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تمام حقوق مادی و معنوی این کتاب و مطالب آن اعم از الکترونیکی یا
چاپی برای نویسنده محفوظ است .نقل قول از این کتاب تنها با ذکر نام

کتاب و نویسنده آن مجاز است .این کتاب به صورت رایگان در اختیار

شما قرار گرفته و پخش رایگان نسخه کامل و بدون تغییر آن مجاز
است.
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نحوه تماس با نویسنده کتاب:
شماره /smsتلگرام نویسنده09361379635 :

سایت اینترنتی .com :و www.PersianReiki.ir
ایمیل نویسندهehssanr@yahoo.com :

پس از اینکه کتاب را به طور کامل مطالعه فرمودید ،یا حتی در حین

مطالعه کتاب ،میتوانید سواالت خود را روی تلگرام از من بپرسید.
همواره ،البته گاهی با کمی تاخیر ،پاسخگوی سواالت شما روی تلگرام

خواهم بود .همچنین پیشنهاد میکنم با دنبال کردن انجمن ایران ریکی
روی شبکههای اجتماعی ،از مطالب مفید تکمیلی ،پاسخ به پرسشها و

فایلهای آموزشی و کمکآموزشی صوتی و تصویری بهرهمند شوید:

انجمن مجازی ایران ریکی:
اینستا گرام@IranReiki :

https://www.instagram.com/IranReiki/
تلگرام@IranReiki :

http://wwww.t.me/IranReiki

☯
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«ویرایش  - 12نسخه قابل پر ینت»
خواندن این کتاب الکترونیکی با موبایل و تبلت آسان است اما امکان
پرینت هم به رایگان برای شما فراهم است .در صورت نیاز به پرینت،

لطفا با تنظیم چاپ شدن دوصفحه آن درکنار هم در یک کاغذ  A4به
صورت افقی ،در مصرف کاغذ صرفهجویی فرمایید.

قبل از پر ینت به درختان بیندیشیم
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به نام خداوند عشق و رحمت و برکت

تقدیم به همه رهروان ر یکی
به ویژه اساتید و شاگردان گرانقدرم
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مقدمه ویرایش دوازدهم
امروز 14 ،سال پس از نخستین انتشار این کتاب ریکی،
باعث افتخار و خوشحالی من است که این کتاب در گذر سالها،
راهنمای هزاران فارسیزبان سراسر دنیا برای درک و تجربه بهتر
ریکی بوده است .کتابی که عالوه بر هزاران دانلود از سایت اصلی
پرشینریکی و سایتهای اشتراک کتاب رایگان ،روی شبکههای
اجتماعی هم صدها هزار بار بههمرسانی شده تا جایی که تنها در
کانال خودشناسی من ،بیش از صد و سی هزار بار بازدید دریافت
کرد ،اما قصد ندارم در این پیشگفتار ،از مزایای شبکههای
اجتماعی بگویم بلکه بر آنچه در ماههای گذشته میبینم ،مرا بیشتر
بیمناک میکند .متاسفانه در زمانهای قرار داریم که با گسترش
شبکههای اجتماعی و تالش صفحات برای جلب توجه ،خرافات
اشتباه درباره انرژی ،اساتید مدعی که در واقع حتی همسویی
استادی ریکی را به درستی دریافت نکردهاند و همسوییهای
تقلبی سودجویانه بیش از همیشه فراگیر شدهاند.
وقتی این کتاب را برای اولین بار مینوشتم و حتی برای
ویرایشهای بعدی ،هدف اصلی من ارائه رایگان یک منبع معتبر
برای کاهش خرافات و مطالب دروغین مرتبط با ریکی و
فرهنگسازی و درک بیشتر مفهوم ریکی ،و ریکی زیستن بود چرا
که در زمینه منابع فارسی ،کمبود زیادی داشتیم و کتابهای چاپی
هم اغلب ترجمه شده از کتابهای بسیار قدیمی و به همین دلیل،
گاهی حاوی مطالب اشتباه بودند .اگرچه خوشحالم که این کتاب
بارها و بارها دریافت و خوانده شد و به مرجعی برای اساتید و
ریکیکاران تبدیل شد؛ اما تغییرات دنیای مجازی و اولویت بیشتر
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جلب توجه یک پست ،نسبت به واقعیت داشتن محتوای آن
برای ادمینهای شبکههای اجتماعی و تبلیغات آزادانه اساتید
دروغین در این صفحات از یک سو و عدم صدور مجوز برای
فعالیت آزادانه اساتید شناختهشده ریکی از سوی دیگر ،امروز
بیشتر از هر زمان دیگر ما را نیازمند دعوت به تحقیق و مطالعه
درباره ریکی و سبکهای آن کرده است.
در این ویرایش ،ظاهر کتاب با استفاده از فونت فارسیتر
بهبود داده شده ،ایرادات نگارشی و تایپی زیادی اصالح شده و
مطالب مفیدی به کتاب افزوده شده تا بهانهای برای همه ما باشد
که دوباره آن را بخوانیم .مطمئن باشید با گذشت مدتی از مطالعه
قبلی کتاب و با شناخت و تجربه جدید شما از ریکی ،این کتاب
مطالب و مفاهیم جدیدی برای شما خواهد داشت.
در اینجا الزم میدانم از خانم احمدی که زحمت ویرایش
این نسخه را برعهده داشتند و همه دوستانی که ابهامات خود را
درباره کتاب با من درمیان گذاشتند تا در این ویرایش اصالح شود
سپاسگزاری کنم .به امید روزی که دوباره شاهد برگزاری
گردهماییهای ریکی و سایر طبهای مکمل به گونهای باشیم که
فضای ریکی به غنای گذشته خود بازگردد و کنارهگیری اجباری یا
اختیاری اساتید آگاه و باتجربه و نگاه مبتنی بر جلب interaction
صفحات شبکههای اجتماعی سبب گمراهی نشود.
احسان ریاضی اصفهانی
99/9/9
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مقدمه ویرایش یازدهم

امروز که این مقدمـه رو

مینویسم ،نزدیک به  13سال از
انتشــار اولی ـه ای ـن کتــاب روی

اینترنت میگـذره ...سـالهایی
که در اون نه فقط این کتاب که
خود من هم بارها به روز شدم.

نظرها ،پیشنهادها و حمایتهـای
خوانندگان این کتاب که خیلـی

زود مرزهای کشورمون رو هم پشت سر گذاشت و فرصت استفاده

از ر یکی به زبان فارسی رو برای ایرانیان مقیم خـار

از کشـور هـم

فراهم کرد تأثیر ز یادی در بهتر شدن مـداوم ایـن کتـاب داشـت و

امروز هم نیازمند نظرات و پیشنهادات و برداشتهای شـما از کتـاب
هستم.

یک مورد مهمی که میخوام یادآوری کـنم اینـه کـه بـرای
ر یکی کار کردن و داشتن انرژی ر یکی شما بـه هـیچ چیـز و هـیچ
علمی بجز اونچه که در همسویی پنج دقیقهای ر یکی خودبخود بـه

ناخودآگاه شما میره احتیا

ندار ین و اگه مطلبـی در ایـن کتـاب

هست که شما یا حتی استاد شما از اون اطالعی نداشته بـه هـیچ
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عنوان به معنی وجـود اشـکال در ر یکـی شـما نیسـت .کسـی کـه
مطالب این کتاب و کتابهای دیگه رو بهتر حفظ باشـه در انـرژی

دادن الزاما هیچ برتر ی نسبت بـه کسـی کـه در یـک جلسـه نـیم
ساعته با ر یکی آشنا شـده نـداره پـس در مسـیر ر یکـی خودتـون
راحت باشین و بدونین که اجازه دار ین که هر وقـت خواسـتین از

مطالب این کتاب تخطی کنین و به ندای درونتـون گـوش بـدین:

فقط برای امروز نگران نشوید! ر یکی باشید و ر یکی را زندگی کنید!
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پیشگفتار
سالم ،تبر یک میگم! به ر یکی خوش اومدید!
این کتاب بی دلیل به دست کسـی نمیفتـه پـس اگـر بـه
خوندنش هدایت شدین ادامه بدین..

خیلیها به دنبال ر یکی مییان چـون اون رو یـه سیسـتم

خیلی ساده برای رسیدن به اشـراق یـا رفـع تمـام مشکالتشـون و
فراهم آوردن سالمت و ثروت میبینند اونم فقط با یـه همسـویی!

اما الزمه که بگم اگرچه ر یکی سادست ،آسـون نیسـت! ر یکـی یـه

روش زندگیه و همسویی پایان ر یکی نیست بلکه تازه اولـین قـدم
در شروع ر یکی است.

تمام فوایدی که از ر یکی شنیدهاید بـه دسـت مییـاد اگـه

متعهد باشید به کار با انرژی بخصوص ر یکی دادن بـه خودتـون و
مراقبههای ساده ر یکی .یاد گرفتن از انرژی ،نیاز به صـرف وقـت و

انرژی داره پس نباید ر یکی رو با قـرص معجـزه آسـایی کـه فقـط
الزمه بخور یدش اشتباه بگیر ید .ر یکـی بـه شـما اجـازه نمـیده از

زندگی فرار کنید و از اون طرف همه ترسهـا و مشـکالت شـما رو
هم یه دفعهای از بین نمیبره .همسویی ر یکی تا زمـانی کـه شـما

مثل قبل میاندیشید و مثـل قبـل عمـل میکنیـد ،کـار و خونـه و

همسر مناسب براتون پیدا نمیکنه و هیچ تضمینی هم نیست کـه

مر یض نشین اگرچه ریکی حتمـا بـه شـما در مسـیر تغییـر کمـک
میکنه.
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ر یکی به شما یه سری اصول برای زندگی میـده کـه بهـش

اصول ر یکی میگیم (یه سری اصول اخالقی ساده ،کلـی و مهـم) و
ر یکی به شما یه اتصال دائمی به انـرژی میـده تـا هـر موقـع کـه
خواســتید از اون اســـتفاده کنیــد .انـــرژی کــه در ترکیــب بـــا

مدیتیشنهای ر یکی کمکتون میکنه بفهمیـد کـی هسـتید و کـی
میتونید باشید.
پس از در یافت همسویی (توانمندسازی) ر یکـی ،شـما بـه

طور کامل و ابدی بـه منبـع ر یکـی متصـل میشـوید .طـوری کـه
میتونید روند شفای خود رو شروع کنیـد و بعـد از 21روز ،بـه هـر

موجود دیگری هم ر یکی بدید.

ر یکی سادهتر ین و در عین حال عمیـقتر ین روش دگرگـون
کننده زندگی است که شفا ،برکت و موهبتهای الهی رو به همراه

مییاره .انرژی که همیشه در جهت خـوبی کـار میکنـه و همیشـه
سادهتر ینه.
ر یکی به مفهومی که در اینجا از اون نام برده میشـه ،هـم

یک هنر شفا و طـب مکمل/جـایگز ین اسـت و هـم یـک روش و
مسیر پیشرفت معنوی است .برخی فقط روی یکی از این دو مورد

تمرکز میکنند به گونهای که بعضیها اون رو فقط بـه عنـوان یـک
روش شفا با انرژی و بعضی هـم اون رو فقـط بـه عنـوان یـک راه
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معنوی تدر یس میکنند که شکی نیست هر دو و هر کدام از آنها
ر یکی است .این روزها در غرب و جاهایی کـه ر یکـی از غـرب وارد

آنها شده (ریکی به همه کشورها بجز ژاپن از غرب وارد شده و بر
خالف برخی تبلیغات هند یا تبت نقشی در تاریخ ریکی ندارد) بـه

ر یکی بیشتر به عنوان یک روش طب مکمل از جنس انرژی درمانی
نگاه میشه.

این مهمه که بدونین که شفای بیماریها یـک اثـر جـانبی
ر یکی است و نه تمام هدف ر یکی؛ هرچند به نظر مییاد که امروزه
ر یکی به عنوان یک طب مکمل-جایگز ین بـه شـدت مـورد توجـه
واقع شده و از اون استفاده عملی میشه چون از دیـد حسـابگرانه

شرکتهای بیمه و تصمیمسازان هوشمند هم اگه بشـه بـا روشـی
مثل ر یکی هز ینه دارو و طول درمـان و طـول مـدت بسـتر ی (کـه

رابطه مستقیم با هز ینهاش داره) رو کم کرد ،هر چیـزی حتـی اگـه
فلسفش و روش کارش هم درک نشه و فقط از نظر آمـاری جـواب

بده ،ایدهآل به شمار میره!

تحقیقات پزشکی نشون میدن که استفاده از ر یکی فشـار
خون رو پایین میاره ،استرس رو کم میکنه ،آرامش مـیده ،اثـرات
جانبی ناخواسته داروها رو کاهش و قدرت اونها رو افزایش میده
به طوری که طول دوره درمان کاهش پیدا میکنه .امروزه ر یکی در

اتاقهای اورژانس و اتاقهای عمل برخی بیمارستانهای دنیا هم مورد
استفاده قـرار میگیـره و بـرای درمـان ام.اس ،سـرطان ،دردهـای
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عصبی و بسیاری از سندرمها و بیمار یهای گوناگون صعب العـال
به عنوان درمان جایگز ین یا مکمل بـه کـار بـرده میشـه .از همـه
مهمتر به عنوان یه پیشگیری عالی و نیز درمان بیماری حتی قبل از
اونکه عالئمش ظاهر بشن مورد استفاده قرار میگیره.
ر یکی عالوه بر افزایش سطح انرژی فردی و سطح سالمتی
و کمک به تعادل چاکراها باعث افزایش خالقیت ،اعتماد به نفس،

شادابی و آرامش شما میشه.

ر یکی در تمام سطوح از جملـه سـطوح مختلـف جسـمی،
ذهنی ،روحی و احساسی کار میکنه و بـه نظـر مییـاد شـبیه امـا

امروز یتر و در نتیجه قویتر و سادهتر همون چیز یه کـه از گذشـته
در اســالم ،مســیحیت ،بودیســم ،شینتوییســم و هندوییســم،

ورزشهای رزمی و ...به کار میرفته.

ر یکی توانایی حس انرژی رو هم بـه شـدت بـاال میبـره و
هرچی بیشتر با ر یکی و به طور کلی انرژ یها آشنا بشـید درک یـه

ســری فلســفه بــرای نیــایش و مقــدمات نمــاز هــم آســونتر

میشه و تمرکـز و حـس بهتـر ی در نمـاز و مراقبـههـا بـه دسـت
مییار ید.

ر یکی بر خالف اکثر چیزایی که تا حاال بـه طـور رسـمی تـو
زندگی یاد گرفتین بر مبنای آمـوزش دانشـگاهی یـا اینکـه چقـدر
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باهوش/خالق/مصمم/روحانی/خوب/پاک یا صفاتی مثل اونـا کـه
احساس میکنید یه شفا دهنده باید داشته باشه یـا حتـی تعـداد
کالسهایی که گذراندهاید و تعداد مدرکهایی که بـه دیـوار اتـاق

زدیــن نیســت بلکــه صــرفا از طر یــق روال ســادهای کــه بــه اون
( Attunementهمســویی) یــا ( Empowermentتوانمندســازی)
گفته میشه به شما منتقل میشه.

همسویی برای هر انسانی امکـان پـذیره و حتـی مطمـئن
باشید نتیجه تاثیر ریکی دادن به دیگران بـرای کسـانی کـه سـالها

سابقه تعالیم و تمرینات معنوی داشـتند و ر یکـی کـار میکننـد بـا

شمایی که فقط چند هفته است ر یکی کار میکنید تفاوت چنـدانی

نداره! البته در اینجا هم بعد از همسویی ،مثل خیلی جاهای دیگـه
زندگی« ،تفاوتی» که بین افراد ایجاد تفـاوت میکنـه ،در حقیقـت
میزان تمر ین اوناست و دقیقتر بگیم تفاوت در میزان کار اونها با

انرژ یه و به ویژه زمانی که صرف انرژی دادن به خودشـون و انجـام

مراقبههای ساده ر یکی میکنن همراه با قصدی که برای بهتر شدن

همه چیز در پرتو عشق الهی دارن.
ر یکی مسلما به شـما کمـک میکنـه و سـعی میکنـه اون

چیزی که به صالحتونه براتون پیش بیاد تـا درسـایی کـه براتـون
الزمه رو بگیر ید .ر یکی فقط در جهت خیر عمـل میکنـه و ممکنـه

برای گـرفتن ایـن درسهـا بیمـار شـدن یـا خـوب نشـدن فعلـی
بیمار یتون الزم باشه .با ر یکی هیچ نتیجهای تضمین نمیشـه جـز
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اینکه فقط در جهت خیر شما کار میکنه .اگه میخواین وارد ر یکی
بشین یا حتی اون رو به عنوان انـرژی شـفابخش در یافـت کنـین،
اول مسئولیت پیشرفت شخصیتون رو بپذیر ین .بخواین کـه رشـد

کنین و اصول ر یکی رو بخونین و تکرار کنین!
در نگارش این کتـاب معمـوال پـیش نمیـاد کـه مسـتقیما
جمالتی رو از جایی نقل کنم اما دیـد مـن و برداشـتهای مـن از

ر یکی مدیون اساتید بسیاری است که حضوری یا غیـر حضـوری از
اطالعات و توانمندیشان استفاده کردم .اساتیدی که با هـم تبـادل
انرژی و اطالعات داشـتهایم ،سـؤاالتم رو بـا صـبر و دقـت پاسـخ

گفتهاند و یا حتـی فقـط از طر یـق خونـدن کتابهاشـون از اونهـا

استفاده بردم اسم بعضیهاشون رو اینجـا مییـارم هـم بـه نیـت
تشکر ،هم به نیت سر نخ بـرای دوسـتانی کـه بـه دنبـال تحقیـق

بیشتر هستند.

بخصــوص الزم مــیدونم از اســتاد  Sileو اســتاد

Tina

 Johnsonاز اساتید  GRRکه در پاسخ دادن به سواالت مفصل من

صرف وقت کردهاند و اولین اساتید مرحله اسـتادی مـن بـودن ،از
استاد  Peggy Zerambyر یاست انستیتو  Lightarianکـه مـن رو
به عنوان اولین استاد رسمی سبکهای  Lightarianدر ایران و تنها

نماینده برای فارسی زبانان دنیا پذیرفتن اگرچه من هنوز هم قصـد
آموزش این سبک رو ندارم مگر در موارد خاص ،از استاد Vincent

 Amadorکه قسمت عمده بینشـم رو مـدیون ایشـونم و مطالعـه

18

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

تمام آثارشون رو قویا توصیه میکنم؛ از استاد Allison Dahlhaus
بنیانگزار سبک  SFRو ر یاست انجمن بین المللی شفاگران طبیعـی

که راهنمای ر یکی ایشون در سبک اصلی اوسویی ر یکی و نیز SFR
راهنمای من بود ،دکتر فرید نیک بین که من رو با فلسفه و مبـانی
بسیاری از سبکهای طب جایگز ین و مکمـل آشـنا کردنـد و دوره

یکساله ایشون به نوعی مقدمهای برای ورود من به ر یکـی بـود ،از
دکتــر ســاعتچی کــه اولـین اســتاد ر یکـی مــن بودنــد ،از خانمهـا
محمودی و  P.K. Saruکه از اولین اساتید روانشناسی من بودند و

از استاد  S. N. Goenkaمتشکرم( .الزم به ذکره که این تشکر مـن
به هیچ عنوان به این معنی که اون اساتید من یا نوشـتههای مـن
رو تایید میکنند نیست و مسئولیتی برای اونها ایجاد نمیکنه) و

نیز از کسانی که در ویرایش کتاب و رفع اشکاالت آن کمک کردنـد
از جمله خانمها رشیدپور ،ذوالفقاری و سعیدی و آقایان اسـکندری
و کریمی همچنـین از شـاگردانم در داخـل و خـار

از کشـور چـه

اونهایی که از راه دور و اینترنتی ر یکی رو با من گذروندنـد و چـه

دوستانی که در شـش دوره کالسهـای مؤسسـه بانیـان رشـد یـا
چندین دوره بعد در فرمانیه ،جنت آبـاد ،قیطریـه ،یوسـف آبـاد و
توحید حضور داشتند و همچنین حاضران در برنامـههای حضـوری

رایگان حلقه ر یکی که در گذشته و تا قبل از نامعلوم شدن شـرایط
قانونی ریکی برقرار میشد سپاسگزاری کنم.

این کتاب برای ر یکـی مرحلـه اول یعنـی  Shodenنوشـته
شده و شامل قسمتهای مختلفی به ویژه معرفی و بیـان معنـای
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لغوی ر یکی ،تار یخچه ر یکی ،شرحی بـر اصـول ر یکـی ،روشهـا و
حالتهای انرژی دادن به خود و دیگران ،معرفی و اطالعاتی درباره

چاکراهــا ،روش در یافــت همســویی از راه دور و توضــیح دربــاره
کارهایی که در حین همسویی انجـام میشـود ،مدیتیشـن سـاده
ر یکی و هر آنچه که یک کارورز ر یکی به آن نیازمند است میباشد
در نتیجه برای کسانی که در هر سطحی ریکی کار میکننـد بسـیار
مفید است .پـس از رسـیدن بـه سـطوح  2و  3ریکـی و افـزایش

تجربه ،مرور دوباره این کتاب را بسیار مفید خواهید یافت.

فقط با خوندن این کتاب و انجام تمرینهـای اون بعـد از
در یافت همسویی از یک استاد ر یکی ،شما میتونین به خودتون و
هر موجودی مثل همه کسایی که کالس ر یکی 1رو گذروندن انـرژی

بدین و خودتون اون رو حس و تجربه کنین بدون اینکه نیاز باشـه

کسی به شما انرژی بده .نحوه درخواست همسویی هم در آخـر ین
صفحه کتاب و همچنین در سایت  PersianReiki.irذکر شده.
اما چی رو توی این راهنما پیدا نمیکنید؟ اینکه چه فـراز و

نشیبهایی در مسیر سـفر و زنـدگی ر یکـی شـما وجـود خواهـد
داشت .هر مسیر معنوی برای هر فـردی بـه یـک شـکله .مقایسـه

کردن ر یکی شما با من یا دیگران اصوال مقایسه نادرسـتیه اونقـدر

که حتـی حسهـای مـا در هنگـام ارسـال یـا در یافـت انـرژی یـا
همسویی نیز یکی نخواهد بود .مطمئن باش که همـه پاسـخهایی
که نیاز داری در تو وجود داره و با کمی کمک مـن و خیلـی کمـک
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ر یکی به راحتی میتونی از پس همه پیچ و خمهای سفر معنویت
به درون بر بیای .سفر ر یکی هم شبیه کاشتن یک درختـه .بـذرش

رو همراه با همسویی کاشتیم و حاال اون به توجه ،تفکر و رسیدگی
شما نیاز داره .زحمت و رسیدگی مـداوم نیـازه تـا اون بـه بـاروری
برسه و میوه بده .اینجا هم میزان تالش شما روی نتیجه مؤثره اما

فراموش نکنید که بخش مهمی از کاشتن درخت ،صبر بـرای رشـد
اون دونه است و عجله و انتظار نتیجه آنی دور از قـانون طبیعتـه
اگرچه همیشه معجزات آماده اتفـاق افتادننـد .همچنـین بـه یـاد
داشته باشین رشد درخت اگرچه به آرامی صورت میگیره ،بـا رنـج

همراه نیست بلکه با عشق و پذیرش و آرامش همراهه.

♥ تکلیف مهم :اگه هنوز ایـن کـارو نکردیـد ،همـین االن

دفترچه ر یکی خودتون رو آماده کنید بهتره یه دفتر قشـن

باشـه

که دوست داشته باشین توش بنویسین این دفتر مهمتـر از همـه،

احساسها و خوابهـا و تغییـرات شـما در یکمـاه آینـده بعـد از

همسویی و مطالعه این کتاب رو ثبت میکنه .هر روز بـه سـراغش
میر ین و توش مینویسین .اما کار شما آخر 21روز باهـاش تمـوم

نمیشــه ،براتــون میمونــه و هــر موقــع کــه خواســتید تــوش
مینویسید .این کار کمـک میکنـه وقتـی دار یـن تـو مسـیر جلـو

میر ین ،خودتون رو مقایسه کنین .هر روز از صبح که برمی خیز یـد
تا شب که به خواب میر ین با آموزشهـا و نشـانههای ز یـادی در
طبیعت ،مردم و اتفاقات سروکار دار ید کـه نوشـتن اونـا در مـدتی
طوالنیتر هم میتونه خیلی مفید باشه.
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در پایان این پیشـگفتار ،میخـوام چنـد تـا کتـاب بهتـون

معرفی کنم که هر موقـع احسـاس کـردین کتابـه بـه طـور جـدی
صداتون میکنه و شما رو میخواد ،بر ین سراغش :داستان «جادوگر
شهر ُاز» ،کتاب «از دولت عشق» اثر کاتر ین پاندر ،کتاب «پیشـگویی
آسمانی» اثر جیمز ردفیلد ،کتاب «یگانـه» اثـر ر یچـارد بـا  ،کتـاب

«کیمیاگر» اثر پائولو کوئیلو ،کتاب «شفای زندگی» اثر لـوئیز هـی و

کتاب «پیرو قلب خود باشید» اثر اندرو متیوس .البته الزمه بگم که
اینا هیچکدوم مستقیما به ر یکی مربـو

نمیشـن و بـرای ر یکـی

الزامی نیستن .فایل صوتی بخشهایی از این کتابها رو همراه با
آموزشهای تصویری من در زمینههای خودشناسی که البته ارتبا

مســتقیمی بــا ریکــی ندارنــد رو میتــونین در کانــال تلگرامــی

خودشناسی من به آدرس  Khodshenasi_comروی تلگـرام پیـدا
کنین .اما خیالتون راحت باشه که هـر چـه بـرای ورود بـه دنیـای
ریکی نیاز دارین رو در همین کتاب پیدا میکنین و برای ریکـی ،بـه
هیچ کتاب دیگری نیاز نخواهید داشت.

در نثر این کتاب به عمد ترکیبی از نثر عامیانه و کتـابی بـه
کار رفته که اگر با کتاب راحت برخـورد کنـین میتونـه کمـک کنـه

راحتتر مطالب نوشـته شـده در اون رو درک کنـین ضـمن اینکـه
مفاهیم پیچیدهتر ی هم در البهالی جمـالت اون پنهانـه کـه وقتـی

بعد از مدتی کار کردن با ر یکی دوباره کتاب رو مرور میکنین بـرای
شما آشکارتر میشه.
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اصول مشترک طبهای مکمل/جایگز ین
در اصطالح امروز ،به هر روشی بجـز پزشـکی رایـج کـه در
بهبود بیمار یها مؤثر باشد طب مکمل/جـایگز ین گفتـه میشـود.
اصطالح طب مکمـل ) (Complementary medicineبیشـتر بـه

روشهایی گفته میشـود کـه همـراه بـا پزشـکی رایـج در جهـت

کاهش اثرات جانبی داروها و افزایش آرامـش و پـذیرش بیمـار و
کمک به شـفای سـر یعتر بـه کـار بـرده میشـوند و بـالعکس بـه

روشهــایی کــه کــامال مســتقل و جــایگز ین پزشــکی رایـج غربــی
میباشند طب جـایگز ین ) (Alternative medicineمیگـوییم .از

این روشها احتماال اسم یه سر یهاشـون مثـل هومئوپـاتی ،طـب
سوزنی ،آیورودا ،طب فشاری ،انرژی درمانی ،طـب سـنتی ایرانـی-

اسالمی ،کایروپرکتیک و خیلیهای دیگه رو شنیده باشین.

انرژی ر یکی هم به عنوان یک «طـب مکمـل» و هـم یـک
«طب جایگز ین» قابل استفاده است که مـا آنرا صـرفا بـه عنـوان

«طب مکمل» (مکمل طب رایج یا حتی مکمل طبهای جایگز ین)
یاد میگیر یم و به کار میبر یم.
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برخی از اصول مشترک در اغلب پزشکیهای مکمل/جایگز ین:
 .1بدن توان درمان خود را دارد
روشهای درمانی طب مکمل عمدتا به بدن کمـک
میکنن که خودش ،بتونه خودش رو شفا بـده و واقعیـت

اینه که توان بدن در این مورد گاهی خیلی بیشتر از اونیـه
که به نظر مییاد .اکثر روشهای طب مکمل/جایگز ین بـه

نوعی به بدن کمک میکنن یـا فرآینـد خاصـی رو در بـدن
فعال میکنن تا بدن ما بتونه سالمتی خـودش رو باز یـابی

کنه .مثال در طب سوزنی همه مـیدونیم کـه سـوزن رو بـا
هدف سورا

تا این سورا

کردن قسمتی از بدن که مشکل داره نمیزنن

بیماری رو درمان کنه بلکه اونو با این هـدف

میزنن که با تحر یک یک فرآیند ،بـدن مشـکلی رو کـه در
مسیر طبیعی به وجود اومده برطرف کنه.

یا در هومئوپاتی دارویی به بیمار داده میشود کـه
از نظر علم شیمی ،درواقع آب است امـا ایـن آب ویـژه در
عمل میتونه ماشـهای را در بـدن بکشـه و فرآینـدی را در

جهت شفا ایجاد کنه.
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 .2یکپارچگی و پیوستگی :نیاز به شـفا در تمامیـت بـدن نـه یـک
نقطه  /مشخص بودن بیماری در سایر نقا
ممکنه یه قسمت از بدن درد بکنـه و عالمـت بـده
اما شاید اون تنها نقطهای نباشه که نیازمند درمان باشـه و

یا برای درمان اون نقطه الزم باشه روی قسمتهای دیگـه
بدن هم کار بشه .نگاه کردن به بدن به صـورت یـک کـل،

دیدگاه ساده اما مهمیه که در میانـه تـالش علـوم تجربـی
برای تقسیمبندی سلولها و شناخت جزءبـهجزء بـدن گـم

شد اما طبهای مکمل اصوال کلنگر هستند و به تمامیت
فرد و تمام جنبههای او نگاه میکنند.
با نگاه به نقاطی مثل چشم ،لب ،گوش و ..که بـه

اونها نقا

بازتابی گفته میشه یا معاینه و آزمـایش اونـا

میشه به بیماری در سایر نقا

کردن روی این نقا

بدن هم پی برد و یا با کـار

بـه شـفا در نقـا

دیگـه کمـک کـرد

(گوش ،کف پا و.)..
در مجموع این موضوع یه مـوقعی اونقـدر مسـلم

بوده که وقتی میخواستن راجع به آدمـا بگـن بـه تشـبیه
گفتن که« :چو عضوی به درد آورد روزگـار ،دگـر عضـوها را

نماند قرار»
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 .3بیماری حاد یه پیامی داره  /تو بیماری مـزمن فـرد ممکنـه بـه
بیمار یش چسبیده باشه
عوامل بیمار یزا همیشه همه جا هستند ،سلولهای
سرطانی در بدن دائما به وجود میآیند اما سامانه ایمنی و

دفاعی بدن از عهده آنها بر میآید .تـا حـاال فکـر کـردین
چرا بدن یه موقعی تصمیم میگیره از عهده اونـا بـر نیـاد؟
میدونین خیلی وقتها بیماری حاصل اندیشهها و سـبک
تفکر و زندگی ماست؟ پس به پیـامی کـه ممکنـه بیمـاری

براتون داشته باشه فکر کنین .آیا مدتی بود کارهای عقـب
افتاده رو هم جمع کرده بودین یا استراحت نکـرده بـودین

و بــه چنــد روز اســتراحت و تــو خونــه مونــدن احتیــا

داشتین؟ آیا قرار بود جایی بر ین یا کاری بکنین که دوست

نداشتین؟ آیا از ترس یک کار دشوار برای خودتون بیمـاری
آفریدید یا شاید مقاومت شـما نسـبت بـه تغییـر ،دقیقـا

همین دردی است که احساس میکنید؟ کتابهای زیـادی
در این باره نوشته که کتابهای بصیرت دهم (جلد بعـدی
و ادامه کتاب پیشگویی آسمانی) و کتاب شفای زنـدگی از

جمله کتابهایی هستند که در ایـن زمینـه بـه شـما دیـد
خوبی خواهند داد.

