! Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας η Ρέικι διεισδύει βαθιά
στα σημεία που πιέζω κι εξαπλώνεται εφαρμόζοντας τη θεραπεία σε όλη τη διαδρομή. Οι
ασθενείς μου χαλαρώνουν κι ενδίδουν στο άγγιγμα του χεριού μου αισθανόμενοι τη ζέστη
και την ασφάλεια που φέρνει η ενέργεια του συστήματος Ρέικι.
Νοέμβριος 2012
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Η ερώτηση που δέχομαι συχνά είναι: “Πώς τα χέρια σου γίνονται τόσο ζεστά;” Απαντώ
πως η ζέστη δεν πηγάζει από εμένα αλλά από την παγκόσμια ενέργεια του συστήματος Ρέικι
και όλοι όσοι μαθαίνουν αυτή την τεχνική έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Τους λέω πως η
Ρέικι είναι η ενέργεια της απεριορίστου αγάπης, η οποία είναι ήδη μέρος μας.
Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Καθίσταται εφικτό χάρη στον Ουσούι Μικάο που
ανακάλυψε το μυστικό της Ρέικι ακολουθώντας μια έντονη περίοδο διαλογισμού. Δίδαξε
αυτή την τεχνική σε διάφορους ανθρώπους της εποχής του και η διδασκαλία του συνεχίζεται
ως σήμερα, μέσω απλών μαθημάτων και συντονισμών ή reiju, ο οιοσδήποτε μπορεί να
διοχετεύσει Ρέικι. Πράγματι, οι βαθύτερες αναμνήσεις μας αναγνωρίζουν την ενέργια και
αποτελέσματα είναι θεαματικά.
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Συμπερασματικά, θα μπορούσα να πω πως η Ρέικι αποτελεί τμήμα μας. Μόλις συντονιστούμε
ένα απλό άγγιγμα αρκεί για να μεταδοθεί.
Μπορείς να φανταστείς την αίσθηση της ευεξίας, η οποία γεννάται όταν αγγίζω τα σημεία
στο σώμα κάποιου κάνοντάς του σιάτσου ή ρεφλεξολογία. Πέφτει σε βαθιά χαλάρωση, τα σημεία
έντασης χαλαρώνουν και τον αισθάνομαι ανοικτό στα δάκτυλά μου. Μου αρέσει όταν συμβαίνει.
Συχνά, αυτός που με εμπιστεύεται, κοιμάται και δεν νοιάζεται για τον πόνο που η πίεση
προκαλεί, μοιάζει αναίσθητος. Έτσι ενθαρρύνω όσους εξασκούνται κι εφαρμόζουν τη ρεφλεξολογία
και το σιάτσου να μάθουν το σύστημα Ρέικι και να παρατηρήσουν τη διαφορά στις θεραπευτικές
συνεδρίες τους, ακόμη και μετά τον πρώτο βαθμό.

