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  سرآغاز

تر بـا  با خواندن اين كتاب، نه تنها در قالب كالم بلكه در سطحي بسيار ظريف

كراني است اصلي بين ما به واسطه انرژي بيپيوند . ديگر مالقات خواهيم نموديك

در واقـع ارتبـاط بـين مـا     . كه همانند مادري مهربان ما را در آغوش گرفتـه اسـت  

گيرد بلكه از لحظه حضورمان در اين دنيا همـواره وجـود داشـته    اكنون شكل نمي

  . است

چه عالي، كه اين ارتباط عميق و دائمي بين ما و همه مخلوقات در يك كيفيت 

بخش سرور و سرزندگي بـراي تمـامي   ارتباطي كه بتواند الهام. تر رقم بخورداليع

   .طرفين آن باشد

هـاي شـلوغ و پيچيـده،    و با وجـود ذهـن   امروزي نابسامانزندگي در شرايط 

. نياز مبرم زنـدگي انسـان اسـت    "سادگي"و  "آرامش "بخشي نظير كيفيات لذت

. براي تجربـه آرامـش و شـادابي دارنـد     كار حسي سادهعموم مردم نياز به يك راه

كاري ساده كه نه تنها به شلوغي و پيچيـدگي ذهـن نيافزايـد، بلكـه از بارهـاي      راه

  . بكاهدنيز اضافي ذهن 



 

راهي است كه در آن سادگي طبيعي در همراهي با عشـق و مهـر بـه     "يكيرِ"

ريـف  راهي به سوي جريان طبيعت و همراهي با آن در سـطح ظ . آيدتجربه درمي

  .هستي

معناهـايي  . كنـد ريكي راهي است كه ما را به معناهاي عميق كيهاني نزديك مي

تـوان در همراهـي بـا    با ريكي مي. كندتواند سالمتي را به زندگي ما جاري كه مي

توان اتصال عميق خويش را با كيهان حس كـرد و  مي. قوانين طبيعت حركت كرد

  .به آن گشوده بود

. تي از طريق انرژي كيهاني، در ارتباطي متقابل قرار دارنـد هاي هستمامي پديده

اي در هر سوي دنيا، بر دورترين ذرات ديگر اين عالم اثر ارتعاشـي ايجـاد   هر ذره

اگر هر انساني در هر جاي دنيا بـه كيفيـت    .گيردتاثير مي هااز آن كرده و همچنين

تردگي كيهـان ايجـاد   آرامش و سادگي طبيعي دست يابد، تاثيري انرژيايي بـه گسـ  

بخش بر اعماق وجود تمامي مخلوقات تاباند، اثر شاديارتعاشي كه او مي. كندمي

  . ديگر خواهد نهاد

بنابراين وقت آن است كه هر كسي در همسو شدن خود با طبيعت بكوشد تـا  

زيـرا كـه ظـاهرا جامعـه     . نقش انساني خويش را در جامعه بزرگ زميني ايفا كنـد 

كران طبيعـت غافـل سـاخته    بخش كيهان است كه خود را از شعور بيزميني تنها 

  .است

بخـش طبيعـي ماننـد يوگـا،     هاي سالمتاي از روشخوشبختانه امروزه گستره

در دسـترس  ... ، ماسـاژ درمـاني، سـتاره بينـي و     ميوپاتي، آيورودا، طب سـنتي هو



 

بيعي سالمتي همگان وجود دارد كه هر كدام به نوعي بر بازگشت انسان به روند ط

  . كنندكمك مي

اي نگر، روش ريكي نيـز جايگـاه ويـژه   هاي كلدر ميان طيف وسيع اين روش

ريكي در روندي انرژيـايي و بـدون اسـتفاده از هـيچ ابـزار      . براي خود يافته است

هـاي دشـوار فيزيكـي،    هاي زمان و مكان و يا تكنيـك دارويي، و بدون محدوديت

ا براي انسان پرمشغله امـروز بـه ارمغـان آورد تـا بـا      توانسته راهي ساده و آسان ر

  . طبيعت آشتي كند

گـر پـذيرش صـميمانه جامعـه     گسترش روزافزون ريكي در سراسر دنيا نشـان 

حال ريكي هنوز هـم  با اين. يابي استهاي سالمتبشري امروز به اين گونه روش

اي رفي ريكي، تجربـه توان با معهنوز هم مي. آشنا استها نابراي بسياري از انسان

  . از آرامش و شادابي طبيعي را به همنوعاني هديه داد كه واقعا به آن نياز دارند

ها به زنـدگي   انسان وزشي سعي داريم تا در بازگشتما با نوشتن اين كتاب آم

كه هر انساني، هر لحظـه و  داريم به روزي  و اميد. قش كوچكي ايفا كنيم، نطبيعي

  . اين نقش انساني باشد هر كجا در حال اجراي

  

  ناديا صحت

 فرزاد ابراهيمي

  



 

 

 

  



 

  

  

  

  انرژي و آگاهي

  "انرژي بدون آگاهي كامل نيست"

 1هاي وِدايـي مراقبهدر  ماناستاد گرانقدر زبان را از گهربار هنگامي كه اين كالم

عجيبـي از ابهـام در    حس. متزلزل شد ماناز باورهاي يعظيم ، انگار بخششنيديم

  . مرتعش شد انوجودم

   شـما هـر چـه    . ادامـه داد؛ تغييـرات انـرژي كـامال پايـدار نيسـتند      استاد عزيز 

سازي كنيد، باز هم در معرض آلودگي انرژي قـرار خواهيـد   تان را پاكهايانرژي

تغييراتـي   تنها تغييرات پايدار براي انسان، .از به پاكسازي روزانه داريدت و  نياشد

انسان بعـد از مـرگ جسـمي، بـدن انـرژي      . دهداست كه در سطح آگاهي رخ مي

 اش دهـد، امـا تحـوالت آگـاهي    را با تمام تغييـراتش از دسـت مـي    )بدن پرانيك(

  . ماندباقي مي همچنان

شتيم تا اگر استاد اين سخن را در زماني پيش از آن گفته بود، آمادگي ذهني ندا

شـان، در  اما ايشان با استفاده از نـداهاي عميـق فطـري   . آن را به خوبي درك كنيم

اي محكـم امـا  مـان ضـربه  سطحي ترين زمان و مكان بر آجرهاي باورهايمناسب

                                                           
1
 .توضيح داده شده است 14اي از علوم ودايي است كه در صفحه هاي ودايي شاخهمراقبه -   



 

 

هـاي  منظور باورهايي است كـه در طـي دوران آشـنايي بـا روش    . دلنشين نواختند

  . انرژي بخشي بدست آورده بوديم

مان گذشـت كـه   اين كالم جان نواز، تصاوير هنرجويان بسياري از ذهنبعد از 

  كـه  بخشـي بودنـد بـدون آن   هـاي متنـوع انـرژي   مدام در پي انواع و اقسـام روش 

كردند تا با يـك  ها هم مانند ما تالش ميآن. شان معطوف سطح آگاهي باشدتوجه

هـر دو بـال انـرژي و     در حالي كه اين پرواز لذت بخش نياز بـه . 2بال پرواز كنند

  . آگاهي داشت

اين نبود كه آگاهي به تنهـايي مهـم اسـت و انـرژي ارزشـي       البته منظور استاد

نظيري را به مـا  هاي بيندارد، زيرا ايشان هم در زمينه آگاهي و هم انرژي آموزش

  .كردندارائه مي

و ا. انسان موجودي است از جنس آگاهي كه كالبدهايي از انـرژي را داراسـت   

زيـرا تمـام   . تواند بدون وجود انرژي زندگي در جهان خلقت را تجربـه كنـد  نمي

اين يك باور چندين هزارساله در علوم باستاني است . جهان از جنس انرژي است

  .كه امروزه علم مدرن نيز آن را به زبان خود بيان كرده است

                                                           
٢
بايد تاكيد كنيم كه خوشـبختانه در آن زمـان مـا از بهتـرين نـوع آمـوزش روش ريكـي         -  

 .ها داشـتند بهتريناستاد عزيز ما در روش ريكي تمام سعي خود را در ارائه . برخوردار بوديم
 .   هدايت كردند آن استاد گرانقدرودايي و  هايحتي ايشان خودشان ما را به سمت مراقبه



 

 

   مـان را بـر ايـن هـدف مهـم نهـاديم تـا        تمـام سـعي   از درك كالم استاد،پس 

تجربيـات  . هاي انرژي بخشي را در خدمت به تحول آگاهي به كـار گيـريم  روش

. ايجاد كنـيم  "ريكي"جديدمان موجب گرديد تا تحولي كارآمد در آموزش روش 

در واقع سعي كرديم ريكي را بـا همـان اهـداف ژرفـي كـه در خـود نهفتـه دارد        

تواند تحول معنـايي چشـمگيري   ها ميكه تعمق بر آن اهداف ژرفي. آموزش دهيم

  .در انسان ايجاد كند و او را به پيمودن آگاهانه راه طبيعي خويش تشويق كند

  

  هاي كتاببخش

جايي كه ممكن است شما به تازگي با بدن انـرژي و روش ريكـي آشـنا    از آن

. به شـما ارائـه كنـيم   باره اي مطالب عمومي را در اين، نياز است تا پارهباشيد شده

ه و بيش از حد به بسيار مختصر و مفيد بود ، تالش ما بر اين است كه اين مطالب

باره ريكي در دسترس است كه هاي بسياري درزيرا كتاب. جزييات پرداخته نشود

  . ها را به شما معرفي خواهيم كرددر خالل مطالب، آن

اشـتن خالصـانه ادراك و   هدف اصلي ما از نوشتن ايـن كتـاب، در اختيـار گذ   

آمـوزش   تمـرين و  هـا اي است كه خودمان به طور مستقيم در طـول سـال  تجربه

داريم كه بتوانيم هر دو بـال پروازتـان را پـرورش     آن اميد .ايمريكي بدست آورده

  . دهيم



 

 

 

اگر شما پيش از اين با موضوع بدن انرژي آشنايي داشته و يا مطـالبي در ايـن   

 صـفحه (توانيد از خواندن بخش بدن انرژي صورت تمايل مي ايد درزمينه خوانده

  . صرف نظر نماييد) 28تا  16

هـايي در ايـن زمينـه    همچنين اگر كاربر روش ريكي هستيد و يـا قـبال كتـاب   

)  64 تـا 16صـفحه  (توانيد از خواندن بخش اول ايد، در صورت تمايل ميخوانده

  . صرف نظر نماييد

به بعـد را بـا دقـت و تعمـق     ) 65 صفحه(كنيم كه از بخش دوم اما توصيه مي

شـوند مفيـد   اين مطالب نه تنها براي كساني كه با ريكـي آشـنا مـي   . كامل بخوانيد

 .است بلكه براي تمامي كاربران و حتي اساتيد ريكي نيز جذاب و كارآمد است

 

  



 

 

 

 

  بخش اول

  

  يكيرِ
 يكپارچگي انرژي فرد با كيهان

 

  



 

 

تواند آموزگار تو باشـد،  طبيعت مي

  . تا بودن را بياموزي

اشـد تـا   بخـش تـو ب  تواند الهاممي

دوباره همسو گشته و بخشـي از آن  

  .شوي

  

  بدن انرژي
هـاي كهـن   موضوع بدن انرژي يك علم چندين هزار ساله است كـه از تمـدن  

بـاره  بنـدي شـده در ايـن   مطالـب طبقـه   ترينكامل. است به ارمغان ماندهمان براي

هاي كهني هستند كه امروزه متعلق علوم ودايي دانش. مربوط به علوم ودايي است

شود اين علوم مربوط به آرياييان باستان اسـت كـه   گفته مي. به سرزمين هند است

  . در هند رشد قابل توجهي داشته و تا امروز به خوبي حفظ شده است

هايي در زمينه خودشناسي، هستي شناسـي و  موعه دانشعلوم ودايي شامل مج

تـرين ايـن علـوم،    و گسترده ترينشده شناختهرسيدن به رهايي و تكامل است كه 

  . دانش يوگا است

كهن، توجه به بدن انرژي از وظايف روزمره انسـان بـه حسـاب     در اين دانش

   زيرا كه سالمت بدن انـرژي موجـب سـالمت جسـم و ارتباطـات انسـان       . آيدمي

همچنين بدن انرژي ابزاري براي رشد و صعود آگاهي انسان بـه سـطوح   . گرددمي
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هـاي  و اجـراي تكنيـك  ) پرانـا (در واقع پرداختن به انرژي حيـاتي  . است ترعالي

. كنـد دگي ايجاد مـي خاص براي دريافت بيشتر آن در يوگا، تاثيرات عجيبي در زن

ژرف انديشان باستان، با نهايت دقت اين كالبد انرژيايي انسان را بررسـي كـرده و   

  .اندحتي به تصوير كشيده

و مراكـز انـرژي   ) نـادي (ها، بدن انـرژي از مجراهـاي انـرژي    طبق نگرش آن

نـادي در بـدن    72000در برخي متون كهن، حدود . تشكيل گرديده است) چاكرا(

همچنين چاكراهاي بسياري وجود دارند ولـي معمـوال   . شمارش شده استانرژي 

چاكراها، مراكز انرژي هسـتند كـه   . شودبه هفت چاكراي اصلي تاكيد بيشتري مي

انرژي كيهاني و انرژي فردي را با هـم تبـادل كـرده و انـرژي حيـاتي را در ابعـاد       

مجراهـاي بـدن   چاكراها همچنـين انـرژي را در   . كنندمختلف زندگي مرتعش مي

  .اندازندانرژي به جريان مي

هايي براي سال است كه محققين علم مدرن اقدام به ساخت دستگاه 50حدود 

  امـروزه  . انـد گيري و به تصـوير كشـيدن ايـن كالبـد ظريـف انسـان نمـوده       اندازه

اي ساخته شده كه ارتعاش تابيـده شـده از انسـان را دريافـت     هاي پيشرفتهدستگاه

حتـي ميـزان   . كننـد اساس آن خصوصيات شخصيتي فرد را معـين مـي   كرده و بر

البتـه هنـوز راه بسـياري    . كننـد شان را نيز مشخص مـي فعاليت چاكراها و سالمت

چه را كه خردمندان باستاني ديـده و درك  مانده تا تجهيزات مدرن بتوانند دقيقا آن

  . اند را به نمايش در آورندكرده
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توانيـد كـاركرد   هاي خردمندان ودايـي مـي  و آموزه براي درك بهتر بدن انرژي

با اين تطابق، چاكراها مانند قلب . بدن انرژي را با كاركردهاي جسم مطابقت دهيد

هـا جـاري   همانطور كه قلب خون حيات بخـش را در رگ . فيزيكي انسان هستند

ي كند، چاكراها نيز انرژي حيات بخش كه پرانا نـام دارد را در مجراهـاي انـرژ   مي

  . اندازدكه نادي نام دارند به جريان مي

هفت چاكراي اصلي در مسير سـتون  

فقرات قرار دارند كه هـر كـدام ارتعـاش    

همـانطور  . مخصوص به خود را داراست

ترين چاكرا بينيد، زمختكه در تصوير مي

كه با جسم فيزيكـي بيشـترين ارتبـاط را    

ايـن  . دارد چاكراي ريشـه يـا اول اسـت   

. ريشه ستون فقرات جـاي دارد چاكرا در 

تـرين چـاكرا در بـاالي    از طرفي ظريـف 

ستون فقـرات، روي سـر قـرار دارد كـه     

به غيـر از ايـن دو   . چاكراي تاج نام دارد

ــرات    ــتون فق ــتاي س ــه در راس ــاكرا ك چ

ها عمود به ستون فقرات بوده و در دو سمت سـتون  هستند، پنج چاكراي مابين آن

  .دارند هايي قيف مانندفقرات دهانه
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شـود چاكراهـا   گفتـه مـي  . اي سانسكريت به معنـاي چرخـه اسـت   چاكرا واژه

هاي انرژي هستند كه قابليت دريافت و تابش انرژي را در فركانس خاصـي  گردابه

هر چاكرايي وظيفه خاصي دارد كه تاثير آن در ابعاد وسيعي از زنـدگي بـه   . دارند

  . خوردچشم مي

  زير را دارا هستند؛ وظايفچاكراها به ترتيب توان گفت كه به طور مختصر مي

موالدهارا، اولين چاكرا در پايه ستون فقرات  :(Muladhara)  چاكراي ريشه

بنـابراين تـوان   . وظيفه اين چاكرا تامين اراده و ميل به بقا و زنـدگي اسـت  . است

ايـن چـاكرا تـامين كننـده     . دهـد ايستادگي در برابر خطر و حفاظت از خود را مي

  .امنيت استحس 

بــا نــام  دومــين چــاكرا، سوادهيســتانا : (Swadhistana)چــاكراي خــاجي 

ايـن چـاكرا در درون مـا يـك تمايـل      . چاكراي جنسي هـم شـناخته شـده اسـت    

همچنين احسـاس  . آفريندقدرتمندي براي يكي شدن و جفت شدن با ديگران مي

  . كند و با اندام تناسلي ارتباط داردلذت جنسي را ايجاد مي

هـاي  پورا، سومين چاكرا با فعاليتماني:   (Manipura)چاكراي خورشيدي

اين چاكرا مربوط بـه  . ذهني و تجزيه و تحليل يا هضم مسايل زندگي ارتباط دارد

  .هاي شخصيت بوده و با هويت اجتماعي شما در ارتباط استويژگي

همـدلي  آناهاتا كه چهارمين چاكرا است موجب :  (Anahata)چاكراي قلب 

اين چاكرا موجب بخشندگي، خيرخواهي و ديگـران را جزيـي   . شودبا ديگران مي

  .از خود دانستن است
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هـا  ويشودهي، پنجمين چاكرا بر بيان و ابراز ايده:  (Vishudhi)چاكراي گلو 

كند تا احساسات خود را بيان كنيـد و حتـي   اين چاكرا كمك مي. كندحكومت مي

معموال صدا و نحوه آوازخواني شما ارتبـاط  . افت كنيدامواج ذهني ديگران را دري

  .مستقيمي با اين چاكرا دارد

آجنا، چاكراي ششم با درك غريزي، تصورات :  (Ajna)چاكراي چشم سوم 

توانـد بيـنش و   اين چاكرا مي. خالق، روياها، الهامات و پيشگويي در ارتباط است

  .بصيرت عميقي را به شما ارائه دهد

ساهاسرارا، چاكراي هفتم كـه بـاالي سـر قـرار     : (Sahasrara) چاكراي تاج 

موجب آرامش ناشي از تسليم و توكل اين چاكرا . دارد جايگاه ايمان و يقين است

  .كندمي كمك گرديده و به بودن در لحظه حال

هـايي  توانيـد از كتـاب  براي دريافت دانش بيشتر از بدن پرانيك و چاكراها مي

هاي مربوط بـه ريكـي   و همچنين كتاب  "انرژي پزشكي"، "چاكرا درماني"مانند 

رهيافـت انرژيـايي بـه    "، "ريكي شيوه جامع انرژي درماني"، "روح ريكي"مانند، 

  .  استفاده نماييد... و  "سالمت

اسـتفاده   "سايت آموزشي همسـو "توانيد از دستگاه عكسبرداري همچنين مي

كنـيم، عكسـبرداري از   مندان ارائـه مـي  يكي ديگر از خدماتي كه ما به عالقه. كنيد

عكسـبرداري شـامل   . ترين دستگاه موجود اسـت بدن انرژي با جديدترين و كامل

گزارش كـاملي از وضـعيت چاكراهـا و بـدن انـرژي شـما اسـت كـه بـه همـراه           

اطالعاتي كه اين گزارش در اختيار شـما  . شودمربوطه به شما ارائه مي نمودارهاي
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حتي كساني كه هيچ زمينه . ك دوره آموزش هاله شناسي استدهد مانند يقرار مي

باره ندارند، با يك بار تجربه عكسبرداري و خواندن گـزارش مربـوط   قبلي در اين

بـراي دريافـت اطالعـات    ( .كنندبه خودشان، آشنايي مناسبي با اين دانش پيدا مي

كرده و مراجعه  (www.hamsou.com)توانيد به سايت آموزشي همسو بيشتر مي

  ).يا تماس حاصل نماييد

همانطور كه گفته شد، بدن انرژي خصوصيات مشابهي با جسم دارد كه توجـه  

مشـابهت چاكراهـا بـا    . كنـد به اين خصوصيات به درك بهتر شما از آن كمك مي

دارد كه اگر چاكراها هم مانند قلب فيزيكـي  قلب فيزيكي ما را به اين تصور وا مي

توانند مشكالتي بيش از حد طبيعي فعاليت داشته باشند، ميكمتر از حد معمول يا 

  . را ايجاد كنند

در واقع هر نوع عدم تعادلي در چاكراها موجب به هـم ريخـتن نظـم طبيعـي     

آيـد  با كاركرد ناسالم هر چاكرا نتايج ناخوشايندي به بار مي. شودحياتي مي انرژي

  .كندميكه انسان را از يك زندگي پر نشاط و روان دور 

تواند موجب نگراني و ترس يا ضعف اراده و عدم تعادل در چاكراي ريشه مي

يـا رونـد   . شود... هاي جسمي مانند مشكالت استخواني و مفاصل و حتي بيماري

تواند موجب خجالتي بودن و عدم ابراز احساسات غير طبيعي در چاكراي گلو مي

تواند مشـكالت  حتي مي. دارد گردد كه حس سنگيني و بغض را در گلو به همراه

  .كندهاي تنفسي را ايجاد ميجسمي مانند لكنت زبان، تيروييد ناسالم و دشواري
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متاسفانه مشكالتي كه ناشي از كاركرد غير طبيعي چاكراها باشد چنان گسترده 

هـاي  از نوشـته . است كه شايد ردپاي آن در همه ابعاد زنـدگي بـه چشـم بخـورد    

ط با همسر و فرزندان، شغل، ميل غذايي، خالقيت، معنويت شخصي گرفته تا ارتبا

تواند تحت تاثير چاكراهاي نامتعادل، حالـت ناسـالم بـه    و هر چيزي درزندگي مي

  . خود گيرد

دهنـده وضـعيت   در واقع شخصيت يك انسان و احساسات و عواطفش نشـان 

هـاي آن هـم تصـوير ديگـري از بـدن      حتي جسم و ناخوشـي . بدن انرژي اوست

  . نرژي فرد استا

ها به آموزش و يا كاربري اين علوم مشغولند، حتـي بـا ديـدن    افرادي كه سال

هاي عضالني چهره، يا حتي از لحن بيان شخص چهره فرد مقابل و تشخيص گره

  . توانند به مشكالت چاكراها و بدن انرژي پي ببرندمقابل، مي

توانند بنا بر شيوه زنـدگي  نيز مي) مجراهاي انرژي(ها عالوه بر چاكراها، نادي

در نتيجه جريان انـرژي در مسـيرها كـه    . و ناماليمات پيرامون دچار انسداد شوند

  . شود و نتايج ناگواري را به همراه داردها است بيمار ميشبيه جريان خون در رگ

  آيا كالبد انرژي قابل لمس است؟

   ه البتـه بـا   هـا مشـكل باشـد كـ    شايد لمس مستقيم كالبد انـرژي بـراي خيلـي   

اما تجربيات حسي مربـوط  . توان در لمس آن پيشرفت كردهاي مختلف ميتمرين

به عنوان مثال وقتي كسـي از  . ها شناخته شده استبه اين بدن براي اكثريت انسان
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تان عميقا آشنا باشيد، بـه خـوبي مـوج او و    هايشود، اگر با حسكنار شما رد مي