اما چسبیدن بـه بیمـاری؟ بلـه .درسـت شـنیدین!
ممکنه یکی ناخودآگاه به یه بیمـاری بچسـبه! ممکنـه تـو

26

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

ناخودآگاهش بگه اگه یه روز من دسـتم و سـرم درد نکنـه
همه از کجا بفهمن من چقدر بیچارمو سـختی میکشـم...

یکی دیگه ممکنه بگه اگه من این مرضا رو نداشـته باشـم،
پای تلفن از چی درددل کنم ...یکی ممکنه به تـوجهی کـه
االن به خاطر بیماری به اون میشه عادت کنـه و احسـاس
کنه اگه خوب بشه اون توجـه رو از دسـت مـیده ...یکـی

دیگه ...سعی کنین ببینین بیماری چه فوایـدی بـرای شـما
داره که ممکنه بهشون چسبیده باشین! پس اگه مدتیه بـا

یه بیماری مـزمن همـراه هسـتین ،بـه «فایـدههایی» کـه
براتون داره فکر کنین .درست خوندین! با دقت به فوایدی

که دار ید از این بیماری مزمن میبر یـد فکـر کنـین .وقـت
بگذار ین و همـه رو یادداشـت کنـین و بعـد بـا خودتـون
صادق باشید ببینین حاضر ین از خیر اونا بگذر ین یا نه!

 .4امکان پیشگیری حتی قبل از ظاهر شدن اولین نشانههای قابل
تشخیص بیماری

 .5عدم امکان پیشبینی دقیق مدت زمانی که طـول میکشـد تـا
شفا حاصل شود
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راستی حاال که در بحث طبهای مکمل/جایگزین هستیم،
دوست دارم یه موضوع کوچیک رو که اخیرا ز یاد تو تبلیغات بیـان
میشه براتون باز کنم .بذار ین از اینجا شروع کنم ...تـا حـاال شـده

یکی بهتون بگه طب سوزنی خیلـی مـؤثره ولـی وقتـی راجـع بـه
خطرات درمان اشتباهش بپرسـین بگـه اینکـه فقـط یـه سـوزنه و

خطری نداره؟ یا تو هومئوپتی بگه این دارو بسیار قویـه و درمـان
میکنه اما اگه از خطرات درمان اشتباه بپرسـین بگـه اینکـه آبـه و
خطری نداره؟ انشاءاهلل که برخورد نداشتین چون افـراد متخصـص

این رشتهها همچین بیانی ندارن! بـا ایـن حـال همیشـه یـادتون

باشه اگه در درمان شما فردی داره تصمیم میگیره و روشی داره که

میتونه مؤثر باشه ،حتما اسـتفاده نادرسـت از اون مثـل اسـتفاده

خودسرانه یا مراجعه به افرادی که صالحیت و تجربه کـافی نـدارن
میتونه به همون اندازه مضر باشه.
مهمه بدونین که ضرر استفاده خودسرانه یا اشتباه بعضـی

از طبهای مکمل/جایگز ین میتونه خیلی بیشتر از پزشـکی رایـج
باشه .مثال یه اسـتفاده نادرسـت از طـب سـوزنی یـا هومئوپـاتی
ممکنه باعث مشکالت ذهنی ،عاطفی یا روانی هم بشـه یـا حتـی

یکی دو سال بعد یه همچین مشکل مهمی پیش بیاره زمـانی کـه
اصال فکرش رو هم نکنین که به خاطر اشتباه اون فرد درمانگر دچار

این مشکالت شدهاید پس در اطمینان از توانـایی و تجربـه فـردی
که کمک به شفای شما رو بر عهده میگیره دقت کنید.
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اینو هم بگم ،هر چند خودتـون حـدس مـیزنین :احتمـاال
اخیرا ز یاد میشنوین که بعضی داروها یا لوازم آرایشـی رو بهتـون
میگن به صرف گیاهی بودن بیخطره در حالیکه گیاهی بودن بـه

هیچ عنوان به معنای بیخطر بودن نیسـت .بـرای اینکـه بـدونیم
گیاههای سمی وجود دارن الزم نیست یـک گیاهشـناس باشـیم .از
طرف دیگه خیلی از داروهای پزشکی رایج همون داروهای گیـاهی

هستند و از عصارههای گیاهان بـا روشهـای بهتـر و انـدازهگیری
صحیحتر ی آماده میشن .حتی ممکنه یه گیاه دارویی که در چنـد

نقطه مختلف کشت میشه ،در نقا

مختلف غلظتهای مختلفـی

از مواد دارویی داشته باشـه و در نتیجـه انتخـاب مقـدار مناسـب

همیشه هم کار آسونی نیست .گیـاهی بـودن ممکنـه تـو بعضـی
موارد ترجیح داشته باشه اما نه تنها دلیل بی ضرر بـودن نمیشـه
بلکه حتی دلیل کمتر بودن اثرات جانبی هم نمیشـه .پـس اینجـا

هم باید فـردی کـه شـناخت کـافی از بیمـاری و گیـاه داره مقـدار
مناسب از نوع مناسب رو به شما ارائه کنه.
امام على علیه السالم میفرمایند :چه بسا که دارویى خـود

درد و بیمارى باشد و دردى که دارو و درمان باشد.
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بحث مهم حقوقی
مهم اسـت بدانیـد کـه در اکثـر کشـورها از جملـه ایـران،
پزشکی رایج غربی حق انحصاری استفاده از برخی کلمـات را (چـه
عادالنه و چه ناعادالنه) به دست آورده است و از آنها مانند یـک

نام ثبت شده تجاری نگهداری میکند.

واضحتر بگم ،همونطور که شما نمیتـونین اسـم محصـول
جدیدتون رو «کوکاکوال» بگذار ید ،چـون ایـن کـار بـه تجـارت اون
شرکت لطمه میزنه و در نتیجه اون اسم رو ثبت کرده تا اگه کسی

خواست از این اسم استفاده کنه ،بتونه ازش شکایت کنه؛ پزشـکی

دانشگاهی غربی هم کلمات خودش رو ثبت کرده تا فقـط کسـایی

که اون تأیید میکنه بتونن ازشون استفاده کنن و شـما همونطـور

که از کلمه «کوکاکوال» نمیتونین استفاده کنین ،از کلمات «درمـان»،
«دارو»« ،تجویز»« ،تشخیص بیماری» و مانند اونها هم نمیتونین

استفاده کنین و این موضوع منحصر به ایران هم نیسـت پـس در
انتخاب واژههاتون دقت کنین.
شما نمیتونین از واژه درمان یا  Cureاستفاده کنین ولی از

شفا یا  Healمیتـونین اسـتفاده کنـین هرچنـد کـه بـا بینظمـی
قانونی پزشکی مکمل و جایگز ین در ایران بهتره از «کمک به شـفا»

استفاده کنین و حتی من توصیه میکنم که با وضع فعلـی از اونـم
استفاده نکنین!
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خب طبیعتا میپرسین که پس چی بگیم؟ پیشنهاد میکنم

خودتون تحقیق کنین و با وکال مشورت کنین اما از جمالتـی مثـل
«ر یکی با کمک به ایجاد و افـزایش آرامـش و روحیـه مثبـت و در
نتیجه کمک به بدن در شفا دادن خودش میتونه کمـک کنـه» تـا
حد خوبی میشه استفاده کرد هرچند که من هـیچ مسـئولیتی در

این زمینه نمیپذیرم.
در بسیاری از کشورها ،لمس کردن فردی که از شـما انـرژی

میگیره ،دست زدن به اون یا حتی یه لمس اتفاقی هـم میتونـه
حسابی شما رو تو دردسر بندازه مگـر اینکـه مجـوز ماسـاژ داشـته

باشین .این موضوع هم منحصر به ایران و شرق نیست و اتفاقا در
کشوری مثل امر یکا بسیار سختگیرتر عمل میکنند .اصوال پیشـنهاد
میکنم اگه خواستین ر یکی رو به صورت تجاری اسـتفاده کنـین در
مورد همه مباحث قانونی و حتی مالیاتی تحقیق کنین و حتـی در

انرژی دادن به دوستان هم مواردی که اینجـا گفتـه شـد رو حتمـا

رعایت کنین.
به دوستانی که در خار

از کشور هستند هم قبل از هرچیز

گذراندن دورههای آشنایی با قوانین کار طب کلنگر یا طب مکمل
در ایالت و کشور خود را توصیه میکنم.
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ریکی چیست؟

معنای لغوی و مفهوم ر یکی
ReiKi = Rei + Ki
ر یکی از ترکیب دو کلمـه ژاپنـی (اگرچـه اصـل کـاراکترش
چینیه) ِر ی  霊و کـی  気تشـکیل شـده اسـتِ « .ر ی» بـه معنـای
«معجزهآسا»« ،روح»« ،کائناتی» و «کی» به معنای انرژی ،آگـاهی و
نیروی حیاتی (معادل «چی» در طب سوزنی چینی« ،پرانا» در یوگـا
و ظاهرا «نا» یا «رمق» در طب سنتی ایرانی) تشکیل شده.

بــه عبــارتی میشــه ر یکــی رو انــرژی حیــاتی جهــانی
) (Universal life forceترجمــه کــرد و ی ـا آنطــور کــه برخــی

میگویند« :نیروی معنوی زندگی» .این دو حرف ژاپنی در کنـار هـم

مفهوم یکـی شـدن روح و انـرژی مـا بـا روح و انـرژی جهـانی رو

میرسونه.

اصطالح ر یکی عالوه بر مفهوم انـرژی حیـاتی جهـانی کـه
تمام اطراف ما رو گرفتـه و یکـی شـدن بـا اون ،بـرای خـود روش

استفاده از اون هم به کار میره و وقتی کـه شـما میگیـد اومدیـد
ر یکی رو یاد بگیر ین این معنی رو در نظـر دار یـن و نبایـد ایـن دو
کاربرد رو ز یاد با هم اشتباه گرفت.

32

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

از آنجایی که علم بر انـدازهگیر یهای عینـی تاکیـد دارد و
مشاهدات شخصی را تا جای ممکن کنار میگذارد ،بیایید بدون در

نظر گرفتن این دیدگاه خودمان ر یکی را مشاهده و احساس کنیم.
به این معنی که قدرت درک و شفا دادن در دستان خودمان باشد.
اگر چه نمیخواهم بگویم اندازهگیر ی علمی انرژ ی کار ی غیر ممکـن

است اما آنچه امروزه به اسـم عکسـبرداری از هالـه و انـدازهگیری
سطح انرژی در حال انجام است از نظر بنده و از نظـر علمـی فقـط

اندازهگیری دما و مقاومت الکتریکی یا مقاومت مغناطیسـی بـدن
اســت کــه کمیتهــای کــامال فیز یکــی هســتند و یـک فیز یکــدان

میتواند به سادگی طرز کار آنها را برای شما شـرح دهـد .وقتـی
توجــه خــود را بــه نقطــهای از بــدن خودتــان معطــوف میکنی ـد،

احساس میکنید که فقط آگاهی شـما نیسـت کـه روی آن نقطـه
متمرکز شده است .اتفاق دیگر ی در این بین میافتد .انـرژ ی در آن

ناحیه جا به جا میشـود .میشـود آن را انـدازهگیری کـرد :دمـای
نقطهای که روی آن تمرکز کردهاید باال میرود .چینیهـا میگوینـد

که «چی» (انرژی) به دنبال «یی» میگردد ،و «یی» ذهن ،مقصود و
توجه شما است.
این حقیقت که آگاهی در مورد انرژ ی در گذشته خیلی دور

به وجود آمده ،به چیزهـایی کـه مـردم توجـه خـود را بـه آنهـا
معطــوف میکننــد مربــو

میشــود .در دنی ـای مــدرن ،چیزهــای

مختلفی وجود دارند که توجه ما را به خود جلـب میکننـد :تلفـن

همراه ،تلویز یون و دیگر رسانهها ،هزاران موضوعی که در خانـه یـا
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محل کار ما وجود دارد و تبلیغات .از آنجـایی کـه مـردم باسـتان
هیچ کدام از این سرگرمیها را نداشتهاند و در شب هم از تـار یکی
بهره مند بودند ،قادر بودنـد توجـه بیشـتر ی صـرف بـدن خـود و

احساساتشان بکنند ،در نتیجه بهتر قادر بودند که به انـرژ ی توجـه
کنند .همچنین تکنیکهای مدیتیشنی که ایجاد شدهاند راهـی بـه
سوی آگاهی دقیقتر از انرژ ی برای ما باز نمودهاند.

چینیها بر مبنای آگاهیشان از انرژ ی ،تکنیکهایی اختراع
کردهاند .چیکون

و طب سوزنی برای سالمت بیشتر ابداع شدند

و پس از آن آگاهی آنها از انرژ ی بیشتر شد .بر مبنای آن آگـاهی

هنرهای رزمی نظیر تایچی و ...را ابداع کردند .از طـرف دیگـه در

هند چاکراها و سیستم پیچیده انرژ یای کـه آنهـا را بـه یکـدیگر
متصل میکـرد و از آنهـا حمایـت میکـرد ،کشـف شـدند .بـرای

استفاده از آن دانش در هند تکنیکهایی نظیـر یوگـا و مـودرا هـا
ایجاد شدند .بسیار ی از این تکنیکها وارد کشور خودمان و دیگـر

کشورهای جهان شده است و با دیدگاههای طب سنتی مـا ادغـام
شده است .البته این دیدگاه امروزی ماست ،ممکن اسـت یوگـای

بدنی واقعا صرفا به تقلید از نشستن حیوانات آغاز شده باشد یا از
الهامات یک نفر ،اما به هر صورت میتوان رابطـهای را بـین تمـام

سیستمهایی که با انرژی کار میکنند اعم از اینکه متعلق بـه کـدام
نقطه دنیا هستند مشاهده کرد.
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با وجود اینایی که گفتم ،به نظر مییاد شرایط امروز جهان
هستی به ما اجازه میده بسیار سادهتر و راحتتر از گذشـتگانمون
به منابع انرژی متصل بشیم و هرچه افراد بیشـتر ی سـطح انـرژی

خود رو افزایش میدهند راه برای تـازه واردهـا همـوارتر میشـه.
پائولو کوئیلو از این موضوع به عنوان اینکـه در زمـان مـا درهـای

بهشت به روی همه ما باز شده یاد میکنه .ر یکی در همـین دوران
یعنی در زمان کودکی پدربزرگ یا جد شـما و اوایـل دهـه  1920در
اختیار انسانها قرار گرفت (تـا  1940فقـط در ژاپـن بـود ،در دهـه
 1940به آمر یکا و از  1970به بعد به سایر کشورها رفت) و از خیلـی

جهات یک سیستم امروزی است.

کل بشر هم مثل یک موجود زنده است که تکامل رو طـی
میکنه و هر تحولی که در خودمون ایجاد میکنیم یک تاثیر هم در

کل جهان هستی میگذاره .از دیدگاههای مختلفی مثل ناخوداگـاه
جمعی یا تاثیر جمعیت بحرانی بـه ایـن نکتـه پرداختـه شـده کـه

چطور وقتی یک موضوع برای جمعیـت کـافی روی زمـین بـدیهی
میشه ،انگار درک اون برای همه راحت میشه .در واقع شـاید بشـه
گفت دلیل اینکه ما امروز ر یکی رو دار یم که بـر خـالف سـبکهای

قدیمی و سنتی ،بدون زحمات ز یاد و تنها پـس از یـک همسـویی

چند دقیقهای به این توانایی میرسیم ،زحمـت قرنهـای گذشـته
انسانهایی است که با سالها تالش و صرف وقت و انرژی بسـیار

شاید با چهل سال تالش به همـین مرحلـه میرسـیدن و خوبـه از
اونها هم سپاسگزار باشیم که راه رو هموار کردند.
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ممکنه ما ندونیم انرژی چیه و چرا به این صورت کار میکنه
اما میتونیم اون رو حس و تجربه کنیم .وقتی با دسـتانتان حالـت

خاصی از اتصال انگشتان (مودرا) را اجرا میکنید ،یک نقطه طـب

فشاری چینی را فشار میدهید یا صوت چاکرایی را زمزمه میکنید
یا تمرینات حس انرژی ضمیمه همین کتاب را انجام میدهیـد یـا
در حین ریکی دادن به خودتان آن را کف دستها حس میکنیـد

در واقع مستقیما انرژ ی را احساس میکنیـد .ممکـن اسـت کسـی

راجع به علـم آن اطالعـی نداشـته باشـد ،امـا میتوانـد انـرژ ی را
احساس کند و با آن کار کند .البته ما در این کتاب فقط بـا ر یکـی

سروکار دار یم که انرژی هوشمندی است و کار ما صرفا کانال انتقال
آن بودن است.

برای اینکه بدانیم این تصـور کـه «مهـارت و دانـایی بایـد

همراه با توانایی بیان و نوشتن جزئیات آن یا دانستن علم پشـت
آن باشد» اشتباه است ،شاید فوتبال مثال خـوبی باشـد .در زمـان

نهایی شدن ویرایش  12کتاب ،تنهـا چنـد روزی از فـوت مارادونـا،

یکی از اسطورههای جهانی فوتبال میگذرد .آیا برای اینکه بپذیریم
مارادونا میتوانست در فوتبال بدرخشـد ،بـه توانـایی او در بیـان
جزئیات هر ضربه و قدمش یا محک زدن دانش او در فرمولهـای

دینامیک نیاز داشتیم؟
شاید برایتان جالب باشد که فقط انرژی حیاتی نیست کـه

ماهیت آن برای ما ناشناخته است ،ما هنوز نمیدانیم چـرا اجـرام
جاذبه گرانشی دارند یا چرا آهنرباها دو قطب دارند که قطبهـای
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همنام دافعه و قطبهای غیرهمنام جاذبـه دارنـد! مـا بسـیاری از
چگونگیها را در علم میشناسیم طوری که میتوانیم کاوشـگری را

روی یک سیارک کوچک بنشانیم اما در دانستن چراییها آنقدرها
پیشرفتی نداشتیم .امروزه به جای استداللهای ارسطو درباره علت
سقو

اجسامی که منشاء آنها زمین اسـت ،فضـاهای منحنـی را

سقو

صـحبت مـیکنیم امـا هرچنـد چگونگیهـا را بسـیار بهتـر

میشناسـیم و از مسـتقیم رفـتن در فضـای انحناءیافتـه بـه جـای
میشناسیم ،چراییهای بیپاسخ کماکان سرجای خود قرار دارند.

اینم بگم که الفبای کانجی به این شکل نیست که هر کلمه
(کاراکتر حرف الفبا) در همه جا یک معنی رو بـده و میشـه بـرای

ر یکی عبارات دیگری هم ساخت یا تفاسیری آورد که به نظـر مـن
توجه بیش از حد به اسم و تـالش بـرای تفسـیر در جهـت ز یبـاتر

کردن ظاهری اون چندان موردی نداره اما خالی از لطف نیست که
چند ترجمه و تفسیر دیگر از کلمه ر یکی را هم در اینجـا ذکـر کـنم:

«انرژی زندگی تحت هدایت معنـوی»« ،نیـروی عمـومی زنـدگی»،
«نیروی وارستگی» و «انرژی عشق روحانی»
و به عنوان حسن ختام ایـن بخـش ایـن نکتـه رو اضـافه

میکنم که گفته میشه وقتی فردی نا آشنا با ر یکـی معنـای لغـوی
اون رو از خانم تاکاتا میپرسید ،خانم تاکاتا اون رو انـرژی کیهـانی

یا کائناتی معنا میکرد اما وقتی کسی از میان شاگردانشون همین
سؤال رو میپرسید ،ر یکی رو «انرژی الهی» ترجمه میکردند.
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تار یخچه ر یکی
درباره تار یخچه و پیدایش ر یکی داستانهای ز یادی گفتـه
شده که متاسفانه بسیاری از اونها داستانهایی بی پایه و اساس
بودهاند که با خوندن این داستان بیشتر متوجه چون و چرایی اون
میشین .اونچه در اینجا گفته میشه مستندتر ین اطالعاتی اسـت
که من تونستم با تطبیق اطالعات مختلف ارائه کنم .یه نکتـه مهـم

که اینجا باید بگم اینه که شما به محض اینکه شروع به تحقیقـات
کنید با اطالعات ز یادی رو به رو میشین کـه بعضـیها صـحیح و
بعضیهای دیگشون (به طور عمدی یا سهوی) ناصحیحند.

بهتــر ین راه تحقیــق ،جســتجو دربــاره منبــع اصــلی اون
اطالعاته .اطالعات نادرست معموال منـبعش رو الهامـات شخصـی

افراد میدونن و ضد و نقیضن .مثال خیلیهاشون ادعا میکنند که
مطمئنند ر یکی قبل از دکتر اوسویی هم وجـود داشـته کـه جالبیـه

موضوع اینه که هر کی یه منبع بـراش میگـه مـثال یـه نفـر ادعـا
میکنه ر یکی از تبت اومده ،یکی میگه از مصر ،یکی میگه از شهر
گم شـده آتالنتـیس ،یکـی میگـه از آدم فضـاییها و ...امـا مـن

توصیه نمیکنم که به این شکل به دنبال این گونه مطالب بر یـد و

واقعا هم فکر نمیکنم برای امروز ما فرقی بکنه که اسـتاد اوسـویی
بنیانگزار ر یکی بوده باشن یا اونرو دوباره کشف کرده باشند یا اصال

از یه نفر دیگه یاد گرفته باشن ...برای همین حتی اگـه اشـکالی در
تار یخچهای که تا حاال میدونستین وجود داشته مشکلی با اساس
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ر یکی ندار ین .این بخش رو هم بـا دقـت بخونیـد چـون مطالـب
مهمی البهالی این داستان پنهان شده .تـوی ایـن تار یخچـه مـا از

این جور اطالعات یا از الهامات شخصی من چندان خبری نیست و
سعی کردهام در داستان و تار یخچه ر یکی تا حد امکان از مطالـب
مستند استفاده کنم.
«...فقط یک نکته هست و اون اینه که من سعی کنم خیال خـودم

رو از خیال شما ارزشمندتر بدونم و جلوه بدم یـا بـه خیـال خـودم
رن

واقعیت بزنم و خیال شما را مصرانه خیال بنـامم .ایـن روش

بسیار خوبی برای شـروع دعـوا و مجادلـههای طـوالنی و بیهـوده
است ،اگر دنبـال دعـوا و مجادلـههای طـوالنی میگردیـد توصـیه
میکنم این روش رو امتحان کنید».

و اما بر یم سراغ تار یخچه ر یکـی .اسـتاد میکـائو اوسـویی

(تار یخ حیات 15 :آگوست  1865تا  9مارس  )1926در استان گیفـو

ژاپــن (احتمــاال در یکــی از روســتاهای  Taniaiاطــراف Nogoya

جدید) به دنیا آمد .درباره ایشان اطالعات دقیقـی بـا جزئیـات در
دست نیست اما از چیزهایی که درباره او مشخص است آن است
که فردی سخت کوش و یک بودیست ژاپنی بوده است.

چیز ی که میدانیم این است کـه او در سـنین جـوانی بـه
یادگیر ی  ،Kikoنسخه ژاپنی ( Qi gongچی کن

را میتوان یکـی

از باستانیترین روشهای طب مکمل/جایگز ین و طب انـرژی بـه
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شمار آورد) ،در یک معبد بودایی  Tendaiواقـع در کـوه Kurama
مشغول بوده است و این تفکر در ذهن دکتر اوسوئی پـیش آمـده

که آیا میشود بدون اسـتفاده از روش  Kikoکسـی را شـفا داد یـا
خیر به این معنی که الزم نباشد هربار خودش را از انرژی شارژ کنـد
و بعد در زمان انرژی دادن آن شارژ مصـرف و انـرژی خـودش کـم

شـده باشـد و مجبـور باشـد دائمـا خـود را شـارژ کنـد .همچنـین
میدانیم که برای رسیدن به سطح خوبی از تـوان درمـان بـا چـی

کن

معموال حداقل  3تا  4سال تمر ین مورد نیـاز اسـت( .امـروزه

میدانیم که داستانهایی مانند مسیحی شـدن اسـتاد اوسـویی و

داستان تحقیق درباره روش شفای حضرت مسیح (ع) در پاسخ به
شاگردانش نادرستند و اتفاق نیفتادهاند).
گفته میشه که دکتر اوسوئی به عنوان منشی در موسسـه

سالمت و رفاه  Shinpei Gotoمشغول بـه کـار شـد و عاقبـت بـه
پست معاونت یا ر یاست رسید.
پس از آن دکتر گوتو (که اوسویی در مؤسسه وی بود) بـه

عنوان شهردار توکیو انتخاب شد .رابطهای کـه در زمـان منشـیگر ی
دکتر اوسوئی بین او و دکتر گوتو شکل گرفته بود ،بعدها زمانی که
دکتر اوسوئی حرفه خود را در پیش گرفت به او کمک شایانی کـرد

ولی احتماال با رو به افول گذاشتن آن شغل بود که اوسـویی تـرک

دنیا کرد و تبدیل به یک راهب بـودایی شـد .او خـودش را وقـف
آموزش و مطالعه کرد.

40

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

مطلب مسلم دیگر این اسـت کـه اوسـویی در جسـتجوی

پاسخهای خود هدایت شد که روزه 21روزهای را باالی کـوه کورامـا
داشته باشد .این کوه مکانی بود که اوسویی پـیش از ایـن هـم در
آنجا روزه گرفته بود و عبادت و مدیتیشن در آن در سبک مـذهبی

که اوسویی پیرو آن بود امری معمول به شمار میرفت .این بار هم
اوسویی هدایت شده بـود کـه پاسـخ را در ایـن تمـر ین مـذهبی
خواهد یافت.

دکتر میکائو اوسویی

اوسویی در حدود سال  1922روزی بـه نیـت 21روز روزه بـه

کوه کوراما ) (Kuramaرفت و ظاهرا روز آخـر انـرژی ز یـادی رو در
باالی سر و پیشانی خود حس کرد که اگرچـه ابتـدا او رو ترسـوند

ولی وقتی اونرو پذیرفت تبدیل به اشراقی شد که شدت انـرژی او

رو لحظاتی از خود بیخود کرد.
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گفته میشه استاد اوسویی موقعی که برای روزه بـه بـاالی

کوه رفت  21سنگر یزه جمع کرد و هر روز ی که سپری میشد ،یکـی
از اونارو کنار میگذاشت تا حساب روزهـا رو داشـته باشـه .تـا روز
بیست و یکم اتفاق ویژهای نیفتاد تـا اینکـه در روز بیسـت و یکـم

ناگهان احساس کرد نور و انرژی قدرتمندی داره از دور به سـمت او
مییاد .اولین واکنش طبیعی او کنار کشـیدن سـرش از مسـیر آن

بود اما تا خواست این کارو بکنه به یاد آورد که تمام این روزهـا را
منتظر چنین چیزی بوده است و نور رو پذیرفت .در آن هنگام بود

که شدت انرژی استاد رو از خود بی خود کرد.

اوسویی پس از بـه هـوش اومـدن و در بازگشـت از کـوه
متوجه توانایی ویژه و متفاوت خود در درمان شد احتماال بـه ایـن
صورت که پایش به سنگی میگیره و وقتی ناخودآگـاه دسـتش رو

روی پا میبره احساس میکنه که به سرعت و متفاوت با روشـایی

که کار کرده بوده پاش خوب میشه و دو سـه مـورد دیگـه از ایـن
نوع اتفاقات میافتن تا استاد اوسویی مطمئن میشن کـه قـدرت

شفادهی متفاوتی پیدا کردن .دکتر اوسویی با درک قدرت عظیمی

که وارد بدنشون میشد فهمیدند که باالخره میتونن افراد را شـفا
بدهند بدون اینکه انرژ ی خودشون کاهش پیدا کنه.

دکتر اوسـویی بعـد از اینکـه انـرژی ر یکـی رو روی خـود و
خونوادش به کـار میبـره و بیشـتر بـا اون آشـنا میشـه تصـمیم
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میگیره اونرو با دیگران هم شر یک بشه .این مورد شروع از خود و
خونواده رو در خیلی از سـبکها و روشهـای عرفـانی از جملـه در

دین مبین اسالم هم میبینیم که خود بحث جالبی اسـت و تفکـر
در این مورد خوبه.
در سال  1922اوسـویی بـه توکیـو رفـت و بـرای گسـترش
ر یکی ،کلینیکی به نام انجمن شفا بخشی ر یکـی اوسـوئی افتتـاح

کرد .او همچنین کلینیـک دیگـر ی نزدیـک  Meiji Shrineدر مرکـز
توکیو افتتاح کرد کـه در آنجـا کالسهـای آمـوزش ر یکـی برگـزار
مینمود.