Nadia Politanò

Νοέμβριος 2012

Προκαλώντας την απλότητα

του Filippo Fornari

Προσωπικά πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος ως φορεύς διαφορετικού πολιτισμού
προσεγγίζει διαφορετικά την κάθε κατάσταση και είναι φοβερά δύσκολο να αλλάξει κάποιος
οπτική γωνία, κι ακόμη αν συμβεί αυτό, είναι δύσκολο να λάβει σωστές απαντήσεις. Αυτό
συμβαίνει διότι η οπτική μας δεν επηρεάζεται μόνο από τα πολιτισμικά μας ερεθίσματα,
και τη γνώση μας, μα και από το πώς το περιβάλλον μας αντιμετωπίζει κάθε εμπειρία
που μας φέρνει η ζωή. Γι’ αυτό το λόγο ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα φυσικό φαινόμενο,
όπως είναι ο κεραυνός στον «καθαρό» ουρανό. Ένας ιθαγενής της Ιαπωνίας θα εκστασιαστεί
από τη δύναμη της φύσης και την ομορφιά του φωτός, αλλά ένας ιθαγενής στη Δύση θ’
αρχίσει να εξηγεί το πώς ο αέρας προκαλεί τις στατικές δυνάμεις. Εν συντομία, ο Ιάπωνας
θα συμμετείχε στο φαινόμενο όταν ο δυτικός θα αναζητούσε την αιτία και την εξήγησή του
με ηλεκτροστατικούς ορισμούς.
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Είναι φανερό πως η Χαουάγιο Τακάτα απεφάσισε να μεταφέρει το σύστημα
Ρέικι στην Αμερική, σε μια χώρα χαρακτηριζόμενη από την τεχνολογική νοοτροπία,
τείνουσα σε μια επιστημονική προσέγγιση παρά σε μια μυστικιστική. Πέραν αυτών,
είναι αυτό που συμβαίνει σε πολλούς από εμάς όταν ρωτάμε πώς λειτουργεί η ενέργεια
αυτή κι ο καθένας μας δίνει τη δική του ικανοποιητική εξήγηση.
Αυτό δεν μας αφορά εδώ. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι η δυσκολία που
ένας δυτικός αντιμετωπίζει όταν έρχεται σε επαφή με το σύστημα Ρέικι που έχει
γενεαλογία: Χαγιάσι-Τακάτα-Φουρουμότο όπως αναφέρεται για το δυτικό Ρέικι
σύστημα ή αντιστοίχως όπως αναφέρεται στο παραδοσιακό ιαπωνικό Κόμυο Ρέικι
σύστημα. Αυτή είναι η δυσκολία.
Είναι ευρέως γνωστό γεγονός πως οι Ιάπωνες έχουν καθαρή οπτική της ζωής
και στο ίδιο άτομο θα βρεις δυο διαφορετικές εκδηλώσεις του πολιτισμού, σύμφωνα
με την αρχαία παράδοση των πολεμικών τεχνών, η οποία έχει ενσταλάξει την απόλυτη
πειθαρχία και τον αυτοέλεγχο και στο ίδιο άτομο θα δεις την πλήρη αποδοχή της
αλήθειας στα θεϊκά και τα φυσικά φαινόμενα.