  . كنيدكيفيتش را حس مي

ها نگاه كه به آنشوند، بدون آنافراد مختلفي كه از پشت سر شما رد مي گاهي

هـاي مختلـف   اين حس. كنندهاي متفاوتي را براي شما ايجاد ميكرده باشيد حس

  . هاي اين افراد استناشي از كيفيات متفاوت انرژي

زنيـد بـا چـه ابـزاري     حدس مـي . البته سوي ديگر اين تجربه نيز خود شماييد

  . تان قادر به اين كار هستيدكنيد؟ شما با بدن انرژيج ديگران را حس مياموا

بينيد كـه  گرديد و ميشويد، برميگاهي متوجه يك سنگيني خاص در خود مي

  . ايدشما سنگيني نگاهش را لمس كرده. شخصي به شما زل زده است

يعنـي بـا   . ممكن است نسبت به يكي از آشنايان حـس خـوبي نداشـته باشـيد    

حـال در يـك مهمـاني    . گيـرد شكل مي تانحضور او حس ناخوشايندي در درون

شما همـان حـس هميشـگي را بسـيار خفيـف      . شودايد و اين فرد وارد مينشسته

      شـود و در دو متـري شـما    فاصله ايـن شـخص بـا شـما كـم مـي      . كنيدتجربه مي

ر شده و بر روي اش كمتاو فاصله. شودتر ميحال حس شما بسيار قوي. نشيندمي

نشيند، در اين لحظه كيفيت ميدان انرژي اين شخص را به خوبي مبل كنار شما مي

البته اين تجربه در مـورد  . كنيد و شايد ترجيح دهيد از كنار او بلند شويدلمس مي

تـان كـه ناشـي از كـم شـدن      قوي شدن حس. ند نيز وجود دارديهاي خوشاحس

  .هاي مختلف بدن انرژي استاليه حس از اي ناشيفاصله با او است، تجربه
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لمس بدن انرژي از طريق دست به پرتوجويان اي كه براي هاي سادهدر تكنيك

  .كننـد هاي بدن انـرژي را حـس مـي   ها به راحتي اليهشود، بسياري از آنارائه مي

هاي هوا تجربه كرده و يـا حـس   ها را مشابه بالشتكها تفاوت ارتعاش اين اليهآن

  .كندشان شروع به تغيير مين دستدرو

  شود؟چگونه كالبد انرژي دچار اختالل مي

يك كالبد انرژي سالمت، مانند جسم بايد در تبادل دائمي با جهـان پيرامـون و   

    همانطور كه جسـم شـما بـا هـر نفسـي كـه بـه درون        . به خصوص طبيعت باشد

دهد بايد به درون راه مي كشد بايد نفسي به بيرون پس دهد، يا با هر غذايي كهمي

  .دفعي داشته باشد، بدن انرژي نيز يك تبادل سالمت را نياز دارد

كنند امـا  شود كه مردم به جسم خود توجه زيادي ميجا شروع ميمشكل از آن

     انسـان از همـان دوران كـودكي از پـدر و مـادر يـاد       . از بدن انرژي خـود غافلنـد  

غـذا بخـورد، حمـام كنـد، مسـواك      . برآورده سازدگيرد كه نيازهاي جسمي را مي

بزند، ورزش كند و انواع و اقسام بايدها و نبايدها كـه نيازهـاي جسـم هسـتند را     

دهد تـا از بـدن انـرژي خـود     اما كدام پدر و مادري به فرزندش ياد مي. اجرا كند

 اش نياز به دوش گرفتن در سـطح داند كه بدن انرژيمراقبت نمايد؟ كدام بچه مي

داند كه اين كالبد نياز به تغذيه سالم داشته و يا محيطي سالمت انرژي دارد؟ يا مي

  طلبد؟مي
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هاي بسياري با اين دانش آشنا هستند اما در مقايسه با همه جمعيت البته انسان

خوشبختانه امروزه اين درصد رو بـه رشـد   . دهندجهان درصد كمي را تشكيل مي

  .است

  در بدن انرژي د مهم ايجاد اختاللموار

  تغذيه

انرژي كيهاني همان . شودبدن انرژي به طور طبيعي از انرژي كيهاني تغذيه مي

اقيانوس پهناوري است كه تمام اجزاي هستي را درون خود در تعادل و هماهنگي 

انرژي كيهاني كه چهره ديگري از شعور كيهاني است موجب ايجـاد  . كندحفظ مي

  . شودتعادل در همه ذرات هستي مي

ترين زمان براي دريافت انرژي كيهاني و شارژ بدن انـرژي زمـان خـواب    مهم

رود، بايد دريافت خـوبي از انـرژي كيهـاني    هنگامي كه فردي به خواب مي. است

هاي موجود در چاكراها و انسدادهاي مجراهاي انـرژي  اما عدم تعادل. داشته باشد

  .شوندمانعي بر اين دريافت طبيعي مي

هاي روزانـه و آشـفتگي   خوابيد و همچنين تنششما در چه محيطي ميكه اين

  .انرژي كيهاني هنگام خواب شوند توانند مانعي بر دريافتمي ،ذهن

تواند در طول روز از منابع انرژي طبيعـي، انـرژي سـالم را    از طرفي انسان مي

اين منابع كنيم از اما كدام يك از ما كه در شهرهاي شلوغ زندگي مي. دريافت كند

گيريم؟ هـر  منديم؟ آيا هر روز در معرض نور شفابخش طلوع آفتاب قرار ميبهره

هاي طبيعي ماننـد  رويم؟ هر روز با محيطروز به نزديكي يك سطح وسيع آب مي
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آيـد تغذيـه طبيعـي در    كوه، درخت، خاك، باغ و بوستان ارتباط داريم؟ به نظر مي

  .ايمطول روز را هم از دست داده

  گردش انرژي

بدن انرژي انسـان بـه دليـل    . ها استگردش انرژي مانند گردش خون در رگ

هاي طبيعي، دچار رونـدي غيـر طبيعـي    اش و دور شدن او از محيطنحوه زندگي

موجـب  ) نـادي (انباشتگي امواج غير طبيعـي در مسـيرهاي انـرژي    . گرديده است

ساخته شـده توسـط انسـان     هايامواجي كه از دستگاه. ها گرديده استانسداد آن

بـه لطـف   . تواند تاثيرات مخربي بر بدن انرژي بـر جـاي گـذارد   شود ميايجاد مي

مـان  محققين امروزي ما به خوبي از تاثيرات ناخوشايند امواج موبايل بـر سـالمت  

... اي و هاي صوتي و تصويري، امواج مـاهواره همچنين اكثر دستگاه. ايمآگاه شده

توانند به مرور زمـان موجـب   كنند ميي غير طبيعي را ايجاد ميكه هر كدام ارتعاش

  .ايجاد انسدادهاي مجاري انرژي شوند

توانـد موجـب   هاي اطـراف مـي  مان با انساناز طرفي نحوه زندگي ما و ارتباط

ــاخته ــدادهاي خودس ــود انس ــا ش ــرژي و چاكراه ــاي ان ــنش. اي در مجراه ــا، ت    ه

هر كس نه تنها بر بدن انرژي خـودش بلكـه    دروني تيحهاي ذهني و نارادرگيري

  .تواند بر تمامي افراد پيرامونش و حتي دنيا اثر مستقيم گذاردمي

دهد تا نيروي حيـاتي بـه درسـتي در مجراهـا     انسداد مجاري انرژي اجازه نمي

مانند رگي كه بـا مسـدود شـدن، جلـوي جريـان      . جريان يابد و به همه جا برسد
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زا سـاز و بيمـاري  انسداد در مجـاري انـرژي هـم مشـكل    گيرد، طبيعي خون را مي

  . هستند

. تواند بر كاركرد چاكراهـا نيـز اثـر بگـذارد    طبيعي ميهاي غيرانباشتگي انرژي

يعني يك چاكرا را كم كار كرده و در نتيجه چاكراهاي قبلـي يـا بعـدي آن دچـار     

تـاثير بـر   بـا ايجـاد انسـدادهاي مختلـف در مجراهـاي انـرژي و       .انباشتگي شوند

هـاي  در نتيجـه ناخوشـي  . گيـرد چاكراها، گردش انـرژي بـه درسـتي انجـام نمـي     

  .گيردگوناگوني در فرد شكل مي

  دفع انرژي

تـان كـه هـر    مانند جسم. هايي داردبدن انرژي هم مانند جسم نياز به رسيدگي

ايـن  . كنيد، كالبد انرژي نيز نياز دارد تا هـر روز پاكسـازي شـود   روز حمامش مي

تـر  از همـه مهـم  . لبد نياز دارد تا بسط پيدا كند و مسيرهايش آزاد و روان شوندكا

كنيد و در نتيجه بايد دفع سالمي داشته باشد، كالبـد  اش ميهمانند جسم كه تغذيه

  .هاي زائد را به راحتي دفع كندانرژي نيز نياز دارد تا انرژي

راي دفـع انـرژي   گاهي چاكراهاي فرعي موجود در كف دست و پا كه محلي ب

تـري  به خصوص چاكراهاي كف پا كه وظيفه قـوي . كنندهستند، ضعيف عمل مي

   كـاري  هـايي بـا اليـاف مصـنوعي دچـار كـم      در دفع دارند به خاطر پوشيدن كفش

  .شوندمي
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بنابراين يك كالبد انرژي سالمت بايد داراي تغذيه مناسـب ، هضـم خـوب از    

از . مجراها و در پايان دفـع خـوبي باشـد   طريق چاكراها، گردش راحت انرژي در 

  .تر اين بدن بايد در همسويي با شعور كيهاني فعاليت كندهمه مهم

توجهي انسـان بـه سـطح انـرژي     با توجه به مشكالت زندگي شهرنشيني و بي

خود، اختالالتي در زمينه تغذيه، هضم، گردش انرژي و دفع در بدن انرژي شـكل  

ها نياز به يك روش ساده براي سالمت ميدان انـرژي  نامروزه بيشتر انسا. گيردمي

روشي كه براي انسان پر مشـغله امـروز قابـل اجـرا باشـد و شـرايط       . خود دارند

تـرين  توان گفت كه روش ريكي كه گسـترده در اين راستا مي. سختي نداشته باشد

  .روش انرژي بخشي در دنيا است، پاسخ خوبي براي عموم مردم جهان بوده است

  



 

 

  

  

  

  ريكي
  )راه حلي باستاني براي دنياي مدرن(

بخشي در دنيا است كـه  ترين روش انرژيگسترده (Reiki) ريكي

گشوده شده هاي مختلف به روي آن آغوش گرم بيشتر ملل و فرهنگ

سادگي و كاربردي بودن اين روش ژاپني موجب شده تا عموم . است

امروزه براي تـازه واردان بـه ايـن راه،    . باشند داشتهها قابليت استفاده آن را انسان

زيرا بسياري از محافل علمـي و پزشـكي دنيـا آن را    . نيازي به اثبات ريكي نيست

كافي اسـت در  . برندريكي را به كار ميتاييد كرده و در بسياري از موارد پزشكي، 

ميليون صـفحه   12 بالغ بر. باره بپردازيددنياي اينترنت به جستجوي مطالبي در اين

بخـش ريكـي را بيـان    هـاي سـالمت  اينترنتي قابل دسترس وجود دارد كه ويژگي

  . اندكرده

هـا و كشـورهاي مختلـف راه پيـدا كـرده و      همين كه روشي به بيشتر فرهنگ

چـه بسـيارند   . گر امتيازات خـوب آن اسـت  شماري در دنيا دارد، بيانبين بيمخاط

هـاي بسـيار نتوانسـتند در بـيش از يـك يـا دو       كه با پيچيدگي مشابهيهاي روش

  .رسندكشور راه يابند و يا مخاطبان آن به يك ميليون نفر هم نمي
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بـه   (Rei)ري  .تشـكيل شـده اسـت    "كي "و  "ري"ه واژه ريكي از دو كلمـ 

بخـش در  به معناي انرژي زندگي (ki)معناي شعور برتر يا خرد الهي است و كي 

  . باشدموجودات مي

اجزاء هستي را درون خود در تعادل حفـظ   شعور كيهاني است كه همه "ري"

ور در اين نيروي ها، سيارات، انسان و اجزاء طبيعت همگي غوطهكهكشان. كندمي

خرد لطيفي اسـت كـه     "ري". كيهاني هستند و از طريق آن در پيوند با يكديگرند

  .گردددر همه اجزاء هستي نفوذ كرده و منجر به آفرينش و عملكرد هستي مي

دهد و در تمامي موجودات نيروي حيات است كه به همه چيز جان مي "كي"

ي در موجودات منجر به شادابي و قدرت باال بودن اين انرژ. زنده در جريان است

از طرفي كمبود آن عاملي بـر ضـعف سيسـتم فيزيكـي و     . شودها ميو كفايت آن

موجودات اين نيرو را از خوابيـدن، خـوردن، تـنفس، و    . آمادگي بيمار شدن است

  .كنداجزاء طبيعت مانند نور خورشيد دريافت مي

سازد بـه معنـي نيـروي حيـاتي     را مي "ريكي"پيوند اين دو كلمه كه اصطالح 

يعنـي نيـروي كـي كـه توسـط ري      . شوداست كه توسط شعور كيهاني هدايت مي

در واقع ريكي اشاره به همسويي و ارتباط سالم بين نيروي فردي . شودنظارت مي

  . با نيروي كيهاني دارد

ژاپني، ريكي بخشي از نيروي حياتي انسان اسـت كـه    هايبندي روشدر طبقه

ريكـي  . راي بااليي و معنوي انسان به خصـوص چشـم سـوم ارتبـاط دارد    با چاك

در واقـع نقطـه   . نزديكترين سطح از انرژي حياتي انسان به انـرژي كيهـاني اسـت   
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بقيه سـطوح انـرژي حيـاتي كـه درون     . اتصال نيروي فردي با شعور كيهاني است

دنيـاي مـادي    تر از ريكي بوده و تاثيرشـان در انسان در جريانند، به ترتيب زمخت

در واقـع  . كدام به اندازه ريكـي قابليـت سـاماندهي را ندارنـد    اما هيچ. بيشتر است

  . دهنده طبيعي براي بقيه سطوح انرژي حياتي در فرد استريكي سامان

توان گفت كه ريكي روشي براي همسو كردن انرژي حياتي فـردي  بنابراين مي

، هر بخشي از نيـروي حيـاتي درون   با بكار بردن اين روش. با انرژي كيهاني است

توانـد بـه كمـك دريافـت     شما كه دچار اختالل و شعوري معيوب شده باشد، مي

  .شعور سالم و ناب كيهاني دوباره شعور سالمت خود را بازيابد

گيـرد، بـه هـيچ    الزم است يادآوري كنيم فرآيندي كه از طريق ريكي شكل مي

كننـد، قابـل انجـام    شخصـي كـار مـي   هايي كه فقط با انرژي وجه از طريق روش

هاي متنوعي وجود دارد كه فـرد بـا شـعور شخصـي خـود، نيـروي       روش. نيست

اما بايـد تاكيـد كـرد كـه     . دهداش را فعال كرده و حتي به ديگران انتقال ميحياتي

  . شعور شخصي انسان، احتمال خطا و ضرر رساني نيز دارد

خطـا و  شعور كيهاني، روندي بـي گيري از در حالي كه در روش ريكي با بهره

در نتيجه نيازي نيست تا شما دانـش وسـيعي از ميـدان    . كنيدسالمت را تجربه مي

كافي است اجازه دهيد ريكي به سراسر بدن راه پيدا . انرژي و اختالالت آن بدانيد

  .كند تا خرد كيهاني فرايند متعادل سازي را پيش برد

خطا بودن، عميق بودن و همچنـين هـدايت شـعور    شايد همين آسان بودن، بي

كيهاني موجب شده تا روش ريكي در سرتاسر جهـان گسـترش يافتـه و هـر روز     
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هاي انرژي بخشـي كـه بـه ناگـاه     چه بسيار روش. بيش از پيش مخاطب پيدا كند

اما ريكـي از  . آوازه خود را سر دادند و تاختند، اما در زماني كوتاه خاموش گشتند

  .دهدسال پيش تا به امروز همچنان به گسترش نرم خود ادامه مي 100حدود 



 

 

 

 

  

  تاريخچه ريكي
در روستاي تانياي، در بخش ياماگاتا در استان گيفو كه  1865در پانزدهم اوت 

در نزديكي ناگوياي امروزي در كشـور ژاپـن اسـت،    

او بسـيار  . متولـد شـد   "ميكائو اوسويي"پسري به نام 

در جـواني در معبـد بـودايي    . اهل سفر و مطالعه بـود 

تندايي در كوه مقدس كوراما در شمال كيوتـو، روش  

كيكو شكل ژاپنـي كـي كونـگ    . كيكو را فراگرفته بود

اي كـه بـراي بهبـود سـالمتي بـا مراقبـه،       شيوه. است

گرفتـه  هاي آرام بـه كـار   هاي تنفسي و حركتتمرين

  .شدمي

هايي، انرژي متعادل كننده را در بـدن ذخيـره   در كيكو ابتدا بايد با انجام تمرين

البته فرد بعد از انتقال نيروي كي . كرده و سپس براي انتقال به ديگران استفاده كرد

بـا ايـن تجربـه،    . دهـد به شخص ديگر، مقداري از انرژي خود را نيز از دست مي

وانه با ارزشي مانند يك بذر در ذهـن ميكـائو اوسـويي    سوالي مهم و حس كنجكا

او به دنبال روشي براي تامين سالمت خود . جوان ريشه زده و شروع به رشد كرد

 
اوسويي دكتر ميكائو  
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و ديگران بود كه بدون ذخيره كردن انرژي پيش از انرژي بخشي به شخص ديگر 

  .و بدون تهي شدن بعد از آن، ميسر باشد

او در . اپن، چـين و اروپـا سـفر كـرد    اوسويي در جستجوي دانش به سراسر ژ

در . شناسي، مذهب و معنويـت مطالعـه كـرد   هاي گوناگوني چون طب، روانزمينه

كنار اين جستجو او كسب و كاري شخصي براي خود آغاز كرد و تـاجري موفـق   

اين تغييـر موجـب شـد تـا او     . اين تجارت دچار ركود شد 1914اما در سال . شد

  . بيشتر از قبل به سوي معنويت گام بردارد و يك راهب گشت

سـرانجام بـه كـوه    . اي فشرده قـرار داد هها ذهنش را تحت تعليماوسويي سال

او تصميم گرفت كه يـك  . جا تحصيل كرده بود بازگشتكوراما كه در كودكي آن

ــه 21دوره  ــد روزه گوش ــتان بگذران ــيني را در كوهس ــه  . نش ــدت او ب ــن م       در اي

او يك آبشار مصنوعي كوچك ايجاد . داري، عبادت، تمركز و مراقبه پرداختروزه

هدف از ايجاد آن آبشار، پاكسـازي و بـاز   . يستاده زير آن مراقبه كندكرد تا گاهي ا

  .شوداين مراقبه هنوز هم در كوه كوراما انجام مي. كردن چاكراي تاجي بود

، اوسـويي تجربـه   1922نشـيني در مـارچ   شود كه در پايان اين گوشهگفته مي

يـابي بـه   ه و راهبعد از اين تجرب. را به دست آورد )بينيروشن(ارزشمند ساتوري 

تواند در كمـال راحتـي بـه ديگـران انـرژي      ژرفاي وجود خود، متوجه شد كه مي

  .كه خودش تهي شودبخش كيهاني را انتقال دهد، بدون آنسالمت

. بنا نهاد "اوسويي ريكي ريوهو گاكاي"يك موسسه به نام  1922او در آوريل 

مانگاهي در هـاراجوكو،  همچنين در. بود "موسسه شفاي ريكي اوسويي"معني آن 
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جي در مركز توكيو باز كـرد و بـه آمـوزش ريكـي و     در آئوياما، نزديكي مقبره مي

  .درمان با ريكي پرداخت

 1923هاي ژاپن بـود، در سـال   لرزهزلزله بزرگ كانتو كه يكي از بدترين زمين

خانمـان و زخمـي و   هزاران نفر بـي . نفر شد 140000موجب جان باختن بيش از 

درخواست براي ريكي بسـيار زيـاد بـود و اوسـويي و     . ر نياز به كمك داشتندبيما

، او 1925در سـال  . كردنـد روز براي كمك به مـردم تـالش مـي   شاگردانش شبانه

تري در ناكانو، توكيو، تاسيس كرد و به سراسر ژاپـن سـفر كـرد تـا     كلينيك بزرگ

اوسـويي  . له ادامه يافـت ها پس از زلزنياز به درمان تا سال. ريكي را آموزش دهد

) شـينپيدن (در اين مدت بيش از دو هزار نفر را آموزش داد و شانزده مربي ريكي 

هاي او به ديگران، دولت ژاپن مدال كونسـانتو را بـه او   به علت كمك. تربيت كرد

  .اهدا كرد

يكي از اهداف بسيار مهم اوسويي اين بود كه ريكي به هـيچ طريقـي محـدود    

او ميل داشت ريكي در سرتاسـر جهـان   . ه يك گروه خاص نباشدنشود و متعلق ب

گسترش يابد و در دسترس همه باشد كه امروزه خواسـته اوسـويي تحقـق يافتـه     

  .است

در فوكويامـا در حـال    هنگـامي كـه  ، 1926دكتر ميكائو اوسويي در نهم مارچ 

او در معبـد سـيهوجي در سـوگي    . از دنيا رفت واسطه ايست قلبيه بود بآموزش 

پس از مـرگ او، شـاگردانش سـنگ يادمـان     . نامي كو، توكيو، به خاك سپرده شد
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هاي او در زمينه ريكـي بـه   بزرگي در كنار مزار او برپا كردند كه زندگي و فعاليت

  .خط زيبايي بر آن حك شده است

پس از مرگ دكتر اوسويي، يكـي از شـاگردانش   

از موسسـه اوسـويي    "دكتر چوجيرو هاياشي"به نام 

 يكـرد و طـ   گـذاري  پايهسسه خود را ؤمجدا شد و 

را بـه   "هـاوايو تاكاتـا  "هايش، خانمي به نام  آموزش

خانم تاكاتـا بـا سـفرش بـه     . گري رساند درجه مربي

و  ي كـرد غرب، به تدريج ريكي را به تمام دنيا معرف

  .نقش مهمي در گسترش ريكي داشت

ترين تاريخچه ريكي توسط سه استاد فعـال  كامل

هاي ويليام لي رند، فرانك آرجاوا پيتر و ريكي به نام

، بـه نگــارش  "روح ريكــي"والتـر لوبــك در كتـاب   

د مطالب بيشتري توانيمي اين كتابدر . درآمده است

تاكاتـا بدسـت   درباره آقاي اوسويي، هاياشي و خانم 

  .آوريد

كتر چوجيرو هاياشيد  

 خانم هاوايو تاكاتا



 