الزم به ذکره که خیلی جاها از جملـه در ایـن نوشـته لفـظ
«دکتر» رو برای استاد اوسویی دیدین و میبینین .الزمـه یـادآوری

کنم که این لفظ صرفا به نوعی برای احترام به ایشون گفته میشـه
و هیچ معنای خاصی بجز احترام به ایشون نداره.
اسـتاد اوســویی از آن پــس دانــش و توانــاییش رو در راه

درمان بیماران و آموزش ر یکی به دیگران به کـار میبـرد .در سـال
 1924زمین لرزه  Kantoژاپـن را ویـران کـرد 140.000 .نفـر در ایـن

زمین لرزه جان خود را از دست دادند ،هـزاران نفـر از پـی ویرانـی
زمین لرزه و آتش سوز ی پس از آن بیخانمان شده و افراد بسـیار
ز یادی مجروح شدند.
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دکتر اوسوئی و شاگردانش به طـور شـبانه روز ی بـه افـراد
مجروح و متشنج کمک میکردند .این حرکت در زمان زمـین لـرزه

باعث ایجاد افسانهای در مـورد کـار کـردن وی در خانـه فقیـران و
گدایان شد که صرفا کاربرد آموزشی داره و با همین کـاربرد ممکنـه
امروزه هم نقل بشه.
داستان از این قراره که اوسویی تصمیم میگیره برای کمک

به فقرا اونها رو از خیابون جمع کنه و ضمن شـفای مشکالتشـون
به اونها غذا و لباسی بده و براشون کاری پیدا کنه .یکی دو سـال
به این کار مشغول بوده تا کمکم به نظرش میرسه آدمای تکـراری
میبینه و وقتی از اونها میپرسه میبینـه افـراد بـرای بـار دوم و

سومه که به اونجا آورده میشن و در واقع تـالش اوسـویی هـیچ
ثمری نداشته چون افراد دوباره بـه مسـیر قبلـی زنـدگی بازگشـته

بودن .این داستان که طبق شواهد تار یخی بعیده حقیقت داشـته
باشه نکات آموزشی داره که خوبه به اونهـا توجـه کنـیم .قبـل از
خونــدن پــاراگراف بعــدی ســعی کنیـد مفهــوم اصــلی داســتان رو

خودتون حدس بزنین.
این داستان رو در ابتدا بیشتر کسـانی نقـل میکردنـد کـه

میخواستن با اون بحث پول گرفتن از همه و حتـی نیازمنـدان رو
توجیه کنن و به بیان دیگه بگن که بـرای هـر بـار انـرژی دادن بـه

هرکسی حتی مادربزرگتون باید پول بگیر ین چون اگه رایگان باشـه
مفید نیست .با خوندن ادامه تار یخچه و اواخر اون بیشتر متوجـه
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میشین که به چه دلیل این بحثها وجود داشته اما به هـر حـال
نکته آموزشی داستان در پول گرفتن یـا نگـرفتن نیسـت بلکـه در

«درخواست فرد» قرار داره .شما به زور نباید (چون خالف خواسـت
و آزادی یک فرد است) و نمیتوانید فردی رو تغییر بدهید.
داستان باال به ما این درس رو میده که ما میتونیم ر یکی
رو به دیگران معرفی کنیم و از اونها دعوت کنـیم اون رو در یافـت
کنن اما نباید و نمیتونیم به زور به اونها ر یکی بدیم یا اونهـا رو

به مسیری که فکر میکنیم به صالحشونه هدایت کنیم .این مهمـه
که افراد بخشی از مسئولیت شفای خودشون رو بـه عهـده داشـته

باشن و به این دلیله که استفاده از ر یکی به صورت خوددرمـانی و
پیشرفت معنوی فردی در کنار معرفی اون به دیگـران و کمـک بـه

اونها و در صورت امکان فراهم کـردن شـرایطی کـه اونهـا هـم

بتونن خودشون به خودشون ر یکی بدن بهتر ین حالته .البتـه ایـن
بحث مفصلتر از اینه و جاش در کتاب ر یکی  2است .برگـردیم بـه

ادامه داستان:

در سال  1925کلینیکهای بیشتر ی در  Nakanaتوکیـو بـاز
شدند و دکتر اوسوئی شروع به سفر به سرتاسـر ژاپـن و تـرویج و
آموزش ر یکی کرد .پس از زمین لرزه  Kantافراد ز یادی تـا سـالها

بعد هم کماکان نیاز به کمک و درمان داشتند .در طول ایـن مـدت

دکتر اوسوئی بیش از  2000دانش آمـوز و  16معلـم ر یکـی تربیـت
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کرد .به خاطر خدمات شایسـته او در آن دوره ،جـایزه  Kan Sanاز
طرف دولت ژاپن به وی اهدا گردید.
دکتر اوسوئی هرگز نمیخواست که ر یکی بـه صـورت یـک
تمر ین تجمالتی ،یا تحت کنترل و نظارت گروهی خـاص در بیـاد.

او میخواست ر یکی بـرای هـر فـردی قابـل یـادگیری باشـد و در
سراسر جهان گسترش یابد .همچنین اعتقاد داشت که ر یکی راهی

است که هر کسی از طر یق آن میتواند به منابع الهی متصل شـود
و هر چه مردم بیشتر با آن آشنا شوند افراد بیشتر ی برای سـاختن

دنیایی بهتر با یکدیگر همکار میشوند.

اما به نظر میرسه که بعد از مرگ دکتر اوسوئی این عقیده
برای مدتی از اذهان مردم دور شد .ولی به لطف خدا و بـا تـالش
معلمان جدید ر یکی در سالهای اخیر که بدون توجـه بـه مقـام و
منافع مادی ،خـود را وقـف آمـوزش ر یکـی کردهانـد ،ایـده دکتـر

اوسویی دوباره احیا شده است.

فلسفه استاد این بود که افراد رو همسو کنه و گفته میشه
که معموال هر کی برای شفا به استاد مراجعـه میکـرده همسـویی
در یافت میکرده تا خودش مسئولیت شفای خودش رو بـر عهـده

بگیره.
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سن

یادبود اوسویی

شواهد نشون میده که استاد اصراری بر در یافت پـول یـا

هدیهای در ازای کارهای خود نداشته اما هدایا را رد هم نمیکـرده
است .که این خود یک نکته آموزشی است .حتی اگـر تصـمیم بـه

ارائه رایگان ر یکی گرفتید ،هدایا را رد نکنید تا افراد به هیچ عنوان
احساس دین نکنند و در ناخودآگاه خود هم نخواهید که افراد بـه

شما احساس دین کننـد .اگـر احتمـال دادیـد ایـن حالـت ایجـاد
میشود بهتر است پول بگیر ید .دلیـل دیگـر رد نکـردن هـدایا آن
است که افراد بتوانند با خیال راحت برای ادامه شفایشان هـم بـه
شما مراجعه کنند و انرژی بگیرند و این طور نشود که دیگه روشون
نشه بیان پیش شما.
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استاد اوسویی به سراسـر ژاپـن سـفر میکـرده اسـت و در
زمــان خــود بــه ب ـیش از  2000نفــر ر یکــی را آمــوزش داده بــود و

همانطور که گفته شد حدود  16نفر رو به درجه استادی رسانده بود
که پس از آن هم هزاران نفر ر یکی رو از آنها آموختند.

یادبود نوع پرستی و خیرخواهی دکتر اوسویی بنیانگذار ر یکی
""Reihou Chouso Usui Sensei Kudoko No Hi

شــاگردان اســتاد اوســویی پــیش از رســیدن بــه مرحلــه
درمانگری با ر یکی یا استادی ر یکی ،مدتی در کلینیک او کار یا بهتر
بگوییم شاگردی میکردند که این امر باعث میشد ابتدا با فرهن

درمانگری و استادی ر یکی آشنا شوند و سپس این توانـایی را بـه

دست آورند.

یکی از افرادی که از استاد اوسویی ر یکی را آمـوزش دیـده
بــود چــوجیرو هایاشــی (متولــد  )1878بــود .پــس از مــرگ دکتــر

اوسویی در سال  ،1926یکی از شـاگردانش بـه نـام اسـتاد اوشـیدا
ر یاست انجمـن ر یکـی و مسـئولیت سـاخت یادمـان اوسـویی و
نگهداری از آنرا بر عهده گرفت اما کسی که در خار

از اوسویی معروف شد استاد هایاشی بود.
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دکتر چوجیروهایاشی

استاد هایاشی افسر نیروی در یایی امپراتوری ژاپن بود .او

عالوه بر داشتن درجه کاپیتانی ،دکتر نیروی در یایی نیز بـود .دکتـر
هایاشی آموزش ر یکی خود را در سال  1925در سن  47سـالگی بـا
دکتر اوسوئی آغاز کـرد و اعتقـاد داشـت کـه جـزو آخـر ین گـروه

شاگردانی بوده است که آموزش ر یکـی را مسـتقیما از خـود دکتـر
اوسویی در یافت کردهاند.
ظاهرا غیر عادی است که یک فرد نظامی تحـت آموزشـی

روحانی قرار بگیرد و این امر ممکن اسـت بـدین خـاطر باشـد کـه
دکتر اوسوئی در مدتی که در پایگاه در یایی کار میکرده است اصرار

ز یادی به آموزش این تکنیک به افسرها داشته است.

گفته میشود که دکتر هایاشی چنـدان بـه جنبـه روحـانی
ر یکی عالقمند نبوده و به جنبه کاربردی آن توجه بیشـتر ی داشـته
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اســت ،و بــه همــین دلیــل ممکــن اســت آموزشهــای وی بــه
شاگردانش بازتابی از گرایش شخصی خود او باشد بـدین صـورت

که بخش درمانی ر یکی از نظر ایشان در اولویت اول بوده باشد.

بعد از اینکه کارآموزی دکتـر هایاشـی بـه اتمـام رسـید ،او

کلینیک خود را به نام «موسسه ر یکی هایاشی» در توکیو تاسـیس
کرد .بر طبق تعالیم ژاپنی ،به این دلیـل کـه او ر یکـی را بـه شـیوه

خاص خود تدر یس میکرد ،نـام آن را تغییـر داد تـا آن را تحـت
تاثیر اعتبار یا روشهای دکتر اوسـوئی قـرار نـداده باشـد و وجـد
تفاوتها برای همه آشـکار باشـد .وی کمـی بعـد از مـرگ اسـتاد

اوسویی با جدا شدن از انجمن اوسـویی ،سـبک جدیـدی بـه نـام
«هایاشی ر یکی» را بنیان نهاد .بسیاری از شاگردان استاد هایاشـی

افسران نیـروی در یـایی بودنـد کـه ر یکـی را بیشـتر بـرای درمـان
میخواستند در نتیجه «هایاشی ر یکی» تمرکز بیشـتر ی بـر درمـان
داشت و خود استاد هایاشـی دفترچـه راهنمـای جـالبی در مـورد

نقاطی که باید برای درمان هر بیماری به آنها انرژی داد به عنوان
راهنمای آنها فراهم کرد و همچنین با توجـه بـه اینکـه سـربازان

نیروی در یایی زمان اولیه کمتر ی را میتوانستند صـرف یـادگیری و
تمر ین ر یکی کنند ،تغییرات جزئی در روش آمـوزش ایجـاد شـد و

سمبلها به عنوان ابزار الزمی برای همه آنها درآمد.

فرانک آرجاوا پیتر ،محققی که خواهیم دید چگونه در سفر
به ژاپن به روشن شدن تار یخچه ر یکی بسیار کمک کرد ،میگویـد:
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چوجیرو هایاشی یکی از چنـدین شـاگرد عـالی قـدر Usui Reiki
 Ryoho Gakkaiبود که به مقام استادی رسید اما از طـرف آنهـا

اجازه نداشت در سطح استادی تدر یس کنـد .او ایـن قـانون را در
تدر یس به خانم  Takataز یر پا گذاشت .این طور به نظر میرسـد
که دکتر هایاشی برای تدر یس ر یکی به شیوه خود ،ارتبا

خـود را

بـا  Usui Reiki Ryoho Gakkaiقطـع کـرده اسـت .بـر اسـاس

شایعات او نسبت به دایره ر یکی ژاپن وفادار مانده است.
به هر حال استاد هایاشـی در زمـان خـود شـهرت ز یـادی

داشته است و پس از اینکه از سمت رهبری کلینیک خود اسـتعفا
داده ،نزد همسر خـود یعنـی خـانم  Chie Hayashiبـه سـر بـرده

است .ما نمیدانیم که هایاشـی چـه زمـانی Usui Reiki Ryoho
 Gakkaiرا ترک کرد اما بر اساس حقایق مسلم میدانیم کـه قطعـا
آن را ترک کرده است .همـانطور کـه گفتـیم او نـام روش خـود را

همچنان که در کتاب راهنمای ر یکی خود نوشـته اسـتHayashi ،
 Shiki Reikiقرار داده است و نه .Usui Reiki Ryoho

میرسیم به خانم هاوایو تاکاتا (تاکاتا نام خانوادگی پـدری
ایشون نیست بلکـه بعـد از ازدوا

بـا سـائیچی تاکاتـا ایـن نـام

خانوادگی را دارا شد) کـه اصـالتا ژاپنـی بـود امـا در جز یـرهای در

امر یکا زندگی میکرد .خانم تاکاتا که پـدرش کـارگر مزرعـه نیشـکر
بود ،پس از چند سال مدرسه رو رها کرد و او هم بـه کـار در خانـه
مزرعه دار پرداخت و کم کم با ارتقاء به سرپیشخدمتی رسید.
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استاد هاوایو تاکاتا

خانم تاکاتا در سال  1917با حسـابدار مزرعـه ازدوا

کـرد و

اونها دارای دو دختر شدند .در سال  ،1930شوهر خانم تاکاتـا بـه
دلیل سرطان ر یه درگذشت .از این به بعد خانم تاکاتا مجبـور بـود
بیشتر کار کنه تا بتونه خونوادش رو اداره کنه و این کار شـدید بـه
مرور منجر به مشکالت ز یادی از جملـه مشـکالت ر یـوی ،نـاراحتی

گوارشی و افسردگی برای ایشان شد که در نهایت به ازکارافتـادگی
ایشان به دالیل عصبی منجر شد .در همـین زمـان خـواهر ایشـان
درگذشت و خانم تاکاتا سفر دومنظورهای رو با کشتی بخار به ژاپن
شروع کرد .هم به این منظور که موضوع را به خـانوادهاش اطـالع

دهد و آنها را ببیند و هم بـرای اینکـه در کشـور خـودش درمـان
شود .پس از دیدار با خانواده اش راهی بیمارستانی در توکیو شـد

که پس از آزمایشات در آنجا مشخص شد وی دچار سـن
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صفرا و غده شده است و نیاز به عمل هم دارد کـه قـرار شـد بـرای
رفع مشکالت گوارشی او را عمل کنند.
روی تخت جراحی و درست قبل از عمل جراحی بـه دلیـل
حسی که داشته (گفتـه میشـه در ذهنشـون سـه بـار صـدایی را

شنیدهاند که تکرار میکرده« :نیازی بـه عمـل جراحـی نیسـت») از
دکتر سؤال میکنه که آیا راه دیگهای بجز جراحی نیست و بـه اون
گفته میشه که شخصی به نام هایاشی در این نزدیکی هست کـه
ممکنه بتونه کمک کنه و روشش برای شفا به خیلیها کمک کـرده.

خانم تاکاتا هم تصمیم میگیـره کـه ایـن روش رو امتحـان کنـه و
ظرف 4ماه درمان با ر یکی ،به طور کامل شفا پیدا میکنـه .پـس از

این شفای کامل خواستار آموزش دیدن ر یکی میشـه .ظـاهرا بـه
ایشون گفته میشه که چون قصد تـرک ژاپـن رو داره نمیشـه بـه

ایشون ر یکی رو یاد داد .میدونیم که تا این لحظه اگرچـه اسـاتید
ز یادی در ر یکی دار یم اما همه در داخل ژاپن ساکنند و ر یکی هنـوز
از ژاپن خار

نشده.

در هرصورت باالخره هایاشی تصمیم به آمـوزش دادن بـه
خانم تاکاتا میگیره .خانم تاکاتا ،مرحله یکم ر یکی رو در بهار 1936
گذروندن .ظاهرا خانم تاکاتا پـس از آمـوزش دیـدن مرحلـه یکـم

ر یکی ،یکسال در کلینیک دکتر هایاشی کار میکننـد و بعـد از اون
مرحله دوم رو در یافت میکنن.
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گفته میشه تاکاتا ،ر یکی را از هایاشی آموخـت و در سـال
1937به هاوایی بازگشت .در اونجا انرژی درمـانی ر یکـی را شـروع

کرد در حالی که خودش هنوز مرحله اسـتادی ر یکـی رو نداشـت و

نمیتونست اون رو آموزش بده .در سال  1938هایاشی در سـفری
به همراه دخترش نـزد تاکاتـا اومـد و او رو بـه درجـه اسـتادی در

«هایاشی ر یکی» رسوند .ظاهرا ایشون سیزدهمین و آخر ین کسـی
هستند که از هایاشی استادی ر یکی رو در یافت کردن .خانم تاکاتـا

در  1940و در آستانه آغاز جنـ

جهـانی دوم بـه ژاپـن برگشـت و

هایاشی پیش از انتخاب مرگ (ظاهرا هایاشی به جن

فراخوانـده

شده بود ولی وی صلح طلب بوده و ترجیح میده هاراگیری کنه)،

خانم تاکاتا رو به عنوان جانشین خـودش معرفـی میکنـه .خـانم
تاکاتا دوباره پس از جن

به هاوایی بازگشت.

البته جالب اینجاست که خانم تاکاتا پـس از بازگشـت بـه
غرب و شروع به آموزش ر یکی اونرو همون اوسویی ر یکـی نامیـد

نه هایاشـی ر یکـی و داسـتانهایی بـه تار یخچـه ر یکـی افـزود و
تغییراتی ایجاد کرد که دلیل این کارها مشخص نیسـت (و چـون

ایشــون زنــده نیســتند احتمــاال دیگــه هــیچ وقــت مشــخص
نمیشه) با این حال او موفق شد ر یکی رو در غرب جا بندازه و بـه
نظر مییاد که این تغییرات در این امر مؤثر بودهاند.

خانم تاکاتا تا حدود  ،1970مرحله استادی ر یکی رو آموزش
نمیدادن و فقط ر یکی  1و  2رو آمـوزش مـیدادن (تـا اون موقـع
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ر یکی فقط سه مرحله داشت که بعدا مرحله  ،3دو قسمت شد) بد
نیست بدونیم که تقر یبا تمام اساتید ر یکی که امروزه در هـر جـای
دنیا بجز ژاپن اونرو آمـوزش مـیدن بـه نـوعی از شـاگردان خـانم
تاکاتا محسوب میشن .خـانم تاکاتـا در حـد فاصـل  1970و 1980
(سال مرگ ایشون) تدر یس مرحله استادی ر یکی رو انجام مـیداد

و در این مدت  22نفر رو به مرحله استادی ر یکی رسوند.

چرا ممکنه تار یخچهای که در برخی کتابها میخوانید با
اونچه در اینجا نوشته شده تفاوت داشته باشه؟
اگر از کتابی استفاده کنید کـه نویسـندهاش اونـرو قبـل از

سال  2001نوشته باشه (حتـی اگـه ترجمـه و چـاپ اون در
ایران همین امسال هم صورت گرفته باشه) ،احتمال ز یـادی
وجود داره که اطالعاتی که از سالهای  1999و  2000به بعـد

با تالش اساتیدی که به ژاپـن سـفر کردنـد و بـا اسـاتید و

کارورزان ر یکی ژاپنی به گفتگو نشستند به دست آمده هنوز
در اختیار نگارنده کتاب نبوده باشه و در نتیجه او هم صـرفا
بر مبنای آنچه شنیده نوشته باشه .پس از کتابهای نوشته

شده در سالهای اخیر استفاده کنید یا بر روی اینترنت و با
مقایسه چند منبع انگلیسی جستجو کنید.
تاکاتا مبلغ ( $ 10000درست خوندین ،ده هـزار دالر) بـرای

آموزش مرحله استادی ر یکی پول میگرفت و تاکید بیش از حـدی
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بر محرمانه بودن سمبلهای ر یکی داشت و اصوال ر یکی رو بیشـتر
شفاهی میدونست و کمتر اجازه نوشـتن مـیداد و داسـتانهایی
مبنی بر اینکه اوسـویی گفتـه حتمـا بایـد در ازای ر یکـی پـول یـا

هدیهای از مردم گرفت یا اینکه اوسویی فقط هایاشی را جانشـین
خود کرده و هایاشی هم تاکاتا را جانشـین خـود کـرده پـس االن
استاد فقط اونه به ر یکی اضافه کرد.

با تبدیل شدن ر یکی به کاالیی لوکس و یک تجارت (شـما
ده هــزار دالر مــیدی ر یکــی ی ـاد میگی ـری بعــد بــه دو نفــر کــه
بفروشیش انگار پولت دو برابر شده تجارت خوبیه ،نـه؟) نـه تنهـا
بخشهــایی از معنوی ـت و روحانی ـت اون از دی ـد دور شــد بلکــه
تبلیغات و حتی نفی کردن اساتید به ایـن تجـارت وارد شـد حـاال

دیگه احتماال تعجب نمیکنید اگه بگم پس از خانم تاکاتا در آلمان

کلمــه ر یکــی رو بــه عنــوان عالمــت تجــاری ثبــت کــرده بــودن
) (Trademarkو در سایر کشورها هم دنبالش بودن و اگـه کسـی
خواست ر یکی رو ارزون بده یا به حرفشون گوش نده قانونـا بـا او
برخورد میکردن!
البته خوشبختانه بالفاصله اساتیدی پیدا شدند که با آنکـه

خود  10000دالر را پرداخت کرده بودند ر یکی را با قیمتی معقـولتر
که برای همه قابل پرداخت باشد بـه اشـتراک گذاشـتند و مشـکل
 Trademarkهم به سرعت در کشورهای مختلف حل شد تا امروز
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که همه جای دنیا پر از اساتید ر یکی است که آنـرا بـا قیمتهـای
معقول عرضه میکنند.
البته با وجود همه اینها همونطور که گفته شد ما ر یکـی رو
مدیون خانم تاکاتا و به نوعی تمـام اتفاقـات فـوق هسـتیم چـون
هنوز هم پس از سالها اساتید ژاپنی از آمـوزش کامـل ر یکـی بـه

غرب خودداری میکنند .اگرچه خوشبختانه بـا برقـراری ارتبـا

بـا

اساتید ژاپنی از سالهای  1999و  2000تا امروز کم کم حقایق روشن
شدند و حتی دستنوشتههای اوسویی و هایاشی نیز در اختیـار مـا
قرار گرفتـه و بسـیاری از تکنیکهـای ژاپنـی بـه همـراه تار یخچـه
صحیح آن به ر یکـی بازگشـته در حـدی کـه میتـوانیم بگـوییم و

امروزه ما دوباره ر یکی کامل را در اختیار دار یم ،اما به عنوان مثـال
هنوز از جزئیات روشی که خود استاد اوسویی بـرای همسـویی بـه

کار میبرده اطالعات کامال دقیقی در دست نیست.

اکثر اساتید ژاپنی هنوز هم از در اختیار گذاشتن اطالعـات
خود به غیر ژاپنیها یا آموزش ر یکی به آنها خودداری میکننـد و
به همین دلیل است که جدا شدن استاد هایاشی و اقدامات خانم
تاکاتا از جمله رویدادهایی هستند کـه بایـد قـدردان اونهـا بـود

وگرنه هنوز ر یکی فقط در ژاپـن و بـه صـورت بسـته کـار میشـد.

تغییراتی که خانم تاکاتا در ر یکی داده است هم با توجه به اینکـه

ظاهرا تأثیر مثبتی در گسترش ر یکی داشته است قابل قضـاوت از
طرف ما نیستند.
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فرانک آرجاوا پیتر

دیدیم که هرچند بعد از مرگ دکتر اوسویی ر یکی در ژاپـن

ادامه یافت؛ اما در جهان غرب هنوز کسی از وجود ر یکـی در ژاپـن
خبر نداشت ،به جز خـانم  .Takataاو ایـن موضـوع را از همگـان

مخفی کرد تا سالهای اخیر که ایـن اطالعـات روشـن شـدهاند در
نتیجه در این مدت کسی هم در جستجوی ر یکی به ژاپن نرفت تا
اینکه برخی اساتید به طور اتفاقی در ژاپن با ر یکی مواجه شـدند و
تالش برای کشف ر یکی و روشن شدن تار یخچـه واقعـی ر یکـی و
تکنیکهای آن آغاز گردید که عـالوه بـر چـاپ کتابهـایی دربـاره

تار یخچه صـحیح ر یکـی ،بـه چـاپ راهنمـای ر یکـی خـود اسـتاد
اوسویی و نیز راهنمای دکتر هایاشی منجر شد و با اصالح برخی از
باورها و تکنیکها (که البته برخی از این تکنیکها حتی هنوز هـم

کمتر در دسترس عموم کارورزان و اساتید ر یکی قرار گرفتـه اسـت)
ر یکی امروزه دوباره به ر یکی سنتی نزدیک شده است.
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یه نکته دیگه که الزمه بگم اینه که از همون بالفاصـله بعـد
از استاد تاکاتا بعضی اسـاتید (کـه بـا شـرحی کـه دادم میتونیـد

حدس بزنید متاسفانه بعضیهاشون بیشـتر تـاجر بـودن) شـروع
کردند به افزودن اطالعات بیشتر و به قول خودشون غنیتـر کـردن
ر یکی! همچنین خیلیها تصـمیم گرفتنـد ر یکـی رو بـه جـای سـه
مرحله در چهار مرحله آموزش بدن تا اگرچه در مرحله  3افـراد بـه

استادی برسن ،تا مرحله  4توانایی آموزش رو نداشته باشن .البتـه

این تقسیم این فایده مهم رو هم داره که با توجه به زمان کمی که
این روزها برای کالس ر یکی و ارتبا

با استاد فرصت هست ،فـرد

قبل از اینکه خودش اجازه تدر یس بگیـره تجربـه بیشـتر ی کسـب
میکنه.
عالوه بر سمبلهای اصلی ،سمبلهایی به ر یکی اضافه شـد

و خیلیها تـو ذهـن ،خـواب ،رویـا ،وهـم یـا اشـراق سـمبلهایی
میدیدند و تار یخچههای باستانی برای ر یکی میساختند یا حتـی

ادعا میکردند که چیزهایی از ر یکی باستانی رو کشف کردهانـد کـه
اوسویی هم نمیدونسته یـا میدونسـته و نگفتـه و ...کـه نتیجـه
تعدد سبکها شد و در برخی موارد که سـبکها بـا اهـداف مـالی

ایجاد میشدند ،هر سبکی سعی میکرد سمبلهاش بیشتر باشه و
تار یخچش عجیب و غر یبتر تـا بتونـه قیمـتش گرونتـر باشـه و
حتی اگه جا داره ادعا کنه از ر یکی اوسـویی خیلـی قـویتره و اثـر
درمانی قویتر و بیشتر ی داره.
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االنم سبکهای ز یادی وجود دارن که من شخصا بعضی از
اونها رو متفاوت با اوسویی ر یکی و جـذاب دیـدهام و در نتیجـه

نمیخوام از عبارات باال این برداشت بشه کـه اونـا همـه ادعاهـای
دروغن اما اینو باید بدونین که هیچ آزمایش علمی نشـون نـداده
هیچ کدوم از اونها بتونن در شفا مؤثرتر از اوسویی ر یکـی باشـن

یا حتی نتیجه شفای یه استاد ر یکی از یه کارورز مرحلـه دو ر یکـی
بهتر باشـه (اگرچـه معمـوال حـس درمـانگر و شـفاگیرنده در ایـن
سبکها متفاوت است).

با این همه در این کتاب با برخی از ایـن سـبکها در حـد
معرفی آشنا خواهید شد و انشاءاهلل با آغاز آموزش بعضی از آنها

راهنماهــــایی بــــرای آنهــــا نیــــز آمــــاده و در ســــایت
 www.PersianReiki.comارائه خواهـد شـد .قـرار بـود آمـوزش
™ Lightarian Reikiرو امسال شروع کنیم که من به دلیل برخی

تضادها با فلسفه این سبک ،با وجود قدرت و جذابیت اون ،موقتا

این مورد رو به تأخیر انداختم.
چیزی که تفاوت ایجاد میکنه سـمبلهای بیشـتر نیسـت

بلکه مسلط شدن بر «نیت بی نیتی» و «عمل بی عملی» در هنگـام
ر یکی دادن و تمر ین بیشتره.
تمر ین بیشتر به معنای مدیتیشن ،تکرار اصـول ر یکـی و از

همه مهمتر خوددرمانی دائمی و منظم با ر یکی است.
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الزم به ذکره که عالوه بر موارد فوق ،همسویی مجدد که به

اون  Reijuگفته میشه هم میتونه کمک مؤثری باشه و به همین
دلیل شرکت در گردهماییهای ر یکی که در اونها  Reijuداده بشه
یا همسویی مجدد برای همه افراد تا همون مرحلهای کـه هسـتند
انجام بشه و یا Reijuهای رایگان دورهای اینترنتی که با این هدف

ارسال میشوند (مانند مواردی که ما از طر یق شبکههای اجتمـاعی
ذکر شده در سایتهای پرشینریکی و ایرانریکی دار یم) هم بسیار

توصیه میشه و تا جایی که میدونیم در زمان استاد اوسویی هـم

بسیار معمول بوده که شاگردان دور هم جمع باشند و  Reijuرو بـه
صورت دورهای در یافت کنند.
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آموزش ر یکی به روش دکتر اوسویی
(دوستانی که برای اولین بـار ایـن کتـاب را میخوننـد و بـا
ر یکی ناآشنا هستند ،از خواندن این چهار صفحه صرفنظر کننـد و
به صفحه  66بروند)
روشی که دکتر اوسویی در کلینیک خود برای آموزش ر یکی

به کار میگرفت ،زمانی که ر یکی به دنیای غرب وارد شد دستخوش
تغییر گشت .تحقیقاتی که توسط چندی از اساتید ر یکی انجام

گرفته است ،تصویر واضحتر ی از روشهای اصلی دکتر اوسویی در

اختیار ما گذاشته است و دسترسی دوباره به روشهای اصلی
ر یکی را مدیون آنها هستیم.

تاکید ر یکی اوسویی به جای استفاده صرف از انرژی دست
برای درمان دیگران ،روی شفای خود و توسعه نیروی معنوی

است .دانش آموزان پیش از اینکه یاد بگیرند چگونه دیگران را
درمان کنند ،میبایست ابتدا عدم تعادل و هماهنگی خود را درمان

کنند .بیمارانی که به کلینیک وی مراجعه میکردند ،آموزش ر یکی
در یافت میکردند و یاد میگرفتند که چگونه با استفاده از ر یکی به
خود کمک کنند.

تا جایی که میدانیم ،در زمان اوسویی هیچ روش درمانیای
مشابه چیزی که امروزه به طور معمول از آن استفاده میکنیم
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وجود نداشته است .چیزی به نام جاهای قرار دادن دست وجود
نداشت بلکه افراد یاد میگرفتند که وقتی دست خود را روی بدن

فرد دیگری قرار میدهند از بینش و شهود خود استفاده کنند .در

سیستم هایاشی ریکی ،برای بیماریهای مشخص ،جاهای
مشخص ریکی دادن تعیین شده بوده ولی در سیستم اوسویی،

ر یکی آموزان یاد میگرفتند احساس کنند که دست خود را کجا و
برای چه مدت روی بدن بیمار قرار دهند .البته ر یکی دادن به تمام
نقا

سر مورد تأکید اوسویی بوده است.