10

KomyoMAGAZINE
Reiki

November 2012

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο αλλά σε ένα σεμινάριο που παρηκολούθησα με
τη Φύλλις Φουρουμότο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των βημάτων της γιαγιάς
της, Χαουάγιο Τακάτα, η Φουρουμότο γνωστοποίησε ότι το χαρακτηριστικό των
Ιαπώνων (του αυτοελέγχου και της αυτοσυγκράτησης)* διευκόλυνε στην εισαγωγή του
συστήματος στη Δύση περισσότερο ως κάτι πνευματικό ή μυστικιστικό.
Αυτά δεν θα είχαν λάβει χώρα στην Αμερική χωρίς τη δυσκολία της ύπαρξης
ενός κατακερματισμένου έθνους -ακόμη και στο θρησκευτικό ζήτημα. Έτσι, μόλις
η Τακάτα το μετέφερε στην Αμερική, ήταν δεν ήταν στις προθέσεις της, απέκτησε
δομή και αυστηρότητα, τόση που οι μαθητές της είδαν τη μυστικιστική αξία του
συστήματος κι εστίασαν αυτομάτως στη σειρά των θέσεων των χεριών, τον ακριβή
χρόνο για κάθε θέση κτλ. Ακόμη και τα επίπεδα του συστήματος κωδικοποιήθηκαν,
προσετέθη μια σχετική περίοδος αναμονής μεταξύ αυτών, προσετέθη σταθερό κόστος
εκμάθησης, όψεις που πριν ήταν αρκετά απλές κι έμοιαζαν παράλογες από την οπτική
ενός ανατολικού ασκουμένου. Ακόμη και σήμερα αυτή είναι η κυριαρχούσα νοοτροπία
που ακολουθείται από τους δυτικούς δασκάλους. Δεν είναι ασύνηθες να βρεις ρολόγια
Ρέικι στο διαδίκτυο, ή εφαρμογή για το κινητό που να κρατά χρόνους για την άσκηση
στο Ρέικι σύστημα. Η συχνότητα των σημείων επίθεσης των χεριών είναι καθαρή,
κωδικοποιημένη, αμετάβλητη κι εγώ το διδάσκω έτσι σε όσους θέλουν να μάθουν
αυτό το σύστημα, σεβόμενος την αρχική διδασκαλία.Στην πραγματικότητα, αυτά
είναι εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον αντίθετο σκοπό, για να
θεραπεύσουν χωρίς χρονικούς προσδιορισμούς ή συγκεκριμένες θέσεις χεριών. Άφησέ
τό νά πάει και παραδώσου σε αυτό.
Τώρα, αυτή η σχολαστική προσέγγιση στο σύστημα Ρέικι συμβαίνει όσο το
σύστημα παραμένει μια ευγενική άσκηση συνδεδεμένη με το φυσικό κόσμο. Τη στιγμή
που θα συνειδητοποιήσει ο ασκούμενος πως δεν χρειάζεται μόνο μια συγκεκριμένη
επίθεση των χεριών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μα απαιτείται μια βαθύτερη
κατανόηση του οράματος της ζωής, τότε το δυτικό Ρέικι ταξιδεύει δίχως τα όριά του
και δεν μειώνεται η πνευματικότητά του, ούτε καταντά μια “εργαλειοθήκη”, όπως
το περιέγραψε ένας γνωστότατος δυτικός δάσκαλος, μαθητής της Φουρουμότο.
Νομίζω πως όλοι αργά ή γρήγορα αναρωτιόμαστε “πώς λειτουργεί το
σύστημα αυτό;” και κάθε ένας από εμάς έχει μια δομημένη απάντηση να δώσει
βασισμένη στην πνευματικότητα ή την επιστημοσύνη του. Κάποιοι το καλούν φυσικό
φαινόμενο, άλλοι μιλούν για μια θεϊκή ενέργεια που διερευνάται από τον κβαντικό
κόσμο. Φυσικά κάθε απάντηση είναι αξιόπιστη ως μέρος μια συζήτησης, αν μπορεί
να ειδωθεί ως κάτι που υπερνικά τις αντιστάσεις. Η εμπιστοσύνη είναι μια από τις
πιο περίπλοκες ανθρώπινες πράξεις. Ο κολυμβητής γνωρίζει να κολυμπά καλά όχι
επειδή γνωρίζει την αρχή του Αρχιμήδους και σύντομα μαθαίνει πως όσο λιγότερο
εξωθείται από το νερό τόσο καλλίτερα επιπλέει, όπως και ο σκιέρ, εκείνος που ασκείται
στο πατίνι, ο ποδηλάτης γνωρίζει πως η ισορροπία δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι,
αλλά κάτι που όσο λιγότερο το έχεις στο νου σου, τόσο περισσότερο το διατηρείς.

11

*το

οποίο είχε περάσει στο σύστημα Ρέικι (σημείωση του μεταφραστή)

Νοέμβριος 2012

Με τον ίδιο τρόπο, εκείνοι που μεταβαίνουν από το δυτικό Ρέικι σύστημα στο
παραδοσιακό Κόμυο μεταβαίνουν μετ’ εμποδίων κι αλλάζουν συνήθειες, όπως π.χ. να μην
κάνουν κάτι, αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν δυτικό που έχει μάθει να είναι το κέντρο
του κόσμου όπως ο άνθρωπος του Λεονάρντο, πάντα να προσπαθεί να έχει τον έλεγχο κι
ακόμη κι όταν είναι καθαρή η εμπλοκή του στο θέμα, δεν ωφελεί και ίσως δρα εναντίον
της ροής των συμβάντων που είναι να γίνουν. Η νοοτροπία της κατανόησης του πώς και τι
υπάρχει για να κοροϊδεύει τον εαυτό του πως όλα είναι στο χέρι του κι ακόμη και να ισχύει
το άγνωστο θα παραμένει άγνωστο.
Η μη αντίσταση, η εμπιστοσύνη στα όσα συμβαίνουν είναι κάτι δύσκολο για έναν
δυτικό, αλλάζει τον τρόπο σκέψης σε θετικό, αλλάζει και όσα έχει μάθει κατά τους αιώνες
στους τομείς της φιλοσοφίας της θρησκείας και του μυστικισμού. Ωστόσο κάποιες σχολές
του δυτικού συστήματος Ρέικι, πειρακτικά ισχυρίζονται πως ο Μικάο Ουσούι μας έδωσε
εργαλεία για να βγούμε εκτός ελέγχου, στην πραγματικότητα σύμφωνα με αυτή την ιδέα τα
σύμβολα και ειδικότερα τα μάντραμ τους, δεν έχουν ακαριαία λειτουργία μόνο αλλά μας
υπηρετούν απλά κρατώντας μας απασχολημένους ενώ η ενέργεια δουλεύει! Τι να πω, αυτή
είναι μια υπεραπλουστευμένη άποψη αν και λίγο ασεβής προς το έργο του Ουσούι, μπορεί
να είναι κάτι ακόμη, τελικά.
Filippo Fornari
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Γιόγκα και σύστημα Ρέικι