 

  

  

  

  پنج اصل ريكي
پـنج اصـل اخالقـي مهـم بـه       ميكائو اوسويي آموزش ريكي را به همراه استاد

در  تجربه كاربران ريكي نشان داده كه توجه به ايـن اصـول  . نمود ارائهشاگردانش 

ايـن  .  بهتر درك كرده و به كار برنـد كند تا ريكي را ابتداي راه ، كمك بزرگي مي

  . شوندپنج اصل با يك جمله مشترك آغاز مي

  خشمگين مباش   فقط براي امروز؛ 

  نگران مباش   فقط براي امروز؛ 

  باش سپاس گزار   فقط براي امروز؛ 

  كار كنو شرافتمندانه درست    فقط براي امروز؛ 

  و به همه چيز احترام بگذار با ديگران مهربان باش   فقط براي امروز؛ 

گرانه اوسـويي بـه ريكـي    نشان دهنده ديدگاه مراقبه ،"فقط براي امروز"جمله 

زيرا كه مراقبه راهي براي بودن در لحظه حال و اكنون است تا انسان از بند . است

تواند در واقع انسان تنها در زمان حال است كه مي. گذشته و آينده ذهني رها شود



 پنج اصل ريكي

38 

 

غـرق شـدن در آينـده و    . اش بپـردازد خود و چگـونگي رونـد زنـدگي   به اصالح 

كند بلكه انگيـزه او  تصورات زيبا از خود داشتن نه تنها كمكي به تغيير انسان نمي

همچنـين درگيـر مانـدن در گذشـته و     . را براي تغيير اكنون نيز از بين خواهد برد

فقـط  . كنـد نمـي خاطرات خوب و بد آن نيز چندان كمكي به پيمـودن راه تحـول   

  .آيدزماني كه بتوان شرايط اكنون را آگاهانه مشاهده كرد امكان تغيير بوجود مي

مهم . گويد فقط براي امروز اين پنج اصل ساده را رعايت كندكتر اوسويي مي

نياز به هـيچ قـولي   . نيست كه در گذشته چگونه بودي يا در آينده چه خواهي بود

به بيان بهتر فقط اين لحظه كه هستي، سـعي كـن    فقط امروز و. براي آينده نيست

زيرا رعايت كردن اين اصول براي ساعاتي كوتـاه بسـيار   . در بهترين كيفيت باشي

  .را به خود دهيد... تر از آن است كه قول يك عمر خشمگين نشدن و راحت

اگر با رعايت اين اصول فقط درهمين لحظه پيش رويـد، فـردا و مـاه بعـد و      

امـا اگـر   . د هم كه برسند باز هـم امـروز و ايـن لحظـه خواهنـد بـود      هاي بعسال

هاي باقيمانده عمر بنگريـد كـه نبايـد خشـمگين و     بخواهيد از اكنون به تمام سال

و  يأسگزار و مهربان  باشيد، شايد احساس نگران شده و بايد درست كار، سپاس

  .ناتواني كنيد

. العمري را داشته باشدسته مادام تواند از خود انتظار چنين خواكمتر كسي مي 

تواند با رعايت اين اصول فقط براي همان روز، كم كم به مهـارت  اما هر كسي مي

به حتم با گذشت روزهـاي متـوالي، ايـن خصوصـيات عـالي در وي      . دست يابد
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تقويت خواهد شد و روزي خواهد رسيد كه ايـن اصـول سـاده، بخشـي جـدايي      

  .شد ناپذير از روحيات وي خواهند

گيـري  بايد يادآور شويم كه تجربه مداوم ريكي، به خودي خود موجب شـكل 

اما شناخت اين اصول از ابتـدا و  . گانه در انسان خواهد شدكيفيات اين اصول پنج

تر ايـن كيفيـات را   شود تا جريان ريكي بسيار سريعها موجب ميقصد آگاهانه آن

  . در فرد شكل دهد

  خشمگين مباش

   هاي معنوي، خشـم را نشـانه دور بـودن انسـان از حكمـت كيهـاني       در آموزه

زمـاني كـه رونـد    . در واقع خشم نتيجه برآورده نشدن انتظار انسان است. دانندمي

زندگي و مسايل روزمره بر خالف تصور و انتظار كسي پـيش رود، ممكـن اسـت    

  . خشم را تجربه كند

طبق خواسته و تصور ايشـان رفتـار   ها انتظار دارند تا ديگران بسياري از انسان

شـوند و رفتارهـايي   كه با واقعيت ديگران روبرو مـي بنابراين به محض اين. نمايند

   نشـانه ايـن خشـم را  در    . شـوند بيننـد، خشـمگين مـي   خالف انتظـار خـود مـي   

كيفيـت تهـاجم و تحميـل    . تـوان ديـد  ها در برابر رفتار ديگران ميهاي آنواكنش

  چهره ديگري از خشم است كـه در ميـان مـردم بـه چشـم       ،گريها به ديخواسته

  . خوردمي

او رونـد طبيعـي زنـدگي و    . انسان حتي از دست زمانه هـم خشـمگين اسـت   

چيـزي را انجـام دهـد كـه او     انتظار دارد طبيعـت آن . پذيردرويدادهاي آن را نمي



 پنج اصل ريكي

40 

 

ف رونـد  خواهد بدست آورد، حتي اگر بر خالانتظار دارد هرچه مي. دوست دارد

هـاي زنـدگي ماننـد مـرگ     بنابراين در اولين مواجهـه بـا ناخواسـته   . طبيعت باشد

  . شوددرگير حس خشم و نفرت مي... هاي شغلي يا عشقي عزيزان، شكست

توان فقط براي امروز به حس درون توجـه كـرد و در صـورت خشـمگين     مي

اي اتصـال بـا رونـد    زيرا ريكي راهي بر. بودن، آن را آگاهانه به آرامش تبديل كرد

تواند تاثيري هر چند كوچـك  بنابراين حس خشم مي. آن است طبيعت و پذيرش

  .در كاهش قدرت دريافت و انتقال  ريكي داشته باشد

  نگران مباش

. نگراني هم مانند خشم چهره ديگري از عدم اعتماد بـه شـعور زنـدگي اسـت    

. كنـيم آن را درك نميافتد و ما حكمت خشم براي رويدادهايي است كه اتفاق مي

  . اما نگراني براي رويدادهايي است كه در آينده ممكن است اتفاق بيافتد

توانـد خـود را بـه آن    انسان مادامي كه اعتماد به شعور كيهـاني نـدارد و نمـي   

او هميشه نگران اتفاقاتي اسـت كـه   . هاي مداوم خواهد بودبسپارد، درگير نگراني

نگران است كه شايد شعور عظـيم هسـتي   . تمام شودشايد پيش آيد و به ضرر او 

شايد رويدادي پيش آيد كـه هـيچ حكمـت و خيـري در آن     . در جايي اشتباه كند

مـواردي  ... نگراني از دست دادن عزيـزان، شكسـت، بـي روزي مانـدن و     . نباشد

  . شوداست كه از عدم اعتماد به هستي ايجاد مي

ه بـر دريافـت و انتقـال ريكـي داشـته      تواند تاثيري كاهش دهندنگراني نيز مي

 زيرا ريكي شروعي بر اعتماد به هستي و سپردن سالمت روند زندگي به آن. باشد
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پس چه خوبست كه در ابتدا ي هر روز با تكرار اين جملـه بـه خـود، آرام    . است

هاي ناخواسته رها شويم و بـا تـداوم دريافـت ريكـي، كيفيـت      آرام از بند نگراني

  .  تر كنيمد را در خود پايدارآرامش و اعتما

  گزار باشسپاس

مواهب زندگي، نشانه دوستي انسان بـا طبيعـت و زنـدگي    گزار بودن از سپاس

گـزاري  گرا دارند بيشـتر در حـس سـپاس   هايي كه نگاهي كلمعموال انسان. است

اي، هـر بـود و هـر    نگر، هر داشته و نداشتهاز ديد يك انسان كل. قلبي قرار دارند

    يكــي از شــروط يــافتن ايــن خيــر، .نبــودي داراي حكمــت و خيــر پنهــان اســت

  . گزار بودن از شرايط زندگي استسپاس

چه كه طبيعت به او داده اعتـراض داشـته و نـا شـكري كنـد،      اگر انسان به آن

تـوان  چگونه خواهد توانست در آن تعمق كند تا خير آن را درك كند؟ چگونه مي

  پشت كردن به زندگي، بركت آن را دريافت كرد؟ با 

نـوعي حـس رضـايت    . گزاري نوعي پذيرش به حكمت خداوند اسـت سپاس

  .كنددروني است كه شما را به كل گشوده مي

  ".شكر نعمت، نعمتت افزون كند "

هـاي  تمـرين . بخش براي تجربه رضايت درونـي اسـت  ريكي نيز روشي لذت

گزار باشد و حاكميـت  نسان از شعور كيهاني سپاسشود تا امداوم ريكي باعث مي

حال چه خوبست كه از همان ابتـدا، آگاهانـه بـه    . آن را در زندگي خويش بپذيرد

چـه  . تـر بـا ريكـي همـراه شـويم     چه داريم بپردازيم تا سـريع گزاري از آنسپاس
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خوبست با تكرار هر روز اين جمله به خود، بركات ريكـي را در زنـدگي افـزوده    

  .كنيم

  درست كار كن

بايـد بـر اسـاس همـاهنگي بـا      درست كار كردن و شغل و پيشه سالم داشـتن  

در واقع هر كاري كه تـاثيري بـر خـالف رونـد و     . جريان طبيعت محك زده شود

  . خواست كيهاني ايجاد كند، كار درستي نخواهد بود

شود، قصـد دارد بـه رونـد زنـدگي خـود      هنگامي كه كسي وارد راه ريكي مي

طبيعت  هماهنگي بابنابراين اگر شغل و پيشه او نيز در . دهدجهتي طبيعي و سالم 

باشد و از سالمت و شرافت كاري برخوردار باشد، تاثيرات مفيد بيشتري از ريكي 

  .خواهد گرفت

يك شغل شرافتمندانه و انساني، موجب حس رضايت دروني بوده و شـخص  

اگر كسي فقط براي امروز از خـود  . ار احساسات متضاد دروني نخواهد كردرا دچ

توانـد نـاظر بـر خطاهـا و احـوال      بخواهد تا شرافتمندانه و درست كار كنـد، مـي  

  .اش باشددروني

استاد اوسويي اين اصول اخالقي را به شاگردان خود ارائه كرد تا به خصـوص  

شاگردان ايشان به كارهاي درمـاني  . كنندها را كامال رعايت هنگام كار با ريكي آن

كـاري و  براي همين توجه به درسـت . پرداخته و با مردم بسياري در ارتباط بودند

. شد تا ريكي بهترين اثر خود را بر مردم بگذاردشرافتمند بودن در كار، موجب مي
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 هـاي قـديمي   داد تـا تيرگـي  اين تاكيد مداوم كاربران ريكي به خـود، اجـازه نمـي   

  . شان بر كار انتقال ريكي اثر منفي گذاردروند

  با ديگران مهربان باش

هـر چـه انسـان از    . ترين كيفيات انسـاني اسـت  صفت مهرباني، يكي از طبيعي

مهرباني انسان با همنوعـان و  . گرددتر ميطبيعت خود دور شود، با مهرباني غريبه

اگـر هـر   . همـه دارد موجودات جهان خود، به دليل اتصال عميقي است كه او بـا  

تر با همه موجودات، يكپارچه و حتي يگانه انساني لمس كند كه در سطوح ظريف

  . تواند چيزي جز مهر در درونش جاري باشداست، نمي

بـا تجربـه ريكـي و    . ريكي نيز موجب مهرباني بيش از پيش انسان خواهد شد

مهر كيهـاني  . گيردرار ميارتباط انرژيايي با كيهان، فرد مورد مهرباني مادر كيهاني ق

گذار است كه پرتوجوي ريكـي تحـت تـاثير شـفابخش آن     بخش و اثرچنان لذت

تواند كانال قدرتمنـدي  بعد از مدتي تمرين ريكي، پرتوجو مي. قرار خواهد گرفت

  .گرددبراي جاري شدن اين مهر 

بـودن  استاد اوسويي تاكيد داشته تا شاگردانش نه تنها به كمك ريكي، مهربـان  

زيـرا  . را بدست آورند، بلكه از همان ابتدا، به اين كيفيت توجه ذهني داشته باشند

تري براي ريكي خواهـد بـود و كـامال    با توجه آگاهانه به مهرباني، فرد كانال قوي

اوسويي قصد داشت تا شاگردانش فقـط بـراي همـان    . با آن همسو خواهد گشت

زيـرا تنهـا زمـاني كـه     . خود پرورش دهنداي كه در آن بودند مهرباني را در لحظه

  .اي است كه در آن مستقر هستيدتوان مهرباني را بر ديگران جاري كرد لحظهمي
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اما . بايد يادآور شد كه تكرار مداوم اصول ريكي براي نوآموزان اجباري نيست

بدون شك در ابتداي كار با ريكي، تكرار هر روز ايـن اصـول كمـك شـاياني بـه      

از طرفي با گذشت زمان، ريكي تغييرات پايـدارتري را در انسـان   . كندپرتوجو مي

   ايـن اصـول در وي شـكفته و ريشـه      مربـوط بـه   ايجاد خواهـد كـرد و كيفيـات   

  .تري خواهند دواندمحكم



 

 

  

  

  

  نحوه آموزش ريكي
درمان هموطنان خـود،   عالوه بر) گذار روش ريكيبنيان(دكتر ميكائو اوسويي 

هـدف عـالي او گسـترش ريكـي و     . به آموزش روش قدرتمنـد ريكـي پرداخـت   

يكـي از داليـل تاكيـد ايشـان بـر      . آموزش آن به مردم تمامي كشورها بوده اسـت 

توانـد در ايـن راه بـه    آموزش، تجربيات ارزشمندي است كه يك كاربر ريكي مي

  . دست آورد

ها بايـد  سويي را بر اين باور داشت كه انسانها تجربه درمان هموطنان، اوسال

هـا  زيرا با يادگيري ريكي فقط ناخوشي. خود كانال ريكي شوند و آن را فرا گيرند

  . شودشوند، بلكه كيفيت زندگي و نگاه انسان متحول ميبرطرف نمي

تفاوت بسيار زيادي بين تجربه كساني كـه ريكـي را فقـط از طريـق شـخص      

بـدون شـك   . گيرند وجود داردند و كساني كه آن را ياد ميكنديگري دريافت مي

  .اندتمامي اساتيد و كاربران پيشرفته ريكي اين تفاوت را به وضوح درك كرده

نحوه آموزش ريكي كه اوسويي براي شاگردانش برگزيد، تفاوت چشـمگيري  

هاي مشابهي داشت كه در ژاپن آن زمان و بيشتر كشورهاي ديگر بـه كـار   با روش

 "همسـويي "در واقع نحوه آموزش ريكي اوسويي كه بر اسـاس فرآينـد   . رفتيم

   امــروزه . مــوج جديــدي از ســادگي آمــوزش را در جهــان بــه راه انــداخت بــود،
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 از ريكـي الهـام    شـان شهاي بسياري در دنيا وجود دارنـد كـه نحـوه آمـوز    روش

چندين هزارساله البته همسويي دادن استاد به شاگرد يك روش . (شده استگرفته

ها در هند براي برخي از شاگردان خاص خود استفاده است كه به خصوص يوگي

  ).كردندمي

اوسويي با ادراك شهودي كه در راه ريكي به دست آورده بود، تصميم گرفـت  

او تصميم گرفت تا شـاگردانش را از  . اي را به شاگردانش تقديم كندتا هديه ويژه

  . با انرژي ريكي متصل كند "سوييهم"طريق فرآيندي به نام 

هـاي  به اين ترتيب ديگر نياز نبود تا شاگردانش در طي ساليان بسـيار، تمـرين  

اوسويي با دادن همسويي . موج شوندسختي را اجرا كنند و بعد از آن با ريكي هم

هـا را بـا انـرژي ريكـي     به شاگردانش، در همان جلسات اول، آگاهي و انرژي آن

توانستند ساليان بعد با دريافت چنين توان ارزشمندي، شاگردان مي. كردمتصل مي

  . نيز با دريافت آسان انرژي ريكي، تمرين و رشد كنند

  )كانال ريكي شدن(همسويي 

براي استفاده از انرژي ريكي و اتصال به آن نياز داريد تا در حضور يك اسـتاد  

اي اسـت كـه   ايـن شـيوه  . ريكي قرار گرفته و از ايشان همسـويي دريافـت كنيـد   

تـوان فقـط بـا    بنابراين ريكي را نمـي . اوسويي براي آموزش ريكي در نظر گرفت

  .خواندن كتاب ياد گرفت

او بـه طـور   . همسويي همان اتفاقي است كه براي اوسويي در كوه كوراما افتاد

حـال هنگـامي كـه او بـه     . طبيعي در اتصالي قدرتمند با انرژي كيهاني قرار گرفت
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شـد تـا بـدن انـرژي شـاگرد در يـك       اي مـي داد واسـطه نش همسويي ميشاگردا

در . وضعيت دريافت قدرتمند قرار گرفته و در اتصال با انرژي ريكـي قـرار گيـرد   

  . شود تا در زمان كوتاهي اتفاق بيافتدگر اين فرآيند ارزشمند ميواقع استاد تسهيل

تر يار شگفت و عميقكه اوسويي در كوه كوراما داشت بس ايتجربهبدون شك 

زيـرا اوسـويي در آن   . شـوند كه تازه به اين راه وارد مي از تجربه شاگرداني است

ايـن  . زمان تجربه عميقي از مراقبه را به دست آورده و بـه سـاتوري رسـيده بـود    

امـا نكتـه   . كـار نيسـت  تجربه به هيچ وجه قابل قياس با تجربه يك شـخص تـازه  

     شگفت اين است كه نوآمـوزان ريكـي نيـز بـا همـان همسـويي ابتـدايي ريكـي،         

چيزي كه اوسويي نيمـي  . توانند به راحتي ريكي را دريافت كرده و انتقال دهندمي

  . از عمر خود را براي يافتن آن سپري كرد

مطلبـي كـامال علمـي بـراي توضـيح       "انرژيايي به سالمت رهيافت"در كتاب 

دهنده اين اسـت كـه تـاالموس    چكيده اين مطلب نشان. همسويي ارائه شده است

آهنـگ  تـاالموس ضـرب  . ساز اصلي الكترومغناطيسي مغز و كل بدن اسـت ضربان

اما بـه تنـاوب، توليـد امـواج     . فرستدخود را داراست و امواجي به سراسر بدن مي

در ايـن مكـث تـاالموس    . گيـرد و مكثي صورت مي توسط تاالموس متوقف شده

تواند از محيط پيرامون امواجي را دريافت كرده و موجي جديد را از بيرون بـه  مي

  .درون راه دهد

شود كه در زمان همسويي ريكي، مكث  ضربان تـاالموس در شـاگرد   گفته مي

ـ  تر شده و از اين طريق امواج ريكـي را كـه از اسـتاد مـي    طوالني ه خـوبي  تابـد ب
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آهنگ سالمت و طبيعي ريكي همسو شده و آن در نتيجه با ضرب. كنددريافت مي

  . كندرا لمس مي

. البته اين توضيح بخش بسيار كوچكي از فرآيند عميق همسويي را در بـر دارد 

هـاي  اي نه چندان دور با پيشرفت روز به روز علم مدرن، بـه حـتم پـرده   در آينده

  .گرفته خواهد شدبيشتري از راز همسويي بر

در روش اوسويي، استاد در زمان همسويي دادن به شاگرد از نمادها و اصوات 

بعد از ايـن تجربـه،   . كندكند و شاگرد را هرچه بيشتر پذيرا ميخاصي استفاده مي

تواند از همان لحظـه بـه بعـد، بـه آسـاني      يعني مي .شودمي "كانال ريكي"شاگرد 

هـاي شخصـي خـود را    كـه انـرژي  انتقال دهد، بدون آنريكي را دريافت كرده و 

تواند با پذيرش و تسـليم بـه انـرژي    شود ميفردي كه كانال ريكي مي. درگير كند

  .كس باشدچيز و همهاي در انتقال آن به همهكيهاني، واسطه

  



 

 

  

  

  

  مراحل آموزش ريكي
هـا  داد تا آندر سه مرحله به شاگردان خود آموزش ميدكتر اوسويي، ريكي را 

كـه امـروزه در    )Master(يا همان درجه استادي) شينپيدن(گري را به درجه مربي

اما با گذشت زمان و تحت تاثير شرايط زندگي مـردم  . رود برساندغرب به كار مي

  . دنيا، آموزش ريكي به چهار مرحله تقسيم شد

است كه شاگردان آقاي اوسويي زمان بيشتري را در  يكي از داليل محتمل اين

موسسه ايشان صرف ريكي دادن به بيماران و تمرينات گروهي كرده و تجربيـات  

هاي شلوغ اما مشغله مردم در كشورهاي غربي و زندگي. كردنداي پيدا ميگسترده

اي ريكي هوارد زمان زيادي را به تمريندهد تا شاگردان تازهامروزي ما اجازه نمي

بنابراين زمان وتجربيات بيشتري الزم است تا شخص بـه درجـه   . اختصاص دهند

هاي ريكـي بـه چهـار مرحلـه تغييـر يافـت تـا        به همين دليل دوره. استادي برسد

  .متقاضيان مرحله استادي كم كم شرايط الزم را به دست آورند

بسـياري از  بـه عنـوان مثـال    . هايي در روند آموزش ريكي وجـود دارد تفاوت

. كننـد ارائـه مـي   بـه شـاگردان   يك جلسه آموزشـي  درهر دوره ريكي را  ،استادان

هاي ابتدايي، زمـان  ها آموزش ريكي، باعث شد تا براي دورهتجربه ما در طي سال

بـه وسـيله   گاهي آموزش دوره اول ريكي . بيشتري از يك جلسه اختصاص دهيم
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بعـد از   انمعمـوال شـاگرد  . شـود سايت همسو طي چهار جلسه انجـام مـي   اساتيد