از مدیتیشن برای قویتر کردن توانایی در کانال شدن برای
عبور انرژ ی ،همچنین برای متصل شدن به معرفت درونی خود و
منابع الهی استفاده میشد .پنج اصلی که بعضا گفته میشود در

طول مدیتیشن به دکتر اوسویی الهام شده ،در واقع وظیفهای
بوده است که از طرف امپراتور  Meijiبه عهده او گذاشته شده

است .دکتر اوسویی احترام ز یادی برای امپراتور قائل بود و این

اصول را به منظور کمک به رشد معنوی دانش آموزان به

آموزشهای خود اضافه کرد.
در جلسات  gakkaiدکتر اوسویی ،ابتدا اشعاری از امپراتور

 Meijiبا صدای بلند خوانده میشد و سپس دکتر اوسویی در مورد
ر یکی و روش به کارگیری آن برای کارورزان سخنرانی میکرد .او از
مثالهای تار یخی برای روشن کردن دیدگاههای خود استفاده
مینمود .بعد از آن دانش آموزان «مدیتیشن گاشو» و تمر ینات

63

PersianReiki.com

.comر یکیwww.

PersianReiki.ir

تنفسی انجام میدادند .سپس تمر ین میکردند که چگونه یکدیگر
را شفا دهند .آنها یاد میگرفتند که چگونه احساسات متفاوتی را

که بیمار یهای مختلف ایجاد میکردند ،حس کنند و چگونه با
چشمها و تنفس خود آن را شفا دهند .آنها یاد میگرفتند نه
صرفا با گذاشتن دست روی بدن دیگران ،بلکه با وارد کردن

ضربههای تند و سر یع با کف دست به طرق مختلف و ماساژهای
گوناگون به بیماران ر یکی بدهند (اخطار مهم :امروزه نه تنها

حرکات ماساژ بلکه هرگونه تماس دست با بدن فرد انرژی گیرنده
خالف قوانین و عرف کشورها میباشد و برای کسانی که مجوز
رسمی ماساژ ندارند جرم محسوب میشود).

در این سیستم یک نمونه جلسه شفا با وارسی بیمار شروع
میشود ،ابتدا به سر بیمار ر یکی داده میشود ،سپس مداواگر با
استفاده از شم خود تصمیم میگیرد به کجاها باید ر یکی بدهد و

به چه روشی این کار را انجام دهد.
دکتر اوسویی یک کتاب راهنما در اختیار تمام شاگردان خود

و جانشینانش قرار داد بود که امروزه به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .این امر یک افسانه دیگر را که «ر یکی همیشه یک آموزش
شفاهی بوده است» باطل میکند.

دکتر اوسویی اعالم کرده است که سیستم ر یکی او مبتنی بر
 2مورد ز یر میباشد:
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 )1اصول ر یکی
 )2ارکان سه گانه (دکتر اوسویی از این کلمه استفاده نکرده
است)( Gassho :نوعی مدیتیشن)( Reiji-ho ،این روش بدین
منظور طراحی شده است که به دانش آموزان کمک کند که بتوانند

بهتر با شهود و در یافت خود کار کنند) و ( Chiryoدرمان).
تمام این موارد امروزه قابل دسترس هستند در نتیجه هر

کس که بخواهد میتواند ر یکی را به شیوه دکتر اوسویی کار کند.

البته توجه داشته باشید که همانطور که در تار یخچه گفته
شد ،در زمان اسویی آموختن ر یکی به ویژه در سطوح باالتر اغلب

شامل کار و حضور روزها و ماههای متوالی در محیط شفاگری

ر یکی بوده است و این حضور و به اصطالح ما ایرانیها شاگردی
کردن سبب میشده فرهن
برسد در وی رسو

کار پیش از آنکه فرد به درجات باالتر

کند.
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ماهیت ر یکی
بیان ماهیت ر یکی کار آسانی نیست چون ریکی را بیشـتر
باید حس کرد تا در موردش صحبت کرد .چند صفحه قبل و تحت
عنوان «معنای لغوی ر یکی» دیدگاهی از اونچه که ر یکی قراره باشه

به شما منتقل کردیم و در اینجا بیشتر درباره ماهیت و مشخصـات
این روش انرژی صحبت میکنیم.
ر یکی روشی بسیار ساده و بسیار مؤثر برای افزایش سـطح

انرژی ،پاکسازی انسدادهای انرژی و تبدیل شدن به بهتر ینی است
که میتونید و میخواید باشید .با تمـر ین روزانـه و عملـی کـردن
اصول ر یکی در متن زندگیتان ،خوددرمانی و مدیتیشن بـا ر یکـی

به زودی شاهد نزول برکت به زندگیتان در عین سـالمت بیشـتر و

شادمانی خواهید بود.

ر یکی فرستاده نمیشه بلکه در یافت میشه یعنی اگه شـما
دستتان را روی بدن بیمار بگذار ید ،بیمار به میـزان و از نـوعی کـه

نیاز داره انرژی رو در یافت میکنه .شما تا وقتی که ر یکـی مـیدین
نه میتونین انرژی بیشتر ی بدهید و نه میتونین انرژی را به رفتن
به یک قسمت خاص از بدن تشویق کنید ،مثال ممکن اسـت شـما

دستتان را روی گردن فردی بگذار ید و ر یکی به پای او برود! همین

موضوع باعث میشود کـه هـیچ اسـتادی کنترلـی بـر روی ر یکـی
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نداشته باشد و در حقیقت بهتر ین شفا دهنده کسی است کـه بـه
ر یکی اجازه دهد کامال آزادانه از طر یق او جر یان پیدا کند.
در حین ر یکی دادن انرژی از شما کم نمیشود ز یرا در حین
انرژی دادن شما به عنوان کانالی برای جریان ریکی خودتان هم در
حال در یافت ر یکی (بیشتر از بـاالی سـرتان) هسـتید بنـابراین در

هنگام ر یکی دادن به دیگران شما نه تنها از انرژی تخلیه نمیشوید

که شارژ هم میشوید.

با اونچه که گفتم به دنبـال تکنیکهـا یـا ابزارهـایی بـرای

تقویت انرژی ر یکی ،جهت دادن ،متمرکز کردن یا کنترل اون بودن
اصوال با روح ر یکی ناسازگار است و توصیه نمیشود.
به مرور زمان تکنیکهای شمنی به ویژه در سطح ریکـی3

بــه ریکــی وارد شــده اســت .تجربــه خواهی ـد کــرد تقریبــا تمــام
تکنیکهایی که بر مبنای انرژی شخصی ما هستند حتی انرژیهای

رزمی برای شما که ریکی کـار میکنیـد سـریعتر و آسـانتر نتیجـه
میدهند لذا عجیب نیست کـه تکنیکهـای شـمنی بـرای اسـاتد

ریکی بهتر کار کنند اما باید توجه داشت کـه هـر تکنیکـی کـه بـه
دنبال کنترل ریکی است قاعدتا از اصالت ریکی نیسـت و در واقـع

تکنیکی از سبک دیگری اسـت کـه وارد ریکـی شـده اسـت .ایـن

جمالت بدین معنا نیست که نباید از آن تکنیکهـا اسـتفاده کـرد

بلکه فقط باید توجه داشت که مـثال در زمـان اسـتفاده از تکنیـک
مفید جراحی روانی در حال استفاده از چیزی غیر از ریکی به همراه
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ریکی هستیم و با مسئولیت پذیری و در موقـع لـزوم بـه بهتـر ین
شکل و بدون ایجـاد ضـرر جـانبی از آن اسـتفاده کنـیم .خیالتـان

راحت باشد ...در ریکی 1و حتی ریکی 2بعید است با چنین تکنیک
هایی روبرو شوید.
پس از یکبار همسویی به محض اینکه بخواهیـد ر یکـی از
طر یق شما جر یان پیدا میکنه .حتی اگر مـدتی از ر یکـی اسـتفاده

نکنید باز هم ر یکی با شما و برای شما میمونـه تـا هـر زمـان کـه
خواستین از اون استفاده کنین.
معمولتر ین روشهای ر یکی دادن عبارتند از انرژی دادن از

طر یق چشمها (شامل چشم سوم بین دو ابرو) ،از طر یق دستها،
از طر یق پاها و از طر یق بـازدم تـنفس اسـت امـا پـس از گـرفتن

همسویی مرحله دوم میتوانید از راه دور هم ر یکی بدهید یا آنـرا
از فاصله بتابانید.
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نیت بی نیتی  /عمل بی عملی
در ر یکی ،اصل نیت است یعنی به صرف نیت شما جریـان
پیدا میکند اگرچه این نیت ،نیت «ر یکی» یعنی «نیتی بـی نیـت»

است« .نیتی بی نیـت» مفهـوم مهمـی اسـت .بگذاریـد واضـحتر
بگویم :شما به این قصد کـه ر یکـی جر یـان پیـدا کنـد دسـتتان را

نزدیک نقطه مورد نظر قرار میدهید اما تصمیم را به خـود ر یکـی
میسپار ید و اجازه میدهید آزادانـه و بـدون دخالـت نیـت شـما

جر یان پیدا کند .یعنی به نتیجه نچسبیدهاید و نتیجه را سپردهاید
تا هرچه صالح فرد است پیش بیاید .این امـر منافـاتی بـا اینکـه

شما به قصد کمک به شفای مورد خاصی ر یکی بدهید ندارد اما به
یاد داشته باشید که چسبیدن به نتیجه شما را از این نیـت خـار

میکند .ممکن است پس از  3جلسه ریکی بـه فـردی شـما یـا او
هیچ حسی از بهبود مشکل او نداشته باشید اما روز بعد ناگهـان او

سیگار را ترک کنـد .شـفا از مسـیرهای مـاورای تصـورات مـا هـم
میتواند ر

دهد؛ با تصوراتمان محدودش نکنیم.

همچنین ر یکی «عمل بی عمل» است یعنی اگرچه میتوان

گفت شما در حال انجام عمل ر یکی دادن هستید اما در واقع شـما
هیچ عملی انجام نمیدهید بلکه صرفا نقـش یـک سـیم رابـط یـا

کانال و لولهای را دار ید که انرژی از منبع بینهایـت از طریـق شـما
جاری میشود تا دیگری آن را در یافت کند.
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مراقب باشید دامهایی مثل «اثبـات ر یکـی» یـا تأکیـد بـر

«نتیجه خاص» بالفاصله یا «ایجاد حس» در زمان ریکی که به ویژه
هنگام به نزدیکان پیش میآید به نیت شما صدمه نزند و از ر یکی
دادن خار

نشوید .هرچه در «نیتی بی نیت» و «عمـل بـی عمـل»

قویتر شوید ،پیشرفت شما در ریکی بهتر خواهد بود.
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سبکهای مختلف انرژی
وقتی درباره کمک به درمـان بـا اسـتفاده از انـرژی ر یکـی
صــحبت مــیکنیم دوســت دار یـم دربــاره مشخصــات و فرقهــای

روشهای انرژی درمانی و یا سبکهای مختلف ر یکی بدونیم.

از گذشته تا امروز ،بزرگان معنوی و نیز اسـاتید سـبکهای
مختلف ورزشهای رزمی روشهای مختلفی را برای انتقال انرژی و
انرژی درمانی مورد استفاده قرار دادهاند که امروزه هـم بسـیاری از

اونها هنوز موجوده و مورد استفاده قرار میگیره.
در بعضی از این روشها انرژی هوشـمندی مـورد اسـتفاده

قرار میگیره که خودش بـه رنـ

و جـنس و فرکـانس مـورد نیـاز

درمییاد و در بعضی دیگه فرد انرژی دهنده اون رو کنترل میکنـه،

در بعضی از این روشهـا انـرژی بـه فـرد در یافـت کننـده تابانـده

میشود و در بعضی دیگر در یافت کننده انرژی ،خـود بـه مقـدار و

نوعی که نیاز داره انرژی رو در یافت میکنه؛ بعضی از این روشهـا
فقط برای قسمتهای خاصی از بدن یا نوع خاصی از مشکالت به

کــار مــیره و بعضــی دیگــه میتــونن روی همــه مســائل و حتــی
مشکالت ذهنی و عاطفی بکار برده بشن.
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از خصوصیات ایجاد کننده فرق بین سبکها بجـز مـواردی
که گفتیم میشه به این که آیا از انرژی ذخیره شده در خودتان بـه
دیگران انرژی میدهید یا صرفا به عنوان کانالی اجازه میدهید که
انرژی از طر یق شما جاری بشه و اینکه آیا انرژی گیرنـده در هنگـام
در یافت انرژی الزمه کار خاصی بکنه یا در وضعیت خاصی باشـه و

همچنین اینکه آیا امکان ارسال انرژی از راه دور هم وجـود داره یـا
نه و اینکه چه کسانی میتوانند انرژی دهنده یا گیرنده باشند مـثال
آیا میتوان به حیوانات و گیاهان هم انرژی داد و با چیزهایی کـه
گفتیم خود شما به راحتـی میتـونین دربـاره سـبکهای مختلـف

انرژی درمانی تحقیق کنین و شباهتها و تفاوتهاشون رو بررسی
کنین اما در ادامه کمی درباره سـبکهای مختلـف ر یکـی صـحبت
میکنیم.

توی تار یخچه ر یکی دیدیم که چطـور بعـد از مـرگ خـانم
تاکاتا سبکهای جدیدی با هدف برتر معرفی کردن خودشون و یـا

بالعکس با هدف آموزش ارزانتر و همگانی ر یکی ایجاد شدند کـه

همه این قبیل سبکها عمال از همـون انـرژی سـبک اصـلی Usui
 Reikiاستفاده میکنند و در نتیجه تفاوت اساسی بین آنها وجود

نداره اما با گذشت زمان و با کمک  Channelingو احیانـا ترکیـب

با سایر روشهایی که از طر یق همسـویی آمـوزش داده میشـود،
سبکهای متفاوت ز یادی به وجود آمدهاند.
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سبکهایی که در مرحله  Karunaقرار دارند مانند Karuna
 Taoken Karuna، Karuna Ki ، Reikiو ...بـه نظـر یـک مرحلـه

ظر یفتر از اوسویی ر یکی هستند و بـه همـین دلیـل رسـیدن بـه
مرحله استادی در اوسویی ر یکی پیشنیاز شرکت در ایـن دورههـا
میباشد.
مراحــل بــاالتر از  Karunaکــه تحــت عنــاوینی ماننــد
 Lightarian™ Reikiآموزش داده میشوند برای تقویت انـرژ ی و

دستیابی به تمام باندهای انرژی ر یکی طراحی شدهاند.

واقعیت مهم اینه که خود سیسـتم اوسـویی ر یکـی کـامال
کامل و کافیه (اینو به عنوان کسی که تـا اسـتادی آخـر ین مرحلـه
 Lightarian™ Reikiرفته میگم) و مطمئـنم کسـی کـه اسـتادی

 Usui Reikiرو داره و هنوز دائما به خود درمانی بـا انـرژی ادامـه

میده و از ر یکی استفاده میکنه ،گهگاه همسویی مجـدد در یافـت
میکنه یا خودش رو همسو میکنـه و مدیتیشـن ر یکـی رو انجـام
میده به مرور تمام اونچه رو که در همسوییهای باالتر وجود داره

به دست میاره.

یه نکته مهم اینه که بدونین مهم پشتکار در انـرژی دادن و
استفاده از اونچه دار ینه نه دویدن به دنبال سـبکها و سـمبلهای
گوناگون (جالبه بدونین سـبکهایی ماننـد  Lightarian™ Reikiو
 God Attunementکه از کاملتر ین و قویتر ین سبکها به شـمار
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میرن اصوال هیچ سمبلی ندارن) و شـما بـا تکـرار اصـول ر یکـی،
در یافت گهگاه همسـویی مجـدد ،انـرژی دادن بـه خـود و انجـام

مدیتیشنهای ر یکـی نتیجـه بهتـر ی رو در دراز مـدت بـه دسـت
مییار ین.
اســتاد  Amadorمیگــه یـه «مــاه» هســت کــه اســویی و

خیلیهای دیگه دیدنش و سعی کردن راهی برای رسـیدن بـه اون
بسازن و به اصطالح ،اوسـویی بـا تعر یـف ر یکـی انگشـتی رو بـه

سمت اون ماه گرفته تا ما رو راهنمـایی کنـه .حـاال بـه نظـر شـما
مسخره نیست که مـا بگـیم بـرای رسـیدن بـه اون مـاه نیـاز بـه

انگشتهای بیشتر ی دار یم که به سمت مـاه گرفتـه شـده باشـن؟
بیاین رهرو باشـیم نـه اینکـه جهـت رو بـدونیم و بگـیم نیـاز بـه

انگشتهای بیشتر ی دار یم.
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اصول ر یکی
اصــول ریکــی ( )Reiki Principlesاعالمهــای ســادهای
هستند که فکر کردن به آنها و گفتن هر روزه و حتی فقط تصمیم
به اجرای آنها ،در کنار ر یکی شانس و اتفاقهای خـوب بیشـتر ی
به زندگیتان جذب میکنـد و زنـدگی شـما را بـه سـطحی عـالیتر
دگرگون میکند:
•

فقط امروز خشمگین نمیشوم؛

•

فقط امروز نگران نمیشوم؛

•

فقط امروز سپاسگزارم؛

•

فقط امروز صادقانه و با جدیت کار میکنم؛

•

فقط امروز با خودم و همه موجودات با عشـق و احتـرام رفتـار
میکنم.

اصول ر یکی پایه و قلب ر یکی هستند .کسانی که با ر یکی
همسو میشوند باید هر روز صبح و عصر برای لحظاتی آرام بگیرند
و اصول ر یکی را هم به زبان بیاورند و هم در قلـب خـود بگوینـد.
بیاین این کار ساده را که کمتر از یک دقیقه طول میکشه همیشـه
انجام دهیم.
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این جمالت را با عبارات تاکیدی اشتباه نگیرید .در عبـارات
تاکیدی (که در ریکی 2ممکن است از آن اسـتفاده کنیـد) فقـط از
جمالت و کلمات مثبت استفاده میکنیم و اگر بدون ریکی بـه کـار
برده شوند ترجیحا در موقعیتهای عـادی روزمـره مثـل صـحبت
تلفنی با یک دوست از آنها استفاده میکنیم تا به راحتی توسـط
مغز پذیرفته و وارد ناخوداگاه شود اما هـدف ایـن جمـالت چنـین
نیست پس آنها را به مثبت تغییر ندهید!
اثر مهمی که این تکرار کردن داره اینه که با گذشـت فقـط
چند روز ،در زمانی که خشمگین یـا نگـران یـا ...هسـتید بـه یـاد
میارید که این بر خالف اعالم و تصمیم شما بوده .حتی اگر نتوانید
تغییری در شـرایط بدیـد ،همـین آگـاهی یعنـی چیـزی از سـطح
ناخوداگاه داره به سطح آگاه میاد و به مرور بـا تابیـده شـدن نـور
آگاهی در اختیار و کنترل شما هم قرار میگیره.
♥ تکلیـــف مهـــم :یکـــی از
تمرینات اجباری در طول 21روز پس از
همســویی ،گفــتن و تصــمیم بــرای
اجرای این عبارات یک بار صبح و یک
بار عصر در حالت «گاشو» است.
حالت «گاشو» یعنی دسـتها
را که کف آنها به هم چسبیده مقابل
سینه قرار دهید طـوری کـه انگشـتان
شست در ناحیه سینه به بدن بچسبند و سایر انگشتان رو بـه بـاال
قرار داشته باشند (مشابه تصویر ).
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نگرانی ،خشـم ،ناشـکری و امثـال آن انـرژی شـما را هـدر
میدهد و اتصال به منبع انرژی را دشوار میکند .باور کنید که یـک
منبع انرژی بینهایت وجود دارد! باور کنید که خدا هسـت ،ایمـان
بیار ید و پس از تفکر و عمـل درسـت ،نتیجـه را بسـپارید و دیگـر
نیازی به نگرانی و خشمی که انرژ یش صرف کاری نمیشـه ندار یـد.
اون موقع خود به خود صادقانه کار خواهیـد کـرد .شـفای شـما و
پیشرفت شما در این باورهاست و ر یکـی یـک کمـک بزرگـه .ایـن
قسمت از راهنما از اون قسمتاییه که باید چند وقت یه بار بـه اون
سر بزنین برای اینکه هم ما گاهی به یادآوری نیاز دار یم ،نه؟
تار یخچه اصول ریکی :این اصول رو امپراتـور  Meijiبنیـان
گذشته که اوسویی خیلی بهش احترام میگذاشـته و از جمـالت و
شعرهایش در جلسات استفاده میکرده.
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فقط برای امروز؟
خُ ب ما فقط همین امروز رو دار یم دیگه! همین ساعت رو،
همین لحظه رو! اگر بتونیم اصول رو برای این لحظه رعایت کنـیم،
یک ساعت هم میتونیم .یک روز هم میتونیم .اگه فردا هم زنـده
بودیم ،فردا دیگه اون موقع امروز شده و اون موقع هـم اصـول رو
برای امروز رعایت میکنیم پس از االن نگرانش نباشید!
نمی گم برای آینده برنامه ر یزی نکنید ،ولـی نگذار یـد اون
برنامه ر یزی و انتظارات مشخص و ثـابتتون اونقـدر دیـد شـما رو
محدود کنه که شما نتونید یه چیز بهتر رو بپذیر ید!
راستی همیشـه آمـاده
این باشید که اون چیـز بهتـره
یه لباسـی تـنش کنـه کـه اول
نشناسینش پس اگه دیدین یه
چیزی پیش اومد که اون چیـز
خوبه که میخواستین نبود ،یه
احتمال بدین که یه چیز بهتر با
یــه لبــاس مبــدل جلوتــون
وایساده باشه و به اسـتقبالش
بر ین! روتونو برنگـردونین ،اگـه
دیدین یه در که فکر میکردین
باید براتون باز بشه باز نشد یـا
تصویر از کتاب قوانین فراموش شده زندگی
نوشته همین مؤلف

بسته شد ،ضمن تالش برای بـاز
کردنش همون دورو بر رو دنبال
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یه در دیگه بگردین ...خدا گر ز حکمت ببندد دری ،زرحمت گشاید
در دیگری! به امروز فکر کنین ،گذشته تجربیاتیه برای امروزتون اما
نباید این ثانیه رو از دست بدین برای فکر کردن به ثانیه قبلیش.
برگردیم به اصول ر یکی« ...فقط بـرای امـروز» قدرتیـه کـه
شکست ناپذیرتون میکنه! (سیگار رو با هر عادتی جایگز ین کنید)
میتونی نیم ساعت سیگار نکشی؟ چه عالی! شـاید بـرای یـه نـیم
ساعت دیگه هم بتونی؟ آفر ین! حاال اگه به هر دلیل بعد از چند تا
نیم ساعت سیگار کشیدی ،به همه نیم ساعتهـایی فکـر کـن کـه
تونستی سیگار نکشی و به خودت آفر ین بگـو! حـاال آمـادهای کـه
بری واسه نیم ساعت بعدی! از قدرت «فقط امـروز» اسـتفاده کـن!
فقط امروز صبح و عصر اصول ر یکی رو با خودت تکرار کن!
فقط امروز که اول تمام جمالت اصول ریکی آمده است ،در
واقع کلید و رمز دستیابی به اصول ر یکیه .اگه مـا تـو لحظـه حـال
زندگی کنیم ،اگه فقط تو این زمان باشیم خود به خـود پـنج اصـل
ر یکی رو میفهمیم و اجرا میکنیم .عصبانیت مـال گذشـته اسـت؛
حاال یا چند ثانیه پیش یا چند هفتـه پـیش ،نگرانـی مـال آینـده
است اونم تازه درباره چیزی که فقط ممکنه در اینده اتفـاق بیفتـه!
سپاسگزاری مال اون قلبیه که خودش رو به روی لحظه حال نبسته
باشه و اونوقته که همه با هم بـا جـدیت کـار مـیکنن .فقـط االن
باشید! بخصوص موقع ر یکی دادن ،فقط ر یکـی باشـید .در حـین
انجام هر کاری (مثال غذا خوردن) سعی کنید در لحظه حال باشید.
بعد از خوندن اصول ر یکی یه بار دیگه این قسمت رو بخونید!
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خشمگین نمیشوم؟
قبل از هر چیز یادت باشه این حالت ایده آل قضیه اسـت
و اگه نتونستین انجامش بدین گنـاهی نکـردین .وقتـی عصـبانی
شدی ،قبل هر چیز یک لحظه صبر کن و اگه دوست داری با عشق
عصبانیتت رو حس کن و خوشحال باش از اینکه آگاه هسـتی بـه
این احظه که عصبانی هستی و با همـه وجـودت حسـش کـن! از
این تجربه ممنون باش و کامال حسش کـن :ضـربان قلبـت ،رنـ
پوستت ،حس ماهیچههات ...حاال از خودت بپرس :عز یزم از چـی
ترسیدی؟ چه انتظاری داشتی که نشد و باعث شد عصبانی بشی؟
چه تغییری تو انتظاراتت الزمه تا کمتر عصبانی بشی؟ این توجه و
آگاهی فرصت خوبیه که اگه دوست داشتین خودتـون رو نـوازش
کنید.
این قدرت رو کسب کن که عصـبانیتت رو عقـب بنـدازی!
مثل یه بازی! مثال االن هوس کردی حسابی عصبانی بشی ،اما یـه
دفعه میگی باشه واسه فردا! یا یه ساعت دیگه! مثال پیش خودت
میگی االن دلم میخواد خیلی از دست ایـن یـارو عصـبانی بشـم
ولی واسه بازی یا واسه اینکـه قـدرتم رو بـه خـودم نشـون بـدم،
میاندازمش عقب ،فردا این موقع از دستش عصبانی میشم! اگـه
ترسیدی یادت بره ،توی برنامه کارات بنویس کـه قـراره فـردا ایـن
ساعت از دست اون عصبانی بشی و دیگه عصبانیت رو رها کن تـا
فردا ...خیلی خوبه که بنویسیش چون ذهنت کمی خیالش راحت
میشه که اگه خواست فردا عصبانی میشی ،حتی اگه فردا سـخته
 10دقیقه دیگه ...اما اونقدر فرصت برای خودتـون در نظـر بگیر یـد
که یه لحظـه خودتـون رو جـای اون فـرد ،دسـتگاه ،حیـوون و ...
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بگذار ید و ببینید که به نظر شما قصد اون از کـاری کـه کـرده چـی
بوده؟ میتونی از چشم اون به قضیه نگاه کنی؟ واقعا فکر میکنـی
ماشین جلویی توی ترافیک امروز فقط بـرای ایـن از خونـه بیـرون
اومده بود که کاری کنه تو یـه بـار دیگـه هـم پشـت چـراغ قرمـز
بمونی؟ آدمایی که جلوی شما تـوی صـف وایسـادن هـم اونقـدر
بیکار بودن که اومدن...
اما با دقت به کانجی (حروف ژاپنی) این عبارت ممکنه بـه
جای فعـل الزم ،فعـل متعـدی (اگـه ادبیـات رو فرامـوش کردیـد،
متعدی از اونایی بود که مفعول هم میخواستن) بوده باشه! یعنی
منظور این بوده باشه که دیگران رو عصبانی نکن! پس سعی نکنید
دیگران رو هم عصبانی کنید یا بهتر بگم سعی کنید دیگران رو هـم
عصبانی نکنید.
ممکنه ناخوداگاه عـادت کـرده باشـیم بـا عصـبانی کـردن
دیگران انرژی اونها رو به سـمت خودمـون بکشـیم .اگرچـه ایـن
اتفاق میافته و انرژی کشیده میشه ،ولی با دسترسـی داشـتن بـه
منبع نامحدود انرژ ی ر یکی ،هیچ نیازی به انرژیهـای ضـعیفتر ی
که از یک انسان کشیده میشه ندار ین و در واقـع ایـن انـرژیهـا
میتونه رشـد شـما رو هـم عقـب بنـدازه پـس عصـبانی نشـیم و
عصبانی نکنیم (در کتـاب ر یکـی  2در ایـن مـورد بیشـتر صـحبت
میکنیم).
بلـــه عصـــبانیت میتونـــه الزم و حتـــی خـ ـوب باشـــه!
میتونه انرژی کافی به شما بده که جـون کسـی رو نجـات بدیـد،
میتونه به شما انرژی بـده کـه فـردی رو کـه داره حیـوونی رو آزار
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میده یا زمینمون رو آلوده میکنـه کنـار بـزنین ،میتونیـد خیلـی
کارهای خـوب بکنیـد ولـی خودتـون تشـخیص میدیـد کـه کـی
عصبانیت به شما انرژی مفید میده و کی داره بـرعکس انرژ یتـون
رو هدر میده ،نه؟
باید شما مدیر عصبانیتتون باشـین نـه اینکـه اون رییـس
باشــه و واســه همینــه کــه بای ـد تمر ینــای حــس کــردن و عقــب
انداختنش که در باال گفته شد رو اونقـدر انجـام بـدین تـا براتـون
طبیعی بشه .حاالست که وقتی دیدیـدن عصـبانیت بـرای نجـات
جان اون گیاه ،حیوان یا انسان بـه کـارتون مییـاد آگاهانـه ازش
استفاده میکنید.
اینایی که نوشتم به این معنـا نیسـت کـه عصـبانیتتون رو
سرکوب کنین به این شکل که عصبانی بشین اما به روی خودتـون
نیار ین .وقتی ما عصبانی میشیم بدن آماده واکنشهای دفاعی و
هجومی میشه به این صورت که خون بیشتر ی رو راهـی عضـالت
میکنه و قدرت پمپاژ خون رو باال میبره تا بتونیم کارهـایی رو کـه
در پاراگراف قبل گفتیم انجام بدیم اما اگه همه این اتفاقـا بیفتـه و
ما یه جا بشینیم و حرص بخور یم بدتر ین حالتـه! بعـد از اینکـه از
عصبانیتمون آگاه شدیم و دیدیم که بدنمون تو این حالت رفتـه و
کنترل دست ما نیست میتونیم از هر راه مناسـبی مـثال بـا ورزش
ســخت و شــدید لحظــهای مثــل شــنا روی دســت و دویــدن در
سرباالیی یا حتی مشت زدن به بالش اون رو مصرف کنیم.
بودا میگه عصبانی شدن از کسی برای تنبیه اون مثل اینه
که یه تیکه زغال داغ رو با دستتون بردار ید بـا ایـن هـدف کـه بـه
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طرف اون پرتش کنین تا بسوزونینش .نمیتونین اون زغال داغ رو
طوری تو دستتون بگیر ین که بشه پرتش کنین و به اون بـزنینش،
و حتی اگرم بتونین دست خودتون بیشتر میسوزه!
الکــس هیلــی میگــه« :وقتــی مشــت خــود را گــره
میکنید ،نه کسی میتواند چیزی را در کفتـان بگـذارد و نـه شـما
میتوانید چیزی را از جا بلند کنید».