της Renata Giuzzi

Έχω εξασκηθεί δέκα χρόνια στη γιόγκα και την διδάσκω. Από τότε που ξεκίνησα
το ταξίδι αυτό, η ζωή μου έχει αλλάξει και συνεχίζει να μεταμορφώνεται και να
βελτιώνεται. Με τη γιόγκα έμαθα να προσέχω το σώμα μου και να δίδω σημασία στην
αναπνοή μου, να παρατηρώ να συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου και να βελτιώνω
τη χρήση του πράνα.
Νόμιζα πως η γιόγκα περιείχε μια πλήρη πειθαρχία αλλά συνειδητοποίησα πως
υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Χάρη στον ενθουσιασμό ενός μαθητή
μου που έμαθε το σύστημα Ρέικι με την Chiara Grandi, είχα την ευκαιρία να τη
συναντήσω και να μάθω κι εγώ μαζί της. Ένας νέος σπόρος φυτεύθηκε στο χώμα μου!
Ξεκίνησα να σχεδιάζω τη χρήση της ενέργειας αυτής σε εμένα και στην
οικογένειά μου καθώς και σε πολλούς ακόμη ανθρώπους. Δεν είχα καν φανταστεί
πως θα ξεκινούσε μια νέα αποκάλυψη-επανάσταση στη δουλειά μου.
Καθώς ο καιρός κυλούσε, αισθάνθηκα τις προσδοκίες μου να βελτιώνονται, να
γίνονται καλλίτερες, Ξεκίνησα να ανακαλύπτω κατά την πρακτική μου στη γιόγκα
στην αίθουσα, πως το πράνα όχι απλώς ήταν παρόν στην ανάσα αλλά και ως ενεργειακή
δόνηση στο δωμάτιο και στους μαθητές μου.
Η παγκόσμια ενέργεια, όπως ορίζεται η Ρέικι, έχει γίνει πιο αισθητή, πιο αντιληπτή
σε εμένα. Οι αισθήσεις μου οξύνθηκαν κι έγιναν πιο λεπτές, αντιλαμβάνομαι και
νιώθω περισσότερα πράγματα όπως βελόνες στις παλάμες των χεριών μου, τα πόδια
και το κρανίο μου μου επιτρέπουν να μαζεύω τη δυσαρμονία, το άγχος, από τους
ανθρώπους και τα μέρη. Επίσης, είμαι ικανή να αισθανθώ απαλά κύματα ενέργειας
σε μέρη δύναμης και κοντά σε ανθρώπους ισορροπημένους και γαλήνιους.
Η συνειδητότητά μου με το Ρέικι σύστημα έχει επηρεάσει και τη διδασκαλία
μου στη γιόγκα. Τα μαθήματα πλέον έχουν ένα βαθύτερο αποτέλεσμα και η ανάδραση
από τους μαθητές μου είναι τελείως θετική. Η γείωσή τους είναι τέλεια.
Η ενέργεια αυτή μου έφερε την ολοκλήρωση προσωπικά και επαγγελματικά.
Ατομικά, οι θεραπευτικές συνδερίες γιόγκα, στις οποίες διδάσκω κάποιες ασκήσεις και
τεχνικές βελτίωσης των νοητικών και σωματικών προβλημάτων. Πρώτα εργαζόμαστε
με το σώμα μας, έπειτα τελειώνουμε με μια τέλεια αρμονία μέσω των συνεδριών
Ρέικι. Επίσης, δίνω βιοενεργητικές αγωγές εξισορρόπησης κατά τη διάρκεια, από τις
οποίες “διαβάζω” την ενέργεια του ασθενούς. Μπορώ να βρω διάφορες καταστάσεις
από το άνοιγμα, την ισορροπία, την ελαφρά ανισορροπία, μέχρι το πλήρες φράξιμο.
Χρησιμοποιούσα τα θιβετιανά “μπολ” και τους κρυστάλλους για να επαναφέρω την
ισορροπία. Τώρα έχω ένα ακόμη εργαλείο.
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Κάνω διαλογισμό καθημερινά και χάρη στο Ρέικι σύστημα έχει προκύψει μια
εντελώς διαφορετική αίσθηση: οι δονήσεις μου έχουν αυξηθεί τόσο ώστε έχουν
φτάσει σε ένα νέο επίπεδο οδηγώντας με σε μια κατάσταση συνείδησης από την
οποία κοιτάζω τον εαυτό μου και τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, αντικειμενικά και
με γαλήνη.