ند توانزبان شده و ميتجربه جلسه اول و يك هفته تمرين كردن، با استاد خود هم

  . دنبعدي بهتر آموزش ببين در جلسات

است و ايـن فرآينـد در    "مسوييه"جايي كه محور اصلي آموزش ريكي از آن

ـ  دهد بنابراين هيچ ايرادي بـه آمـوزش  روي ميوتاهي ك زمان اي ك جلسـه هـاي ي

   .نيست

اين استاد است كه بايد با توجه به شرايط خود و شـاگردان، زمـان آمـوزش را    

كنندگان در يك كالس زيـاد اسـت، درنتيجـه    مثال گاهي تعداد شركت .تعيين كند

امـا گـاهي آمـوزش    . گيـرد استاد جلسات متعددي را بـراي آمـوزش در نظـر مـي    

خصوصي است و مطالب نيز در يك جلسه كامال منتقل شده و نيازي به جلسـات  

  . بيشتر ندارد

هـاي  اگر شاگرد تمـرين . در روش ريكي معلم واقعي خود شعور كيهاني است

  .مداوم داشته و بر ريكي تعمق كند، تحت هدايت شعور كيهاني رشد خواهد كرد

  دوره اول ريكي 

سويي، ساعت ارتباط، توانايي انرژي دادن به خود و به ديگران از راه شامل هم

  .باشدهاي مربوطه ميايجاد اليه محافظ و تئوري مراقبه ريكي، نزديك،

شايد به دليل ناآشنا بودن شاگرد با ريكي، اين سـطح از آمـوزش كمـي بـراي     

شـود  موجب مـي ها اما تجربيات لطيف شاگردان در طي تمرين. استاد دشوار باشد
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در نتيجه جلسات در . هاي بعدي را بدون شك و ترديد ذهني، پذيرا باشندتا دوره

  .همراهي و همسويي دلنشيني بين استاد و شاگرد پيش خواهد رفت

دهد و او را كانـال ريكـي   همسويي مي) شاگرد(در دوره اول استاد به پرتوجو 

تواند بـدون نيـاز   او مي. ي باشدتواند يك كاربر ريكاز آن پس پرتوجو مي. كندمي

به پيچيدگي ذهن و شرايط خاص، به سـادگي ريكـي را دريافـت كنـد و آن را از     

  .او اين راحتي را مديون فرآيند همسويي است. دستان خود انتقال دهد

شود، او كه از طريق شعور كيهاني در فرد ايجاد مي) كانال شدن(با اين توانايي 

يعنـي ريكـي از   . تواند ريكي را از تاج سر دريافت و از دستان خود انتقال دهدمي

    چاكراي تاج وارد شده و در مسـير، چـاكراي چشـم سـوم، گلـو و قلـب را طـي        

كند، سپس از چاكراي قلب كه مركز عشق بدون انتظار است در دستان جـاري  مي

  .يابدشده و از چاكراهاي كف دست تابش مي

واند دستان خود را بر نقاط مختلف بدن نگه داشته تـا ريكـي بـه    تپرتوجو مي

جاري شدن ريكي از چاكراهاي كف دست . نقاط اصلي و چاكراهاي مهم راه يابد

بـا  . شـود كننده بر انسدادهاي مجاري انرژي و  چاكراهـا مـي  موجب اثري متعادل

ر كـاركرد  انجام تمرينات ساده روزانه و دريافت ريكـي، فـرد متوجـه تغييراتـي د    

  . شودچاكراها و يكپارچه شدن بدن انرژي خود مي

نتايج اين تغييرات مثبت، در احساسات و عواطف فـرد نسـبت بـه پيرامـونش     

بخـش بـر ذهـن و    يابي، تـاثيراتي سـالمت  همچنين اين روند تعادل. شودديده مي

در نتيجه بعد از گذشت يك ماه، پرتوجو به وضـوح متوجـه   . گذاردجسم فرد مي
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همچنـين برخـي   . افزايش انـرژي فـردي و شـادابي و نشـاط خـود خواهـد شـد       

هايي كه ريشه در بدن به خصوص ناخوشي. ها رو به بهبود خواهند رفتناخوشي

  . يابندتر واكنش نشان داده و بهبود ميانرژي داشته بسيار سريع

تـر و كهنـه باشـد زمـان     بديهي است كه هرچه اختالل دربدن انرژي، قـديمي 

  .شتري براي به تعادل رسيدن نياز استبي

در زمان همسويي است  "محافظاليه"هاي ريكي ايجاد يكي از نتايج مهم دوره

توان گفت كه در زمـان  مي). اين فرآيند با اين نام در كشور ما شناخته شده است(

   همسويي يك ارتعاش فشرده يكپارچـه در سـطح خاصـي از بـدن انـرژي ايجـاد       

هاي ناهماهنگ محيط پيرامون بـه راحتـي   كند تا انرژييه كمك مياين ال. شودمي

يا اگر بـه حـريم شـما راه يابنـد تحـت هـدايت شـعور        . به درون شما نفوذ نكنند

هـاي روزانـه   بايد يادآوري شود كه اليه محافظ با تداوم تمرين. كيهاني قرار گيرند

  .شودمي ترشما مستحكم

شما  نه تنها خودتان دريافت كننـده ريكـي    اين است كه امتياز ديگر دوره اول

ايـن يكـي از   . توانيد كانالي باشيد تا ريكي را بر ديگران جاري كنيـد بوده بلكه مي

  . شودهايي است كه در ريكي حاصل ميزيباترين تجربه

شود، در هر بخشـي از  جايي كه ريكي با هدايت شعور كيهاني جاري مياز آن

با ايـن رونـد طبيعـي،    . شوددل دارد، شديدتر جاري ميبدن كه نياز بيشتري به تعا

شما ممكن است از همـان روز اول بـه راحتـي بـدن انـرژي خـود و  ديگـران را        

يعني بتوانيد نقاط اختالل و انسداد را در بدن انرژي خود . كنيد )Scan( "پويش"
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هاي ديگـر  در برخي روش) پويش(اين شيوه تشخيص . و ديگران تشخيص دهيد

اما به لطف ريكـي و تسـليم شـدن فـرد بـه      . هاي مداوم داردها تمرينبه سالنياز 

  .يابي استشعور ناب كيهاني، اين توان از همان ابتدا قابل دست

هاي دوره اول ريكي تقريبا تمامي اثرات جـامع ريكـي را   توان گفت تمرينمي

صـي و  هـاي تخص هاي بعدي توانايياز طرفي دوره. بر زندگي شما خواهد داشت

  .تري را به شما هديه خواهند كردپيشرفته

  دوره دوم ريكي

توانـايي  همسـويي بـا نمادهـاي ريكـي،     شامل همسويي تخصصي دوره دوم، 

جعبـه  مراقبـه تخصصـي بـر ريكـي،     انرژي دادن به راه دور، تقويت اليه محافظ، 

هـا و  جاري كردن ريكـي بـر روابـط، خواسـته    ايجاد حلقه گروهي ريكي، ريكي، 

ها ها، ترسهاي دور و نزديك، اشياء گمشده، گذشته و آينده، عادتاهداف، مكان

  .و به طور كل تمامي موضوعات زندگي

توانيـد در  زيرا مـي . هاي ريكي استترين دورهدوره دوم ريكي يكي از جذاب

ريكي دادن از راه دور، دسـت شـما را بـاز    . گستره وسيعي از ريكي كمك بگيريد

  . تان وارد كنيدهاي زندگيعور كيهاني را در همه بخشگذارد تا شمي

خـود و يـا    شما كانال ريكي از راه نزديك بوديد تا بـدن انـرژي  دوره اول در 

توانيد اين انـرژي را از راه  دوره دوم مي اما در . ديگران را به سالمت نزديك كنيد

زنـدگي  (تـان، بلكـه بـراي بـدن اجتمـاعي      دور نه تنها براي بدن انـرژي عزيـزان  
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توانيـد همـه   با اين توانـايي ارزشـمند مـي   . ها جاري كنيدخودتان و آن) اجتماعي

   .هاي زندگي را به ريكي بسپاريد تا ساماندهي شوندبخش

تان با افراد خاصي و يا رابطه چند نفـر ديگـر بـا هـم     به عنوان مثال اگر روابط

ي با به كارگيري نمادها، ريكي را بر ايـن روابـط   دچار مشكل شده است، به راحت

شود تا اين روابط به شكل اش موجب ميكنندهريكي با اثر متعادل. كنيدجاري مي

  .تري پيش رودطبيعي

تان را كه نياز به روندي سالمت دارد، اي از زندگيبنابراين هر موضوع و جنبه

  .كننده استي متعادلريكي يك انرژ. توانيد به جريان ريكي بسپاريدمي

هاي فراواني كه كاربران ريكي در اكثـر كشـورهاي دنيـا از مرحلـه دوم     تجربه

مـا  . اند موجب شده تا هر روز مخاطبين بيشتري به سراغ ريكي بيايندريكي داشته

ايم كه برخي مراجعين از همان ابتدا درخواست گذراندن مرحله دوم را شاهد بوده

  .پذير نيستاناند كه البته امكداشته

  دوره سوم ريكي

قدرتمند دوره سوم، همسويي با نمـاد اسـتادي، تقويـت اليـه      شامل همسويي

محافظ، مراقبه بر نمادهاي ريكي، ايجـاد حلقـه گروهـي پيشـرفته، جراحـي بـدن       

هاي تخصصـي  انرژي با انگشتان پرانيك، استفاده از شبكه كريستالي ريكي، مراقبه

  ... سازي چاكراها و تكنيك هماهنگبراي تقويت انرژي دستان، 

عموم كاربران ريكي بر اين اسـت كـه همسـويي مرحلـه سـوم بسـيار       تجربه 

نماد استادي كه در اين مرحلـه بـا آن    .تر از مراحل قبلي استتر و عميققدرتمند
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ترين نمادي است كه دكتر اوسويي به شاگردانش ارائه كـرده  د قويشويهمسو مي

  . است

همچنين . دهدهاي تخصصي بدن انرژي را ميشما توان پاكسازيدوره سوم به 

توانيد بـا مراقبـه   موضوعات بسيار مهم زندگي كه نياز مبرمي به ريكي دارند را مي

. اين نوع ريكي دادن بسيار عميق و جـامع اسـت  . نمادها به انرژي كيهاني بسپاريد

  .كردتوان از اين مراقبه در حلقه گروهي ريكي نيز استفاده مي

  )استادي( دوره چهارم ريكي

قدرتمند استادي، تقويت اليه محافظ، يـادگيري نحـوه همسـو     شامل همسويي

  ...هاي مهم براي آموزش دادن و كردن ديگران، تئوري

توانيـد  اگر شما با عالقه و پشتكار دوره سوم ريكي را پشت سر بگذاريد، مـي 

توانيـد  آزمون و تاييد استادتان ميبا گذراندن . براي دوره استادي درخواست دهيد

اين دوره براي پرتوجوياني است كه تمايل دارنـد روش  . دوره چهارم را بگذرانيد

  .بخش ريكي را به همنوعان خود آموزش دهندآسايش

دنياي استادي در ريكي و روبرو شدن با شاگرد بسيار جـذاب و رشـد دهنـده    

استادي و پذيرش شـاگرد شـكل    اي كه بعد از گذراندن مرحلهرشد آگاهي. است

با گذرانـدن دوره اسـتادي   . گيرد، به هيچ وجه با مراحل قبل قابل قياس نيستمي

ايـن ارتبـاط در سـطح    . شـود فرد به دنياي جديدي از ارتباط با اجتمـاع وارد مـي  

  . افتدتر از سطح فيزيكي است اتفاق ميانرژي كه بسيار ظريف
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. سالمت انرژي و آگاهي جامعـه اسـت  شان اساتيد ريكي هدف اصلي آموزش

اي در دهـد تـا تـاثير مفيـد و گسـترده     دوره استادي ريكي اين توان را به شما مـي 

توانيـد در گسـترش عشـق    و مي. كنيد بگذاريدجامعه جهاني كه در آن زندگي مي

  . كيهاني مشاركت كنيد

ايم كـه بـه   ودهها و آقاياني بايم، شاهد خانمما در راهي كه تا به امروز گذرانده

امـا بـا گذرانـدن دوره اسـتادي، تحـولي      . انـد هاي اجتماعي مشغول نبـوده فعاليت

ها جـذب شـدند و   شاگردان بسياري به آن. شان ايجاد شدشگرف در روند زندگي

 .نقش مهمي درسالمت آگاهي و انرژي جامعه ايفا كردند

سال به درجـه  تواند ظرف مدت يكاگر كسي مشتاقانه ريكي را دنبال كند، مي

  .3برسد )تدريس و همسويي دادن(ريكي استادي

  

                                                           
 "سـوم الـف  "در بيشترمراكز دنيا، دوره سوم ريكي كه شامل نماد استادي اسـت را   -  3

)3A( و همچنين استادي ريكي )Reiki Master( از طرفي دوره چهارم ريكي كه . نامندمي

و اسـتاد معلـم    )3B( "سـوم ب "شامل اجازه تدريس و همسويي دادن به ديگران اسـت را  

  . نامندمي )Reiki Teacher Master(ريكي 

در ايران و به خصوص در اين كتاب منظور از استاد ريكي فقط كسي است كه دوره چهارم 
  .را گذرانده باشد و اجازه همسويي دادن داشته باشد) استاد معلم(



 راه ريكي

57 

 

 

 

 

 دوره كارونا ريكي
هـاي متنـوعي از ريكـي توسـط     بعد از فوت استاد اوسويي تا به امـروز، دوره 

چهار مرحله يعني برخي اساتيد عالوه بر آموزش . اساتيد مختلف ارائه شده است

گذار آن بودند را به پرتوجويان ارائـه  ريكي اوسويي، مرحله ديگري كه خود بنيان

  .كردند

انـد تـاثيري مشـابه سـه     هاي جديد كه اساتيد مختلف ارائه كردهبرخي از دوره

در نتيجه ما ضرورتي نديـديم تـا آن را بـه    . مرحله ابتدايي ريكي اوسويي را دارند

البته اين نظر شخصي ما است و به هيچ وجه (رائه كنيم پرتوجويان سايت همسو ا

  ).  كندهاي فرعي ريكي كم نميهاي روشاز ارزش

كمي  )Karuna Reiki(هاي جديد، دوره كارونا ريكي در ميان تجربه آموزش

   هـا بـه سـطح    كنـد تـا پاكسـازي   به نظر ما كارونا ريكـي كمـك مـي   . بود متفاوت

ايـن دوره را بـه    ،بنـابراين . هاي ذهني فرد اثر بگذاردقالبتري راه يابد و بر عميق

بايد توجه داشته باشيد كه گذراندن كارونا ريكي و يـا  . هاي خود افزوديمآموزش

هر روش فرعي ريكي، به هيچ وجه براي كاربران ريكي اصـيل اوسـويي اجبـاري    

  .نيست
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يكـي از   اسـت كـه   "ويليـام لـي رنـد   "گذار روش كارونا فـردي بـه نـام    بنيان

گيري از تجـارب و نمادهـاي ارائـه    او با بهره. نويسندگان كتاب روح ريكي است

امـروزه  . شده توسط برخي اساتيد مجرب ديگر، به تدوين كارونا ريكي پرداخـت 

آمريكـا   "، ميشـيگان ساوت فيلد"موسسه او كه مركز اصلي براي كارونا ريكي در 

  .ن استترين موسسات ريكي در جهااست، يكي از فعال

براي كاربران و يك مرحله براي ابتدايي كارونا ريكي شامل دو مرحله آموزش 

   .استادي آن است

تواننـد از طريـق سـايت    كساني كه دوره كامل كارونا ريكـي را بگذراننـد مـي   

را از موسسه اصلي كارونـاي   "استادي كارونا ريكي "همسو، مدرك بين المللي 

  .رند دريافت كنندويليام لي
   



 

 

  

  

  

  هاي متداول درباره ريكيپرسش

  هاي ريكي سخت است؟آيا انجام تمرين

شايد به همـين دليـل   . خوشبختانه انجام دادن تمرين ريكي بسيار راحت است

توانيد ريكي را در هـر  شما مي. است كه ريكي در سراسر دنيا گسترش يافته است

اي خلوت و سـر سـاعتي   نيازي نيست تا در گوشه. مكان و هر زماني به كار بريد

  . خاص تمرين كنيد

البته اگر كسي در سكوت و مكاني خلوت تمرين كند تجربيات عميقي بدست 

  . اما هيچ محدوديتي براي انجام ريكي وجود ندارد. خواهد آورد

توانيد در حـالي  شما مي. هاي پر مشغله امروزي استريكي روشي براي انسان

توانيـد هنگـام   مـي . ايد به دريافت ريكي بپردازيـد اشاي تلويزيون نشستهكه به تم

در تاكسي ريكـي را   حتيتلفن ، و پاي روي، آشپزي،، پيادهموسيقي به گوش دادن

همچنـين  . دريافت كنيد و حتي انرژي را با دست به نقاط مختلـف بـدن برسـانيد   

 مسـايل ديگران و يـا   بخش را برايتوانيد در تمامي اين شرايط، ريكي سالمتمي

  .زندگي جاري كنيدمتنوع 

از اسـاتيد ريكـي بـر طبـق ذهنيـت خـود        گاهي، برخي البته مشاهده شده كه

هـا  برخـي ويژگـي   ممكن است البته .كنندها بيان ميشرايطي را براي انجام تمرين
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 آسانيها نيز ريكي به اما بدون آن سودمند باشد،تراي عميقتجربهبراي دستيابي به 

  .شوددريافت و جاري مي

به عنوان مثال استفاده از عود و شمع يك روش كمكي بـراي آرامـش ذهـن و    

اما نبودن عود و شمع نيز هيچ مانعي براي دريافـت جريـان   . فضايي مناسب است

  .ريكي نيست

  آيا ريكي با مذهب خاصي ارتباط دارد؟

مـذهب خاصـي    متعلق بـه ... خير، همانطور كه ورزش فوتبال، شنا، دويدن و 

ريكي نيز كه فقط يك روش قدرتمند براي ايجـاد سـالمت اسـت چنـين     . نيست

جـاي  ريكي روشي است براي استفاده از نيروي طبيعت كه در همـه . تعلقي ندارد

  . جهان وجود دارد

بوده اسـت   ژاپني يك راهب) دكتر اوسويي(گذار ريكي درست است كه بنيان

در واقـع بـراي   ، دانسـت مـي روش خود را جدا از هرگونه تئـوري مـذهبي    او اما

ريكي به هـيچ مكتـب فكـري يـا      .اجباري نيست ايويژه كاربرد ريكي هيچ آداب

    يــابي ريكــي بــه بيشــتر كشــورهاي جهــان و راه .ســنت خاصــي وابســته نيســت

  . دهنده اين ويژگي ريكي استهاي مختلف، به خوبي نشانفرهنگ

  به كار برد؟ منفيتوان انرژي ريكي را در اهداف آيا مي

تاثير ريكـي فقـط در جهـت    . كننده طبيعي استخير، ريكي يك انرژي متعادل

يك هدف منفي معموال هدفي اسـت كـه   . سالمت و ايجاد يك روند طبيعي است
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تجربـه برخـي   . كنددر نتيجه ريكي كمكي به آن نمي. بر خالف روند كيهاني باشد

   ي نشان داده كـه وقتـي ريكـي را بـراي يـك خواسـته منفـي جـاري         كاربران ريك

-ها محقق نگشته بلكه بر موضوع مورد نظر آناند، نه تنها خواسته معيوب آنكرده

  .بخش داشته استها اثري سالمت

  براي دريافت ريكي و يادگيري آن شرايط خاصي الزم است؟

توانند از همه مي. ندارداي وجود براي دريافت ريكي هيچ شرايط محدودكننده

فردي كه كانال ريكي است، انرژي كيهاني را دريافت كنند و يا بـه يـادگيري ايـن    

  .روش از طريق يك استاد ريكي بپردازند

شما با هر درجه از تحصيالت و هر سني كه باشيد، قادر بـه يـادگيري ريكـي    

  . شودريكي به كودكان نيز آموزش داده مي. هستيد

  هاي ديگر سالمتي در تضاد است؟ريكي با روش

توانـد مكمـل هـر    ريكي مـي . ها سازگار استخوشبختانه ريكي با همه روش

هر روشي كه رونـدي طبيعـي را بـراي ايجـاد     . روشي براي افزايش سالمتي باشد

كنيـد، يـا از   اگر شما يوگا كـار  . برد در همسويي با ريكي استسالمت به كار مي

كنيـد، بعـد از   بخش ديگري اسـتفاده  روش سالمتهاي طب سنتي و يا هر روش

شويد كه ريكي موجب رشد و پيشرفت بيشتر شـما در  ماه متوجه مي گذشت يك

  . شودآن روش مي



هاي متداول درباره ريكيپرسش  

62 

 

گويند كه با اند، ميبسياري از شاگردان يوگا كه از ريكي نيز استفاده كرده

. استتر شده شان راحتهمراهي ريكي، انجام تمرينات جسمي يوگا براي

  .تر شودهمچنين يوگا نيز كمك كرده تا تاثيرات خوب ريكي در بدن روان



 

 

  

  

  

  استادان و موسسات ريكي
ريكي هيچ فدراسيون و مركز اصلي ندارد كه تمامي موسسات ديگر زيـر نظـر   

شايد يكي از داليل آن گستردگي بيش از حد ريكي و ديگـري وفـق   . آن كار كنند

از طرفي اين حالت نتيجـه هـدايت   . پيدا كردن آن با ذهنيت جوامع مختلف است

ـ        . شعور كيهاني اسـت  ر ريكـي يـك روش حسـي و شـهودي اسـت كـه اگـر زي

محدوديت و قوانين يك سازمان خاص قـرار گيـرد، شـايد  كيفيـت روان و پويـا      

  . بودنش افت كرده و به راحتي در همه جوامع قابل پذيرش نباشد

هـا  برخـي از آن . هاي بسياري در دنيا مشغول به آموزش ريكي هسـتند تشكل

نـد  اهايي كه ثبت شدهسازمان. موسساتي علمي يا پزشكي و برخي شخصي هستند

المللي اند خود را مركز بينو فعاليت خود را در كشورهاي ديگر نيز گسترش داده

انـد كـه حـائز    اين مراكز فعاليت بسياري در گسترش ريكي كـرده . نامندريكي مي

  . اهميت است

شمار زيادي از اساتيد يا مربيان ريكي هستند كـه مسـتقل از هرگونـه تشـكلي     

توانـد بـدون وابسـتگي يـا     و يا مربي ريكـي مـي  هر كاربر ريكي . كنندفعاليت مي

خوانند به فعاليـت مفيـد خـود    المللي ميكسب مجوز از اين مراكز كه خود را بين

  . ادامه دهد
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بهترين راه براي انتخاب يك استاد اين است كه . ريكي يك روش حسي است

گـاهي  . هـاي طبيعـت را دريافـت كنيـد    تـان توجـه كنيـد و نشـانه    به حس درون

نظيـري  قدر عميق باشد كه تاثير بيتواند آنكار مينگي شما با يك استاد تازههماه

تاثيري كه شايد اساتيد قديمي ريكي نتوانند در شـما ايجـاد   . از آموزش او بگيريد

  . كنند

به درجـه   )سايت آموزشي همسو(هاي ما پرتوجويان بسياري از طريق آموزش

آموزش ايشـان را تحـت نظـارت قـرار      هنگامي كه روند. انداستادي ريكي رسيده

مندان را وارد راه ريكـي  ايم، متوجه شديم كه هر كدام طيف متفاوتي از عالقهداده

اش، در ميـان اسـاتيد   عميـق درونـي   هر پرتوجوي جديد بر اساس حس. اندكرده

  .كندشود كه با او احساس هماهنگي بيشتري ميمختلف جذب استادي مي

هاي طبيعت كه از بيرون و چه شاگرد هر دو بايد به نشانه بنابراين چه استاد و

  .تري داشته باشندگردد توجه كنند تا انتخاب عاليها آشكار ميدرون براي آن

  