نگران نمیشوم؟
اینم یک حالت ایدهآله نه یک وظیفه ،به این معنی که اگه
نگران شدی واسه یه لحظه ،گناه نکردی! بیشتر مطالب بـاال اینجـا
هم کاربرد داره .فراموش نکنید که وظیفهای که به شـما داده شـده
تکرار صبحگاهی و عصرگاهی این جمالت خواهد بود با این نیـت
که اونها رو انجام بدین اما اگرم نتونستین انجامشون بدین فقط
تکرارشون کنین و هر روز برای اون روز قصد کنـین کـه بـه اصـول
عمل کنین و بدونین که اگه نتونستین هم مشکلی برای ر یکی شما
ایجاد نمیشه .تأثیر تکرار این اصـول رو بعـد از 21روز در خودتـون
حس خواهید کرد.
وقتی نگران شدی ،فوری یه لحظه فکر کن ببین نگران چی
هستی ...اگه خیلی کلی بود ر یز ر یزش کن و به تک تک اجزا فکـر
کن ...کاری میتونی بکنی که نگرانی ات کمتر بشه یـا رفـع بشـه؟
اگه میشه بدو انجام بده ،اگرم نمیشه کـه نگرانـی فایـده نـداره!

83

PersianReiki.com

.comر یکیwww.

PersianReiki.ir

پس قشن فکر کـن بـرای رفـع یـا کـاهش نگرانـیات چـی کـار
میتونی بکنی وگرنه رهاش کن بره دنبال کارش.
نگرانی یعنی تمرکز بر جنبههای منفی قضیه مگه نه؟ پـس
نمیذاره رو مثبتها متمرکز بشی ،نمیذاره بهتر ین راهها رو ببینـی
و شما رو از لحظه حال جدا میکنه .یه ضرب المثل سوئدی هست
که میگه« :نگرانی به یک نقطه کوچیک یه سایه بزرگ میده».
اگرچــه در اینجــا کســی نگفتــه کــه ایــن فعــل هــم
میتونسته متعدی باشه ،بد نیست که سعی کنیم کسی رو نگـران
نکنیم ،بذار یم اونایی که دوسمون دارن بـدونن کجـاییم ،چـی کـار
میکنیم و چه احساسی دار یم.
نگرانی یه اعالم خطر مفیده که خطـری رو بـه مـا گوشـزد
میکنه تا اقدامی براش انجام بدیم مثل کسی کـه از دیـدن عالئـم
توفان و ابرهای بارانزا نگران میشه و اقدامات الزم رو انجام میده
نگرانی نِ شستنکی نـدار یم! نگرانـی
تا توفان به اون آسیبی نزنه اما
ِ
باید تبدیل به فعالیت مفید بشه!
نگرانی به هیچ عنوان کمکی برای حل مساله نیست ،حتی
برعکس قدرت شما رو میگیره .اصـال الزم نیسـت نگـران موهـات
باشی ،با اون شلوار مسخرهای که پوشیدی کسی بـه موهـات فکـر
نمیکنه! نگران نباش اوضاع میتونست خیلی بـدتر از اینـا باشـه.
نگران نباش ،اونقدرها هم که فکـر میکنـی چـاق نیسـتی! یـه راه
خوب کنار گذاشتن نگرانی شوخی کردن با اونه ،کمـی شـو طبعی
در ابراز نگرانی رو از امروز فراموش نکنید!
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به نظر میرسه بعضیها از نگرانی لـذت میبـرن مثـل یـه
سرگرمی یا یه ورزش فکری ...به اونا توصیه میشه کـه دنبـال یـه
موضوع بگردن که ارزش نگرانی داشته باشه! یه موضـوع همگـانی
شهری ،کشوری یا حتی جهانی! بعدش میتـونن یـه تشـکل غیـر
دولتی ) (NGOبرای اون موضـوع راه بنـدازن یـا جـذب یـه گـروه
موجود بشن و آدمایی رو دور خودشون جمع کنن که نگران همون
موضوع مهم باشن ،اینجوری بعد از یه مدت نگرانیه تبدیل بـه یـه
فعالیت مفید و دوست داشتنی میشه! دیـدین حـس نگرانیتـون
چقدر میتونـه مفیـد باشـه؟ پـس زود باشـین ،پـیش بـه سـوی
خیر یههای حمایت از حیوانـات ،حمایـت از گیاهـان و حمایـت از
انسانها.

سپاسگزارم؟
سپاسگزاری شامل احترام ،افتخار ،پـذیرش ،حـق شناسـی،
ستایش و همون تشکر سـاده خودمونـه و میتونـه بـه احسـاس
مسوولیت یا احساس نیاز به شادی و جشن هم تبدیل بشه .ایـن
سپاس و احساس مسئولیت شامل خـدا ،پـدر و مـادر ،اسـتادها،
پی ـامبران ،امامــان و اولیــاء الهــی ،زم ـین ،خورش ـید ،غــذا ،نــان،
اقیانوسها و رودخانههـا و موجـودات زندهشـان ،منـابع طبیعـی،
تنوع ز یستی ،جنگلها ،اون کرم خاکی که خـاک رو سـالمت نگـه
میداره ،اون درخته که به شما اکسیژن و انرژی میده ،اون هوایی
که تنفسش میکنی ...هم میشه!
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می دونید این یعنی چی؟ یعنی بدونی که چه کـوچیکی...
اونقدر که هر چه داری حاصل فرد یا چیز دیگه ایه و چه بزرگی! که
مسؤول نگهداری از این کره زمین و محیط ز یستی!
اگه برات سخت بود ،سعی کن به  5تا خصوصـیت خـوب
همسرت ،پدرت ،مادرت ،دخترت ،پسرت ،دوستت ...فکر کنی .بـه
 3تا کار که برات کردن .به  2تا موقعیـت فکـر کـن کـه یـه دفعـه
فرشتهها بـرات معجـزه کـردن ..خیلـی خـوش شانسـی آوردی...
اتفاقایی که افتادن تا تو رو به جایی بکشن یا درسی بهت بـدن...
برا همشون سپاسگزار باش.
من لم یشک ِر المخلوق لم یشک ِر الخالِق یعنـی کسـى کـه از
مردم تشکر نکند از خدا تشکر نمىکند.

گر یه میکردم که چرا کفش ندارم ...تا وقتی که دیـدم یـه
نفر پا نداشت و مشغول کارش بود.
امام رضا علیه السالم  :هرکه در قبال خـوبى مـردم تشـکر
نکند ،از خداوند عزوجل تشکر نکرده است.
امام سجاد علیه السـالم  :خداونـد تبـارک و تعـالى در روز
قیامت به یکى از بندگان خود مىفرماید :آیا از فالنى سپاسـگزارى
مـىکنـد [ :نـه بلکـه از تـو سپاسـگزارى کـردم اى
کردى؟ عـر
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پروردگار .خداوند مىفرماید :چون از او تشکر نکردهاى از مـن نیـز
تشکر نکردهاى.
لسین میگه :تنها اندیشـهای حـاکی از سپاسـگزاری کـه
متوجه خداوند شود ،کاملتر ین نوع نیایش است.

صادقانه و با جدیت کار میکنم؟
با صداقت کار کن ،در کارت صـداقت داشـته بـاش ...یـاد
وی ٌل للمطففین افتادی؟ خوب فقط هم اون نیست ،تو هر کاری که
میکنی بهتر ین باش .صادقانه و عاشقانه کار کن .اگه بهتر ین ظرف
شوی رستوران باشـی ،مطمـئن بـاش اگـه بخـوای موقعیتهـای
پیشرفتت سر یع برات فراهم میشه اما اگه بگی موقعی خوب کـار
میکنم که کارم مدیر یت رستوران باشه ،خـوب شـاید همـون کـار
ظرف شستن رو هم از دست بدی.
ببین بیا یه کاری کن :یا بیخیال کاری که داری بشـو و بـرو
دنبال کاری که میدونی دوسش داری و از پسـش بـر مییـای یـا
اون کاری که داری رو با عشق و صداقت انجام بـده (ایـن شـامل
خانهدارها هم میشهها!) پس منظور ر یکی این بود؟ نه فقط این،
اگه اومدی سراغ ر یکی سخت روی خـودت کـار کـن ،بـه خـودت
انرژی بده هر روز ،این اصول ر یکی رو هر روز تکرار کن! سخت کـار
کن یعنی بهتر ینی باش که میتونی! تو یاد گرفتن ،تو کار کردن ،تو
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پیشرفت کردن بهتر ینی باش که میتونی .تقلب نکـن! سـر کسـی
کاله نذار ،نه سر مدیرت و نه مشتر یهات و نه سر خودت.
مارتین لوتر کین میگه :اگه بـه کسـی گفتنـد کـه رفتگـر
خیابون باشه ،باید طور ی خیابونها رو جارو کنه که میکالنژ نقاشی
میکرد یا بتهون آهن میساخت یا شکسپیر شعر میگفت .بایـد
اونقدر خوب جارو بزنه که فرشتگان آسمان و زمین توقف کننـد تـا
بگویند اینجا رفتگر بزرگی زندگی میکرد که کار خـود را بـه خـوبی
انجام میداد.

با همه موجودات مهربان باش؟
یعنی با همه مهربون باشیم؟ وقتی دکتـر اوسـویی ایـن رو
میگفت ،منظـورش فقـط آدمهـا نبـود! بـا همـه مهربـان بـاش:
انسانها ،حیوانات ،فرشتهها ،درختها ،سن ها ،ابرها ...نگفت با
بعضی از موجـودات ،مـثال زردپوسـتها ،سفیدپوسـتها ،بـنفش
پوستها یا سن های سبز ،گفت همـه موجـودات و ایـن شـامل
خودت هم میشه! میدونی اگه خودت بـا زبـون خـوش بـه فکـر
خودت باشی و خودت رو نوازش کنی الزم نمیشه پات درد بگیـره
که مجبور بشی دستتو بذاری روش یا نوازشش کنـی؟ بـه خـودت
ر یکی بده به خودت ر یکی بده به خودت ر یکی بده کامل و به همه
اعضای بدنت .با گیاهان و حیوانات مهربـون بـاش و بـه روشـون
لبخند بزن .پای تلفن هم لبخند بزن...
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 Og Mandinoمیگـه از امـروز بـا هرکـی رو بـه رو شـدی
کن قراره امشب نیمه شب بمیره ،همـه مهربـانی و توجـه و
فر
درکتــون رو در اختیارشــون بگــذار و ایـن کــار را بــدون هیچگونــه
چشمداشتی انجام بده .اونوقت زندگی شما دیگه هیچ وقت ایـن
شکل نخواهد بود!
تر ی اونیل مینویسه :فردا در راه رسیدن به محل کارم یک
بار دیگر تالش را آغاز میکنم و از خدا میخـواهم« :خداونـدا قـرار
است در اینجا چه کاری انجام دهم؟» و احتماال او شخص دیگـری
را به سویم میفرستد که مـن حتـی لیاقـت پـاک کـردن خـاک از
کفشهایش را هم ندارم و من نهایت تالش را به خر خـواهم داد
تا به او محبت کنم.
دیدن فیلم سـینمایی «یـک تکـه نـان» رو خیلـی توصـیه
می کنم.
***
اآلن بعضی از شمایی که اصول ر یکـی رو خونـدین دار یـن
فکر میکنین که این کارا خیلی سخته حتی با وجـود تمرینهـایی
که آقای ر یاضی گفت بازم مگه آخه عصبانیت و حس سپاسگزاری
دست خودمونه؟
به بچـه کوچولوهـا فکـر کنـین ،دیـدین وقتـی کـه زمـین
میخورن یا اتفاقی براشون میفته قبل از اینکه احساس خاصـی را
بــروز بــدن مــثال بخنــدن یــا گر یــه کــنن بــه اطرافیــان نگــاه
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میکنن که ببینن احتماال اآلن کار درست چیه و بر حسـب شـرایط
انتخاب میکنن که بخندن یا گر یه کنن؟ اما بـه مـرور زمـان و بـه
سختی براشون جا میفته که افتـادن دیگـه بـامزه نیسـت و نبایـد
بعدش خندید ...دیگه بدون فکر کردن و حتـی بـدون تجربـه اون
لحظه مهم تصمیم ،جواب آماده است...
ماها خیال میکنیم که خلبان زنـدگیمون هسـتیم و دائمـا
دار یـــم بهتـــر ین تصـــمیمها یـــا تصـــمیمهای گر یزناپـــذیر رو
میگیر یم در حالی که خیلی وقتهـا خلبـانی رو گذاشـتیم کنـار و
دستگاه خلبان خودکار رو روشن کردیم تا جای مـا تصـمیم بگیـره.
وقتی میخور یم زمین دیگه فکر نمیکنیم و بدون فکر «مـیدونیم»
باید ناراحت بشیم .خلبان خودکار حتی از ما سوال هم نمیکنه که
اآلن چکار کنه.
کافیه بخوایم فکر کنیم و در هر موقعیتی به خودمون اجازه
بدیم یک لحظه آگاهانه موقعیت رو بررسی و در لحظـه خودمـون
واکنشمون رو انتخاب کنیم .اینطوری هنوزم میتونیم مثـل همـون
کودک باشیم .با هر بار افتادن و هر اتفاق شما باشین که واکنش و
حس رو انتخاب میکنین نه برنامـههـایی کـه از روی دیگـران بـه
خلبان خودکار مغزتان کپی کردهاید.
یکی از اهداف اکثر مدیتیشنها اینه کـه حتـی اگـه شـده
برای لحظاتی در زندگی ،به جای خلبان خودکار« ،خودتون» زنـدگی
کنین! خودتون باشین که تصمیم میگیر ین چه کاری بکنین و چـه
حسی داشته باشید نه اینکه عادتی که ساختین و برنامهای که بـه
ذهنتون دادین جای شما زندگی کنه .برنامه ر یزی ذهـن کـار بـدی
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نیست و اصوال الزمه وگرنه فکـر کنـین هروقـت میخواسـتین راه
بر ین مجبور بودین به تمام حرکتهای ماهیچههـا توجـه کنـین و
خب این کارو سخت میکرد چون امکان نداشت موقـع راه رفـتن
بتونیم حتی حرف هم بزنیم.
اما هر چند وقت یکبار حتی اگه شـده یـک دقیقـه سـعی
کنین «خودتون» راه بر ین تا ارتباطتون با زندگی حفظ بشـه .مـثال
میتونین این مدیتیشن ساده رو انجام بدین یا شـبیهش هرچـی
دوست داشتین بساز ین :یه مسیر معمول نزدیک خونـه یـا محـل
کار رو که پیاده هر روز تو مدت حدودا دو تـا سـه دقیقـه مـیر ین
(حتی میتونه مسیر پارکین تا در خونه باشه) رو ظرف حدودا ده
دقیقه طی کنین و دائما در حرکت باشین اما با قـدمهای کوتـاه و
حرکت آهسته .میتونین اطراف رو نگاه کنین یا زمین رو یا بـه راه
رفتنتون دقت کنین یا به تنفستون.
می تونین برای تمام کارهایی که اونقـدر غیـر ارادی شـدن
کــه انگــار فقــط خلبــان خودکــار جــای شــما انجامشــون میــده
مدیتیشنهای دیگه شبیه این هم بساز ین مثال موقع غذا خـوردن
«خودتون» قاشق رو پر از غذا کنین ،نگاهش کنین ،غذا رو بو کنین،
بجویــد ،طعــم قســمتهای مخــتلفش رو بچشــید ،در دهــان
احساسش کنید ،پایین رفتنش رو از گلو و تاثیر گرما یا سـرماش و
حتی شاید رسیدنش به معده رو حس کنین!
در مدیتیشنهایی که پیشنهاد شـد ،طبیعتـا شـما بیشـتر
وقتها به خودتون میاین و میبینید که در حال انجـام مدیتیشـن
نیســتین ...فکرتــون منحــرف شــده و در نتیجــه تنــد راه رفتیــد و
رسیدید به در خانه یا به وسط غذا رسیدید و فقط سه لقمه اول رو
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با دقت و توجه خوردید .نگران نشین .هر موقع که یـادتون افتـاد
دوباره مدیتیشن رو ادامه بـدین .بعـد از چنـد روز کمـی راحـتتر
خواهد شد.
مهم اینه که شروع کنین و آگاه بشین به لحظههای قبل از
نگرانی و عصبانیت و ...که خوشبختانه این اثر رو هـم میتـونین از
ر یکی انتظار داشته باشین .وقتی با ر یکی همسـو شـدین و تکـرار
اصول ر یکی رو شروع کردین ،مـیبینین بـا اینکـه رفتـارتون هنـوز
تغییر ز یادی نکرده اما کم کم و در طـی 21روز بعـد از همسـویی از
لحظه و تصمیم آگـاه میشـین و مـیفهمین کـه دار یـن عصـبانی
میشین و همین آگاهی مهمتر ین قسمته و ادامه اونه کـه کنتـرل
رو به شما میده تا خودتون خلبانی رو به دست بگیر ین پس تکرار
اصول ر یکی رو فراموش نکنین.
انجام بعضی تغییرات در روالهای معمول هم اوایل خیلی
بهتون کمک میکنه .مثال وقتی جای ساعت دیواری و قـاب عکـس
میکنید ،ممکنه مدتها برای اطالع از سـاعت بـه سـمت
رو عو
جای قدیم ساعت که حاال یک قاب عکسه برگردید ،شوک حاصل از
اینکه حاال باید ارادی سر رو به طرف دیگری بچرخانید یعنـی یـک
لحظه آ گاهانه زیستن.
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برخی از ترجمههای متنوع اصول ریکی از ژاپنی به انگلیسی

The Reiki Principles
The secret art of inviting happiness
The miraculous medicine of all diseases
Just for today, do not be angry
Do not worry and Be filled with gratitude
Devote yourself to your work
Be kind to people
Every morning and evening join your hands in prayer, pray
these words to your heart and chant these words with your
mouth.
Usui Reiki Treatment for the improvement of body and mind
The founder . . . Mikao Usui
:چند نسخه دیگر از اصول ر یکی

Just for today:
I will not be angry
I will not worry
I will give thanks for my many blessings
I will do my work honestly
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I will be kind to my neighbor and every living thing
Just for today:
Do not anger
Do not worry
Be grateful
Endeavor your work
Be kind to all people
Just for today:
Do not anger
Do not worry
Be kind to every living thing
Do your work honestly
Be grateful for your many blessings
Just for today:
Do not anger
Do not worry
Count your blessings, honor your fathers, mothers,
teachers, neighbors, and your food
Make an honest living
Be kind and show gratitude to everything in life
Just for today:
Do not worry
Do not anger
Honor your parents, teachers and elders
94
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Earn your living honestly
Show gratitude to every living thing
Just for today:
I will not worry
I will not anger
I count my blessings
I honor my parents, teachers, elders and myself
I will earn my living honestly
I am grateful for every living thing
Just for today:
Anger not
Worry not
Be humble
With gratitude work on yourself
Be kind
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پیشنهاد میکنم به هـر صـورتی کـه صـالح میدونیـد یـه
نسخه از اصول ر یکی رو (فارسی یا انگلیسی) بنویسید و به جـایی
نصب کنید یا همراه داشته باشید و آنها را از روی آن تکرار کنید:

فقط برای امروز خشمگین نمیشوم
فقط برای امروز نگران نمیشوم
فقط برای امروز سپاسگزارم
فقط برای امروز صادقانه و باجدیت کار میکنم
فقط برای امروز با خودم و همه موجودات مهربانم
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درباره عکسبرداری ازهاله ،عکاسی کرلیان و روش GDV

عکسبرداری ازهاله انرژی ،عکاسی کرلیان یا عکاسی  GDVاین روزهـا

در وب فارسی بیشتر با خرافات و تبلیغات همراه است تا مطالب واقعی.
حتی متاسفانه تیترهایی چون «بررسی علت شکسـت و ناکـامی و رفـع

موانع» نیز در تبلیغ این روش توسط افراد ناآگاه یـا سـودجو بـرای ایـن
عکاسی تبلیغ میشود.

دو نمونه از تصاویر گرفته شده از سرانگشتان دو فرد با عکاسی کرلیان
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مهندس برق روسی سمیون کرلیان و همسرش والنتینـا بربـالین

یک بیمار در بیمارستان کراسنودار که تحت درمان از یک مولـد بـرق بـا
فرکانس و ولتاژ باال بود متوجه نکته جالبی شدند .آنها مشاهده کردند

که وقتی الکترودها به پوست بیمار نزدیک میشوند ،درخششی شبیه به
یک المپ نئون وجود دارد .آزمایشهای کرلیـان نشـان داد کـه بـدون
هیچ نوری ،میتوان تصویر این درخشـش را روی فـیلم عکاسـی ذخیـره

کرد .تصویری که در واقع شبیههاله زیبایی به دور اجسـام اسـت .خـود
اجسام چون تصویری ندارند سیاه هستند اما به دور آنها اینهاله روی

فیلم عکاسی شکل میگیرد.
آزمایشهای جالب او روی برگ این طور نشان میداد که وقتی

برگی تازه چیده شده است ،هاله بزرگی دارد اما به مرور آن هاله کوچک
می شود .بخصوص یک مورد بسیار جذاب زمانی بود که کرلیان پـس از
عکاسی از یک برگ ،آن را نصف کرد و دید که تا مدتی هالهای از نصـفه

غایب برگ هم در عکاسی او مشاهده میشود! خـب بـا ایـن دو مثـال

شاید خیلی از ما هم خیـال میکـردیم او در حـال عکاسـی از پدیـدهای

ماورایی است .اما حاال میدانیم کـه در مثـال بـرگ نصـف شـده ،تنهـا
رطوبت باقی مانده بر روی شیشه بود که تصویر را ظاهر میکـرد و اگـر

شیشه کامال تمیز میشد ،برگ نصفه تنها تصویر نصفه مورد انتظار را ارائه

میکرد .درواقع عکاسی او بیشتر در حال عکاسی از رطوبت سطحی بـود
تا عکاسی از چیزی ماورایی.

متاسفانه گاهی عالقه ما برای درست بـودن یـک مشـاهده بـه
ظاهر متافیزیکی باعث میشود ب ه اندازه کافی درباره آن جستجو نکنیم

و دلیل فیزیکی و منطقی آن را درنیابیم .در صورت تمایل بـه تحقیـق و

جستجوی بیشتر کافیست عبارت « »Kirlian photographyرا جستجو و
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حداقل نیم ساعتی به زبان انگلیسی مطالـب متفـاوت را در سـایتهای

گوناگون در این زمینه مطالعه فرمایید.
اینکه دستگاهی در خار

از ایران تولید شده و راهنمایی مربو

به طب مکمل به همراه داشته باشد ،الزاما به این دلیـل نیسـت کـه بـا
روش یا دستگاه صحیحی روبـرو هسـتیم .ایـن روزهـا متاسـفانه بـرای

عکاسی  GDVیا همان  Gas Discharge Visualizationبا دستگاههای

وارداتی گاهی هزینههای باالیی از افراد دریافـت میشـود تـا نتیجـه و
گزارشی به آنها داده شود که از دید علمـی کـامال فاقـد اعتبـار اسـت.

درواقع در روش  GDVبا عکاسی کرلیان از سرانگشتان و استفاده از یـک
پایگاه داده آماری ،تصویر ی کامپیوتر ی از رن

هایی بـه دور یـک شـکل

ثابت نقاشی شبیه به انسان ایجاد و ادعا میشـود کـه بـههالـه انـرژی
مرتبط است اما درواقع نه تنها شواهدی برای ساختن تصویرهاله از روی

سرانگشــتان در دســت نــداریم ،بلکــه در ایــن روش تصــویری کــه از
سرانگشتان به دست میآید هم ارتباطی با انرژی نـدارد و شـاید بتـوان

گفت بیشتر با میزان رطوبت سطحی و درونی پوست در ارتبا

است تا

انرژی فرد .اگرچه قبال تصـاویری از خروجـی تصـویری  GDVهمـراه بـا

خالصهای از این نوشته در کتاب بود ،اما در این ویرایش بهتر دیـدم بـا
حذف آن تصاویر و جایگزینی تصاویر کرلیان و تکمیل این نوشته ،تـاثیر

بیشتر ی در کاهش سوءاستفاده از این تصویربرداری و ارتبا

انرژی و هالهها بگذارم.
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درباره چاکراها
اعتقاد بـه وجـود بـدنهایی ظر یـف کـه بـا چشـم دیـده
نمیشوند در کنار بدن به اصطالح فیز یکـی مـا یکـی از اعتقـاداتی
است که از اوایل تمدن بشر با او همراه بوده است و بسیاری آنـرا

دیده یا حس کردهاند .شما هم بـا انجـام تمر ینـات ضـمیمه ایـن
کتاب میتوانید آنرا حس کنید یا ببینید!
پس به ظاهر آدمی فرع جهان

ظاهرش را پشهای آرد بهچر

وزصفت اصل جهان این را بدان
باطنش باشد محیط هفتچر

احتماال خیلی جاها شنیدین یـا خونـدین کـه افـرادی کـه
میتونن هاله دور آدمها رو ببینن اونا رو به شـکل یـه تخـم مـرغ
معکوس که دور آدم ایستاده را فراگرفته (یعنی سر بزرگتر آن بـاال
و در قسمت سر فرد است) میبینند .شاید داستان «سفر به سـیاره

اوراک» رو که خانم کلهر برای بچهها نوشـتن خونـده باشـید یـا در
داستانهای کاستاندا به این مورد برخورده باشید .از قدیم دور سـر
افراد مقدسهالهای میکشیدند که در نقاشیهای باقیمانده از اکثر

ادیان مشخص است .احتمال داره که هالـه دور سـر آنهـا واقعـا

برای اکثر افراد قابل دیدن بوده باشه چرا که یک فرد عادی هم اگر
در مقام سخنرانی قرار بگیره (مرکـز توجـه گروهـی باشـه) و پـس

زمینهاش هم فضایی کامال تار یک یا روشن باشـه و شـما بـه طـور
مالیم روی صورتشان تمرکز کرده باشـید ممکـن اسـت بـه راحتـی
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هالهای را در اطراف سر ،دست یا شانه آنهـا دیـده باشـید( .اگـر
تمر ینات قبل از همسویی را انجام داده باشید میدانید درباره چـی

حرف میزنم ،ر یکی دادن منظم به خود توانایی دیدنهالـه را هـم
در شما بـاال میبـرد و اکثـر افـراد پـس از همسـویی مرحلـه دوم
راحتتر قادر به دیدنهاله خواهند بود با این حال تمـر ین خیلـی
در این زمینه مؤثر است).

درهاله ما مسیرهایی وجود دارد که انرژی حیاتی در آنهـا

در جر یان است .حدود  10تا از این مسیرها مهمتر دانسته میشود
که سه تا از مهمتر ین این مسیرها مسیرهایی هستند که در اطراف
ســتون فقــرات هســتند .دو تــا از آنهــا بــه دور ســتون فقــرات
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پیچیدهاند و یکی در مسیر خود ستون فقرات قرار دارد که آنها را
در شکل باال میبینید.
به مسـیرهای انـرژی در یوگـا «نـادی» و در طـب سـوزنی

« ِم ِر ِدین» (یا ِم ِر ی ِدیان) گفته میشـود .بـا دقـت در شـکل سـمت

راست و تصاویر باال مشخص میشود که آن سه مسـیر اصـلی ،در
هفت نقطه با هم تالقی میکنند که آنهـا هفـت چـاکرای اصـلی

هستند.

برای تصور دو مسیری که اشاره شد اطراف سـتون فقـرات
پیچیدهاند ،به عالمت رایج پزشکی امروز فکـر کنیـد کـه دو مـار را

نشان میدهد که به دور جامی پیچیدهاند .مسیرهای یاد شده نیز
هماننــد ای ـن مارهــا بــه دور ســتون
فقرات و مسـیر مرکـزی «سوشـومنا»

پیچیدهاند و محل تقـاطع آنهـا در

چاکراهاســت .بــه ایــن دو مســیر
اسامی متفاوتی در منـاطق مختلـف
داده شده است .مثل تصویر صـفحه

قبل «ایدا» و «پینگـاال» یـا «شـیوا» و

«شاکتی»« ،یین» و «یان

»« ،مثبت»

و «منفی»« ،زنانه» و «مردانه»« ،چپ»
و «راست» و ...کـه نمایـانگر تفـاوت

این دو است .به طور معمول در هـر
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لحظه فقط یکی از این دو مسیر فعـال اسـت و حـدودا هـر یـک
ساعت و نیم تا دو ساعت مسیر فعال عو

میشود .اتحـاد ایـن

دو نیمه که به معنی فعال شدن همزمان آنهاسـت سـبب خواهـد

شد که مسیر قویتر مرکزی هم که در حالت عادی غیر فعال اسـت
در دسترس قرار بگیرد.
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تمر ینی برای شناخت بیشتر و تجربه نکته گفته شده:
کاغذی را بردار ید و هر نیم سـاعت یکبـار سـورا

بینـی کـه از آن

نفس میکشید را روی آن یادداشت کنید به این صورت که پس از
چند نفس عادی ،یکی از سورا های بینی را میگیر ید و با سـورا

دیگر نفس میکشید و سپس این کار را با سـورا
میکنید .یکی از دو سورا

دیگـر امتحـان

به شـما حسـی شـبیه نفـس کشـیدن

عادی با باز بودن هر دو سورا

را میدهد که این همان سـوراخی

است که مشغول تنفس با آن هستید و آنرا یادداشت میکنید.

پس بر روی کاغذ ساعت ،راسـت یـا چـپ بـودن را و درکنـار آن
حستان را به این صورت که حوصله انجام چجـور کارهـایی دار یـد

مینویسید و دوباره هر نیم ساعت تا حداقل  7-8ساعت ایـن کـار
را ادامه دهید .بر خالف تصور برخی ،این موضوع که در هر لحظـه
با یک سورا

بینی نفس میکشیم طبیعت بدن است و ارتباطی با

انحراف و گرفتگی بیمه ندارد .شاهد آن هـم بارهـا تغییـر سـورا

بینی فعال در طول شبانه روز میباشد.
توجه :برای این آزمایش حتما روش فوق را به کار ببر یـد و سـعی

نکنید بدون گرفتن سورا ها حدس بزنید از کدام نفس میکشید.