Για να δώσουμε στα πάντα μία αίσθηση παλλόμενης ζωτικότητας υπάρχει η
σιγουριά ότι είμαστε μόνο κανάλια, απλώς εργαλεία μέσα από τα οποία κάτι απείρως
μεγάλο λειτουργεί.
Ασκούμενοι σαν εμένα που προσφέρουν τον εαυτό τους και τον χρόνο τους στην
ευημερία των άλλων, στην αρμονία όλων των ανθρώπων δεν είναι τίποτα παραπάνω
από “μολύβια στα χέρια του Θεού’’ όπως γράφει η Μητέρα Teresa της Καλκούττα.
Συνοψίζοντας, η αληθινή αποκάλυψη του μονοπατιού μου είναι μία επίγνωση της
καθολικής ισχύος, η αντίληψη του Θεού που βρίσκεται μέσα σε κάθε έναν από εμάς.
“Η πραγματική ευτυχία δεν είναι το φρούτο χρόνων επωδύνου αγώνος και άγχους.
Είναι μία μακρά διαδοχή, μάλλον μικρές αποφάσεις απλώς για ν είσαι χαρούμενος
εκείνη τη στιγμή. Όπως ο γκουρού μου είπε “τα λεπτά είναι πιο σημαντικά από τα
χρόνια’’.
(Swami Kriyananda)
Renata Giuzzi Savita
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Από νοσοκόμα, Φυσική ιατρός
Serenella Bragaglio
Με λένε Σερενέλλα. Για δέκα χρόνια εργαζόμουν ως νοσοκόμα στο Geriatric
Medicine και τώρα ειμαι Φυσική Ιατρός (naturopath).
Αποφάσισα να γίνω φυσική γιατρίνα επειδή είμαι πεπεισμένη πως η ιατρική
όπως είναι σήμερα δεν έχει καμμιά σχέση με το άτομο και λέγοντας άτομο εννοώ
το φυσικό σώμα, όπως και το πιο σημαντικό κομμάτι που σχετίζεται άμεσα με τον
πολύπλοκο μηχανισμό της έναρξης της ασθένειας: το συναισθηματικό κομμάτι μας,
το οποίο είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένο με τα προβλήματα και τις συγκρούσεις
της ζωής μας.
Μου αρέσει να το αποκαλώ «το αισθηματικό» κομμάτι επειδή ό,τι συμβαίνει (η
ασθένεια) εξαρτάται από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγκρουση: μπορεί να νιώσω
θυμό, ευτέλεια, ζήλια, αντίσταση, δυσαρέσκεια, σύγκρουση για μια επικράτεια (π.χ.
δεν ξέρω τι να κάνω) κτλ.
Κάθε μέρα της ζωής μας ζούμε εμπειρίες επιτυχιών ή συγκρούσεων που εν
αγνοία μας επιλύουμε με διαφορετικούς τρόπους, με μια απλή καούρα ίσως, εάν
είμαι σε θέση να καταπιώ ή να χωνέψω ένα σχόλιο που έκαναν για εμένα και έτσι θα
αναπτύξω στομαχόπονο ή καούρα στον ίδιο βαθμό με τη σύγκρουση που παραμένει
ενεργή με αυτό το συναίσθημα.
Η συμβατική ιατρική θεραπεύει τα συμπτώματα: για παράδειγμα έχεις διάρροια.
Θα σου συνταγογραφηθεί ένα φάρμακο κατά της διάρροιας κι έτσι οτιδήποτε τελικά
βρήκε έναν τρόπο να απελευθερωθεί σταματάει παροδικά.
Τι μπορώ να πω; Η ιατρική ακολουθεί ένα πρωτόκολλο.
Αν έπρεπε να ρωτήσω ένα άτομο: τι αισθάνεσαι στο συκώτι σου επειδή βρήκες
κάτι αποκρουστικό; Τι σε συνοδεύει με όλη αυτή τη δυσαρέσκεια και σε υποστήριζα
με ένα θεραπευτικό κόσμημα, ένα βάμμα ή ένα ίχνος στοιχείου;
Και θα μπορούσα να κάνω ακόμη περισσότερα: θα μπορούσα να σε βοηθήσω
να πας μερικά βήματα πίσω, όπου η ζωή δεν είναι μια μάχη, μια προσπάθεια, που
έχει όλες τις απαντήσεις στα προβλήματά σου και είσαι σε θέση να εντοπίσεις αμέσως
τα αρνητικά συναισθήματα που δεν είχες προσέξει τα οποία μετά αντανακλάστηκαν
στο σώμα σου με τέτοια βιαιότητα γίνονταν χρόνιες ασθένειες ή ακόμη και τερματικές.