   



 

 

  

 

    

  بخش دوم
  

  

  يكيرِاهداف ژرف 

  )معنايي در كالبد تحول(

  

   



 

 

كه به اشياء  ،ريكي يك شيء نيست

   .گرددافزوده  تانپيشين زندگي

اسـت، كـه بايـد     "راه"ريكي يك 

  . پيموده شود

  .داللت دارد معناراهي كه به سطح 

 

  اهداف ريكي
ايم، آشنايي با هـزاران  در طي ساليان بسياري كه مشغول به آموزش ريكي بوده

ها نفر ديگر و همچنـين ارتبـاط بـا    پرتوجو ريكي و آشنايي غير مستقيم با ميليون

اساتيد فعال ريكي ايران و خواندن مطالب نوشـته شـده توسـط اسـاتيد معتبـر در      

كشورهاي مختلف، شناخت عميقي از اين روش ارزشـمند بـه مـا ارزانـي داشـته      

  .است

هاي زيباي خود و بسياري از شاگردان و همچنين به كار بـردن  از طرفي تجربه

موجب شد تا به اهداف ژرفـي كـه در ريكـي نهفتـه     ) مراقبه( دانش غني برنگري

  . ببريم است پي

ها گرايش ما در استفاده از ريكي و آموزش آن، به طـور كامـل در   در اين سال

سـايت  "تمامي عزيزاني نيـز كـه از طريـق    . خدمت اين اهداف بنيادين بوده است

اند براي حفـظ  به درجه استادي رسيده )www.hamsou.com( "آموزشي همسو

اطمينـان داريـم كـه    . انـد اي داشتهاين اهداف در روند آموزش، همكاري صميمانه
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بيشتر اساتيد كوشاي ريكي در ايران و جهان نيز اين اهـداف را بـه وضـوح درك    

  .كوشنداند و در راستاي آن ميكرده

  تغيير در سطوح گوناگون

سان كالبدهاي گوناگوني هاي كهن و همچنين نگرش اساتيد امروز، اندر آموزه

دانـد  كـه    هـا انسـان را داراي چهـار كالبـد مـي     يكي از اين نگـرش . را دارا است

هـا  تواند تغييـراتش را در آن كالبدهايي كه انسان مي. شونددستخوش تغييرات مي

  . تجربه كند به ترتيب جسم، كالبد انرژي، كالبد ذهني و كالبد معنايي است

كالبد انرژي هم در ابتـداي كتـاب   . كالبد براي شما استكالبد جسم آشناترين 

كالبد ذهني سطحي است كه ما از طريق آن اطالعات را . به شما معرفي شده است

  . پردازيمتجزيه و تحليل كرده و به تمايز و مقايسه مي

تـوانيم از  نيز بايد گفت همان سطحي اسـت كـه مـي    "كالبد معنايي"در مورد 

تاثيرات ايـن  . ندگي وارد كرده و در راه معنويت پيشرفت كنيممعنا به ز ،طريق آن

بـا  . تر از تمامي كالبدهاي ديگـر اسـت  تر و قدرتمندكالبد بر زندگي بسيار ظريف

تواند به آوازي ايجاد تغييرات كوچكي در سطح معناها، زندگي پر از مشكالت مي

  .دكه شرايط زندگي تغييري كرده باشدلنشين تبديل شود بدون آن

تواند بر همه اين كالبدها اثر مثبـت بگـذارد، زيـرا    ما عقيده داريم كه ريكي مي

. شوندكدام از اين كالبدها جداي از ديگري نيستند و به يكديگر تبديل ميكه هيچ
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اما اگر بخواهيم به تاثيرات اصلي ريكي كه در اهداف آن مد نظر قـرار داده شـده   

 .و كالبد معنايي توجه بيشتري داشته باشيماشاره كنيم، بايد به كالبد انرژي 

و  "اهـداف اوليـه  " را كندتواند ايجاد ميتغييراتي كه ريكي در كالبد انرژي مي

بسياري از كساني كـه  . ناميمريكي مي "اهداف ژرف"تغييرات در كالبد معنايي را 

و حتـي پرتوجويـاني كـه در     دورادور و يا از طريق نشريات با ريكي آشنا هستند

در نتيجـه  . شـوند ابتداي راه ريكي قرار دارند معموالجذب اهـداف اوليـه آن مـي   

  . اندها به ريكي سطحي بوده و به عمق آن راه نيافتهنگرش آن

ــد آن را     ــد، باي ــوبي درك كني ــه خ ــي را ب ــداف ژرف ريك ــد اه ــر بخواهي     اگ

خصصـي بـه   به كار برده و با تعمق در معناها و تداوم در تمرينات ت "گونمراقبه"

  .تري از آن دست يابيدتجربه عميق

هاي بسياري را به دانش سال "دكتر اوسويي"در تاريخچه ريكي، گفته شد كه 

موجـب  معنـوي كـه    هـاي زمينـه او در . اختصـاص داده بـود  و تمرينات برنگري 

در نهايـت او در كـوه كورامـا بـه     . كالبد معنايي است كوشا بـوده اسـت   تحوالت

) بينـي روشن(شود كه به تجربه ساتوري راقبه پرداخته و گفته ميتمرينات عميق م

  . دست يافته است

دانيم كه اوسـويي در تـدوين روش ريكـي    هاي عميقي بعيد ميبا چنين تجربه

رود كـه اهـداف   برعكس احتمـال مـي  . فقط به اهداف اوليه آن توجه داشته است

ـ     . شـود ايي محقـق مـي  اصلي او همان اهداف ژرف ريكي بـوده كـه در كالبـد معن

  .تواند كيفيت زندگي را به طور كامل متحول كنداهدافي كه مي
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ابتدا بـه اهـداف اوليـه ريكـي      امروزه اساتيد ريكي در جلسات اوليه آموزش،

شود تا كـاربران جديـد ريكـي بتواننـد بـه      زيرا اين روند باعث مي. كننداشاره مي

امـا هنـر يـك اسـتاد     . استاد را درك كنندراحتي با آن ارتباط برقرار كرده و گفتار 

هاي پيشرفته آموزشـي، شـاگرداني را كـه كوشـا     ريكي اين است كه در طي دوره

  .هستند به سمت اهداف ژرف ريكي رهنمون كند

  اهداف اوليه ريكي

همانطور كه گفته شد اين اهداف مربوط بـه تغييـرات در سـطح بـدن انـرژي      

ها و پاكسازي مجاري انـرژي و در پـي آن   يعني به سالمت رساندن چاكرا. هستند

انسـان بـراي   . ها كه همگي الزمه يك زندگي سالمت استبرطرف شدن ناخوشي

قدر كه نياز به جسمي سالم دارد، به بدن انرژي سالم نيـز نيـاز   زندگي كردن همان

  . دارد

شـان در سـطح   هاي انرژي بخشي متعددي در دنيا وجود دارد كه اهدافروش

اگر بخواهيم ريكي را در اهـداف  . شودها خالصه ميو درمان ناخوشيبدن انرژي 

هـاي مشـابه و   هـايش بـا برخـي روش   توانيم از تفـاوت اوليه آن بررسي كنيم، مي

  .ها صحبت كنيمامتيازاتش نسبت به آن

  تيمار و درمان

موضوع درمان و تيمار  در كتاب رهيافت انرژيايي به سالمت، نگرش خوبي به

در عضوي بيمـار   درماني يك نوع جزءنگري و مداخله (Cure)رمان د. شده است
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نگري يك نوع كل (Care)اما تيمار . افتداست كه از طريق شعور انساني اتفاق مي

  . آيد بلكه بيشتر توجه و مراقبت استاست كه مداخله به حساب نمي

يعنـي  . پردازنـد بدن انرژي مـي  "درمان"بخشي به هاي انرژيبسياري از روش

در سيستم انرژي فـرد   "مداخله"اش و با شخص با تكيه بر شعور و انرژي انساني

  . خواهد تغييراتي از پيش تعيين شده را در وي ايجاد كندديگر، مي

    نـه بـه ايـن منظـور كـه      . گزينـد روندي كـامال متفـاوت را برمـي    "ريكي"اما 

بـراي مداخلـه در بـدن    هاي ديگر مورد تاييد نيستند، موضوع اين است كـه  روش

اين دانـش معمـوال در اختيـار كسـاني     . انرژي بايد دانش كاملي از آن داشته باشيد

  . ها برنگري كرده و كامال به سطح انرژي احاطه دارنداست كه سال

هاي موجود در بازار بارها شاهد بوديم كه برخي از پرتوجويان، از طريق كتاب

امـا در ريكـي ايـن    . اندخته و به مشكل برخوردهبه درمان بدن انرژي ديگران پردا

همان شعوري كه تمامي هستي را در تعادل و . شودكار به شعور كيهاني سپرده مي

همان شعوري كـه موجـب هضـم غـذاي شـما و تكثيـر       . كندهماهنگي حفظ مي

  .  شودتان ميبدن هايسلول

ريـد تـا دانـش    به همين دليل يكي از امتيازات ريكي ايـن اسـت كـه نيـاز ندا    

تواند به سـادگي و بـدون   حتي يك كودك هم مي. اي از بدن انرژي بدانيدگسترده

  .بدن انرژي خود باشد "تيمارگر"كند و خطر از ريكي استفاده 

آيا به عمل مراقبت و توجه كردن كـه حـاوي كيفيـات مهـر و نـوازش اسـت       

  ايد؟ انديشيده
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هـاي  در آغوش مادر و نـوازش  هنگامي كه كودكي آزرده است، با قرار گرفتن

هـاي  چه بسيار ناخوشي. يابدپر مهر او دوباره سالمت روح و روان خود را باز مي

انـد  هاي درماني برطرف نشدهعاطفي و احساسي كه با داروهاي شيميايي و روش

  .انداما با كمي توجه و مراقبت از طرف خود و عزيزان، كامال رفع شده

كودكي در آغوش انرژي كيهاني قرار گرفته و پـذيراي  در ريكي نيز شما مانند 

. گـذارد ريكي بر كليت سالمت شما يا فرد دريافـت كننـده اثـر مـي    . شويدآن مي

ريكي به ايجاد تعادل در تمامي بدن انرژي، هماهنگي بـين چاكراهـا و پاكسـازي    

 ريكي ابتدا به سالمت كل بدن انرژي توجـه كـرده و در خـالل   . پردازدمجراها مي

  . شودآن سالمت اجزاء نيز در نظر گرفته مي

شوند اما نبايـد  ها برطرف ميدرست است كه با دريافت ريكي برخي ناخوشي

  . ناميد) به معنايي كه گفته شد(آن را درمان 

نيسـت بلكـه نقـش يـك      "گـر ندرمـا "بنابراين فردي كه كانال ريكـي اسـت   

او فقط توجهش را بـه سـمت نقـاط مختلـف     . و مراقبت كننده را دارد "تيمارگر"

در اين حالت، پرتوجو فقط . كنداي نميبدن انرژي خود يا ديگران برده و مداخله

و اين شعور كيهاني است كـه اخـتالل   . كانال بوده تا ريكي از درونش جاري شود

  . كندرا به سالمت تبديل مي

برطرف شود معموال به جاي كلمـه درمـان از    زماني كه يك ناخوشي با ريكي

منظور از شفا يك روند ترميم طبيعي از طريق شعور كيهـاني  . كنندشفا استفاده مي

جايي كه در كشور ما ممكـن  البته از آن. شوداست كه با شعور انساني هدايت نمي
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است كلمه شفا براي برخي از مردم معناهاي ديگري را تـداعي كنـد و انتظـاراتي    

  .كنيمغير واقعي ايجاد كند، در ريكي كمتر از اين واژه استفاده مي

تـوانيم بـه   به هر حال اگر بخواهيم اهداف اوليـه ريكـي را بررسـي كنـيم مـي     

ها ، تقويت انرژي فردي و بـه طـور كلـي    سالمت چاكراها، رفع انسدادها يا بلوكه

سيسـتم ايمنـي جسـم     تواند هم براين موارد مي. تعادل در بدن انرژي اشاره كنيم

هاي جسمي را برطرف كند و هم برخـي مشـكالت   اثر گذاشته و برخي ناخوشي

  . ذهني را رفع كند

با اين كه تغييرات گفته شده جزو اهداف اوليـه ريكـي هسـتند، امـا بسـيار بـا       

تـوانيم بـه خـوبي    زيرا بدون يك بدن انرژي سـالمت نمـي  . اندارزش و ضروري

  جسـم بـدون بـدن انـرژي     . ي با ديگران داشـته باشـيم  زندگي كرده و تبادل سالم

  . تواند هيچ نيرويي براي فعاليت داشته باشدنمي

  يك بدن انرژي ضعيف و ناسـالم، نـه تنهـا مشـكالت احساسـي و عـاطفي را       

اگـر بـا   . بردهاي جسمي و ذهني را به شدت باال ميسازد بلكه احتمال بيماريمي

زندگي آشنا باشيد، بيشتر به اهميت اهـداف اوليـه    دانش چاكراها و تاثيراتشان در

  . بريدريكي پي مي

چـه بهتـر   . ها نياز به سالمت بدن انرژي و اهداف اوليه ريكي دارندهمه انسان

كه اين تغييرات ارزشمند را به دست شعور كيهاني بسپاريم تـا رونـدي طبيعـي و    

  .خطر را طي كنيمبي



 

 

  

  

  

  اهداف ژرف ريكي
هـاي انـرژي   داف ارزشمند، دليل برتري خاص ريكي نسـبت بـه روش  اين اه

. تعلـق دارنـد   "معناهـا "اهداف ژرف ريكي كامال به سطح . بخشي مشابه آن است

تواند جشنواره زنـدگي  يا يك معناي ناكارآمد، نميمعنايي وچيزي به اندازه بيهيچ

بـرعكس يـك معنـاي كارآمـد، بـه      . انسان به جهنمي سوزان تبـديل كنـد   را براي

  .  كندزندگي انسان لذتي بي وصف و سروري دائمي جاري مي

خواهيد هنر و يا توانايي جديدي را بدست آوريد، ابتـدا آن  كه شما ميهنگامي

 را در يك كالس آموزش ديده و سپس ايـن توانـايي را بـه جريـان زنـدگي وارد      

  . كندگونه شما را توانا ميتجربه ريكي نيز اين. دكنيمي

شود تا پرتوجو عالوه بر پاكسازي هاي ساده اما عميق ريكي موجب ميتمرين

او آرام آرام معناهاي جديـدي  . هاي خاصي را تجربه كندبدن انرژي خود، كيفيت

بـه  توانـد  در پي ايـن ادارك ظريـف او مـي   . كنداز ارتباطش با هستي را درك مي

  . اش راه دهدهاي زندگيتدريج اين معناها را به تمامي جنبه

در واقع در روش ريكي ابتدا از طريق تمرين با بدن انرژي به درك اين معناها 

هاي ديگر زنـدگي در  روز و جنبههاي ديگر شبانهها را به زمانپرداخته و سپس آن

  .دهيدسطح انرژي، ذهن و جسم راه مي
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اگـر يـك كـاربر    . دارد، آگاهي پرتوجو از اين اهداف اسـت چيزي كه اهميت 

هـاي روزانـه خـود    ريكي به هيچ وجه از اين اهداف آگاه نبوده و فقط به تمـرين 

برد تا اين معناها را لمس كنـد و دچـار تحـول در    بپردازد، معموال زمان زيادي مي

آگـاه شـود بسـيار     اما اگر از ابتدا از طريق استاد، به اين اهداف. كالبد معنايي شود

  . رسدزودتر به نتيجه مي

بنابراين اگر پرتوجو هنگام دريافت ريكي و انجام تمرينات روزانه، آگاهانه در 

پي تحقق اهداف معنايي آن باشد، در زمان كوتاه تحـوالت عميقـي را وارد بسـتر    

  . زندگي خود خواهد كرد

  كرد؛توان به درك معناهاي زير اشاره از اهداف ژرف ريكي مي

  سپردن   -                         پيوستگي -

 عشق   -                           پذيرش -

 بركت   -                         همسويي -

                           كانال بودن -

اكنون جاي دارد بـه توضـيح ايـن اهـداف و تحـوالت معنـايي حاصـل از آن        

  .بپردازيم
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  )يكپارچگي( پيوستگي

بـه معنـي انـرژي و     "ري". تشكيل شده است) كي(و ) ري(ريكي از دو واژه 

تركيب شـدن  . به معناي انرژي حياتي يا انرژي فردي است "كي"شعور كيهاني و 

گـر يكـي از اهـداف ژرف    اين دو واژه و شكل گرفتن يك واژه جديد، كامال بيان

  . ريكي است

هـايي كـه انسـان در زنـدگي     ها، مشكالت و رنجشود كه تمام بيماريگفته مي

انسـان ماننـد   . كند، نتيجه جدايي او از يكپارچگي با هسـتي اسـت  خود تجربه مي

چه در سطح جسمي و چه انـرژي و ذهنـي،   . اي از يك اقيانوس بزرگ استقطره

  . او بخش كوچكي از دل يك دنياي پيوسته عظيم است

شكل نگرفته اسـت،   زماني كه انسان تازه متولد شده و هنوز ذهنش به درستي

ــا طبيعــت كيهــاني اســت  لطافــت كــودك و . در پيوســتگي و همــاهنگي كامــل ب

اي زيبـا از اقيانوسـي   او قطـره . معصوميت او گوياي سالمت روح و روان او است

  . كران است كه در يكپارچگي با آن قرار داردبي

تابانـد و  معموال هيچ كودكي مـوج ناخوشـايند يـا غيـر طبيعـي از خـود نمـي       

امـا همـين كـودك دوسـت     . دهـد حضورش به اطرافيان احساس خوشايندي مـي 

  .  كندداشتني در طي رشد و شكل گرفتن ذهن خود، كيفيتي متفاوت پيدا مي

ذهـن شـروع بـه تمـايز     . گيـرد نيز شكل مـي  "منيت"با رشد ذهن در كودك، 

منيـت كـه از   . پردازدچيز ميچيزها كرده و به مقايسه و تشخيص برتري بين همه
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خواهد هميشه برتر از تر بوده و يا ميكند كاملگيرد سعي ميطريق ذهن شكل مي

  .  ديگران باشد

  كند، تنها چيزي كه انسان را از جهان جدا مي"

  ."است وهم بيگانگي

كه هويت ذهني قدرتمندي داشته باشد شـروع بـه جـدا كـردن     منيت براي اين

چنين انساني كه هميشه سعي در جدا كـردن خـود   . كندخود از چيزهاي ديگر مي

كنـد كـه بايـد در    از محيط پيرامـون و افـراد دارد، بـه مـرور زمـان فرامـوش مـي       

پيوستگي با همان انرژي الهـي و  . تر باشديكپارچگي و پيوستگي با وجودي عظيم

  . كندشعور كيهاني كه او را شكل داده و مانند مادري مهربان حمايتش مي

هضم غذا و هرگونـه  . اي زنده بماندتواند لحظهشعور كيهاني، انسان نمي بدون

دهـد همگـي بـه اذن    هاي حياتي كه در انسان به طـور ناخودآگـاه رخ مـي   فعاليت

امـا متاسـفانه ذهـن    . خورندخداوند توسط شعور كيهاني يا شعور طبيعت رقم مي

  ميـدان انـرژي و   انسان كه عادت بـه جـدا كـردن خـود از چيزهـا دارد، هـر روز       

اي كـه از جـنس اقيـانوس    يعني قطره. كندتر مياش را نسبت به هستي بستهذهني

  . شود كه درونش در هماهنگي با بيرون نخواهد بوداست تبديل به حبابي مي

اي از زندگي و اعمالش كه قادر به انتخـاب و اختيـار   گونه انسان در حيطهاين

طبيعـت كيهـاني نيـز در    . ورزدمبـادرت مـي   است، به پيمودن روندي غير طبيعـي 

گيـري  شـكل . كند تا انسان را به روند اشتباهش آگاه كنـد بازتابي عادالنه سعي مي
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هاي شعور كيهاني نسـبت بـه اعمـال غيـر     بيماري، رنج و ناخوشي همگي بازتاب

  .طبيعي خود انسان است تا او را از اين مسير اشتباه باز دارد

هـاي زنـدگي ايـن اسـت كـه      ها و ناخوشـي نجات از رنجتنها راه انسان براي 

اگر كسي ايـن معنـا را واقعـا    . دوباره معناي خوش پيوستگي با كيهان را درك كند

درك و لمس كرده و به بستر زندگي وارد كند كامال متحـول شـده و در سـرور و    

  .خوشي واقعي مستقر خواهد شد

  كند؟يريكي چگونه اين معنا را به جريان زندگي وارد م

روش ريكي با تمرينات ساده اما عميقش سعي دارد تا معناي پيوسـتگي را در  

واژه ريكي كه به معناي تركيب و يكپارچه شدن نيروهـاي  . درون انسان فعال كند

تا زماني كه ايـن دو واژه جـداي از هـم    . ري و كي است به همين معنا اشاره دارد

هـا بـه يـك    ارند اما كنار هـم آمـدن آن  شوند، به دو چيز مجزا اشاره داستفاده مي

  . كيفيت پيوسته اشاره دارد

بخـش او باشـد تـا ذهـن پـر      تواند الهـام تعمق پرتوجو بر مفهوم نام ريكي مي

كنـد  توانـد درك  او مي. كند، آرام شودتقاليش كه مدام باور جدايي را تقويت مي

هاي تمامي پديده زمينهها، يك پيوستگي وجود دارد كه پسكه در پس اين جدايي

  . آموزد كه بايد به عنوان يك فرد به كل بپيوندداو مي. زندگي است

هاي مشابه ريكي كه بر اتصال به انرژي و شعور كيهاني تاكيد بسياري از روش

هـا فقـط بـه درمـان و     روش آننام بسـياري از  . دارند داراي چنين امتيازي نيستند



 اهداف ژرف ريكي

78 

 

 معمـوال   هـا گـذاران آن روش توسـط بنيـان  برگزيدن چنين نـامي  . شفا اشاره دارد

  . ها بوده استدهنده سطح اهداف آننشان

دكتر ميكائو اوسويي با برگزيدن نام ريكي، هدف عميق خود را به خـوبي  

هـا  تر از درمان ناخوشيتر و ارزشمندهدفي كه بسيار مهم. آشكار ساخته است

  . است

هـا را از درد و  توانـد انسـان  يالبته درمان و شـفا نيـز ارزش وااليـي دارد و مـ    

بخش است كه شما بتوانيد به عزيزي كمك كنيد تا شـبي را  لذت. رها كند بيماري

اما اين تجربيات به هيچ وجه قابل قياس بـا تحـول   . بدون درد تا صبح به سر كند

  . دهندچنين تحوالتي كيفيت كلي زندگي را تغيير مي. در كالبد معنايي نيست

استاد اوسويي نيز بر حسب ضرورت زمـان خـود تـالش فراوانـي در درمـان      

تـري در  خواهان تحوالت ژرف ريكي آموزشروند هاي مردم كرد، اما در بيماري

كرد تا مردم خـود كانـال ريكـي شـده و در ايـن راه گـام       او تاكيد مي. زندگي بود