نکته :بین مسیر فعال انرژی و مسیر تنفس بینی ارتباطی هست.
بخصوص به نتیجه تمرین در زمانهای اذان توجه کنید!
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واژه «چاکرا» از «چر » میاد (شایدم باید گفت واژه چر

از

چاکرا مییاد .یکی از اساتید میگفت «چر » فارسی هم درسـتش
«چخــــر» اســــت و در حقیقــــت االن بــــه اشــــتباه تلفــــظ
میشه هرچند که مـن طرفـدار درسـتی اونچـه کـه تلفـظ میشـه

هستم) و یه واژه سانسکر یته که همون معنی رو میده دلیلش هم
حرکت چرخشی موجود در چاکراهاست .در سیستم سنتی ایرانـی-

اسالمی گاهی از چاکرا به عنوان «لطیفه» یاد شده است .با این که
گفتیم که میچرخنـد امـا در مـورد شـکل سـالم چـرخش (جهـت

چرخش) اونهـا اتفـاق نظـر چنـدانی بـین اسـاتید نیسـت و در
کتابهای مختلف نظرات متفاوتی در
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شکل باال ،هفت چاکرای اصلی را با رنـ

معمـول آنهـا و

شکل قیف مانندشان که مانند شکل ،در چاکرای قرمز رن

اول تنها

به سمت پایین ،چاکرای بنفش هفتم فقط به سمت باال و در بقیـه
چاکراها ،هم به سمت پشت و هم جلو باز شدهاند نشان میدهد.
در جزئی ـات و اســطورههای مرب ـو

ب ـه چاکراهــا اخــتالف

نظرهایی بین اساتید روشهای مختلف عرفان و درمان وجود داره

و اون چیزی که در کالس درباره چاکراها گفتـه میشـه بـه نـوعی
مطالبیه که بیشتر ین تفاهم در مورد اونها هست و وارد جزئیاتی

که برای منظور مـا غیـر کـاربردی اسـت نخـواهیم شـد .دوسـتان
عالقمند میتوانند به کتابهای تخصصی مربو

بـههالـه و چـاکرا

مراجعه کنند .به عنوان معرفی کتاب خـوب در ایـن زمینـه ،کتـاب

«کالبدشناسی روح» نوشته «کارولین میس» و ترجمه شـده توسـط

«مرجان فرجی» قابل معرفی است.

اونچه که فعال در مورد چاکراهـا الزمـه بـدونین همـش در
عکسهای رنگی که تا اینجا دیدید آورده شده .یعنی کافیه اونـارو

به صورت قیفهایی یا بهتر بگویم گلهای نیلوفر آبی باز شـده بـا
رن

هایی که نقاشی شدهاند تصور کنیـد کـه بـا کمـی دقـت ز یـر

دستتون در فاصلهای از بدن قابل حـس هـم هسـتند (بـر مبنـای

ضمیمه یک انتهای کتاب میتوانیـد تمرینهـای مناسـب را بـرای
خوتان ابداع کنید).
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در مورد چاکراها میتوان مفصلتر از اینها بحـث کـرد و در
ادامه چنین کردهایم و همـان طـور کـه گفتـه شـد در ایـن زمینـه

کتابهای مناسبی نیز در بازار موجود است اما نکته مهم اینجاست
که بدانیم سیستم ر یکی به هیچ عنوان بر مبنای چاکراها پایهر یزی
نشده است و در واقع باید دانست کـه چاکراهـا صـرفا بخشـی از

کالبد انرژی ما هستند.

در دیدگاه چینـی و ژاپنـی ،مهمتـر از چاکراهـا ،مسـیرهای
انرژی هستند .شاید از طب سـنتی چـین Traditional Chinese
 (TCM) Medicineبه ویژه طـب سـوزنی ) (Acupunctureو یـا
طب فشـاری ) (Acupressureشـنیده باشـید و بدانیـد کـه ایـن

سیستمها بر مبنای نقاطی بر روی مسیرهای انرژی هستند که این
مسیرها در هند «نادی» و در چین « ِم ِردین» نامیـده میشـوند .بـه
محلهای تقاطع این مسیرهای انرژی که همانند رگها و اعصـاب

در بدن ما و نیز در هاله ما پراکندهاند چاکرا گفته میشـود کـه بـر

حسب تعداد و بزرگی مسـیرهای انـرژی کـه در آن نقطـه تقـاطع
کردهاند چاکرا را کوچک ،متوسـط یـا بـزرگ مینـامیم .چاکراهـای
معرفی شده در اینجـا و نمـایش داده شـده در شـکل ،چاکراهـای

بزرگ هستند.
چاکراها را در کتب هندی باستان به شکل گلهای نیلـوفر

(لوتوس) با تعداد گلبرگهای متفاوت نشـان دادهانـد .هـر چـاکرا
شش صفت یا ویژگی اصلی دارد:
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-2گلبرگ -3یانترا (شکلی که نماینگر چاکرا بـوده و از

آن برای تمرکز بـر چـاکرا اسـتفاده میشـود) -4بیجـا مـانترا (ذکـر
مخصوص هر چاکرا که از آن برای بیداری و تنظیم چاکرا اسـتفاده
میگردد ،و چون این اصوات پایه اذکـار دیگـر هسـتند بـه آنهـا

«بیجامانترا» یا «بذرهای اذکار» گفته میشود-5 ).سنبل حیـوان -6
رمز الوهیت.
اعتقاد بسیاری بر این است که هر یک از این مراکز انـرژی

با یکی از عناصر اولیه مربو

میباشند (تا چاکرای پنجم) .در ایـن

سیستم عناصر به  5عنصر اصلی -به ترتیب از سنگین به سبک و از

پایین به باال یعنی :خـاک ،آب ،آتـش ،هـوا و اتـر تقسـیم بنـدی
میشوند.
در ادامه به معرفی مختصر چاکراهای بـزرگ میپـرداز یم و

صفات اصلی چاکراها را در جدولی به صورت خالصـه و سـپس در
توضــیحات مــتن مــرور مــیکنیم ،همــانطور کــه گفتــه شــد مــا

قسمتهایی را که مورد توافق اکثر اساتید اسـت نقـل مـیکنیم و
همه اساتید در این زمینه هم عقیده نیستند.
احساسات و حالتهایی وجود دارندکه اگر سرکوب شـوند و

بر رویشان کار نشود ،میتوانند چاکراها را ببندند و عدم تعـادل در
آنها با عدم تعادل چاکرا در ارتبـا
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کتاب خود به نام «بـدن شـرقی ،ذهـن غربـی» از ایـن احساسـات
مخرب به نام «اهـر یمن» یـاد میکنـد .احساسـات اهر یمنـی روی

حقوقی که در ارتبا

با چاکراها هستند اثر منفی میگذارند.

 Root Chakra .1یا چاکرای ر یشه
احساس ترس
حق بودن
 Sacral Chakra .2یا چاکرای جنسی
احساس گناه

حق احساس کردن
 Naval Chakra .3یا چاکرای ناف
احساس شرم
حق فعالیت
 Heart Chakra .4یا چاکرای قلب
احساس غم و اندوه

حق عشق ورز یدن و در یافت عشق
 Throat Chakra .5یا چاکرای گلو
حالت دروغ

حق گفتن و شنیدن حقیقت
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 Third Eye Chakra .6یا چاکرای چشم سوم
حالت فر یب و وهم
حق دیدن
 Crown Chakra .7یا چاکرای باالی سر
حالت وابستگی
حق دانایی
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شماره

نام

غده مرتبط

عنصر

گلبرگ

بن ذکر

محل و عملکرد

رن

انتهای پایین ستون فقرات( -بین ر یشــه آلــت تناســلی و مقعــد در

آقایان و در دهانه رحم در خانمها) محل ورود پرانا (انرژی حیـاتی)-

ر یشه
اول

موالدهارا

حس بویایی.

فوق کلیوی
(آدرنال)

خاک

4

الم

Lam

قرمز

Muladhara

•

با مواد جامد بدن (دنــدانها ،ناخنهــا ،اســتخوانها و )...در

•

مقر انرژی کوندالینی میباشد.

ارتبا

•

است.

ادامه حیات ،ابزار خالقیت و فراوانی ،با ایـن چــاکرا در ارتبــا

است.

قسمت پایین شــکم بـین آلــت تناســلی و نــاف -طحــال -دســتگاه

خاجی
دوم

سوادهیستانا

غدد جنسی

آب

6

وام

Vam

تولیدمثل -حس چشایی.

نارنجی

•

Swadhistana

•

شبکه خورشیدی
)(Solarplexus

سوم

مانی پورا
Manipura

•

لوزالمعده

(پانکراس)

آتش

10

رام

Ram

مرکز انرژی جنسی میباشد.

مرکزاحساسات ،هیجانات و عواطف است.

مرکز حیات ،تولیدنسل و حفظ بقا میباشد.

بین ناف و جناغ سینه ،دستگاه گوارش -فوق کلیوی -حس بینایی.
زرد

•

با کبد و کیسه صفرا نیز مرتبط است.

•

با قدرت و عقل در ارتبا

•

حس استقالل طلبی

میباشد.
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شماره

نام

غده مرتبط

عنصر

گلبرگ

قلب
چهارم

آناهاتا

تیموس

هوا

12

Anahata
گلو
پنجم

ویشودها

)Vishudha(i

بن ذکر
یام
Yam

محل و عملکرد

رن

بین دو سینه -دستگاه گردش خون -سیستم ایمنی -سیستم لنفاوی-
سبز

حس المسه.

•
•

تیروئید
پاراتیروئید

اتر

16

هام
Ham
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با ر یهها و کبد نیز در ارتبا
در ارتبا

است.

با عشق ،شفقت ،خلوص و رشد معنوی میباشد.

گلو -دستگاه تنفس  -محل ورود پرانا (انرژی حیاتی) -صوت  -حس
آبی

شنوایی.

•

در ارتبا

با ابزار وجود ،خالقیت ،اعتماد به نفــس ،احتــرام بــه

خود و کارایی میباشد.

چشم سوم ( بین دو ابــرو) – دیـد درونــی ،دیـد بیرونــی -سیســتم
چشم سوم
ششم

اجنا

Ajna

اعصاب -غدد داخلی.

ُام
هیپوفیز

--

2

Om

)(Aum

•
نیلی

این چاکرا تــا حــدودی تنظـیم کننــده چاکراهــای دیگــر اســت
همانطور که غده هیپوفیز بسـیاری از غــدد درون ر یـز دیگــر را

تحت کنترل دارد.

•

مرکز درک غر یزی ،عقل درونی ،درکهای فراحسی (پیشگویی و
غیره) میباشد.

هفتم

تاجی

ساهاسرارا

Sahasrara

صنوبری

--

1000

--

بنفش

یا سفید

یا طالیی
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•

تا

سر -محل ورود پرانا (انرژی حیاتی).

در یافت ،جذب و درک انرژی کیهانی؛ آگاهی کیهانی و الهی -رسیدن

به استادی.

در این صفحه معرفی مختصـر چاکراهـا از کتـاب «فراتـر از

آرامش» نوشته دکتر حاتمی و دکتر نیک بین با اندکی تغییـر نقـل
شده است:

چاکرای اول (ر یشه یا موالداهارا)
محل آن در قسمت میاندوراه (بین ر یشـه آلـت تناسـلی و

مقعد) در مرد و در دهانه رحم در زن میباشد .رن

آن قرمز اسـت

سنبل آن نیلوفری با چهار گلبرگ میباشد .عنصر آن خاک است لذا

بر مواد جامد بدن ،دندانهـا  ،ناخنهـا و اسـتخوانهـا حاکمیـت
دارد .بیجامانترای آن «الم» میباشد .این چاکرا در ارتبـا

بـا غـدد

فوق کلیوی (آدرنال) است( .تعدادی از منـابع چـاکرای ر یشـه را در
ارتبا

با غدد جنسی و چاکرای دوم را مرتبط با غـدد فـوق کلیـوی

میدانند ،تعدادی دیگر چاکرای اول را در ارتبا
و چاکرای دوم را در ارتبا

با غدد جنسی زن فر

بویایی نیز با چاکرای ر یشه مرتبط است.

با غدد جنسی مـرد
میکنند ).حس

چاکرای دوم (خاجی یا سواد هیستانا)
محل آن در امتداد استخوان خاجی (و از جلو در باالی آلت
تناسلی ،بین آلت تناسلی و ناف) قرار دارد .رن

آن نارنجی اسـت.

سمبل آن نیلوفری با شش گلبـرگ میباشـد .عنصـر آن آب اسـت
کسانی که به راحتی با دیگران ارتبا

برقرار میکنند دارای چـاکرای

خـاجی مـوزون هسـتند ،ایـن مـوزونی بـه آنهـا سـیالیت الزم را
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میدهد تا بر دیگران تأثیری مالیم بگذارند .اگر ایـن چـاکرا خـوب
عمل نکند بیمایهایی مانند آرتروز بروز خواهـد کـرد .بیجامـانترای
آن «وام» است .این چاکرا در ارتبا

با غدد تناسلی میباشد .حس

چشایی نیز با چاکرای خاجی مرتبط است.

چاکرای سوم (شبکه خورشیدی یا مانی پورا)
محل این چاکرا هم سـطح شـبکه خورشـیدی ،بـاالی نـاف
آن زرد بوده و سمبل آن نیلوفری با ده گلبرگ میباشد.

است .رن

عنصر آن آتـش اسـت و در اینجـا اسـت کـه مـا احسـاس گرمـا،

سرزندگی و درخشش در زندگی مـیکنیم .ایـن چـاکرا بـا دسـتگاه
هاضمه ،لوزالمعـده ،کبـد ،کیسـه صـفرا ،معـده و بخـش بزرگـی از
رودهها (بخصـوص روده کوچـک) مـرتبط اسـت .بیجامـانترای آن
«رام» است حس بینایی نیز با چاکرای شبکه خورشـیدی در ارتبـا

میباشد.

چاکرای چهارم (قلب یا آناهاتا)
محل این چاکرا در امتداد ستون فقرات ،هم سطح قلـب و
جناق سینه است .رن

آن سبز بوده و سمبل آن نیلوفری با دوازده

گلبرگ میباشد .عنصر آن هواست .توانایی عشق ورزی مـا در ایـن

چاکرا قرار دارد .این چاکرا بر دسـتگاه گـردش خـون ،عصـب واگ،
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غده تیموس ،قلـب و خـون حـاکم اسـت .بیجامـانترای آن «یـام»
میباشد .حس المسه با چاکرای قلب در ارتبا

است.

چاکرای پنجم (گلو یا ویشودها)
محل این چاکرا در امتداد ستون فقرات و هم سطح حلق و

گلو است .رن

آن آبی بوده و سمبل آن نیلوفری با شانزده گلبـرگ

است و عنصر آن اتر میباشد .این چاکرا بر غده تیروئید ،برنشهـا،
تارهـای صـوتی ،و ر یـههـا حـاکم اســت .بیجامـانترای آن «هــام»

میباشد و حس شنوایی با چاکرای گلو در ارتبا
مربو

به صوت (بخصوص صدا) است.

است .این چـاکرا

چاکرای ششم (چشم سوم یا آجنا)
محل آن در بین دو ابرو واقع شده اسـت .رنـ

آن نیلـی

بوده و سمبل آن نیلوفری با دو گلبرگ است .چاکرای ششم و هفتم
با عنصری مرتبط نیستند .این چاکرا فرمانـده و رئـیس چاکراهـای

دیگر بوده و به همین دلیل به «چاکرای گـورو» نیـز مشـهور اسـت.

این چاکرا با غدد هیپوفیز در ارتبا

اسـت ،غـده هیپـوفیز غـدهای

است که بسیاری دیگر از غدد درون ر یز بدن تحت فرمـان آن قـرار
دارند .در افرادی که از لحاظ شهودی آگـاه هسـتند ایـن چـاکرا بـا
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پرتوهای نیلی که بـه چنـدین الیـه هالـه نفـوذ میکنـد گسـترش
مییابد .بیجامانترای آن ُ
«ام» است.

چاکرای هفتم ( تا

یا ساها سرارا)

هفتمین و باالترین چاکرا در میـان هفـت چـاکرای اصـلی

است (چند چاکرای ماورایی نیز در قسمت باالتر وجود دارد) .محل
این چاکرا در باالی جمجمه بوده ،رن

آن بـنفش اسـت و گروهـی

آن را دو قسمت میکنند ،یکی دارای رن

بنفش و دیگری سفید.

سمبل آن نیلوفری با هزار گلبرگ میباشد .همانند چـاکرای
ششم به عنصـری مربـو

نبـوده و عـالوه بـر آن دارای بیجامـانترا

نیست ،ز یرا که در ورای کلمات قرار دارد .این چاکرا با غده صنوبری
در مغز در ارتبا

است .هنگامی که کسی به اشراق (سـامادهی یـا

روشن شدگی) میرسد ،چاکرای تاجی با پرتو و درخشـش بـنفش،

سفید یا طالیی پیرامون سر پر تو افکنی میکند.هاله تابان دور سـر
قدیسان بدین معنا میباشد.

بیانی سادهتر از چاکرا که در دهنتان بماند:
بعد از خوندن توضیحات مفصل قبل ،برای اینکـه چاکراهـا
بهتر در ذهن شما بمونـه در نظـر بگیـر ین کـه مـا آدمـا در حالـت
طبیعی از چاکرای اول (ر یشه) شروع میکنیم و حـدودا هـر هفـت
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سال یکبار ،یک چاکرا باال میآییم .بچه که تازه به دنیـا اومـده تـو
هفت سال اول زندگی دنبال حفظ زندگیشه دنبال غذایی که بخوره

جایی که در امان باشه و فقط بودن خودش به طوری که در هفـت
سال اول پیامبر ما و روانشناسان امروزی حتی تربیت و آمـوزش را
مناسب کودک نمیدانند اما در هفت سال دوم که به چـاکرای دوم

رسیدیم یعنی از  7تا  14سالگی مفهوم خوب و بد شناخته میشـود
و آموزش و قضاوت معنی پیدا میکند .همچنین در این دوره بلوغ
جنسی ر

میدهـد .از  14تـا  21سـالگی کـه زمـان چـاکرای سـوم

میشه ،رقابت و بلوغ عاطفی و استقالل طلبـی رو دار یـم کـه فـرد
بدون توجه بـه دیگـران بـه دنبـال فـراهم کـردن نیازهـا و قـدرت

خودشه.
از  21تا  28سالگی به چاکرای قلب میرسیدیم که حاال عشق

به دیگران هم هست به این مفهـوم کـه دیگـران فقـط بـرای مـن
خواسته نمیشن و من خواهان رشد همه و موفقیت همه هستم و

این چرخه به همین صورت طی میشه تا دوره  28تـا  35سـالگی
چاکرای پنجم یعنـی چـاکرای گلـو کـه فرصـتی اسـت بـرای بیـان

احساســات و ســخنوری و  35تــا  42س ـالگی دوره چشــم ســوم و
آگاهی از غیب و دسترسی به تصویر درونی است و در پایـان دوره

درخشش چاکرای تاجی است.

البته بدیهیه که اکثریت افراد جایی در این مراحـل متوقـف
میشن و به این صورت رشد نمیکنن .مـثال ممکنـه یکـی تـا آخـر
عمرش تو مرحله چاکرای سوم مونده باشه و هنوز برای موفقیـت و

بقای خودش به بهای تضعیف دیگران تالش کنه و یا حتـی کسـی
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در دوره چاکرای دوم و رعایت تالش برای خـوب بـه نظـر آمـدن و
مسائل جنسی مونده باشه ...بحث رو همینجا نگه مـیدارم چـون

هدف فقط دادن یه دید بود تا خودتون بیشتر روش فکر کنین و با
کمک این ایده مفاهیم چاکراها رو بهتر به خاطر بسپار ین.
***
حاال بیاین این بار جوامع و تار یخ رو از دید چاکراها بررسی
کنیم .انسان اولیه که هنوز جامعهای تشـکیل نـداده همـه وقـتش
صرف خوراک و جای امن و نیازهای اولیـه زندگیشـه یـا بـه بیـان

خودمون در دوره چاکرای اول زندگی میکنه .پـس از شـکل گیـری

قبایل و اجتماعات ،خوبی و بدی و قانونهای بدون چون و چرایی
شکل میگیره و انسان دوره چاکرای دوم رو میگذرونه.
در زمان چاکرای سومه که رقابتها به جن

ها رسیده و هر

فردی برای خودش و هر قبیلهای برای خودش به دنبـال بهتر ینهـا
و بیشتر ینها هسـتن بـه قیمـت استضـعاف دیگـران و در نتیجـه

کشورگشاییها رو دار یم و در تاریخ این مـدت همـه مناسـبتهای
بین ملتها و افراد برنده-بازنده است.
زمان امروز مرز ورود به دوره چاکرای چهارم بشر یت اسـت.

دوره عشق و دورهای که توی اون مناسبتها به صورت برنده-برنده
شکل میگیره و آدمها همدیگه و زمین و دنیاشون رو دوست دارن
و به دنبال رشد و تعالی و پیشرفت واقعی و توسعه پایدار هستن.

این بار عاشقانه رشد خودشون و رشـد همـه رو میخـوان .میشـه
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پیشبینی کرد که هزارههای بعدی هم احتماال ادامه مسیر چاکراها
باشه.
یک نکته مهم اینه که دورههای بین دو چاکرا یـا دورههـای

گذار (مثل وضع فعلی ما در گذار از  3به  )4معموال دورههایی پـر از
تنش و اضطرابند .در این زمان همه متوجه شدن که دوره چـاکرای

قلب رو میخوان و حرفها و نوشتهها وارد ایـن عصـر شـدن امـا
هنوز رفتارها در دوره قبل هسـتند .بـه اصـطالح ایجـاب شـرایط و
فر یبهای حاکی از محدودیت و عـدم ایمـان بـه اینکـه میتـوان
جهانی با فراوانی و عشق برای همـه داشـت ،خیلـی از افـراد رو در
چاکرای سوم نگه میداره که این رفتارها به صورت آگاهانـه یـا نـا
آگاهانه برای عموم مردم عذاب وجدان و تنش بیشتر ی بـه همـراه

دارن .استفاده از ر یکی در کاهش این تنشها و اضطرابها بسـیار

مفید و مؤثره.

***
نکته مهم :برای اینکه چاکراهـای اصـلی بتواننـد درسـت و
خوب کار کنن ،اول بایـد چاکراهـای کوچـک و متوسـط در تعـادل

باشن و مسیرهای انرژی که به چاکراهای بزرگ متصلند توان کـافی
داشته باشن .اگر چاکراها رو مثل مید آنهـا یـی تصـور کنـیم کـه

مسیرهای انرژی خیاب آنها ی منتهی به آن میـد آنهـا هسـتند،

بدیهی به نظر میرسه که شما هرچقدر کـه یـک میـدان رو بـزرگ و

بزرگتر کنید تا وقتی که خیابانهای منتهی به اون رو عریض نکنید
تاثیری در ترافیک ایجاد نمیکنید.
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دلیل مهم دیگری هم وجود دارد که من اصـوال اسـتفاده از

تکنیکهایی که مستقیما به سراغ چاکراها میرن و صـرفا روی بـاز
کردن یا تقویت شدید آنها فوکوس میکنن را توصیه نمیکنم چرا
که حتی باز شدن خار

از موعـد چاکراهـای بـاالیی ممکنـه باعـث

بیمار یهایی مثل شیزوفرنی (اسکیزوفرنی) بشـه .واضـحه کـه یـه
شیزوفرن و یه روشنبین خیلی به هم نزدیکن از این نظر که هر دو
چیزایی رو میبینن یا میشنون که بقیه نمیبینن یـا نمیشـنون امـا

یکیشون آمادگی این رو کسب کرده بوده و یکـی دیگـه نـه .البتـه
ر یکی دادن به چاکراها به صورت تکی یا ترکیبـی ،پاکسـازی انـرژی
چاکراها که توسط خود من هم قابل ارائه است ،استفاده صحیح از

CDهای معمول موسیقیهای چاکرا که از چـاکرای اول تـا هفـتم را
شامل میشه و مدیتیشنهایی مانند مدیتیشن رنگین کمان مفیـد

و بدون ضرر میباشند.
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ر یکی دادن به خود
اگه کتاب رو بعـد از در یافـت همسـویی مطالعـه مـیکنین

مهمتر ین کاری که بهتره از همین االن (در غیر این صـورت فقـط از
بعد از همسویی) آغاز کنین ،انرژی دادن به خودتونه .شما با ر یکـی
دادن به خودتون نه تنها فرصـتی بـرای شـفای خودتـون و جـذب
موهبت و شادمانی برای خودتون فراهم میکنین ،از همه مهمتر به
بدنتون که بعد از همسویی دچار یه نیاز شدید به ایجـاد تغییـرات
در سطوح انرژی برای سازگاری با توانایی کار و انتقـال ر یکـی شـده

کمک میکنید .چـه کـاری جـذابتر از دریافـت ریکـی ،آن هـم از
خودمان؟

♥ تکلیف مهـم :در طـول 21روز پـس از همسـویی ،شـما

ممکنه نیاز بیشتر ی به خواب یا نوشیدن آب (و شاید آب معـدنی)
داشته باشین .در این موارد هـم بـه احساسـاتون اهمیـت ز یـادی

بدین و در مورد آب حتی بدون احساس نیاز هم برای مـدت 21روز
بعد از همسویی خودتون حتما مصرف اون رو افزایش بدین.
برای ر یکی دادن هیچ مراسم خاصـی الزم نیسـت و فقـط

نیت کافیه .یعنی کافیه با ایـن قصـد کـه بـه پـاتون ر یکـی بـدین
دستتون رو روی پاتون بذار ین و همین کامال کافی خواهد بود امـا

اگر احساس کردین کمکتون میکنه ،میتونین قبـل از انـرژی دادن
بگید «ر یکی» (یا اونرو در ذهنتون بگیـد) .بعضـی اسـاتید توصـیه
میکنن قبل از هر بار ر یکی دادن لحظهای به اسـاتید بـزرگ ر یکـی
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مثل استاد اوسویی و بعد اسـتاد خودتـون فکـر کنیـد و از اونهـا
سپاسگزاری کنید .به نظر مـن سپاسـگزاری از خـدا کـامال میتونـه

کافی باشه و بهتر ین سپاسگزاری از ر یکی اسـتفاده صـحیح از اون،
گوش دادن به احساستون در مورد اینکه چقدر ر یکـی دادن بـه یـه

قسمت رو طول بدین ،تکرار دوبار در روز اصول ر یکی ،مراقبه ر یکی
و انرژی دادن منظم به خودتونه؛ با این حال میتونید جلسه ر یکـی
دادن به خودتون رو به هر صـورتی کـه تمایـل دار یـن و احسـاس

بهتر ی بهتون میده برگزار کنین.

میتونین در هنگام انرژی دادن به خود موز یک بیکالم مورد
عالقهتان در آن لحظه را گوش کنید؛ اما توجه داشته باشید که هـر
موسیقی تاثیرات خاص خـود را روی انـرژی شـما دارد ،پـس بهتـر

است به موسیقی خاصی عادت نکنید و واقعا در لحظـه بـه حـس

خود گوش کنید و بر این مبنا موسیقی را انتخاب کنیـد .در هنگـام

ریکی دادن نیاز به هیچ موسیقی نیست امـا در کانـال تلگـرام بـه

آدرس  @IranReikiمیتوانید تعدادی موسیقی مورد تایید انجمن
اساتید ایران ریکی را مشاهده و به رایگان استفاده کنید.
در صورت تمایل یک یا دو شمع (به صورتی که نتواند خطر

احتمالی ایجاد کند) روشن کنید .شـمعهای گـرد کـه بـه warmer
معروفند و ایرانی آنها هم در مارکهای مختلـف در بـازار موجـود

است میتواند گز ینه مناسبی باشد .در صورت تمایـل میتوانیـد از
عود هم استفاده کنید.
اگرچه ر یکی خودش جدای از اینکه شـما دسـتتون رو کجـا

قرار میدین میتونه به هرجا جر یان پیدا کنه ولی در یک مـاه اول
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سعی کنید حتی االمکان به طور کامل به همه جای بـدنتون ر یکـی
بدین چون ممکنه گرفتگیها و نیازهایی در بدنتون باشه و نقاطی،
به توجه به منطقه خودشون نیاز داشته باشن و عالوه بر اون ر یکی

دادن کامل باعث افزایش انرژ یتون میشه.
شما در هر زمانی و هر مکانی میتونین به خودتون ر یکـی

بدین .مثال ممکنه در حالی که در اتوبوس نشسـتید و دسـتتون رو
روی پاتون گذاشتین بخواین که ر یکی از دستتون جر یان پیدا کنـه
و به همین سادگی به خودتون ر یکی بدین پـس عـالوه بـر روزانـه

یکبار ر یکی دادن کامل ،میتونین از هر فرصتی بـرای کمـی ر یکـی
دادن استفاده کنید .توصیه میکنم ر یکی دادن به خود را بخصوص

در 21روز اول پس از همسـویی حـداقل یکبـار و حـداکثر دو بـار در
شبانه روز به طور کامل طبق توضیح گفته شده در ادامه این بخش

انجام دهید.

برخی میپرسند که بهتر ین زمان انجام تمرین انـرژی دادن
هر روزه چه زمانیه ...بهتر ین زمانها برای انرژی دادن به خودتـون
صبح زود ،حدود زمان اذانها یا شب قبل از خوابه ولـی ر یکـی در

هر موقعی از روز کامال مناسبه و اصال فرقی نمیکنـه در چـه زمـانی

انجامش بدید .نیازی هم نیست که حتمـا هـر روز دقیقـا در زمـان
مشخصی انجامش بدید .شما باید در بیست و یک روز آینده (بعد

از همسویی) حداقل روز ی یک بار به طور کامل و مطابق اونچـه در
صفحات بعدی گفته شده به خودتون انرژی بدین.
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در مورد خودتون بر خالف ریکی دادن بـه دیگـران توصـیه

میشه که معموال دستها رو به بدن بچسبانید امـا در ایـن مـورد
هم کامال آزاد هستید کـه دسـت را بچسـبانید یـا دسـتها رو در
فاصله حدود چهار تا هشت سـانتیمتر ی بـدن نگـه دار یـن .وقتـی

دست رو کمی فاصله میدهیـد انـرژی رو بهتـر حـس میکنیـد در
نتیجه من توصیه میکنم هنگام انرژی دادن ،حدودا در طول نیمـی
از زمان انرژی دادن به هر نقطه ،دستتان را به آن نقطـه چسـبانده

باشید و در نیمه دوم با فاصله کم انرژی بدین .یعنی در هـر نقطـه

به مدت سه تا پنج دقیقه به صورت چسبیده و سه تا پنج دقیقه با

چند سانتیمتر فاصله به خودتون ریکی بدید.
نقاطی که در صفحات شـر ح داده میشـه را حتمـا بایـد در

برنامه ر یکی خود داشته باشید و البته آزاد هستید در صورت تمایل
نقطه یا نقاطی را به آن اضافه نمایید.
♥ تکلیف مهم :یکـی از تمرینـات اجبـاری در طـول 21روز
پس از همسویی ،انرژی دادن کامل به خودتون به شرح مـتن زیـر

است .در ویرایش دوازدهم ،تصاویر هم به توضیحات اضافه شـده
است که کار شما را بسیار سادهتر میکند .همچنین در کانال تلگرام
ایران ریکـی بـه آدرس  @IranReikiروی تلگـرام میتوانیـد فایـل
صوتی با صدای من را پیدا کنید که قدم به قدم شـما را در مراحـل

ریکی دادن به خود راهنمایی میکنم.
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بخش اول :آماده شدن (موارد گفته شده در این بخـش را

در بیست و یک روز اول نیاز دار ید و اصراری نیست که تمام موارد
این بخش جزء همیشگی انرژی دادن به خودتان باشد)
•
•

تلفن رو قطع کنید و موبایل رو هم خاموش کنید.