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Αυτό το μέρος είναι η ψυχή σου, ο εαυτός σου, η αληθινή σου ουσία, εδώ θα
βρίσκεται πάντοτε το σωστό μάθημα που πρέπει να ακολουθήσεις.
Συνειδητοποίησα πως πίσω από μια ασθένεια, ένα καβγά, μια νοητική διαταχή
κτλ. υπάρχει μια βασική πραγματικότητα: πρωτίστως και σπουδαιότατα η
ασθένεια βασίζεται σητν ψυχή, είναι στην ψυχή, το πνεύμα είναι που υποφέρει.
Νομίζω πως πρέπει όλοι να προχωρήσουμε στο να δεχθούμε την αληθινή μας
ουσία.
Αργά ή γρήγορα όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό το άλμα.
Δεν έχω εξασκηθεί για πολύ το σύστημα Ρέικι, λιγότερο από δυο έτη... αλλά
τα αποτελέσματα είναι απίθανα και είναι ωραίο πράγμα να μπορείς να βοηθάς
άλλους, όντας απλά ένα κανάλι.
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Το συνειδητοποίησα ενστικτωδώς κι ενώ χρησιμοποιούσα την ενέργεια στους
ασθενείς μου με αγάπη, δεχόμενη τον πόνο τους και πάνω απ’ όλα ακολουθούσα
τα χέρια μου, που με καθοδηγούσαν απλά στο μέρος που χρειαζόταν περισσότερη
ενέργεια.
Γνωρίζω πως δεν έδινα κάτι δικό μου, μια δική μου ενέργεια, κι αυτό δούλεψε
καλά για εμένα. Ο ασθενής χαλάρωνε κι ένιωθε πολύ θετικά και γαλήνια.
Πάντα ήξερα πως αυτή η ενέργεια είναι πράγματι δυνατή και δεν είχε να κάνει
με εμένα, διότι έχει θεϊκή καταγωγή. Δεν χρειαζόταν να κάνω κάι από το να
διαθέσω εμένα με αγάπη κι όλα τα υπόλοιπα συνέβαιναν φυσιολογικά.
Εύχομαι ο καθένας να νιώσει την εμπειρία και αυτό το θαυμάσιο δώρο να το
μοιραστεί με άλλους.
Σε ευχαριστώ σύστημα Ρέικι, ευχαριστώ κι εσένα Chiara Grandi, έχω φυλάξει
ένα ειδικό μέρος για εσένα σητν καρδιά μου και ευχαριστώ όλους όσους γνώρισα
μέσω της ενέργειας αυτής.
Serenella Bragaglio
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Το ιδεόγραμμα komyo
στην ιαπωνική κουλτούρα
K. Kondo
Νοέμβριος 2012
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Ποια η σημασία του νοήματος του ιδεογράμματος
“Komyo” που βρίσκουμε στο παραδοσιακό σύστημα
Ρέικι και σε διαφόρους ιαπωνικούς ναούς;
Τα ιδεογράμματα-εικονογράμματα (κάντζι) είναι κινέζικοι χαρακτήρες που
σταθεροποιήθηκαν στην Ιαπωνία τον πέμπτο αιώνα, καθένας από τους οποίους έχει
τη δική του σημασία.
Αργότερα στην Ιαπωνία αναπτύχθηκαν διαφορετικοί τύποι γραφής, χιραγκάνα
και κατακάνα, αλλά είναι μόνο φωνητική γραφή.
Στην Ιαπωνία υπάρχουν δύο τρόποι προφοράς των ιδεογραμμάτων, ένας στα κινέζικα
και ένας στην τοπική γλώσσα.
«Κο» είναι η κινέζικη προφορά για το ιδεόγραμμα 光
ενώ στα ιαπωνικά διαβάζεται Hikari: αυτό το ιδεόγραμμα είναι
ουσιαστικό.
«Μύο» ή «μέι» είναι η προφορά στα κινέζικα για το 明 ενώ
στα ιαπωνικά προφέρεται «άκα» ή «άκι», αυτό το ιδεόγραμμα
είναι επίθετο που σημαίνει φωτεινός ή λαμπρός.
Έτσι το ιδεόγραμμα «κόμυο» 光明 προφέρεται με τον
παλιό τρόπο όπως ξεκίνησε από την Κίνα. Με αυτό τον τρόπο
ποιήματα ή ήχοι εμφανίζονται με την ανάγκη παλιότερης,
σοβαρής επίσημης και μερικές φορές πνευματικής απαγγελίας.