  .تا به سطحي فراتر از درمان يك بيماري راه يابند بردارند

  گذشته از تعمق بر نام ريكي بايـد نگـاهي هـم بـه رونـد تمرينـات آن بـراي        

  گيري اين معناها داشته باشيم؛شكل

ايـن  . گيـرد تـا گشـوده باشـد    هايش يـاد مـي  يك كاربر ريكي در اولين تجربه

 اي در سطح انرژي و حس اسـت كـه انسـان را دوبـاره احيـاء      تجربه "گشودگي"

  . كندمي
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ذهن است مدام سعي كرده منقبض و بسته باشـد و حـريم   كه ساخته  "منيت"

گيـرد تـا از   اما در ريكي فرد ياد مـي . اش را تحت كنترل خود داشته باشدشخصي

تـوان دريافـت   بدون اين گشودگي نمـي . طريق ميدان انرژي و حسي گشوده شود

  . خوبي از انرژي كيهاني داشت

درون و بيـرون  بـه آرامـي    در ريكي با تجربه موقت گشودگي، مرزهاي بـين  

اي از پيوستگي و يكپارچگي بين انرژي فـرد و انـرژي كيهـاني    محو شده و تجربه

تواند شفابخش بسياري آيد ميتجربه گشايش كه به ظاهر ساده مي. گيردشكل مي

همان اختالالتي كه بر اثـر جـدايي   . هاي درون انسان باشداز اختالالت و ناراحتي

  .يهاني شكل گرفته استذهني او از طبيعت ك

در درون پرتوجو  "يكپارچگي و پيوستگي"معناي با تجربه موقت گشودگي،  

توان گفت كه لمس اين معناي عميق بيشتر با سـالمت چـاكراي   مي. شودفعال مي

در ريكي پرتوجو با دريافت ريكـي از تـاج سـر، ايـن چـاكرا را      . تاج ارتباط دارد

  .  كندتحريك كرده و آن را تقويت مي

هـاي كوتـاه ايـن معناهـا را     هاي ريكي و در زمـان پرتوجو ابتدا در طي تمرين

  روز و هـا را بـه تمـام سـاعات شـبانه     توانـد آن كند اما به مرور زمان مـي درك مي

او حتي در سطح جسمي و ذهني نيـز از ايـن   . اش راه دهدهاي ديگر زندگيجنبه

  . تحول بهره خواهد برد

كنـد  گون ريكي بپردازد، حتي حس مـي يت به تمرين مراقبهاگر پرتوجو با جد

در تجربيـات  . كه همه چيزها نيز مانند او در پيوستگي بـا انـرژي كيهـاني هسـتند    
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تر نه تنها يك پيوستگي حسي بين خود و كيهـان، بلكـه بـين خـود و همـه      عميق

گياهـان  ها، با چنين ادراكي ديگر درخت. كندهاي ديگر لمس ميها و پديدهانسان

ها را در امتداد ميدان حسي هاي اطرافش موجودي جداي از او نبوده و آنو انسان

  . و انرژي خود لمس خواهد كرد

گيـري تـدريجي معنـاي يـاد شـده،      همزمان با پيشرفت حسي پرتوجو و شكل

  .شوندمعناهاي ديگر نيز در درون او فعال مي

  پذيرش

هـاي واالتـر   بـه نيروهـا و شـعور    گيـرد تـا  در تمرينات ريكي، پرتوجو ياد مي

پذيرش كه همان تسليم به معناي خوب آن است، يك كـنش  . پذيرش داشته باشد

متاسفانه مردان و زنان امروز كمتر توجهي به اين كـنش  . گونه استزنانه يا مونث

. چيـز باشـند  گر و اداره كننده همـه خواهند كه خودشان كنترلهمه مي. زنانه دارند

. ريـزي كننـد  خواستند خودشان براي تمام هستي برنامهن داشت ميحتي اگر امكا

  . معدود افرادي هستند كه با دل و جان پذيراي هدايت شعوركيهاني باشند

. هاي زندگي مشاهده كـرد توان در بالها و سختينمونه اين عدم پذيرش را مي

ه دارد شايد عقيد. شايد فردي در شرايط معمولي به راحتي از پذيرش سخن گويد

امـا در شـرايط بحرانـي زنـدگي      .چيز حكمتي دارد و بايد آن را پـذيرفت كه همه

واقعيت اين است كـه بـه   . ممكن است توان تبديل حرف به عمل را نداشته باشد

هاي ذهني در زمينه پذيرش، بايد كيفيت آن را حس كرد تا به غير از داشتن دانسته

   .يك معنا تبديل شود
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دادهايي كه از نظرشان ناخوشايند است به شدت اعتـراض  معموال مردم به رخ

هـايش بـه   ها، با رفتـار و واكـنش  شايد در بحران. دهندو مقاومت دروني نشان مي

در شـرايط  . نوعي حكمت الهي را زير سوال برده و نتوانند پذيراي رخدادها باشد

سـخنان  سخت معموال از جمالتي مانند چرا من؟ من چه بدبختم؟ و از اين قبيـل  

  . شوداعتراضي استفاده مي

كنـيم و رفتارهـايي آميختـه بـا     در شرايط بحراني، موجي كه از خود ساطع مي

دهيم و حتي تاثيرات مخربي كـه آن  خشم يا ترس و يا اندوه كه از خود نشان مي

. شرايط بر روان ما و كيفيت زندگي ما دارند، همگي نشان از عدم پـذيرش دارنـد  

د كه اين مخالفت فقط يـك حـرف سـطحي نيسـت، بلكـه يـك       اشاره بر آن دارن

كيفيت دروني و عميق ذهني است كه تمامي ابعاد زندگي را تحت تاثير قـرار داده  

  .است

. شود كه داشتن پذيرش و تسليم يكـي از هنرهـاي خردمنـدان اسـت    گفته مي

كردن زيرا تجربه تسليم و پذيرش نياز به رها  آيدهنري كه به راحتي به دست نمي

  .تدريجي منيت دارد

  گويد؛مي "تائو ت چينگ"الئوتسه در كتاب . 

  .كه چگونه تسليم شويد، قدرت حقيقي است دانستن اين

هضـم  . آگاهانه مجبور به پذيرش شعور طبيعـت اسـت  انسان معموال به طور نا

. ردسپامواردي است كه انسان خودبخود به اين شعور مي.. غذا و فرآيند تنفس و 
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تر آن كـه سـعي   مهم. در ريكي فرد به طور آگاهانه پذيراي شعور كيهاني است اما

  . كند تا آگاهي خود را بر روند كاركرد اين شعور در درونش حفظ كندمي

پرتوجو ريكي در اولين جلسه آشنايي، مطالبي دربـاره ايـن روش شـنيده و از    

 منـد شـد تصـميم    عالقـه كه  به ريكـي  بعد از اين. كندنظر ذهني آن را بررسي مي

خواهـد واسـطه شـده تـا بـه او      زماني كه استاد مـي . گيرد كه كانال ريكي شودمي

همسويي دهد، پرتوجو نخستين تجربه حس پذيرش ريكي را در بدن انرژي خود 

  . آوردبه دست مي

او با اعتماد به شعور كيهاني، خواهان دريافت ريكي بـوده تـا سـالمت انـرژي     

تواند درون او پذيرفته كه شعور كيهاني مي. شعور عظيم واگذارد درونش را به اين

هـاي  در مدتي كه دريافت كننده ريكي است، از تمامي حـس . او را ساماندهي كند

  .و كوچكترين تغييرات و تحوالت درونش آگاه خواهد ماند بدن انرژي

 بعد از همسويي و كانال ريكي شدن، پرتوجو در هر بـار اتصـال بـا ريكـي و    

بـا تـداوم   . كندتمرينات ساده روزانه، دوباره اين حس پذيرش را آگاهانه لمس مي

     تـري از ايـن معنـا بدسـت     تمرينات روزانه ريكي، فرد بـه تـدريج تجربـه عميـق    

بعد از مدتي كه معناي پذيرش به خـوبي درك شـد، ايـن معنـا در ابعـاد      . آوردمي

  .ديگر زندگي نيز خودبخود جاري خواهد شد

انجام تمرينات مداوم ريكي و درك معناهـاي آن، تغييـرات چشـمگيري در    با 

با گذشت زمـان  . اش ايجاد خواهد شدادراك پرتوجو نسبت به رخدادهاي زندگي

   هـاي زنـدگي كمتـر دچـار تالطـم      شود كه در شرايط سخت و بحـران متوجه مي
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هـا را  آن رخدادها را در درون محترم شـمرده و حكمـت   او روند طبيعي. شودمي

  . پذيردمي

البته هيچ ادعايي نيست كه پرتوجو يا اساتيد ريكي به پذيرش محـض دسـت   

   يـابي بـه  يابند، زيرا پـذيرش محـض نيـاز بـه خاموشـي ذهـن و راه      و يا مي يافته

امـا بـا    . هاي انرژي و ذهـن اسـت  هاي درون دارد كه فراتر از اليهترين اليهعميق

هـاي مناسـبي در ابتـداي ايـن راه بـزرگ      تـوان گـام  بخش ريكي مـي تجربه لذت

توان از طريق حسي، اين معناها را درك كرد و در زندگي روزمره بـه  مي. برداشت

  . كار گرفت

  همسو بودن

معنايي كـه  . يكي ديگر از بهترين اهداف ژرف ريكي است "همسويي"معناي 

. نياز به تعمق دارد تا رايحه خوش آن در گستره زندگي پرتوجـو استشـمام شـود   

جهت بودن است، شـرط اول يـك زنـدگي    كه نوعي هماهنگي و هم "همسويي"

آهنـگ  جهت شـدن يـا هـم   در روش ريكي، همسويي به معناي هم. سالمت است

  .با انرژي كيهاني است شدن انرژي فردي

هـر رويـداد   . شـوند تمامي رخدادهاي هستي توسط شعور كيهاني هدايت مـي 

كوچك و بزرگ، از رشد كردن يك برگ كوچك بـر شـاخه درختـي تنومنـد تـا      

ها همگي بخشي از يك جريان عظيم الهـي هسـتند   تغييرات عظيم درون كهكشان

  . شودكه جريان طبيعي زندگي ناميده مي
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هاي هستي از جريان طبيعي زنـدگي  غير از جامعه انساني، تمام پديده ظاهرا به

اي بر خالف جريان طبيعـت حركـت   بخش لحظهخورشيد حيات. كنندپيروي مي

. رونـد آهنگي با اين روند عظيم پـيش مـي  ها و درختان همگي در همگل. كندنمي

سـازي مخـالف    تنها انسان است كه معموال در ميان اين سمفوني زيبـاي كيهـاني،  

  .مينوازد

بسياري از مردم در حالتي ناآگاهانه، نه تنهـا بـر خـالف جريـان كيهـاني قـدم       

در . دارند، بلكه انتظار دارند تا جريان كيهاني طبق خواسـته آنـان عمـل كنـد    برمي

خواهند شعور كيهاني كه خود را با شعور كيهاني همسو كنند، ميواقع به جاي اين

  .را با خود همسو كنند

هـاي ظريـف كيهـاني    هايي كه با انـرژي و قـدرت  متاسفانه در برخي از روش

مندان بـه  عالقه. شودمرتبط است، اين توقع نابجا از انرژي كيهاني مدام تقويت مي

هـاي خـاص،   ها و بدست آوردن قـدرت هايي سعي دارند تا با تكنيكچنين روش

جهي بـه جريـان طبيعـي    كـه تـو  چه را كه دوست دارند انجام دهند بدون آنهرآن

  . هايش داشته باشندزندگي و نشانه

هاي معروف تلويزيوني كه در زمينه قدرت جذب ساخته حتي در يكي از فيلم

اسـاس  . شده، كيهان پر عظمت، غالمي گوش به فرمان انسان توصيف شده اسـت 

 انسان است كه پاياني هم نـدارد و متاسـفانه  دائمي هاي اين فيلم بر تحقق خواسته

همـان جريـاني كـه    . شوداي بر توجه به جريان هوشمندانه كيهاني نميهيچ اشاره
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توانند بدون هماهنگي بـا آن بـه   ها فقط سر سوزني از آن هستند و نميهمه انسان

  .موفقيت و سرور حقيقي دست يابند

شـوند نيـز داراي چنـين نگرشـي     شايد برخي افراد كه تازه با ريكي آشـنا مـي  

توانند شعور كيهـاني را بـا خـود همسـو     كنند كه در ريكي ميفكر ميها آن. باشند

كه قدم به رودخانه گذاشـته و خـود را   يعني به جاي آن. كرده و به آن فرمان دهند

  . جا كنندخواهند رودخانه را جابهرها كنند، مي

هايي بسـيار عجيـب و نـامعقول بـه دنبـال      اين كاربران جديد گاهي با خواسته

اما بـا گذرانـدن دوره اول و دوم ريكـي و تجربـه     . ي براي خود هستنداثبات ريك

ها بـه  آن. شوندشان ميها و آرزوها، به تدريج متوجه اشتباهريكي دادن به خواسته

كنند كه ريكي فقـط بـه ايجـاد تعـادل و سـالمت در رونـد       طور عملي تجربه مي

  . كندپردازد و هيچ خواسته غير طبيعي را متحقق نميزندگي مي

به عنوان . نگر استهاي كلترين شاخص سيستمجهت بودن با طبيعت مهمهم

هاي سنتي، خروج از موازين طبيعت دليل اصلي بيماري بـوده  مثال در تئوري طب

  .و بازگشت به اين موازين نيز شرط اصلي شفا است

ا انسان به عنوان بخشي از رودخانه عظيم كيهاني، بايد دوباره نيروهاي خـود ر 

آهنگي آگاهانـه موجـب   اين هم. آهنگي با اين رود به راه اندازدسويي و همدر هم

گـر او بـوده و مسـير مـوفقيتش را سـهل و روان      شود تا شعور كيهاني حمايتمي

  .نمايد
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  دهد؟ريكي چگونه معناي همسويي را شكل مي

اجـازه  كند تـا  پرتوجو در تمرينات روزانه، خود را به انرژي كيهاني گشوده مي

اي درست مانند رودخانه. دهد شعور كيهاني به ساماندهي انرژي حياتي او بپردازد

هـاي درون  آورد، ريكي نيز انـرژي كه در مسير خود هر چيزي را به حركت درمي

  . اندازدفرد را در جهت طبيعي به راه مي

گيـرد،  جهت شـدن در پرتوجـو شـكل مـي    حس خوشايندي كه در اثر اين هم

      كنـد كـه   او تجربـه مـي  . آورداي همسويي را بـراي او بـه ارمغـان مـي    ارزش معن

  .شودجهت بودن با جريان دلنواز زندگي موجب شادابي و آسايش او ميهم

پرتوجو كه شايد پيش از اين فقط با تجزيه و تحليل ذهنـي بـا واژه همسـويي    

كنـد و  تمرين ريكي، تجربه دلنشين همسويي را لمس مي آشنا بوده، حال در زمان

  . كندمعناي غني آن را به طور مستقيم درك مي

     در روش ريكي، پرتوجو ايـن معنـا را ابتـدا از طريـق سـطح انـرژي بدسـت        

تـوان تمـامي ابعـاد    كند كـه مـي  اما با تعمق آگاهانه بر اين معنا، درك مي. آوردمي

  .آهنگ كردني همزندگي را با جريان كيها

به عنوان مثال بيشتر كاربران ريكي بعد از چند ماه تجربـه ريكـي و هماهنـگ    

بسياري . اندهاي مضر خبر دادهشان به خوراكيشدن با شعور طبيعت، از تغيير ميل

هـاي  شـان، بـه روش  بخـش در ذائقـه  از پرتوجويان بعـد از ايـن تجربـه سـالمت    

سـالمت  هـايي ماننـد زنـدگي   آمـوزش . انـد بـاره نيـز روي آورده  تخصصي در اين
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كه به شكل كامال تئوري به تشخيص عناصر و طبيعـت جسـم و ذهـن    ) آيورودا(

  . كندارائه مي... كارهايي براي تغذيه، فعاليت روزانه، ارتباطات و پرداخته و راه

  كانال بودن

) مجـرا (يكي از تاثيرات ريكي در كالبد معنايي پرتوجـو، درك كيفيـت كانـال    

   در ريكي فرد بـا دريافـت همسـويي قابليـت كانـال بـودن را بدسـت        . بودن است

از طريـق   آن را توانـد ريكـي را از چاكراهـاي بـااليي دريافـت و     او مـي . آوردمي

ال ريكـي دخـالتي در   در حقيقت يك كان. چاكراي قلب و دستان خود انتقال دهد

  . دهدرا انجام مي) انجام قصد و كانال بودن(ريكي نكرده و فقط وظيفه خود 

تـا  . كنـد را لمـس مـي   "مجرا بودن"در اين تجربه زيبا، پرتوجو كيفيت جديد 

   بـه خصـوص در دوره دوم ريكـي، او يـاد     . شعور كيهاني از طريق او عمـل كنـد  

. اش جـاري كنـد  بر هـر موضـوعي از زنـدگي   گيرد تا با كانال شدن، ريكي را مي

موضــوعاتي ماننــد ارتباطــات شــغلي، فــروش، خريــد، مصــاحبه، بهبــود روابــط  

  ...خانوادگي، موفقيت و 

گيري درك جديدي شـده كـه اگـر در زمـان     اين تجربه گسترده موجب شكل

توان كانالي براي شعور كيهاني بود تا سالمت روند يـك موضـوع   انتقال ريكي مي

گونـه  روز و تمامي ابعاد زندگي خود ايـن آن سپرد، پس چرا در تمامي شبانه را به

  . نباشيم

. تمامي هستي در روندي هوشمندانه مشغول بـه اجـراي نقشـي بـزرگ اسـت     

هـر  . رودچيز بر اساس قوانين كيهاني و تحت هدايت شعور كيهاني پيش مـي همه
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ره ماه به اجراي نقش خود سيا. اي از اين هستي نقشي منحصر به خود را داردذره

مشغول است، درخت ياس سفيد بيرون از خانه نيز به خوبي نقـش خـود را ايفـا    

. هاي اين درخت نيز نقشي منحصر به فرد دارنـد هر گل ياس روي شاخه. كندمي

هاي زنده و به ظاهر غير زنده همگـي مشـغول   پرندگان، خزندگان و تمامي پديده

  . به اجراي نقشي خاص هستند

هـا در  نامه هستي مملو از بازيگران ريز و درشتي است كه هريك از آننمايش

چرا بهترينند؟ چون دقيقا نقشي كه بر عهده آنان گذاشته شده . نقش خود بهترينند

تمامي اجزاي طبيعت، كانالي هستند براي شعور كيهـاني تـا ايـن    . كنندرا اجرا مي

شـان  است اين اجزا از كانـال بـودن  هر چند ممكن . شعور از طريق آنان عمل كند

  . نامه هستي همراهندآگاه نباشند اما به هر حال با نمايش

در ميان طبيعت عظيم كيهاني، ظاهرا انسان است كه غالبا از نقش خـود غافـل   

گيري منيت ذهني در دوران نوجـواني  شكل. بردشده و آن را به درستي پيش نمي

هاي خود انديشيده و دركي از خواسته استهشود تا فقط به خوو جواني موجب مي

توجهي او به گيرد، بيهرچه ذهن خودآگاه او بيشتر شكل مي. كيهاني نداشته باشد

  . شودروند كيهاني بيشتر مي

هايي اش از زندگي و درسها و نارضايتي درونيبه مرور زمان با تجربه سختي

روزي او بـا  . شـود روشن مي اي در درونشگيرد، شعلهكه از طبيعت و بزرگان مي

بـا  . اش دور افتـاده اسـت  خود روبرو شده و متوجه خواهد شد كه از نقش طبيعي
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خواهد از طريـق او نيـز   كند كه هستي ميتعمق بيشتر بر اين موضوع، او درك مي

  .كاري را به انجام رساند

اوج هنر يك خردمند در زندگي اين است كه آگاهانه اجازه دهد تـا خواسـت   

مهم نيست كه نقش هر شخص چيست؟ راننده، نجار، . هي از طريق او عمل كندال

كه فرد كانـالي بـراي شـعور    توانند بهترين باشند، به شرط آنهمگي مي... معلم و 

  .كيهاني باشد

همانطور كه گفته شد در تجربه ريكي، فـرد طعـم خـوش كانـال بـودن را در      

د تا شعور كيهاني از طريق او انرژي دهاو آگاهانه اجازه مي. چشدسطح انرژي مي

اين تجربـه زيبـا و درك معنـاي كانـال     . را جاري كرده و موضوعي را سامان دهد

 تواند پرتوجو را به خود آورده تـا سـعي كنـد در همـه سـطوح زنـدگي      بودن، مي

  .كانالي براي كيهان باشد و نقشش به بهترين شكل ممكن اجرا شود

  سپردن

هـا بـه شـعور كيهـاني را     آگاهانه موضوع "سپردن"از  ايدر ريكي شما تجربه

بهتر كارها و تجربه روندي سـالم و   رفتاين سپردن موجب پيش. آوريدبدست مي

  . هماهنگ با طبيعت خواهد شد

شود، برخي افراد در ذهن خود برداشـتي  هنگامي كه درباره سپردن صحبت مي

ها به جريان كيهاني به معني موضوعكنند كه سپردن ها تصور ميآن. كننداشتباه مي

بـراي درك بهتـر ايـن    . دست روي دست گذاشتن و كـاري انجـام نـدادن اسـت    

  موضوع به مثال زير دقت كنيد؛
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كه بتوانيد گرسنگي خود را برطرف كنيد نياز داريد تا براي خود شما براي اين

غـذا كـار   امـا بـراي هضـم    . دهيدجويد و قورت ميرا ميسپس آن. غذا تهيه كنيد

شما بـه معـده دسـتور    . كنيدخاصي انجام نداده و دخالتي در روند طبيعي آن نمي

. دهيد تـا وارد روده شـوند  به مواد غذايي دستور نمي. دهيد تا اسيد ترشح كندنمي

       تـان اعتمـاد كـرده و رونـد كـار را بـه آن       شما فقـط بـه شـعور طبيعـت در درون    

  . سپاريدمي

دهد تا روزي آن كند و آب ميكارد و از آن مراقبت ميمي يك كشاورز دانه را

او بخش عظيمي از اين فرآيند رشد دانـه را بـه   . دانه به درختي تنومند تبديل شود

او بـه شـعور طبيعـت    . كنـد سپارد و دخـالتي در آن نمـي  دست جريان طبيعت مي

  .چيز به سالمت پيش روداعتماد دارد تا همه

  ستي تركيبي است از دو بخش؛هر كار طبيعي در اين ه

  .انجام شدن وانجام دادن 

اي است كه شما داريد تا نقش خود را ايفـا كنيـد و بايـد    ، وظيفه"انجام دادن"