لباس راحتی بپوشید و حتی االمکان هیچگونـه سـاعت یـا

ز ینت آالت فلزی به خود نداشته باشید.
•

راحــت و آرام بنش ـینید و دســتها را روی پاهایتــان قــرار

دهید .اگر روی صندلی مینشـینید بهتـره صـندلی انتخـاب
کنید که بتونید کف پا رو روی زمـین قـرار بـدین .اگـر روی

زمین مینشینید اتصالتون با زمین خودبهخود برقراره.
•

در هنگام دم تصور کنید انرژی ر یکـی از بـاالی سـرتان وارد

شما میشود و در امتداد ستون فقرات تا کمی باالتر از ناف
پایین میرود.
مراحل باال کمک میکنند عوامـل حـواسپرتی بـه حـداقل

کاهش یابد اما اگر مجبور شدید ذقایقی برای پاسخگویی به فـردی
یا هر دلیلی از جای خود بلند شوید یا صحبت کنید ،چنانچه زمـان

این وقفه کوتاه باشد ،میتوانید مراحل را از همانجا ادامه دهید در
غیر اینصورت بهتر است از اول شروع کنید.
مراحل صفحه بعد اختیاری هسـتند و تنهـا در دو-سـه روز

اول و برای افزایش آمادگی ذهنی به آن نیاز دارید:
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در هنگام بازدم تصور کنید انرژی از همانجا تا باالی سـتون

فقرات به باال برمیگردد و بعد از مسیر شانهها عبور میکند
و از بازوها و ساعدها میگذرد تا از کـف دسـت بـه بیـرون

بتابد.
•

چند بار (حداکثر یکی دو دقیقه) به شکل گفته شده در بـاال
نفس بکشید که نفسهایی نیمه عمیق خواهند بود (بـرای
عمیق کردن نفسهایتان به خودتـان فشـار نیاور یـد ،مهـم

این است که با آرامش و آنطور که راحـت هسـتید نفـس
بکشید).

•

دستها را که کف آنها به هم چسبیده مقابل سـینه قـرار

دهید طوری که انگشتان شست به بـدن بچسـبند و سـایر
انگشتان رو به باال باشند (حالت گاشو) در این حالت یکبـار
اصول ر یکی را با خود تکرار کنید.

بخش دوم :انرژی دادن از طر یق دستها به این صورت که

دســتها را بــا قصــد ر یکــی دادن بــر روی نقــا

مختلــف بــدن

میگذار یم که این کار از روی لباس قابل انجام است .همـانطور کـه

در صفحات گذشته گفته شد ،به هر نقطه حدودا  3تا  5دقیقـه بـا
دستان چسبیده و  3تا  5دقیقه هم با کمی فاصله ریکی میدهیم.
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گذاشتن دو دست روی چشمهای

بسته

گذاشتن دو دست روی طرفین

پیشانی (گیجگاهها)

گذاشتن یک دسـت روی پیشـانی و
یک دست پشت سر

گذاشتن دستها بر روی گوشها
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گذاشتن دستها روی طرفین گـردن

(ترتیــب و جــای دســتها تفــاوتی

نــدارد و در میانــه انــرژی دادن نیــز
میتوان آنها را جابهجا کرد)

گذاشتن یک دسـت جلـوی گـردن و
دست دیگر ز یر آن

حاال در ادامه حالت باال ،دستان خود

را پــایینتر بیاوریــد .پــس از چنــد
دقیقه این کار را دوباره انجام دهیـد
و ریکــی دهیــد .هــر بــار دســتها

پایینتر میآیند.
اختیــاری :میتوانیــد بــا گذاشــتن

دستها در امتداد هم به جـای زیـر
هــم ،توجــه بیشــتری بــه ســینهها،

دندهها و اعضای داخلی بدن داشـته
باشید.
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این کار را آنقدر انجام دهید تا دست
پایینی از کمر پایینتر رود و به داخل

کشاله ران برسد.

دســـتها رو روی دو ران پـــا قـــرار
دهید.

دستها را روی زانوها قرار دهید.

دستها را روی ساق پا قرار دهید.
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برای هر پا ،یـک دسـت را روی پـا و

دست دیگر را روی کف پا قرار دهید.

پس از پایان ریکـی دادن بـا دسـت

چسبیده و با فاصله به یک پا ،سـراغ
پای بعدی بروید.

کف پاها را بـه هـم بچسـبانید ،هـر
دســت روی یکــی از پاهــا و بــه روی
پاها انرژی دهید.

حاال با دو دست به پشـت شـانههـا
انرژی دهید.

به هر صـورت کـه برایتـان راحـتتر
است و تا جایی که دسـت راحـت و
بدون فشار میآیـد بـه پشـت خـود

انرژ ی بدهید.
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دست راست پشت پهلـوی راسـت و
دست چپ پشت پهلوی چپ

دستها روی پهلوها

دستها پشت کمر

دستها پشت باسن
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روی هر کدوم از حالتهای فوق میتونید بـین سـه تـا ده

دقیقه توقف کنید و همانطور که گفته شد بهتر است ابتدا دسـت را

به نقطه مورد نظر بچسبانید و پس از گذشـتن حـداقل دو یـا سـه

دقیقه ،از فاصله حدودا  5تا  10سانتیمتر ی انرژی بدهیـد .در مـورد
مدت توقف پیرو احساستون باشین و همینطور اگر خواستین نقطه
جدیدی را به نقا

فوق اضافه کنید پیرو حـس خودتـون باشـید و

این کار رو انجام بدین.

اگر نقطهای انرژی بیشتر ی نیـاز
داشته باشد ،ممکن است حس کنید که

دست شما تمایـل بـه توقـف بیشـتر ی
دارد و در این حالت حداکثر تا  15دقیقه

هــم میتوانیــد روی آن نقطــه مکــث
داشته باشید.

در طی 21روز ،به زودی در هر تمرین کامل انرژی دادن به
خود ،روی بعضی نقا

حس متفاوتی در دست یا خود آن نقطه

خواهید داشت .این هم بخشی از یادداشتهایی است که در
دفترچه ر یکی برای خودتان یادداشت میکنید .انجام تمرینات
حس کردن انرژی در ضمیمه 1کتاب ،حس کردن را کمی تسریع

میکند اما عجله نکنید ،حس کردن انرژی مهم نیست ،انجام دقیق

و کامل تمرینها مهم است!
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درباره همسویی و در یافت آن
همسویی کار عجیب و غر یب یا پیچیدهای نیست .استاد

ریکی شما میخواهد که شما رو همسو کند و شما میخواهید که
همسو بشید و از طرف شما فقط همین دو موضوع مهمه چون

همسویی توسط استاد انجام خواهد شد.

همسویی چه حضوری و چه غیرحضوری نباید مراسم

عجیب و غر یبی باشد یا شامل مراحلی باشد که شما با آنها
راحت نباشید .برای همسویی نه به حضور فیز یکی استاد نیاز
هست و نه به انجام هیچ مراسم ویژه یا پیچیدهای و کار اصلی

شما در مدتی که استاد شما را همسو میکند ،فقط راحت و آرام در

جایی نشستن است .معموال همسویی روندی آرامش بخش و

دوست داشتنی است که ممکن است در حین آن شما حسی از

انرژی ،گرما یا ِگ ِ
زگز داشته باشید.

کلمه همسویی که به عنوان معـادل فارسـی Attunement
بـه کـار بـرده میشــه یـا توانمندسـازی بــه عنـوان معـادل فارســی

 ،Empowermentبه معنای همسو کردن شما با کسـی یـا چیـزی
نیست و شما در این فرآیند به شخص استادتان متصل نمیشـوید
بلکه به منبع بینهایت ر یکی متصل میشـوید و اسـتاد فقـط یـک

واسـطه در زمــان ارائـه همســویی اسـت بطور یکــه پـس از پایـان

همسویی شما بیواسطه به ر یکی متصل هستید.
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پس از همسویی و باز شدن کانال ریکی ،ایـن کانـال هرگـز

بسته نخواهد شد و شما همیشه ر یکی را دار ید .هر زمان که به هر
دلیل ر یکی رو نخواستید میتونید ازش استفاده نکنید اما مطمـئن

باشید که هر موقع دوباره به سراغش بیاید اون همونجا منتظرتونه
حتی اگه چند سالی ازش استفاده نکرده باشید به صرف اینکه قصد
کنید از اون استفاده کنید مییاد البته بهتره قبل از ر یکـی دادن بـه
دیگران در شرایطی که فاصله طوالنی افتاده باشـه ،اول چنـد روزی
فقط به خودتون ر یکی بـدین .همـین طـور یـادمون باشـه کـه بـا

پذیرش ر یکی به طور کلی این مسئولیت رو میپذیر یم که حـداقل
این سـه هفتـه اول تمر ینـات رو کامـل انجـام بـدیم از جملـه بـه
خودمون ر یکی بدیم.

ارسال همسویی از راه دور هم ممکنه که میتونه به صـورت
همزمان باشه یا اول فرستاده بشه و بعدا در یافت بشه .من شخصا

از روش نخست برای همسـویی از راه دور اسـتفاده مـیکنم یعنـی
زمان دقیق رو از قبـل هماهنـ

مـیکنم و همزمـان همسـویی رو

انجام میدم .اگر خواستید همسویی رو از من بگیر یـد بـرای کسـب
اطالعات بیشتر سری به آدرس  http://www.PersianReiki.comیـا
 http://www.PersianReiki.irبزنید .ممکنـه بعضـی مواقـع هـر دو
آدرس فوق فیلتر باشه و مجبور بشید از فیلترشکن استفاده کنید.
بعضـی از دوسـتان در ایـن مـورد سـوال میکننـد کـه آیـا

همسویی از راه دور قویتر یا ضعیفتر از همسـویی عـادی اسـت؟

اینکه بگوییم همسویی از راه دور قویتر یا ضعیفتر است صـحبت
صحیحی نیست چـون نـه تنهـا انـرژی در زمـان و مکـان محـدود
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نیست بلکه در حقیقت همسویی یه یادآوری است و پاکسازی کـه
ارسال نمیشه بلکه در یافت میشه ،اگرچه ممکنه تجربیات افراد در
حین همسویی تفاوت بکنه و اون رو به شـکلهای مختلـف حـس

کنن یا اصال حس نکنند اما استاد نقش بسیار جزئـی در همسـویی
داره و این خود ر یکی است که در همسویی نقش داره و اونـه کـه
مقدار انرژی که بـرای همسـوی شـما الزمـه و نـوع و شـکل اونـرو

تشخیص میده و انتخاب میکن؛ در نتیجـه واقعـا نبایـد تفـاوتی
باشه.
با این حال افرادی که معتقدند همسویی از راه دور مفیـدتر
یا قویتر از همسویی در کالس حضوری است استداللی دارنـد کـه
گاهی در مرحلههای باالتر و در مورد برخی شاگردان ممکـن اسـت

کمی قابل توجه باشد .بحث این است که در همسـویی حضـوری،
انرژی از طر یق بدن اسـتاد شـما جر یـان پیـدا میکنـه و در نتیجـه
توانایی کانال شدن و حالت اون ممکنه روی همسویی اثر بذاره اما

در هسویی از راه دور بیشتر انرژی از بدن اسـتادتان عبـور نمیکنـد
بلکه مسـتقیما بـه شـما میرسـد .افـرادی کـه طرفـدار همسـویی
حضوری هستند هم به احتمال حس بیشتر و اطمینـان از آمـوزش

مطالب اشاره دارند.
پس از پایان همسویی ،درباره هر آنچه که در  15-10دقیقـه

گذشته حس کردید فکر کنید .آیـا حـس خاصـی داشـتید؟ حسـی
متفاوت بـا گذشـته؟ دیـدن رنگـی خـاص؟ صـدایی شـنیدید؟ در

قسمتی از بدنتان حسی داشتید؟ حس خواب رفتن اعضـا (بـدون
اینکه واقعا خواب رفته باشد)؟ حـس گرمـا؟ حـس سـرما؟ حـس
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آرامش؟ حس ِگ ِ
زگز؟ سبکی یا سنگینی؟ یادآوری خاطراتی خـاص؟
دفترچهای بردار ید و اگر حس خاصی داشتید با جزئیات یادداشـت

کنید.

همسویی شما در حقیقـت در طـی سـه روز آینـده تقر یبـا
تکمیل میشود (برخی معتقدند تکمیل دقیق آن ( 21شاید 3روز×7
چاکرا) روز طول میکشـد) در نتیجـه در ایـن مـدت ممکـن اسـت

خوابها یا حسهای خاصی داشـته باشـید کـه یادداشـت کـردن
آنها هم ممکنه در آینده کمـک بزرگـی براتـون باشـه .اگـر صـالح

دونستید ،تجربیاتتون رو به طور خصوصی در اختیار استادتون هـم
قرار بدید( .ممکنه استاد شـما الزامـا اونـرو بـه عنـوان پـیش نیـاز

آموزش مرحله بعد ازتون بخواد پـس در یادداشـت مـنظم اونهـا

دقت کنید).
حتما در طی 21روز پس از در یاقت همسویی حـداقل یکبـار

در شبانه روز به خودتان به طور کامل از باال تا پایین ر یکی بدیـد و
نیز اصول ر یکی رو هر صبح و عصر با خودتون تکرار کنید .اگـر مـن

استاد شما نبودم و این کتاب را اسـتادتان بـه شـما معرفـی کـرده،
برای اطالعات تکمیلی به راهنماییهایی کـه از اسـتادتون در یافـت

کردهاید مراجعه نمایید .عمل به حرف استاد خودتان مهمتر از ایـن
کتاب است.
اگر در طی 21روز اول پس از همسویی درد یا ناخوشـی کـه

در گذشته داشتهاید ولی آنرا فراموش یا سـرکوب کـرده بودیـد بـه
سراغتان آمد ،به آنهم ر یکی بدهید تا این بار به جـای سـرکوب ،بـا
شفا شما را ترک کند .ممکن است برخـی احسـاسها یـا دردهـای
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فروخفته به سطح بیایند و دوسـت داشـته باشـید گر یـه کنیـد یـا
بیشتر بخوابید یا ...همه این حسها رو تجربـه کنیـد و خالصـهای

کلی از آنها را یادداشت کنید اما به آنها نچسبید .از آنجایی کـه
معموال بازگشت درد حتی یک روز هم طـول نمیکشـد و فقـط بـه

سطح بدن میآید تا رها شود پس شـما هـم ذهنـا آنهـا را رهـا
کنید.
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مدیتیشن (مراقبه) ر یکی
انرژی دادن منظم به خـود ،تکـرار اصـول ر یکـی ،در یافـت
همسوییهای مجدد (همان مرحله یـا مرحلـه بعـدی) در فواصـل
زمانی و مدیتیشنهای ر یکی راههای افزایش توانایی شما در ر یکی
و زنــدگی و جــذب شــفا و موهبــت و شــادمانی هســتند و ســبب

پیشرفت شما در ر یکی میشوند و باید به همه آنها توجه داشـته

باشید.

در مرحله یک ،مراقبه بسیار سادهای توصیه میشود که بـه
شکل ز یر است:
•

تلفن رو قطع کنید و موبایل رو هم خاموش کنید.

•

لباس راحتی بپوشید که در هـیچ نقطـهای تنـ

نباشـد و

حتی االمکان ساعت یا ز ینت آالت فلزی بـه خـود نداشـته
باشید.
•

راحت و آرام بنشینید .بهتره چشمها بسته باشند.

•

دستها را که کف آنها به هم چسبیده مقابل سـینه قـرار

دهید طوری که انگشتان شست به بـدن بچسـبند و سـایر
انگشتان رو به باال باشند (حالـت گاشـو) و در ایـن حالـت

یکبار اصول ر یکی را تکرار کنید.
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•

در هنگام دم تصور کنید ر یکی از باالی سرتان وارد میشود

و در امتداد ستون فقرات تا حدود ناف پایین میرود و قبل
از اینکه تصور هنگام بازدم (بند پایین) را هم بـا آن همـراه

کنید چند بار به تنفس همراه با این تصور ادامه دهید.
•

پس از چند تنفس که فقط هنگام دم تصور قبل زا داشتید،
حاال در هنگام دم همان تصور را ادامه دهید و ایـن تصـور
هنگام بازدم را به تصور قبلـی اضـافه کنیـد کـه :در هنگـام

بازدم انرژی از تمام اعضای بدنتان به بیرون ساطع میشود

و تا بینهایت ادامه پیدا میکند تا به هر کسی و هر چیزی
که به آن نیاز دارد برسد .انگار شما منبع نوری هسـتید کـه

ر یکی از شما ،همانطور که نور از المپ ،به اطـراف تابانـده
میشود و تا بینهایت جلو میرود.

•

روند باال را بین  10دقیقه تا حداکثر نیم ساعت ادامه دهید.

•

در پایان چند لحظـهای (چنـد ثانیـه تـا چنـد دقیقـه) آرام
بنشینید .میتوانید مجددا اصـول ر یکـی را تکـرار کنیـد ،از

خداوند ،ر یکی و اساتید خود سپاسگزاری کنید ،چشـمها را
باز کنید و سپس به آرامی برخیز ید.
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ر یکی دادن به دیگران
در بیست و یـک روز نخسـت بعـد از همسـویی فقـط بـه

خودتــان ر یکــی دهیــد امــا پــس از پایــان دوره 21روز تمر ینــات،
میتوانید به دیگـران (افـراد ،گیاهـان ،حیوانـات و )...نیـز ر یکـی
دهید.

نحوه انرژی دادن به دیگران هم بسـیار سـاده و شـبیه بـه

انرژ ی دادن به خودمان میباشد با این تفاوت که بـه هـیچ عنـوان
دستها را به فرد نمی چسبانیم و تنها با فاصله انرژی میدهیم.
روی هر کدوم از نقا

میتونید بین دو تا ده دقیقه توقـف

کنید .بهتره دستها رو در فاصله حدود چهار تا هشت سـانتیمتر ی
بدن فرد نگه دار ین.
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با اینکه من انرژی دادن کامل بـه فـرد از بـاال تـا پـایین را
توصیه میکنم ،اما اگر خواستید صرفا به نقا
قبل از آن پیشنهاد میشود به نقا

خاصی انرژی بدیـد،

سر و صورت انرژی بدهید و در

پایان از نقطهای که به آن انرژی دادهاید به سمت پایین (حتی اگـر

زمان ندار ید سر یع) انرژی دهید تا به نقا

پاها و در نهایت به کف

پاها انرژی دهید.
•

در انرژی دادن به دیگران اجازه ندار یم به آنها دست بزنیم لذا

•

به کسی که میخواین به او انـرژی بـدین یـادآوری کنـین کـه

انرژی دادن فقط با فاصله انجام میشه.

وسایل ز ینتی فلزی رو قبل از انرژی گرفتن از خودش باز کنه.
•

خوبه یه شمع باالی سر و یه شمع پایین پای کسـی کـه انـرژی
میگیره یا حداقل یک شمع در اتاق روشن کنین .البته مواظـب

باشین که شمعها باعث آتشسوزی یا سوختگی کسی نشن!
•

بهتره بین  3تا  5جلسه انرژ ی دادن رو از ابتدا تعر یف کنـین و

•

اگر دیگران در حـال در یافـت انـرژ ی خوابشـان ببـرد ،مشـکلی

طبق همون برنامه به فرد انرژ ی بدین.

نیست و حتی خوب هم هست.
•

انرژی دادن به کودکان را به صورت نوازش با نیـت ر یکـی هـم

میتوانید انجام دهید.
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تکنیک :Jakikiri Joka-ho
این تکنیک که توصیه میشود کمتر بر روی انسانها به کار

برده شود ،به منظور پاالیش انـرژی و تبـدیل انرژ یهـای منفـی بـا
استفاده از ر یکی مورد استفاده قـرار میگیـرد .بـا اسـتفاده از ایـن
تکنیک ضمن برطرف کردن انرژ یهای منفی یا مشـکالت انرژتیـک،

شیء مورد نظر را با انرژی ر یکی شارژ میکنیم.

روش :انگشتان را به هم میچسبانیم و کف دست را صـاف
و کشیده نگه میدار یم .دست را با حالتی انگار که هـوا را میبر یـد
به صورت افقی در هوا و در فاصله حـدودا پـنج سـانتیمتر ی بـاالی

جسم حرکت دهید و در پایان حرکت ،با قدرت آنـرا متوقـف کنیـد

درست مثل اینکه با یک ضربه کاراته ،میلهای کـه عمـود بـر سـطح
جسم رو به باال قرار دارد را میشکنید .دقت کنید کـه دسـت نبایـد
آزادانه حرکت کند و از جسم رد شود بلکه حتما باید توقف ناگهانی

داشته باشد.
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بهتر است اما اجباری نیست که در طی این حرکـت نفـس
خود را حبس کنید و بـر روی نقطـه ( Lower Dantianحـدودا بـه

اندازه  5سانتیمتر پایینتر از ناف) خود تمرکز کنید.

پس از انجام حرکت قطع کاراتهای ،حـدودا  3تـا  5دقیقـه
نیز شیء مورد نظر را با ریکی شارژ کنید.
استفاده از این تکنیک پاکسازی (و یا تکنیک مشـابهی کـه
در ر یکــی  2بــا ســمبل اول دار ی ـم) روی اشـیاء دســت دومــی کــه
میگیر ید و همچنین به طور دورهای بـر روی وسـایل شخصـی کـه

همــراه شــما هســتند ماننــد انگشـتر و ســاعت و گردنبنــد توصـیه

میشود .کریستالهای درون این زیورآالت ،حافظهای دارنـد کـه از
نوع انرژی و حسی که زیاد در معر

آن قرار میگیرند پر میشود؛

پس اگر زیـورآالتی را مـداوم در لحظـات خوشـی اسـتفاده کنیـد،
استفاده از آن در حالت خنثـی میتوانـد یـادآور آن حـس خـوش

باشد و بالعکس .بـا ایـن پاکسـازی در واقـع ابتـدا همـه آنچـه در
کریستال ذخیره شده را حذف میکنید و سپس شـیء را بـا ریکـی

شارژ میکنید.
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تکنیک حمام خشک
در مرحله  Kenyoku-hoاز مدیتیشن  Hatsurei hoدر ر یکی

 ،2با تکنیک حمام خشـک آشـنا میشـویم .ایـن تکنیـک هماننـد
وضویی که در اسالم میشناسیم و البته کمتر از وضو و غسل ،تـأثیر
ز یادی در پاکسـازی انـرژی دارد و بـه همـین دلیـل قبـل و بعـد از

جلسات انرژی و قبل از ورود بـه حلقـه انـرژی ،وضـو گـرفتن و یـا

استفاده از این تکنیک توصیه میشود .مراحل ایـن تکنیـک کـه در

ر یکی 1هم برای شما قابل استفاده است را با هم مرور میکنیم:

ابتدا دست راست را روی شانه چپ قـرار دهیـد طـور ی کـه
انگشتان دست راست روی شانه چپ قرار بگیرند .دست باز اسـت

و انگشتان به هم چسبیده هسـتند .کـف دسـت رو بـه بـدن قـرار
میگیرد .دست را به طرف پایین به سمت کفل راست بلغزانیـد بـه

این صورت که دست را بـه صـورت مـورب از جلـوی قفسـه سـینه
حرکت دهید تا انگشتان به کفل راست برسند .کف دست که رو به

پایین قرار دارد در تمام طول حرکت تماس خفیفـی بـا بـدن دارد.

سپس این حرکت را با دست چپ از شانه راست بـه سـمت کفـل
چپ انجام دهید .دوبـاره دسـت راسـت را روی شـانه چـپ قـرار

دهید .دست راست را از روی بازو تا سر انگشتان حرکـت دهیـد و
سپس این حرکت را با دست چپ روی بازوی راست انجام دهید.
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در پایان دست راست را ز یر آرنج دست چـپ بگذار یـد و آن
را تا سر انگشتان دست چپ حرکت دهید و این حرکت را با دست

چپ در ز یر دست راست نیز انجام دهید.

خوب است که در پایان ایـن تکنیـک اگـر شـمع روشـنی در
نزدیک خود دار ید ،دستان خود را درون شمع بتکانید و یـا پـس از

این تکنیک یکبار هم با آب وضو بگیر ید.

ویــدیوی انجــام ایــن تکنیــک را میتوانیــد روی اینســتاگرام

 IranReikiیا از طریق این آدرس مستقیم مشاهده کنید:

https://www.instagram.com/p/CDbWrNbAlUx/
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سمبلهای ر یکی
سمبلهای ز یبای ر یکی عالوه بر کمک بـه شـما در متمرکـز

کردن انرژی یا انتخاب فرکـانس خاصـی از اون کمـک مـیکنن تـا
بتونین از انرژی ر یکی برای کاربردهایی مثل کمک به شفای مسائل

ذهنی و عاطفی یا بیماریهایی که ریشه ذهنـی – عـاطفی دارنـد،

ارسال انرژی از راه دور یا به زمـانی دیگـر یـا تقویـت اون اسـتفاده
کنید و همچنین اعتماد به نفس بیشتر ی بـرای کـار بـا انرژ یهـای
ر یکی 2و  3به شما میدن امـا اجـازه بـدین یـادآوری کـنم کـه در
شروع ریکی ،سمبلی وجـود نداشـت و همـانطور کـه در قسـمت

«آموزش ریکی به روش دکتر اوسویی» خواندهاید ،ورود به ریکـی2
و یادگیری آن مستلزم هفتهها حضور و تمرین در محیط شـفاگری
بوده و افراد فرصت کافی برای درک و تجربـه انرژیهـا را داشـتند،

لذا تنها مدتی بعد بود که نیاز به سمبلها احساس شد و بعد از آن

هم تا مدتها ،تنها در موارد خاص و برای افرادی که زمان و تالش
بیشتری برای یادگیری نیاز داشتند ،از سمبلها استفاده میشد.
پس در واقع ،سمبلها ابزارهـایی هسـتن بـرای کمـک بـه

نوآموزان تا انرژی را هدایت کنن و وقتی که شما با ر یکی راحـت و
صمیمی شدید دیگه ازشون استفاده چندانی ندار ین ،درسـت مثـل

چر های کمکی یه دوچرخه که اگه نباشن اوایـل کـار یـاد گـرفتن
دوچرخه سـواری واسـه خیلیهـا سـختتره امـا طبیعتـا الزم هـم

نیست که برای همیشه بمونن.
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فراموش نکنید که برای بسیاری از کارورزان و اساتید ر یکی،

این سمبلها عالوه بر مقدس بودن ،محرمانه هم هستند لذا جدای
از دیدگاه و شناختی که دارید ،به قداست سـمبلها توجـه کنیـد و

رعایت حال سایر ین را هم فراموش نکنید.

یادآوری این نکته هم الزمه که به دلیل تار یخچه سـمبلها
که خانم تاکاتا در محرمانه نگه داشتن آنهـا و اینکـه سـایر افـراد
سمبلها را نبینند اصرار ز یادی داشتند و در نتیجه بـه شاگردانشـان

معموال اجازه همراه بردن کاغـذ سـمبلها را نمیدادنـد و صـرفا راه

حفظ کردن سمبلها در کالس ر یکی را پیش روی شاگردانشان قرار
میدادند ،امـروزه چنـد ورژن مختلـف از سـمبلها وجـود دارد کـه
معموال تفاوتهای بسیار جزئی ظاهری با هم دارند ولی همه آنها

برای شما به طور یکسان کار خواهند کرد.

ریکی 1هـیچ سـمبلی نـدارد و تـا قبـل از گـرفتن ریکـی،2
سمبلهای ریکی برای شما تاثیر و کارایی هم ندارند پس در ریکی2

با آنها بیشتر آشنا خواهید شد.
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پاسخ به چند سؤال متداول

❖ آیا درسته کـه نمیشـه ر ی کـی رو در حـالی کـه جسـم فلـزی
(گردنبند ،ساع ت )...،روی بدن دار یم انجام داد یا گرفت؟
موضوع نشدن نیست ،در هر حالتی امکان ریکی هسـت و
اجسام فلزی هم در اصل ریکی اشکالی ایجاد نمیکنند و شما حتی
با داشتن پالتین در بدن هم میتوانید ر یکی بدهید یا بگیر ید؛ امـا

بهتره به افرادی که از شما انرژی میگیرند توصیه کنید کـه اجسـام
فلزی را قبل از گرفتن انرژی از خود دور کنند و در مورد خودتون بـه

حستون عمل کنین .مـن اغلـب توصـیه مـیکنم هنگـام در یافـت

همسویی و حضور در حلقه ر یکی تا حد امکـان زیـورآالت فلـزی را
کاهش بدین .با توجـه بـه تـاثیر کـوچکی کـه اجسـام فلـزی روی
میدانهای انرژی دارند ،امکان تغییر رن

اجسـام فلـزی یـا ایجـاد

حس بد در اطرافشون هست.

❖ یکی از دوستام میگفت که من حتما باید در ازای ر یکی دادن
چیزی بگیرم ،واقعا الزامیه؟
(خواندن پاسخ سؤال بعد را فراموش نکنید) آیـا شـفاگران

بزرگ تار یخ ماننـد پیـامبران و ائمـه اطهـار بـرای شـفای روحـی و
جسمی و تعالیم خود چیزی مطالبه میکردند؟ هیچ استاد بـزرگ و
شفاگر بزرگ تار یخ رو به یاد مییار ید که قبل از درمان گفتـه باشـه
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من تا یه چیزی نگیرم کمکت نمیکنم؟ این ماجرای تبادل انـرژ ی و
گرفتن چیزی در ازای ر یکی در غرب به ر یکی اضافه شـده (احتمـاال
توسط خود خانم تاکاتا) ولـی جزئـی از روح ر یکـی نیسـت .شـما

میتونید پول بگیر ید ،میتونید مجانی ر یکی بدید و هیچ تفـاوتی
نداره .افـرادی کـه ر یکـی رو مجـانی مـیدن اسـاتید یـا شـفاگران

ضعیفتر ی نیستند بلکه فقط ترجیح میدهند که این هدیه رو بـه

رایگان به خواستارانش برسونن.