Ένα παράδειγμα είναι «μέι γκέτσου» 明
月, φωτεινό φεγγάρι, ακούγεται αρχαίο και
ποιητικό.
Για να περιγραφεί το ίδιο πράγμα στην
καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιείται πιο συχνά
«ακαρίυι τσούκι» 明るい月, που έχει την ίδια
σημασία, αλλά είναι μόνο περιγραφική.
Ένα άλλο παράδειγμα: το reikon 霊魂
που σημαίνει ψυχή έγινε «ταμάσι» たましい
στη χιραγκάνα.
Η πρώτη προφορά ακούγεται πιο βουδδιστική
και πιο επίσημη.
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Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν τη λέξη Κόμυο συχνά γραμμένη στα ιαπωνικά ενώ
στην καθομιλουμένη η λέξη --- Akurai Hikari (ή μόνο Hikari) που είναι πιο συχνό:
επίσης μπορεί να γραφτεί – στη χιραγκάνα φωνητική γραφή.

Το ιδεόγραμμα κόμυο χρησιμοποιείται στους βουδδιστικούς ναούς, και η
σημασία του “φωτεινό” το καθιστά πιο σημαντικό σύμβολο του βουδδισμού,
αντιπροσωπεύοντας την αλήθεια, τη σοφία και τη συμπόνια.

Όλες οι βουδδιστικές ομάδες-«σέκτες» χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ειδικά
αυτή της Jodo-shu (Αγνή Γη) και αυτή της Jodo-shin-shu (Αληθινά Αγνή Γη).
Αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική για εκείνους επειδή πιστεύουν πως η Αγνή
Γη είναι ο στόχος του τέλους της γήινης ζωής που είναι γεμάτη με φωτεινό φως.
Ο Μικάο Ουσούι είναι ο ιδρυτής του θεραπευτικού συστήματος Ρέικι ο οποίος ήταν
ασκούμενος της βουδδιστικής ομάδας Jodo-shu*.
Είμαστε σίγουροι γι’ αυτό επειδή ο τάφος του βρίσκεται στον ναό της Saihoji
στο Τόκυο, ένας ναός του Jodo-shu βουδδισμού.

K. Kondo

(*Άποψη του συγγραφέως, στην πραγματικότητα αποτελεί εικασία. Σχόλιο του μεταφραστού)
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