 بخشـي  "انجام شدن"اما . اين وظيفه را در هماهنگي با جريان كيهاني انجام دهيد

و نبايـد   شـود از روند كار است كه بايد بسپاريد تا توسط شـعور طبيعـت انجـام    

در زمان سپردن بايد كار را رها كنيد و اجازه دهيـد تـا زمـان    . دخالتي در آن كنيد

توان به زور، با عجله و تنهـايي آن  نمي. مناسب طي شود و نتيجه مفيد حاصل آيد

  .را انجام داد
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متاسفانه برخي از مردم بخش دوم يعنـي سـپردن و انجـام شـدن را فرامـوش      

خواهـد همـه چيـز را    شخص مدام در تقال است و مـي  در چنين وضعي. اندكرده

حتي اگر در سطح فيزيكي مجبور به رها كـردن  . خودش كنترل كرده و انجام دهد

  . كندكار باشد، در ذهن آن را رها نمي

گيرد تا هـر موضـوعي را بـه انـرژي كيهـاني      در تمرين ريكي، پرتوجو ياد مي

قصد كردن و اختصاص دادن زماني بـراي  اي كه او بايد انجام دهد، وظيفه. بسپارد

پس از قصد و نيت، او موضوع را رها كرده و به شعور كيهاني . انتقال ريكي است

هـاي موضـوع   او مطمئن است كه شعور كيهاني به بهترين شكل، انرژي. سپاردمي

ديگر نيـازي نيسـت تـا    . بردمورد نظر را متعادل كرده و آن را به سالمت پيش مي

روز ذهنش را درگير موضوع كرده و نگراني و هيجان كـاذبي را تحمـل   هتمام شبان

گيـرد و زنـدگي   با درك معناي سپردن، آرامشي عميق در درونش شـكل مـي  . كند

  .شودبرايش زيباتر مي

  عشق

از طرفـي ايـن چـاكرا مركـز     . قلب نقش مهمي در انتقال ريكـي دارد چاكراي 

تيد، ريكي را همان جريان عشـق  برخي اسا. مهمي براي تجربه عشق واقعي است

جرياني كه بر همه جاري است و هـر كـه بـه آن گشـوده     . دانندو مهر كيهاني مي

  .كندباشد آن را دريافت مي

دوست داشتني كه هيچ درخواستي در . عشق، دوست داشتن بدون انتظار است

  .شودطرفه از سرچشمه جاري ميعشق مهري است كه يك. پي آن نيست
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اي از عشـق  دهيـد، تجربـه  گامي كه به فرد يا موضوعي ريكي مـي در ريكي هن

شايد شخصـي بـا شـما رابطـه خـوبي نداشـته و       . آوريدبدون انتظار را بدست مي

كه اين رابطه ناخوشايند به تعادل برسد حال براي اين. موجب آزار شما بوده است

  . تان ريكي دهيدتوانيد به او و رابطهشما مي

بخش ريكي معطـوف  تان كامال به جريان سالمتبه او، ذهنهنگام ريكي دادن 

   هـا را تفسـير   كنيـد و آن هـاي فـرد تـوجهي نمـي    در آن هنگام شما به بدي. است

فقـط اجـازه   . كنيد تا او را محكوم كنيد و مقصر جلـوه دهيـد  سعي نمي. كنيدنمي

سروربخش شما كامال به تجربه . دهيد تا جريان لطيف انرژي بر او جاري شودمي

هاي او يابد تا تيرگيريكي مشغوليد و اين نور زيبا از خالل وجود شما جريان مي

  . را محو كند

اند كه حـس تنفـر، انـدوه و هـر حـس      بسياري از كاربران ريكي گزارش داده

اند، در زمان ريكي دادن ناپديد گشـته  ناخوشايندي كه نسبت به فرد ديگري داشته

اي زي و مهرباني جايگزين آن شده اسـت، تجربـه  در عوض حسي از دلسو. است

  . توان بر همه جاري كرداز عشق واقعي كه مي

تواند در جاري شدن عشق كيهـاني، مشـاركت   در واقع انتقال دهنده ريكي مي

با جاري شدن اين عشـق از كانـال او، نـه تنهـا چيـزي از      . اي داشته باشدآگاهانه

  .كندافزودگي مي شود بلكه احساسانتقال دهنده كم نمي

حتي حيوانات و گياهان نيز اين عشق را به خوبي لمـس كـرده و بـه دريافـت     

نشينند و پـذيراي  بسياري از حيوانات با آرامش در كنار شما مي. پردازندريكي مي
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تـر و  هـا بـا شـما بسـيار عميـق     بعد از دريافت ريكي رابطه آن. اين جريان هستند

كيهاني از طريق  ز با دريافت مداوم ريكي و عشقگياهان ني. تر خواهد شدصميمي

  .كنندعميقي با وجودتان برقرار مي شما شادابي و سرزندگي بيشتري يافته و رابطه

كتـاب  اساتيد ريكي و نويسـندگان   "شليال شارامون"و  "بودوجي باگينسكي"

 احساس خوبي از عشق نهفته در ريكي ))شيوه جامع انرژي درماني ،ريكي((زيباي 

وراي سـخنان ايشـان،    در فضـاي ظريـف  . كننـد را به خوانندگان خود منتقل مـي 

. شود كه كتـاب را بسـيار دلنـواز كـرده اسـت     احساسي از عشق و نرمي حس مي

  واضح است كـه ايشـان ارتبـاط قلبـي لطيفـي بـا جريـان ريكـي برقـرار كـرده و           

  .اند آن را در آموزش خود نيز به كار گيرندتوانسته

 پرتوجـو مداوم ريكي، معناي جديـدي از جريـان عشـق در    عميق و  با تجربه

توان يكي از بارزترين تـاثيرات  تجربه عشق و درك معناي آن را مي .شودفعال مي

ترين اهداف ژرف ريكي كه وظيفه هر انساني همچنين يكي از مهم. ريكي دانست

  . نسبت به همنوعان خود است

تواند ابـزار خـوبي بـراي تجربـه و     م ميدر دوره دو "جعبه ريكي"استفاده از 

هـاي  توان ريكي را بر انسـان از اين طريق مي. تقويت اين عشق بدون انتظار باشد

  . كه انتظاري در پي آن باشدبسيار و مشكالتشان جاري كرد، بدون آن

  بركت

شمار ريكي در سراسر دنيا گويـاي آن بـوده كـه ايـن روش     تجربه كاربران بي

اين بركت نتيجه سعي و تالش فرد بـر  . گرددبركت در زندگي ميموجب افزايش 
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اش در واقع هر كسي كه بتواند به جريان زنـدگي . دوباره با كيهان است آهنگيهم

  .شودآهنگ و سويي طبيعي بخشد، خودبخود در موج بركت مستقر مي

توان چيزي در اين دنيـا را  نمي. بركت كيفيت نهفته در تمام ذرات هستي است

براي فعـال  . شودچيز از وجود يگانه الهي خلق ميفاقد بركت دانست زيرا كه همه

اه انسان بتواند مـوج  هرگ. كردن بركت نهفته در هر چيز بايد خير آن را درك كرد

وار گردد، زندگي سرشار از بركت را تفكيك كند و بر اين موج س خير را از ناخير

  .خواهد كردتجربه 

يك رويدادند، اين نحوه مشاركت شـما در آن رويـداد    در واقع رويدادها فقط

خير، هر تجربه و عملـي اسـت كـه    . كنداست كه خير و شر بودن آن را تعيين مي

 هـر آن  ،جريان عظيم كيهاني حفظ كنـد و شـر   آهنگي و همراهي باشما را در هم

  .خارج كند كه شما را از اين هماهنگيعملي است 

هنگامي كه . باشد ناخيرتواند خير و يا غذا ميبنابراين هر چيزي حتي خوردن 

خوريد، به سـالمت بـدن و   شما در هماهنگي با بدن و طبيعت درون خود غذا مي

اما اگر همان غذا را بـيش از ظرفيـت طبيعـي    . كنيدسازو كار طبيعي آن كمك مي

  .ديشومي به بدن خود خود بخوريد، موجب شر و آسيب

 اي تنها در هماهنگي با نظـام آموزش و هر تجربهدارايي، ازدواج، شغل، كالم، 

آوريد اگر شـما را بـا طبيعـت و    حتي دانشي كه بدست مي. گرددطبيعت خير مي

نزديك نكند و وحـدت بخـش وجـود شـما     ... كيفيات يكپارچگي و گشودگي و 

  .توان آن را خير ناميدنباشد نمي
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بـا  ) و نـا خوشـايند  خوشـايند  ( ر گاه مشاركت آگاهانه انسان در رويـدادها  ه

طبيعي جهت گيرد، خير شدن آن تجربه موجب بركت بيشـتر در زنـدگي    روندي

  . گرددمي

هرگاه چيزي در زندگي شما موجب توليد سـرور و سـالمتي شـود و از همـه     

گفت كه  توانتان شود، ميتر موجب يكپارچه شدن درون شما و رشد معنويمهم

رضـايتي كـه   . ت عميق دروني شما استرضاي ،نشانه بركت. بركت آن زياد است

  .كه يك تصور ذهني باشدحس شود نه آنعميقا 

يعنـي كـه   . دهـد شود كه بركت واقعي در سطح معنا رخ مـي از طرفي گفته مي

هرگاه انسان دچار تحول و رشد در كالبد معنايي خود گردد، بركت بيشتري را در 

ـ بسياري از رهروان علوم م. زندگي بدست خواهد آورد ه را دارنـد  عنوي اين تجرب

همچنـان پابرجـا اسـت، امـا      معنايي، هرچند مشـكالت  در سطح تحول كه هنگام

پـر   ي نيـز زنـدگ  ي هايخوشايندحتي نا شان كامال دگرگون شده وكيفيت زندگي

  .اندبركت شده 

ايد تحولي در درون انسـان  ، ببراي حركت برروي موج خير و بركت  بنابراين

بـا برخـورداري از   . زندگي تغيير كنـد  شرايط بيروني و ظواهر كه، نه اينرخ بدهد

كند كه حتي بيماري، مـرگ عزيـزان و هـر نـوع     تحوالت معنايي، انسان درك مي

 و بـوده و بـه رشـد    نيز داراي بركـت الهـي   و طاقت فرسا رويداد به ظاهر سخت

  . دكنتكامل او كمك شاياني مي
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ريكي، پرتوجو با پذيرش بـه انـرژي كيهـاني، آرام آرام در     تداوم در تمرينبا 

شـود  اين همراهي موجب مي. گيردهمسويي و همراهي با جريان طبيعت قرار مي

بـيش از پـيش در   ... هـاي شـغلي و   تا وقايع زندگي مانند دوستان جديد، ارتبـاط 

 در نتيجه پرتوجـو شـاهد بركـت بيشـتر در زنـدگي خـود      . مسير خير قرار گيرند

او . كنـد او شادابي و رضايت ناشي از بركت را درون خود حـس مـي  . خواهد بود

 ت نيست كه فقط با افـزايش تعـداد چيزهـايي در   كند كه بركت يك كميدرك مي

   زندگي افزايش يابد، بلكه يك كيفيت است كـه بـا تحـول در سـطح معنـا شـكل       

  .گيردمي

آگاهانه آن در جريان زندگي اما بايد يادآور شد كه درك معناي بركت و يافتن 

ها تـالش بـه   پرتوجوياني كه بعد از سال. نياز به تعمق فراوان و مداوم بر آن دارد

    اهداف ژرف ريكي دست يافتـه و معنـاي واقعـي بركـت را لمـس كـرده باشـند،        

تواننـد كـامال آگاهانـه و ارادي    يعنـي مـي  . توانند آگاهانه به بركت دست يابندمي

نهفتـه   الهي گي را براي خود از شر به خير تبديل كرده، و از بركتهاي زندتجربه

  .در آن برخوردار شوند

  افتد،عالم اتفاق مي چه در اينهر آن "

  چه حكمت آن را دريابيد يا نه،

  براي خيري واالتر است،

  ".هرچند آن خير به سادگي قابل تشخيص نباشد 

  پارام هانس ساتياناندا                                                       
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  چهآن

  اساتيد ريكي
  .در آموزش مد نظر دارند

  

براي كاربران ريكي و عزيزاني كه قصد  (

  )گذراندن دوره استادي را دارند

   



 

 

 

، احترام ريكي به استاد احترام

 در دروناست كه اي ريكيبه 

  .استاستاد جاري 

  

  نكات مهم در آموزش ريكي
. هـا اسـتفاده كـرد   ريكي اهداف ژرفـي در خـود دارد كـه بايـد آگاهانـه از آن     

چنـد  هـر  . همانطور كه گفته شد، اين اهداف ايجاد تغييرات در كالبد معنايي است

هاي ها و هدفشوند با انواع خواستهممكن است كساني كه تازه با ريكي آشنا مي

اما اين هنر استاد است تا بتواند با يك . سطحي به سمت استاد ريكي جذب شوند

  .گون و ژرف، شاگرد را به سمت اهداف نهفته در ريكي پيش بردديدگاه مراقبه

در آموزش ريكي مد نظر قـرار داده و   تواند نكاتي رابراي اين منظور استاد مي

اگر استاد ريكي بتواند به تـدريج شـاگرد   . اساس آموزش خود را با آن شكل دهد

هاي هيجاني و كاذب دور كرده و او را بـه حقـايق نهفتـه در ريكـي     را از خواسته

هرچند ممكن اسـت  . آشنا كند، بهترين كيفيت آموزش را به وي ارائه خواهد كرد

ــه درك شــاگرد در اب ــان الزم، ب ــا بعــد از گذشــت زم ــد، ام ــدا ارزش آن را ندان      ت

  . گزار آن خواهد بودتري در ريكي دست يافته و سپاسعميق
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اگر استادي بخواهد شاگردان خود را به اهداف ژرف ريكـي رهنمـون سـازد،    

. آمـوزش دهـد  ) مراقبـه (بهتر است تا آموزش ريكي را در راستاي دانش برنگري 

هـا بـه تمـرين    سال) گذار روش ريكيبنيان(كه گفته شد، استاد اوسويي  همانطور

هاي خود، روش ساده ريكي در نهايت او در اوج مراقبه. مراقبه مشغول بوده است

  . را درك كرد تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند

رار گون ريكي مد نظر قتوان در آموزش مراقبهترين نكاتي كه ميبرخي از مهم

  داد شامل؛

 ارائه واقعيات ريكي   -آرامش ذهن                             -

 فرآيند همسويي   -بودن در حال                           -

 مراتب استادي   -نور و تاريكي                           -

    حفظ سادگي -

  آرامش ذهن

بـا   يكپـارچگي  نظيـر درك مسـتقيم معناهـايي    تحول در كالبد معنـايي و براي 

كيهان، پذيرش، گشودگي، عشق و همسو بودن بايد در هنگام تمرين ريكي ذهـن  

بايد بتوان از فعاليت ارادي ذهن، . را به سوي آرامش بيشتر و سكوت هدايت كرد

  .مداوم و نوسانات آن فارغ گشت تجزيه و تحليل

هـا بـه   فـرض ذهن خودمختار انسان معموال سعي دارد تا بـا اسـتفاده از پـيش   

يـا   ذهن شروع به برچسـب زدن بـر يـك انسـان جديـد     . شناسايي چيزي بپردازد

  . كند تا چيزي ناشناخته باقي نماندتجربه جديد مي
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كه در زمينه دانش برنگري و رهـايي از ذهـن    "آشپز از ديگ بيرون بيا"كتاب 

بـاره بـازگو كـرده و حتـي     به نگارش درآمده است، توضـيحات مفصـلي در ايـن   

فرض بـه  آموزش داده تا بتوانيد بدون پيش را.. و  "نشناختگي"هايي مانند تكنيك

  .دنيا بنگريد

در اين كتاب توضيح داده شده كه ذهن انسان، فقط با اطالعات مربوط به يك 

در واقع هنگامي كه انسان با يـك درخـت كـاج    . شودشخص يا چيزي روبرو مي

ها درخـت  نامي كه براي ميليون. كندقرار ميروبرو است، بيشتر با نام آن ارتباط بر

  .كاج ديگر نيز استفاده شده و ارتباطي با هويت منحصر به فرد آن ندارد

بيـرون   )حافظـه (اطالعات مربوط بـه درخـت را از بايگـاني    در حقيقت ذهن 

توانـد بـا   با چنين فرايندي فـرد نمـي  . زندبر هويت درخت برچسب ميكشيده و 

كـه بتوانـد   مگر آن. شده و كيفيت وجودي آن را لمس كندحقيقت درخت روبرو 

ذهنش را از تجزيـه و تحليـل بـازدارد و از طريـق حـس عميـق        روشي خاصبا 

  .دروني با امواج آن درخت و حتي وجود بي شكل آن رابطه برقرار كند

حال در مورد ريكي كه شكل فيزيكي نداشته و انرژي لطيفـي اسـت كـه بايـد     

زيـرا ذهـن   . آيـد از طريق ذهن كامال دشوار بـه نظـر مـي    لمس شود، شناخت آن

هـاي ديگـران تكيـه    ها و گفتهاي از ريكي نداشته و فقط به اطالعات كتابتجربه

بنابراين داشتن شناخت ذهني از ريكي به هيچ وجه قابل مقايسه با شـناخت  . دارد

ـ  در اين. (حسي آن نيست دان جا منظور از شناخت حسي، كيفيتي است كـه در مي

  ).انرژي قابل لمس است
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     نكته مهم ديگر اين اسـت كـه انـرژي ريكـي توسـط شـعور كيهـاني هـدايت         

بنـابراين تجربـه   . كنـد شعور كيهاني بر اساس شرايط لحظه حال عمل مي. شودمي

پـس  . توانـد متفـاوت باشـد   ريكي و تاثير آن بر انسان، هر دفعه با دفعات قبل مي

حتي يـك  . نبايد بر شناخت قبلي ذهنش تكيه كندحتي يك پرتوجوي قديمي نيز 

كند زمان دريافت و انتقال نيز سعي مي ها ريكي را لمس كردهاستاد ريكي كه سال

  . ريكي، تا جايي كه امكان دارد ذهن را از فعاليت بازدارد

  "تدبير در لحظه، هنر ريكي است"

ارمغان خواهد آورد داند كه ريكي هر دفعه تجربه جديدي براي او به استاد مي

ايـن شـعور بـر هـر كـس      . زيرا كه ريكي انرژي و شعوري زنده و حاضـر اسـت  

تـوان  پس نمي. كاركردي منحصر به فرد و در هر زمان تاثيري مطابق آن زمان دارد

انتظار داشت كه جريان ريكي تاثيرات خود را حتما به شكل گرما يا سرما، جريان 

   .نشان دهد...چرخشي يا مستقيم و 

كه مـانعي  در زمان تمرين ريكي، داشتن يك ذهن شلوغ و پرتقال عالوه بر اين

   بر شناخت حسي و مستقيم ريكي اسـت تـاثيرات ناخواسـته ديگـري نيـز ايجـاد       

  .كندمي

   بسـته بـودن و انقبـاض روان انسـان      نشـانه داشتن يك ذهن پر تقال و شـلوغ  

 چيزها، خود را مجـزا و برتـر نشـان    ذهن پرتقال سعي دارد تا با تمايز از. باشدمي

در ميـدان انـرژي    "گشودگي "كاملي از دهد تا فرد تجربهبنابراين اجازه نمي. دهد

  . و حسي خود داشته باشد
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را به دنياي بيـرون خـود دارد و    "پذيرش"همچنين يك ذهن پر تقال كمترين 

فرد با داشتن چنين ذهني حتي از . كه طبيعت معلم او باشد كندقبول ميبه سختي 

ذهن او معمـوال  زيرا . شودبدون انتظار نيز محروم مي "عشق"تجربه جاري كردن 

  . در انتظار تبادل و معامله با ديگران است

يابي به تحوالت معنايي در ريكي، بايد ابتـدا ادراك حسـي   بنابراين براي دست

نيـز بايـد بتـوان     ادارك حسيو براي تقويت . تقويت كردخود را در سطح انرژي 

  . ن را به طور ارادي آرام كردذهشده شرطيهاي فعاليت

توانـد  هنگامي كه پرتوجو دست از تفسيرهاي هميشگي ذهن خود بردارد، مـي 

با تقويت احسـاس  . تر كنددر زمان دريافت ريكي احساس انرژي را در خود قوي

را ... تواند كيفيات گشودگي، پذيرش، همسـو بـودن و   يدر بدن انرژي، پرتوجو م

  .  لمس كرده و به تدريج معناهاي نهفته در ريكي درونش شكل گيرد

ريكي، خودبخود بـه آرامـش ذهـن كمـك     دريافت الزم به يادآوري است كه 

هاي هوشمندانه در طي تواند با راهنماييريكي مي ماهر استاد يك اما. خواهد كرد

  . تسريع كند كامال روند راآموزش، اين 

دهد كه هنگام تمـرين ريكـي، ذهـن    يك استاد ريكي به شاگردان خود ياد مي

البتـه  . خود را با تجزيه و تحليل و پرداختن به اطالعات گونـاگون آشـفته نكننـد   

آوري كنـد امـا   تواند اطالعات زيادي درباره ريكي و بدن انرژي جمـع پرتوجو مي

  . قال آن بهتر است اين اطالعات را كنار بگذاردزمان دريافت ريكي و انت
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. تواند رخدادهاي به تجربه درآمده را بهتـر درك كنـد  با اين روند پرتوجو  مي

زيرا او ابتدا به لمس كيفيت ريكي پرداخته و سطح جديـدي از معنـا در درونـش    

تواند با تكيه بر كيفيات واقعي و اين تجربيـات  حال ذهنش مي. شكل گرفته است

  .جديد به تحليل و تفسير اين رويدادها در خارج از زمان تمرين بپردازد

تواند به شـاگردان خـود بيـاموزد كـه هنگـام تمـرين       همچنين استاد ريكي مي

زيـرا تنـوع و پيچيـدگي    . هاي متنـوع و پيچيـده اسـتفاده نكننـد    ريكي، از تكنيك

شـاگرد در  . دشـو هاي پيوسته آن مـي ها نيز موجب شلوغي ذهن و فعاليتتكنيك

او . كنـد گر آن باشد كه شعور كيهاني چه ميزمان تمرين ريكي بايد بيشتر مشاهده

بايد خود را رها گذاشته و از تجربياتي كه لحظه به لحظه در عمـق درونـش روي   

  .دهد آگاه باشدمي

متاسفانه برخي از پرتوجويان جديد از همان ابتـدا شـروع بـه يـادگيري انـواع      

هـاي مختلـف كـرده و در زمـان كوتـاه اطالعـات       د در كتـاب هاي موجـو تكنيك

ها با حفظ سريع اطالعات و دانستن آن. كنندگوناگوني را در ذهن خود انباشته مي

كه غافل از اين. تري در ريكي خواهند شدكنند كه فرد موفقها احساس ميتكنيك

ي نتواننـد  در نتيجه هنگام تمرين ريك. شان شلوغ و سنگين شودممكن است ذهن

  .شان قدم گذارنداين ذهن را رها كرده و به دنياي حسي

هـا هنگـام   تجربه نشان داده كه وابستگي به اطالعات ذهني و رهـا نكـردن آن  

  توانـد باشـد   چـه كـه مـي   شود تـا فـرد در انتقـال ريكـي از آن    تمرين موجب مي