استاد هایاشی هم فقرا رو به رایگان درمـان میکـرد .پـس

اگر کسی استطاعات مالی نداشت یا مثال مادربزرگتان که تا به حال
بابت غذاهایش از شما پولی نگرفته مطمئن باشید که میتوان بـه
رایگان به او ریکی داد و آنطور که راحتید عمل کنید اما لطفا حتـی

در صورتی که تصمیم گرفتین رایگان کـار کنـین ،اگـر کسـی اصـرار

داشت هدیهای به شما بده اون رو قبول کنید.

❖ اگه حرفتون درسته ،پس ای ن داستان کمک به فقرا که اوسویی
مجانی کمک کرد و پشیمون شد قضیش چیه؟

اول از همــه توجــه داشــته باش ـید کــه اون ی ـک داســتان
آموزشی بوده و به دالیل تار یخی امکان نداره اون داسـتان بـه اون

شکل در مورد استاد اوسویی پیش اومده باشه؛ دوم نتیجه اخالقی
اون داســتان ایـن نیســت کــه بایـد در ازای ر یکــی پــول بگیـر ین!

نتیجش اینه که افراد باید خودشون بخوان کـه متحـول بشـن نـه
اینکه شما به جای اونا تصمیم بگیر ین که وقتشـه متحـول بشـن و
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کمک هم میخوان! ر یکـی رو میتـونین بـه افـرادی کـه احسـاس
میکنین به اون نیاز دارن معرفی کنین اما اگه نخواسـتنش ،اصـرار

نکنین .این باور که ما خیر و صـالح دیگـران رو از خودشـون بهتـر
تشخیص میدهیم و به خالف میلشـان بـه آن سـمت هدایتشـان

میکنیم ،نوعی خودخواهی و ستم است نه دیگرخواهی .حتی خود
خدا هم چنین نمیکند!

❖ آیا سبک ر یکی «( »-----جای خالی را به دلخـواه پـر کنـین!) از
ر یکی که من یاد گـرفتم قـویتره؟ آخـه شـنیدم سـمبلهاش

بیشتره یا...
اینکه شما چه سبکهایی رو یاد بگیر ید کامال به احساس و

انتخاب شما بستگی داره ،اما بد نیست اول تار یخچش رو یه چک
بکنید.

مـثال شـاید اگـه تار یخچـه  Karuna Reikiرو بخونیـد کـه

چجوری یک استاد اونو به عنوان اسم تجاری خودش ثبت کـرده و

قیمت او در حالیکه دو تا خانم اونو در مراقبـه کشـف کردنـد (اول
فکر میکردن سای بابا اینو به اونا گفته و اسمشو سـای بابـا ر یکـی
گذاشتن در حالیکه بعدا خودشون گفتن این طوری نبوده و اسمشو

هم عو

کردند) اونوقت ممکنه تصمیم بگیر ید به سراغ Karuna

 Kiبر ید که اگرچه از همـه نظـر بـه اون شـبیهه ،راهنمـاش آزاده و
شرایط تجاری کمتر ی داره .اینو هم همیشه در ذهن داشته باشـید

که سمبلهای بیشتر به هیچ وجه به معنی قـویتر بـودن یـا بهتـر
بودن سبکها نیستند و همچنین سعی کنید اول مرحله استادی رو
در اوسویی ر یکی بگیر ید و بعد به دنبال سبکهای دیگه بر ین.
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من به عنوان کسی که استاد سبکهای مختلفیـه بـه شـما

توصیه میکنم اگر هم دوست دار ید بیش از یک سبک رو کار کنید،
بین اونها اونقـدر فاصـله بنـداز ین و در طـی اون فاصـله اونقـدر
باهاشون کار کنید که چیـزی از تجربـه و حـس هـر کـدام یـادتون
بمونه.

❖ به چیا میشه ر یکی داد؟

کردین؟

همه موجودات و شرایط .ریکـی دادن بـه مـاه رو امتحـان

❖ راست می گن به گذشته هم میشه ر یکی داد؟ اونوقـت چـی
میشه؟

هــدف ر یکــی در شــفای گذشــته شــفای مشــکالت شــما و
وابستگیهای شما به گذشته یا اثر یـه کـه اون موضـوع روی شـما

گذاشته نه تغییر دادن گذشـته .بخصـوص در مـورد اثـرات روانـی

میتونه پرکاربرد باشه .تا قبل از ریکی 2فقط میتوانید از راه نزدیک
و به زمان اکنون ریکی ارسال کنید اما در ریکی 2هم امکان ریکی از
راه دور و هم ریکی به گذشته و آینـده را خواهیـد داشـت کـه آن

زمان دربارهاش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
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❖ کیا میتونن ر یکی یاد بگیرن یا به درجه استادی ر یکی برسند؟
همه! هر کسـی در هـر سـنی بـا هـر مشخصـات فیز یکـی

میتونه با ر یکی همسو بشه و آمـوزش تئـوری اون هـم بیشـتر از
چند ساعت طول نمیکشه .واقعیـت اینـه کـه خیلیهـا حیوانـات
خانگی رو هم با ر یکی همسو کردهاند و یا در حالی که اونها رو در
آغوش داشتند همسو شدهاند و تجربیات جالبی وجود داره اما من

میتونم در این حد بگم که همه انسانها اگه بخوان و آماده انجـام
تمرینهای 21روزه باشن ،میتونن با ر یکی همسو بشن.

همسویی با ر یکی بیشتر مثل به یاد آوردن یـک چیـزه تـا
ایجاد اون .در همسویی کسی شما رو کانال نمیکنه ،حتـی کانـالی

که هست بسته نیست که نیاز به باز کردن داشته باشـه ،انگـار کـه

یادتون میندازه که اینجا یه کانال بازی هست و در استفاده اولیـه
از اون کمکتون میکنه! پس فراموش نکنید که افراد به صرف استاد

ر یکی بودن هیچ برتر ی نسبت به شما یـا دیگـران ندارنـد و حتـی

معلوم نیست ما اساتید ر یکی به صـرف اسـتادی ر یکـی ،آدمهـای

قابل اعتماد و خوبی باشیم! به هیچ عنوان بـه صـرف اینکـه کسـی

استاد ر یکی بود به او اطمینان یا سرسپردگی نداشته باشید!

152

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

پس از مطالعه کامـل کتـاب ،بـرای درخواسـت همسـویی
مرحلــه اول میتوانیــد بــه ســایت پرشــین ریکــی بــه آدرس
 http://www.PersianReiki.comیــا در صــورت خطــا در آدرس

فوق به  http://www.PersianReiki.irمراجعه فرمایید و بـا کمـی
دقت لینک ثبت نام ریکی 1را پیدا کنید .کمتر از یک هفتـه پـس از
ارسال ،پاسخ خود را که شامل تار یخ و ساعت پیشنهادی همسویی
میباشد در یافت میکنید.

تالیف :احسان ر یاضی اصفهانی
تمام حقوق این کتاب برای نگارنده آن محفوظ است
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ضمیمه  :1تمرینهایی برای آشنایی با حس کردن و دیدن انرژی

ر یکی به شما کمک خواهد کرد که توانـایی حـس کـردن و
دیدن انرژی خودتان را با تمر ین افزایش دهید .توجه داشته باشید

که تمر ینات این بخش جزء ر یکی نیستند اما انجام ایـن تمر ینـات
به طور منظم و یادداشت نتایج به گسترش تجربیـات شـما کمـک
خواهد کرد و من توصیه میکنم پیش از همسویی ر یکـی یکـی دو

روز این تمرینها رو انجام بـدین و از همـون موقـع یادداشـت رو
شروع کنین و بعد از همسویی حسـی و دیـداری هـم تمرینهـا و

یادداشت رو ادامه بدین:
تمر ین دیدن انرژی:

ترجیحا بعد از دوش گرفتن ،در جای نسبتا تـار یکی کـه در
آن هیچ منبع نـور خیرهکننـدهای وجـود نداشـته باشـد بنشـینید.

انگشتان اشاره دستها را به هم بزنید و پس از چند لحظـه آنهـا
را از هم دور کنید .حاال از فاصله حدودا  30-20سانتیمتر ی آنهـا را
به طرف هم بیاور ید .این کار را بسیار آرام انجام دهید و به هـوای

بین انگشتان نگاه کنید .وقتی انگشتان بـه هـم رسـیدند آنهـا را
حدود دو سانتیمتر از هم دور کنید و به فضای بین آنهـا بنگر یـد.
چشمان خود را از تمرکـز خـار

کنیـد و انگشـتها را کمـی دور و

نزدیک کنید .احتماال میتوانید چیزی شبیه دود یا غبار شیری رن
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رنگی را ببینید که بین دو انگشت شما هستند و بـا

دور و نزدیک کردن انگشتانتان کمی کش میآیند.
این تمر ین رو میتونین بـا انگشـت شسـت و اشـاره یـک

دست هم انجام دهید به این صورت که انگشتان شسـت و اشـاره

یک دست را به هم بزنید و بعد مثل باال حدود دو تا سه سـانتیمتر
از هم دورشان کنید و به میان آنها نگاه کنید.
معموال راحتتر ید که دستها را از بدن دور گرفته باشید تا

فاصله چشم و انگشت بیشتر باشد.

اگر توانستید تمر ین فوق را در فضای باز و در هنگام طلـوع
یا غروب خورشید که هوا خیلی روشن نیسـت هـم انجـام دهیـد.
طوری بنشینید که آسمان رو به روی شما باشد و همـان تمـر ین را

انجام دهید .حتما نتایج حسهایتان را هر روز (حتی اگـر بـه ایـن

نتیجه رسیدید که هیچ چیزی دیده نشد) یادداشت کنید.

پس از تمر ینات فوق اگر خواستید انرژی دیگـران را ببینیـد،
اول از آنها اجازه بگیر ید ،سپس اگر اجازه دادند از آنها بخواهیـد
در یک اتاق با نور کم مطابق آنچه در باال گفته شـده در برابـر یـک
زمینه کامال تار یک یا کامال روشن قرار بگیرند و به طـور مالیـم روی
شکل صورتشان تمرکز کنید ،چشمان خود را از تمرکز خار

کنیـد و

بــه اطــراف ســر و شــانههایشــان بنگر ی ـد .اگــر ای ـن تمــر ین را در

کوهستان انجام دهیـد طـوری کـه فـرد پشـت بـه آسـمان باشـد
راحتتر خواهید بود .همچنین ممکن است قبال هـم حـوزه انـرژی
سخنرانان یا اساتیدی را ناخودآگاه دیده باشید.
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تمر ین حس کردن انرژی:
آرام بنشینید .کف دستانتان را به تندی به هم بمالید .پس

از حدود  30ثانیه مالش رو متوقف کنید و انگشتان دستهایتان را
باز و بسته کنید (از تقر یبا مشت تا باز و بالعکس) و این کار را هـم

حدود  30ثانیه ادامه دهید .حاال دستان خود را حـالتی بـین «بـال

بال زدن» و حالتی کـه بـرای خشـک کـردن دسـت خـیس تکـان
میدهند تکان دهید و این کار را هم حدود  30ثانیه ادامه دهیـد.

حاال چشمهایتان را ببندید و در حالی که کف دستها را رو به هـم
گرفتهاید دستها را از فاصله دور به آرامی به هم نزدیک کنید .این

کار را خیلی ارام انجام دهید و به حس دستتان دقت کنید .بعضی

جاها حسی خواهید داشت شبیه به اینکه دستتان از یـک محـیط
وارد محیط محکمتر یا نرمتر ی میشود انگار هوای ایـن دو محـیط
متفاوت است یا ممکن است احساس کنید یک توپ هوای محکـم

بین دو دستتان وجود دارد .این تمر ین رو با آرامش و به نرمی و با
صرف وقت انجام دهید .به اینکه دستها نسبت به هم چه حسی

دارند و کف دستها چه حسی را تجربه میکنند دقت کنید .پـس
از یکی دو بار دور و نزدیک کردن دستهایتان ،دسـتها را دوبـاره
به هم بمالید (فقط مـالش) و دوبـاره دسـتها را دور کنیـد و بـه
حسی که در حین نزدیک کردن آنها دار ید توجه کنید .حتما نتایج

حسهایتان را هر روز (حتی اگر به این نتیجـه رسـیدید کـه هـیچ
چیزی حس نشد) یادداشت کنید.
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یک تمر ین دیگر میتواند تـالش بـرای حـس کـردن تـوپ

انرژی حول زانوهایتان باشد به این شکل که پـس از انجـام مـوارد
فوق ،دست را از فاصله به سمت زانویتان ببر ید و به حس دسـتتان

توجه کنید .حتما نتایج حسهایتان را هر روز (حتـی اگـر بـه ایـن
نتیجه رسیدید که هیچ چیزی حس نشد) یادداشت کنید.
تمر ین عبادت:
پس از تمرینهـای فـوق ،یـک نمـاز را بـا مسـتحباتی کـه
برایش میدانید و بخصوص با خواندن اذان و اقامـه قبـل از نمـاز

بخوانید( .اگر مسلمان نیستید به جـای نمـاز یـک آییـن مـذهبی
مشابه را به صورت کامال اصولی و به آن شـکلی کـه از بچگـی یـاد

گرفتهاید و با رعایت تمام مراسم آن انجام دهید) به حسهایی که
در حین نماز داشتید توجه کنید و حتما هر بار نتـایج حسهایتـان
را (حتی اگر به این نتیجه رسیدید کـه هـیچ چیـزی حـس نشـد)

یادداشت کنید.
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ضمیمه  :2برخی از مدارک من
در صفحات بعد ،تعدادی از مدارک و گواهیهای مرتبط بـا

ریکی نگارنده را مشاهده مینمایید .اغلب ما هنوز فکر میکنیم که
تعداد و نوع مدرکهای یک فرد ،عامل تعیین کننـده اصـلی بـرای

انتخاب توجه و شنیدن حرفهای اوست پس اگر ایـن مـدارک بـه
ذهن شما آرامش میده ،هیچ اشکالی نداره اما میخوام تاکیـد کـنم
که صرفا مدارک یک فرد هیچ وقت نمیتونه تعیین کننـده درسـتی
صحبتها و یکپارچگی شخصیت او باشه.

بخصوص ایـن روزهـا صـفحات زیـادی روی اینسـتاگرام و
سایر شبکههای اجتماعی توسط کسانی که راست یـا دروغ ،ادعـای
مدارک بینالملی دارند متاسفانه درحال آموزش ترسها یا نظـرات
شخصی خود به عنوان مطالب قطعی هستند .پس ازتون میخـوام

که به خود حرفها توجه کنین و نه به مدارک آدمها .دو راه اصـلی
برای سنجش اعتبار حرفهای یک استاد هست :اولی جسـتجو بـه
زبان انگلیسی و خواندن هم نظرات موافق و هم نظرات مخـالف و

دومی توجه به حس درونی و شهودی خود شما .همیشـه بـه یـاد

داشته باشید که مسیر عرفان ،مسـیر عشـق و خرمـی اسـت و نـه
ترس و دفاع.
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ضمیمه  :3تجربیات زمان همسویی
همونطور که تا اینجا گفتیم با اینکه همـه همسـویی را بـه
طور کامل در یافت میکنند ،تجربیات افراد در هنگام همسـویی بـا
ر یکی بسیار متفاوت است و از تقر یبا هیچ چیـز حـس نکـردن تـا
مشاهده موجودات معنـوی و گفتگـو بـا آنهـا متغیـر اسـت امـا
معمولتر ین حسها حس گرما یا گزگز در تمام یـا برخـی از نقـا

بدن میباشد.

در ادامه قسمتهایی از برخی از تجربیات از راه نزدیک و از
راه دور آورده شده تا هم تصـور بهتـر ی از همسـویی از راه دور بـه

شما بدهد و هم با تجربیات دیگران آشنا شـوید .بـدیهی اسـت از
نظــرات داده شــده در بهبــود کالسهــا کمــک گرفتــه شــده و

میشود تا هربار بهتر از بار قبل باشیم.
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الف -تجربههایی از کالسهای حضوری
امروز خودم به آرامش خوبی رسیدم و به نظـر مـن خـوبی
دوره به این بود که هم کارهای عملی ز یاد بود و تجربه ز یاد کسـب
میشد و هم مباحث تئوری بر خالف بعضی کالسها ،خیلی واضح

و قابل فهم بود .گاهی کمـی خسـتهکننده میشـد و نشسـتنهای

ز یاد روی زمین کمی اذیت میکرد .به نظر من توضیحات مربو

به

مدیتیشن داینامیک کمی کم بود و اگر درباره نتایج و علتهای آن
بیشتر توضیح داده میشد بهتر بود و البته در جمـع کمـی سـخت
بود که خودمان را رها کنیم ،و از شما هم تشکر میکنم.

به هنگام در یافت انرژی پس از بستن دستانم ،یک میـدان
انرژی ز یادی میان دستانم احساس کردم و انگشتانم ابتدا میلرز ید

به تدر یج آرام شدند .حضور خدا را عمیقا احساس میکردم خیلـی

نزدیکتر از همیشه و قلبم شروع به ضربان تندتر کرد .به هـر حـال
تجربه بسیار قشنگی بود.

لذت بردم ،آرامش گرفتم ،عصبانیت خود را فراموش کردم.

تجربه بسیار خـوب تبـادل انـرژی و عشـق .سـاعات کمـی

طوالنی به نظر میرسید اما پس از یک آنتراکت و تجدید انرژی به
ساعات بسیار مفید تبدیل شد.
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با تشکر از بانیان جلسه من امروز بـه آرامشـی رسـیدم کـه
خیلی وقت منتظرش بودم کالس خـوب و جـامعی بـود فقـط اگـر
آهن

صدایش یه مقدار آهستهتر باشد چـون بـا صـحبت اسـتاد

داخل میشد و صدای استاد مشخص نبود.

در این جلسه ر یکی 1و 2را گذراندم دوره بسیارقابل استفاده

بود در جهت  relaxationو نیز کسب انرژی بسـیار قابـل اسـتفاده
بود.

در مجمــوع تجربــه بسـیار خــوبی بــود .بعضــی از مراحــل

طوالنی و خستهکننده بود .انرژیهای گروهی بسـیار بسـیار خـوب
بود .آهن

های بسیار خوبی انتخاب شده بـود از تمـام دوسـتان و

برگزارکنندگان این گرد همایی تشکر میکنم.

ممنــون از بــی ر یــا بــودن و مهربــونی شــما کــه ســبب

میشه انرژی ذهنی هم با شما تبادل بشه .
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در کل احساس آرامش و البته مشکلی که بعد از 2سال حل

شد( .این مشکل مربو

به دندانم بود که هیچ کس متوجـه علـت

نمیشد).

هیچ تغیر ی را حس نکـردم و حـس متفـاوتی نسـبت بـه
گذشته نداشتم.

بعد از انجام دادن ر یکی شبها خوب میخوابم قبـل از آن

به دلیل فشارهای کاری خوابهای بـد ،ز یـاد میدیـدم و صـبحها
خســته از خــواب بیــدار میشــدم امــا االن وقتــی صــبح بیــدار

میشوم پر انرژی و سر حال هستم.

در کل احساس تغییر روحیه بعد از انجام ر یکی داشتم ولی
زمانی که باید صرف انجام ر یکی میکردم محدود بود .فکر مـیکنم
احتیا

به تمرکز بیشتر ی دارم.
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ب -تجربههایی از همسویی از راه دور
سبک شدم عضالت شکمم منقبض شد ،کارهای بدی که
قبال کرده بودم مدام میاومد در یادم ،دو یا سه بار حالتی که
انسان از جایی میافتد را پیدا کردم اول حس بدی داشتم بعدا کم

کم حس خوبی پیدا کردم.

اســتاد انــرژ ی ز یــادی رو در یافــت کــردم  ،تــو کــل بــدنم
مخصوصا دستام حس کردم ،اولش استاد چنتا گـل بـزرگ طالیـی

رن

دیدم و بعدش  2تا مثلث توی هم ،اما بیشتر در یافت انـرژ ی

رو حس کردم

میخواستم بگم قبلش همش میترسیدم كـه حسـش نمـنم

اما عالی بود .و مطمئنم كه كامال حسش كردم

همش فمر میمردم از سر حسش كنم امـا مثـل حـس پـر شـدن و
جار ی شدن از پا شروع شد و من ناخوداگاه اشـمام جـار ی شـد تـا
احساس كردم كه كامال پر شدم .از شوق فقط تو دلم میگفتم مرسی
عالی بود و ممنون از شما كـه باعـث همچـین تجربـه ای شـدین.

تشمر
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ابتدا کف دستام شروع بـه گـرم شـدن کـرد ،بعـد سـر درد
خفیفی شروع شد ولی کوتاه بود و قطع شد ،روی شـونههام انقـدر

سنگینی احساس میکردم مثـل شـمع آب میشـم ،وجـود خـدا رو
حس کردم که به سمتم اومد و من رو در آغوش کشید و اینجا بـی

اختیار گر یه کردم ،بعد از اون درد خفیفی به سـمت کمـرم حرکـت
کرد و یکباره به سمت دو تا پام کشیده شد به حدی که حس کردم
پاهام فلج شده و در انتها سوزش شدیدی مثل فرو شدن مـیخ بـه

کف پا داشتم که خیلی درد داشتم.

توفان الکتر یسیته مثل آهنربا را از نوک پاهایم تا سرم
مدام احساس میکردم .پاهایم روی زمین به صورت خوابیده بود

که به سمت آسمون برگشت .در تمام طول در یافت همسویی
صدای مو

در یا را میشنیدم و بعد از اتمام مزه شوری در یا را در

ز یر زبانم حس میکردم .پیر مردی با کت و شلوار توسی مدام به
من میگفت نگران نباش ما همیشه با تو هستیم بعد از مدتی
موجودی خبیث و وحشتناک سعی میکرد از سمت پای راستم وارد
بدنم شود و مرا تسخیر کند از نوک پاهایم سرمای شدیدی

احساس میکردم که مجبور شدم روی خودم پتو بکشم .من
ترسیده بودم و مدام از فرشته کمک میخواستم و در نهایت فرشته

برنده شد (من فرشته را تشکیل میدادم مثال توانگری ،محبت،
سالمتی)
تمام بدنم مثل گچ سفید شده بود بعد مثـل شیشـه شـدم

راحت و بی وزن بود فرشته به من مژده دادن که مـا پیـروز شـدیم
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من به فرشته گفتم میخواهم به همسرم کمک کنم ولی اهر یمن به
من میگفت تو با نیروی من قویتر ی ولی من نمیخواسـتم مـدام
میترسیدم که تسلیم اهر یمن بشم بعـد دیـدم درون درهای خیلـی
ز یبا مثل همونی که در شـمال تجربـه کـردم قـرار دارم و االن و آن

پیرمرد در باالی صخره ایستاده و چند مرد پیر و مسن که من فکـر
کردم که آنها ُاستادن در اطرافم بودن کـه بـه مـن نگـاه تحسـین
آمیزمی کردن و آن استاد بزرگ گفت این استادان همه آمدهاند تـا

به تو کمک کنند ما و تمـام فرشـتههای روی زمـین بـرای تـو دعـا
میکنیم  .ولی من در بین آنها دنبال خدا میگشتم که یـاد حـرف

شما افتادم که گفتید (خدا آنقدر به شما نزدیکه نمیشـه همـدیگرو
فراموش کنین) بعد ناگهان همه جا تار یک شد و آن نور هفت رن

را دوباره دیدم و بعد به خواب فرو رفتم و بعد دیدم تـه اون دره در
یک پژو  GLXیشمی هستم با دو نفر از همکارام و درباره غذای یک
رستوران صحبت میکنیم و برای آنها توضیع مـیدادم کـه ر یکـی
گرفتم که به همسرم کمک کنم و وقتی بیـدار شـدم دیـدم سـاعت

 10:30دقیقه است ناگهان دیدم که گرسنه هستم شـروع کـردم بـه
غذا خوردن و در تمام طول برنامه سعی میکردم همه چیز را به یـا

داشته باشم تا بتوانم بنویسم.

من کامل متوجه شروع همسویی شدم ،اول مثل یک مـو
تو کل بدنم حسش کردم ،ولی بعـدش تـو ناحیـه سـرم احسـاس

سنگینی کردم

172

ريـکی :شفا و جذب موهبتهای الهی

لباس روشن پوشیده بـودم و شـمعی نیـز بـه رسـم عـادت
همیشگی روشن کرده بودم و عود نیز...

ابتدا حضور انرژی را احساس میکردم در اطراف خودم ولی

بعــد احســاس کــردم کــه انــرژی از پاهــایم بــه ســمت بــاال

میآید و کمکم در همه وجودم پراکنده میگردد

احساس شعفی داشتم و مملو از قدردانی و سپاسـگزاری از
خدای مهربونم از همه و همه احسـاس شـکرگزار یم مثـل همیشـه
نبود احساس میکردم خیلی ز یاد و ز یاد شکرگزارم بابت تـک تـک
اعضای بدنم اطرافیانم و هر آنچه داشتم در نظرم مجسم میشـد و
من شکرگزار بودم احساس شعف خاصی بود
رن

های زرد ،من غرق در رن

هیچوقت در مراقبههام رن

زرد شده بودم تـا بـه حـال

زرد ندیده بودم ولی این بار همـه جـا

زرد بود و من شناور بودم احساس لذت بخشی بـود و یـک لحظـه

احساس کردم که دستم به سمت باال حرکـت میکنـد و مـن بایـد
خودم را رها کنم و همین کار را کردم دستم به سمت باال آمد و بـر

دستانم و بـر سـرم و چشـمانم کشـیده شـد و بـر روی قلـبم نیـز.
همچنین کم کم احساس گرما در من کم شـد بـه طـوری کـه خـود
درک کردم شاید همسویی تمام شده باشد

احساس بسیار خوشایندی دارم بسیار عالی احسـاس غنـی

دارم احساس شعف شادمانی که در هیچ بازاری فروشی نیست.

از اینکه از درون اینگونه شادمانم بسیار خرسندم خوشـحال

و سپاسگزار اول از خدای مهربونم و بعد از استاد گرامی خودم
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ممنون از ارسال همسویی و همچنین فایـل مربوطـه هنـوز

نتوانســته ام فایــل را کامــل بخــونم چــون حتمــا ســؤال پیــدا
میکنم که از شما بپرسم فقط یـک سـؤال چـرا در همسـویی فقـط

بخشی از بدن آن را حس میکند؟ درباره خودم فقط نیمـه راسـت
سر و دو انگشت شست و اشاره دست راست .میشه در این مـورد
کمی توضیع بدین؟ چون در همسویی  1هم تقر یبا همچین حـالتی
وجود داشت اما یک چیز که خیلی برایم جالب بود نورهـای رنگـی

ز یبا با شکلهای جالب بود که حس کردم البته مثل اینکه کمی هم
خوابم برد .یک سری احساسات که همیشه در مدیتیشن داشتم که

اینبار هم تکرار شد مثال گزگـز کـردن کـف دسـت و برخـی دیگـر از
نواحی بودن که اینها احساس قرار گرفتن در یک میدان مغاطیسی
متحرک اما چیز جدید و خیلی شگفت انگیز برای من که این دفعـه

را با سیر دفعات مدیتیشن متمایز میکردم این بود که من همیشه
با تمرکز چاکرای  Crownبه اندازه یک سـکه و بـا سـنگینی حـدودا

یک کیلو گرم احساس میکردم ولی این بار بـه مـدت چنـد ثانیـه
احساس کردم یک مفتول ضخیم و خیلی محکم چسبیده به سرم و
در عین حال با فشار در حـال خـم شـدن بـه پـایین اسـت جالـب

اینجاست که دیشب هم قبل از خواب دراز کشیدم که تمر ین کنم 2
بار و هر بار به مدت حدودا  10ثانیه همین احساس ولی قویتر بـه

سراغم اومد البته اینبار به صـورتی کـه فشـاری کـه حالـت تنـاوبی
داشت در هر ثانیه یک بار ضعیف و قـوی میشـد مـن آدم خیلـی

شکاک و دیر باوری هستم ولی مطمئنم این احساس آخری دسـت

خودم نیست و این نیرو و فشار منشا خارجی داره.
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تقریبا خوابم برد .خواب و بیدار و همون چیزایی کـه آدم از

افکار روزمره در این حالت بـرایش مـرور میشـه رو داشـتم و مثـل
دفعات گذشته و چیز خاصی احساس نکردم.

توی اتاقم دیگه دوس ندارم از اتاق برم بیرون پیش بقیه
اولش یه كم حس مور مور شدن توی دست و پام داشتم

یه رنگایی دیدم كه توی بیداری هیچ وقت ندیدم مـن اولـش روی
یه تاب بودم و یمی داشت تمونم میداد بعد زمـین وسـط دسـتام
بود گذاشتمش روی قلـبم بعـد بـازش كـردم كـه تمیـز بشـه بعـد
بوسیدمش ،من پروانه با بالهای شفاف بودم
كلی گل ،رن

طالیـی ،نمیـدونم ،صـدای بقیـه اعضـای خـانوادرم

میشنیدم ،هم اینجا بودم هم نبودم

امشب بدنم ،کمکم سنگین شد و کمی گزگز میکرد عضـالتم حالـت

جمع شدگی داشت.
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باز هم یادآوری میکنم که هر کس در همسـویی اونچـه رو

که نیاز داره در یافت میکنه و این شامل نوع تجربه هـم میشـه و
تکرار میکنم کم یا ز یاد بودن تجربه و نـوع اون هـیچ ارتبـاطی بـا

قدرت همسویی ،توانایی ر یکی یا خوب و بد بودن آدمهـا نـداره و
هرکس چیزی رو که در اون لحظه نیاز داره در یافت میکنـه و ایـن
تجربه حتی تحت کنترل استاد هم قرار نداره.

پس از مطالعه کامـل کتـاب ،بـرای درخواسـت همسـویی

مرحله اول میتوانید بـه آدرس http://www.PersianReiki.com
یا در صورت خطا در آدرس فوق به http://www.PersianReiki.ir
مراجعه فرمایید و با کمی دقت لینک ثبت نام ریکی 1را پیدا کنیـد.

کمتر از یک هفته پس از ارسال مشخصات مطابق توضـیحات در

شده در سایت ،پاسخ خود را که شامل تار یخ و ساعت پیشـنهادی

همسویی میباشد را جهت هماهنگی در یافت میکنید.
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