  . تر شودضعيف



چه اساتيد ريكي مد نظر دارندآن  

104 

 

انـد بـراي اولـين بـار     توانسـته گوينـد زمـاني كـه    بسياري از كاربران ريكي مي

هاي آن را رها كننـد، ريكـي را بسـيار    فرضهاي ذهني و پيشوابستگي به دانسته

تر به عالوه اثر ريكي نيز در آن زمان قوي. اندتر از قبل دريافت و جاري كردهقوي

  . از هميشه بوده است

  بودن در حال

يد ذهن خـود را از پـيش   در هنگام دريافت ريكي و يا انتقال ريكي، پرتوجو با

بـرعكس  . قرار نيست او روند تاثيرگذاري ريكي را هدايت كنـد . ها رها كندفرض

بيشـترين تاكيـد   . كنداو بايد كامال هوشيار باشد تا ببيند كه ريكي چگونه عمل مي

در آموزش ريكي به شـاگردان ايـن اسـت كـه در زمـان      ) اساتيد سايت همسو(ما 

  .گر باقي بمانندفقط مشاهدهدريافت ريكي و انتقال آن 

هنگامي كه پرتوجو فقط ناظر بر روند كاركرد ريكـي در خـود يـا فـرد ديگـر      

در نتيجه بيشتر توجـه  . شوداست، براي لحظاتي ذهنش  از گذشته و آينده رها مي

  .گيرد تا تاثيرات ريكي را لمس كنداو در زمان حال قرار مي

در . رنگري هدف مهمي بوده اسـت هاي كهن ببودن در لحظه حال در آموزش

هـا بتـوان توجـه ذهـن را در     مراقبه موضوعات مختلفي وجود دارد تا به كمك آن

توانـد بـه   بعد از تحقق اين هدف عالي است كه ذهـن مـي  . لحظه حال حفظ كرد

تر در وراي ذهن فردي و كيهـاني  سمت خاموشي كامل پيش رفته و سطحي عالي

  . تجربه شود
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ريكـي  . اند موضوع خوبي بـراي بـودن در لحظـه حـال باشـد     توريكي نيز مي

حتي ريكي دادن . اي حسي است كه فقط در زمان حال قابل دسترسي استتجربه

شود نيز در زمـان حـال   به گذشته و آينده كه در دوره دوم ريكي آموزش داده مي

گذاريد گيري آينده مييعني شما در لحظه اكنون اثري مفيد بر شكل. شودانجام مي

مانده، اكنون با رونـد طبيعـت همسـو    و يا خاطراتي از گذشته را كه در ذهن باقي

  .كنيدمي

يك ذهن خودمختار و پرتقال معموال درگير آينده و گذشته اسـت و فـرد را از   

اگر پرتوجو با چنين ذهني بـه تمرينـات ريكـي مشـغول     . كندلحظه حال غافل مي

واقعيت ريكي ارتباط برقرار كند و فقـط بـا تصـوري    تواند به خوبي با باشد، نمي

چنين ذهني يـك مـانع بـزرگ بـر مسـير      . شودذهني كه از ريكي دارد سرگرم مي

  .گيري معناهاي ياد شده در فرد خواهد بودحس ريكي و شكل

بودن در حال از گرايشات اصـلي اسـاتيد ريكـي اسـت تـا پرتوجويـان را بـا        

  . ها را به سوي اهداف ژرف ريكي پيش برندواقعيات ريكي روبرو كرده و آن

به شاگردان خود آموخته بود كه قبل از ) گذار روش ريكيبنيان(استاد اوسويي 

گاشو يك تكنيـك بسـيار   . تمرين ريكي، براي دقايقي تكنيك گاشو را انجام دهند

هاي مراقبه مرسوم بـوده  ساده براي آوردن آگاهي به لحظه حال است كه در آموزه

اوسويي قصد داشت تا شاگردان ابتدا ذهن خود را از گذشته و آينـده رهـا    .است

  . ساخته و با بودن در حال، تجربه ريكي را آغاز كنند
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  حتي در اصول اخالقي كه توسط اسـتاد اوسـويي بـه شـاگردان آمـوزش داده      

اوسويي از . وجود داشته است "فقط براي امروز"شده، تاكيد فراواني بر جمله مي

خواسته تا اين اصول را هر روز در شروع كار و تمـرين ريكـي بـا    وجويان ميپرت

دهـد كـه اسـتاد اوسـويي در     جمله فقط براي امروز، نشـان مـي  . خود تكرار كنند

آموزش ريكي، همواره كيفيت بودن در حال را مد نظر داشته زيـرا هـدف اصـلي    

  . ايشان ايجاد تحوالت معنايي در رهروان ريكي بوده است

هاي دانند كه تكنيكر اساتيد ريكي با دانش گسترده برنگري آشنا باشند، مياگ

براي بودن در لحظـه حـال وجـود دارد كـه     ...) مانند آگاهي از تنفس و (مختلفي 

يعني نه تنها قبل از ريكي بلكه هنگام . ها را با ريكي همراه كردتوان يكي از آنمي

تا ذهن در هنگام دريافت و انتقال ريكـي در   ها استفاده شودانجام ريكي نيز از آن

  . لحظه حال باقي بماند

تواننـد بـا هـدايت توجـه     هايي در ريكي وجود دارد كه اساتيد ميحتي كيفيت

بسـياري از  . كننـد شـان در حـال را تقويـت مـي    هـا، توانـايي بـودن   شاگرد بـه آن 

    شـان بـه ايـن كيفيـات جـذب      پرتوجويان هنگام تمرين ريكي  خودبخـود توجـه  

اما اگر اين كيفيـت ارادي  . آورنداي از بودن در حال را بدست ميشود وتجربهمي

  .و آگاهانه باشد، زمان بيشتري تدوام خواهد يافت
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  نور و تاريكي

هـاي خـود   در آمـوزه . قانون جذب يكي از قوانين اصلي حاكم بر كيهان است

توجه انسان به هر چيزي كـه جلـب شـود،    شناسي و هستي شناسي گفته شده كه 

اين قانون حكايت از آن دارد كـه هـر   . رودهاي او نيز به همان سو پيش ميانرژي

كنيد، بر اثر گرايشات درونـي خودتـان   چيزي كه در زندگي فردي خود تجربه مي

  .بوده است

ش به عنوان مثال براي رها شدن از عادات بد، نبايد با آن بجنگيد و مدام گـراي 

زيـرا ذهـن بـه هـر چيـزي كـه       . ذهن خود را بر دشمني با اين عادات حفظ كنيد

خواهيـد از  در واقع اگـر مـي  . تواند درگير آن كندجذب شود، انرژي انسان را مي

چيزي كه دوستش نداريد رها شويد، بايد آگاهانه از كنارش بگذريد و توجه خود 

ن بترسـيد و مـدام نگـران آن    اگـر از آ . تري هدايت كنيـد را به سوي اهداف عالي

باشيد، ذهن و انرژي شما نيز همواره به سوي همين موضوع جذب شده و درگير 

  .مانيدمي

. كنـد در واقع ذهن چه از چيزي خوشش بيايد و چه بدش بياييد، فرقـي نمـي  

شود و رهايي از آن سخت مهم اين است كه توجه به سوي آن موضوع كشيده مي

  . گرددمي

توان از بين برد، امـا بـه محـض    يك را با جنگ و مخالفت نمييك فضاي تار

  .رودكنيد، تاريكي از بين ميكه شعله نور كوچكي وارد آن فضا آن
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شان بسيار بيشتر از كيفيت اگر دقت كرده باشيد،  بيشتر مردم به كيفيت بيماري

درگير تلخـي  ها با بيماري در حال جنگند و ذهنشان مدام آن. كنندسالمتي فكر مي

ها شناخت دست دومـي از سـالمتي دارنـد    آن. است بيماري و يا ترس از بيماري

چنـين  . زيرا براي شناخت سالمتي ابتدا به بيماري يا نبـود بيمـاري توجـه دارنـد    

اش بـه تـاريكي   حالتي مانند آن است كه انسان خواهان نور باشد اما تمـام توجـه  

  . جذب شده باشد

اي روزي، مردم مواد خوراكي را با چنين ديدگاه وارونـه هاي امحتي در زندگي

خورند تا آلزايمر نگيرند، خورند تا سرطان نگيرند، ميوه ميخرما را مي. خورندمي

شـان  درواقع هنگام غذا خوردن، توجه درونـي . خورند تا چاق نشوندغذايي را مي

د و آن را جذب خواهند دچارش شوندقيقا بر كيفياتي متمركز است كه ظاهرا نمي

حتي اگر شانس بياورند از نظر جسمي دچار آن كيفيات نشوند امـا خـود   . كنندمي

  . كنندرا به طور مداوم درگير احساس تلخ آن كيفيات مي

اگر شما از خصوصيات اخالقي شخص ديگري ناراحت هسـتيد، بـا مقـاومتي    

. آن فكر كنيدتان نسبت به آن خصوصيات داريد، ممكن است مدام به كه در درون

گوييـد كـه فـالن شـخص چنـين      خوريـد و در ذهـن خـود مـي    مدام حرص مـي 

هـا اسـت در   بينيد كه شما نيز سالاما با كمي دقت مي. خصوصيات ناپسندي دارد

تان بـا آن درگيـر   ايد و حسايد، آن را حمل كردهاسارت همين خصوصيات مانده

  . است
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تـر و خوشـايندتري   ي مسايل مهمدر حالي كه اگر آگاهانه ذهن خود را به سو

  .كرديدها، بيشتر خوشي را تجربه ميكرديد در طي اين سالهدايت مي

آينـد نيـز   مي... بخشي مانند ريكي و هاي انرژيپرتوجوياني كه به سراغ روش

شان بيشـتر  معموال به دنبال سالمتي و آسايش هستند، اما طبق عادت ذهني، توجه

  . بيماري و يا تنش و مشكالت استدرگير 

كار حتي ممكن اسـت در زمـان دريافـت و انتقـال انـرژي      يك پرتوجوي تازه

كه بيشتر توجه خود را به انـرژي شـفابخش و شـعور كيهـاني     كيهاني به جاي اين

اش توجه كرده و معمـوال حـس بـدي    بسپارد، مدام به بيماري يا اختالالت انرژي

در واقع او ممكن است شعور كيهاني را فقط يـك ابـزار   . نسبت به آن داشته باشد

  . براي جنگ با دشمني بزرگ  به نام بيماري بداند

بخشي، ايـن  هاي انرژيعحيب است كه متاسفانه در روند آموزش برخي روش

يعني چنان به  بيماري و يا اختالالت بـدن  . شودحالت اشتباه بال و پر هم داده مي

كنـد بايـد   رسناك داده كه پرتوجو گـاهي فرامـوش مـي   اي عجيب و تانرژي جلوه

  . دريافت كننده شعور كيهاني باشد

تواند با آسـايش و ماليمـت   در واقع فرد داراي يك انسداد انرژي است كه مي

اما ارائه باورهايي از قبيل موجودات مهاجم و تسخير كننـده و  . آن را برطرف كند

هاي ذهني بيشتري نسبت به انسـداد  كنششود تا او دچار هيجان و واباعث مي... 

  . انرژي در درونش شود
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موضوع اين نيست كه اين باورها درست هستند يا غلط، موضوع اين است كه 

ها كارآمدند يا ناكارآمد؟ آيا چنين ديدگاهي فرد را به آرامش ذهـن،  آيا اين تئوري

او را در  كنـد، يـا بـرعكس   نزديـك مـي  ... عشق، صلح با هستي، پذيرش بيشتر و 

  .داردنگه مي... هاي پيرامونش و ترس و نگراني بيشتر، عدم پذيرش  به انسان

هاي اين چنيني جنگيدن با بيماري و مشكالت اسـت كـه   در واقع هدف روش

ها سرگرم جدال بودن نتيجه آن نيز سال. شودبه يك نوع سرگرمي مهيج تبديل مي

سـي بـا همـين كيفيـات ناخوشـايند      هاي بدن انرژي و درگير ذهنـي و ح با تيرگي

  .است

كار نيز ممكن است با همين ديدگاه به ريكي بنگرد و قـادر  يك پرتوجوي تازه

تر نيمه خودآگاه خود را از تاريكي بـه سـوي   نباشد تا توجه خودآگاه و از آن مهم

حال يك استاد ريكي با توجه به اهداف ريكي و نكـات اساسـي   . نور هدايت كند

هاي اسـاتيد  در واقع يكي از توانمندي. كمك شاياني به پرتوجو نمايدتواند آن مي

  ريكي در آموزش، انتقال اين مفهوم عالي به پرتوجويان است كه؛ 

  "گرايش به نور خودبخود تاريكي را از بين خواهد برد"

نكات ظريفي در ارتباط با ماهيت ريكي وجود دارد كه استاد ريكـي  بـا بكـار    

اش را از تواند ذهـن پرتوجـو را پـرورش داده تـا آگـاهي     ها ميبستن تدريجي آن

  .تاريكي به درون نور هدايت كند

گيرد تا از نظر حسي و ذهني كامال در همراهي بـا  پرتوجو از اين طريق ياد مي

هاي تيره كوچـك  انتها به فضاو اجازه دهد تا اين نور عظيم و بي. نور ريكي باشد
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يعني بخش اعظم توجـه ايشـان   . وارد شود) انرژي اختالل و انسدادهاي(درونش 

به نور ريكي و بخش بسيار كمتري از توجه به كيفيت بيماري و اختالل معطـوف  

  . شودمي

الزم به يادآوري است كه اگر فردي فقط به اهداف اوليه ريكي توجه داشـته و  

ريكي از اهداف ژرف آن غافل باشد، اين احتمال وجود دارد  كه در گرايش به تـا 

، بـر  خودآگـاه و خودآگـاه  يعني هنگام انتقال ريكي بيشتر توجـه نيمـه  . باقي بماند

در حالي كه بـا هـدايت اسـتاد و    . بيماري و درمان هرچه زودتر آن معطوف باشد

تواند بيشتر تـوجهش را  تعمق بر اهداف ژرف ريكي و رعايت اصول آموزشي مي

  . بخش ريكي اختصاص دادبه نور سالمت

  دگيحفظ سا

كنند، حفـظ سـادگي در انجـام    نكته ديگري كه عموم اساتيد ريكي رعايت مي

جا حاضر است، جايي كه انرژي و شعور كيهاني هر زمان و همهاز آن. ريكي است

بـراي همـين اسـت كـه     . پذير اسـت جا و هر زماني امكاندريافت آن نيز در همه

  .ريكي بسيار ساده و قدرتمند است

آسان بودن ارتباط با ريكي بهتر است تا از هرگونه ايجاد براي حفظ سادگي و 

شـمار ريكـي در دنيـا و    متاسفانه  ميـان كـاربران بـي   . محدوديتي صرف نظر شود

هـا  آموزش دهندگان ريكي، تعداد معدودي هستند كه خود را درگيـر محـدوديت  

  . اندكرده و انجام ريكي را مشروط به شرايط غير ضروري كرده
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بـراي همسـويي دادن بـه     ريكـي  گـان آمـوزش دهنـده   برخـي ل، به عنوان مثا

. انـد خواري و استفاده نكردن از منابع حيواني گذاشتهپرتوجويان جديد، شرط گياه

البته در نيت خير آنان شكي نيست، زيـرا تجربـه نشـان داده كـه مـدتي نخـوردن       

ي تـر هـاي لطيـف  كند تا فرد انرژيهاي حيواني كمك ميگوشت و حتي خوراكي

به خصوص كه توانايي حـس كـردن انـرژي در او بيشـتر     . نسبت به قبل پيدا كند

  . شودمي

جاست كه بسياري از اساتيد نسـل اول ريكـي در ژاپـن و آمريكـا     اما نكته اين

كردند و آموزش زيبـاي ريكـي نيـز از    گونه را رعايت نميهيچ دستور غذايي اين

  .ايشان به نسل ما رسيده است

اند بدون شماري توانستهصد ساله ريكي نشان داده كه كاربران بيتجربه تقريبا 

خواري و با رعايت نكات اساسي ريكي بهترين تجربيات را در سـطح انـرژي   گياه

اند به اهـداف ژرف ريكـي دسـت يافتـه و تحـوالت      ها توانستهآن. بدست آورند

وياني كه سعي از طرفي ديده شده كه در ميان پرتوج. معنايي خوبي را تجربه كنند

اند، تعدادي از ايشـان فقـط در سـطح اهـداف     در حفظ رژيم غذايي خاصي داشته

  . انداوليه ريكي باقي مانده

خـواري بايـد در حـد همـان     بنابراين بايد دقت شود كه ارائه يك پيشنهاد گياه

زيرا اگر آن را تبديل به شرطي براي وارد شدن بـه راه  . پيشنهاد كمكي باقي بماند

  .ايمها را از تجربه ريكي محروم كردهشماري از انسانبدانيم، تعداد بي ريكي
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كند تا فضـاي خـوب و دلنشـيني    همچنين روشن كردن شمع و عود كمك مي

هاي مكان نيـز  حتي شمع و عود به پاكسازي انرژي. براي جلسه ريكي ايجاد شود

تـوان ريكـي را   اما اگر شاگرد تصور كند كه بدون شمع و عود نمي. كنندكمك مي

دريافت كرد و يا انتقال داد، پس يك محدوديت كاذب بـراي خـود ايجـاد كـرده     

  .است

  . كننـد متاسفانه برخي از شاگردان خودشان براي خـود محـدوديت ايجـاد مـي    

انـد را بـا روش ريكـي    خواهند اطالعاتي كه از قبل در ذهن خـود داشـته  ها ميآن

  .شوندشده و از سادگي ريكي دور مي تفاهمسوءبياميزند، در نتيجه دچار 

درست است كه داشتن يك فضاي سـاكت و پـاكيزه،   "

هاي خوش، تمرين در يك زمـان خـاص،   استفاده از رايحه

داشتن لباس مخصوص تمـرين و يـا انجـام برخـي نكـات      

كند تا تجربه زيباتري از ريكـي بدسـت   احتياطي كمك مي

توانند مـانعي در  نمي نيز اما نبودن تمامي اين حاالت. آوريم

   ".انجام تمرين ريكي باشند

    امـا   .به طور كل براي انجام تمرين ريكـي نبايـد هـيچ محـدوديتي قائـل شـد      

يـك  . تـري بـه دسـت آورد   توان نكاتي فرعي را رعايت كرده تا تجربه دلنشينمي

را  تواند شاگردان دانـا و توانـايي  استاد هوشيار ريكي با تاكيد بر حفظ سادگي، مي

  . پرورش داده و كمك شاياني در گسترش ريكي كند
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  ارائه واقعيت ريكي

هـاي ديگـر   نه بيشتر و نه كمتر، از اهميـت  گونه كه هست،معرفي ريكي همان

  . آموزش ريكي است

جايي كه ريكي در جهت كمرنگ شدن منيت و تسليم به جريان طبيعـت  از آن

جـذب شـاگرد را بـه خـود شـعور       كنند تـا گذارد، اساتيد ريكي سعي ميتاثير مي

طور كه پيش از اين گفتـه شـد، در يـك رونـد     در واقع همان. كيهاني واگذار كنند

  . وجود دارد "انجام شدن"و  "انجام دادن" طبيعي دو بخش

يك استاد ريكي با برخورداري از تحوالت معنـايي در راه ريكـي، درك كـرده    

كه براي گسترش آموزش و جذب شاگردان بيشتر، بايد بخشي از كار را خـودش  

  . انجام دهد و بخشي را به شعور كيهاني واگذارد

كند ريكي را هماني كه هست معرفي كند، امـا اصـراري نـدارد تـا     او سعي مي

استاد بعد از زمان معرفي، افـراد جديـد   . ما دوره ريكي را بگذرانندافراد جديد حت

در . كند تا مسـير آمـوزش كـامال طبيعـي پـيش رود     را به جريان ريكي واگذار مي

نتيجه اطمينان دارد كساني كه بايـد از طريـق او ريكـي بگذراننـد جـذب ايشـان       

  . خواهند شد

هـاي كـاذب   هوده و وعدهبه همين دليل يك استاد ريكي از برخي نمايشات بي

هاي هاي ايجاد هيجان كاذب كه در برخي سيستمحتي از  تكنيك. كنداجتناب مي

خواهـد بـه هـر    زيرا او  نمـي . گيردشود كمك نميفروش و بازاريابي استفاده مي

  .قيمتي كه شده شاگرد را مجاب كند تا ريكي را ياد گيرد
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او تـاثيرات  . مال طبيعي بپيمايدخواهد مسير آموزش ريكي را كااستاد ريكي مي

در اوج تبليـغ  . كندهاي واقعي ريكي را كه خود تجربه كرده بيان ميخوب و لذت

مند شـد امـا نـه يـك     توان از تحوالت در كالبد معنايي بهرهگويد كه ميريكي مي

  . شبه، بلكه با تعمق و صبر

بـه مقصـد    و تاكيد دارد كه چنين تجاربي به هـيچ وجـه پايـان راه و رسـيدن    

تجربه ريكي شروعي مطمـئن  . اي در راهي بزرگ استهاي اوليهبلكه گام. نيست

  . و قدرتمند در راه همسويي با طبيعت است

  "شودمي آغاز گام نخستينبا  ترين سفرهاطوالني"

  الئوتسه                                                        

  روند همسويي

هاي سـينه بـه سـينه ريكـي و     سال گذشته به دليل آموزش 100در طي حدود 

تعداد بسيار اساتيد ريكي و شهودات مختلف ايشـان، رونـد انجـام همسـويي بـه      

البته اين تفاوت فقط در جزييات بـوده و كليـت   . شودهاي متفاوتي انجام ميشكل

استفاده به عنوان مثال ترتيب . شود يكسان استماجرا كه از طريق ريكي ايجاد مي

اما در هـر حـال،   . هايي است كه وجود دارداز تفاوت... هاي دست و نمادها، فرم

تواننـد از آن  همه پرتوجويان با هر نوع همسويي به راحتي كانال ريكي شده و مي

  . به بهترين نحو استفاده كنند



چه اساتيد ريكي مد نظر دارندآن  

116 

 

پذيرد و استاد همسويي از طريق شعور كيهاني شكل مي"

  "ه فضاي همسويي استفقط يك واسطه و مهيا كنند

استفاده از نمادها و ترتيب اعمال مختلف در زمان همسويي، به ماننـد آداب و  

عموم اساتيد ريكي هـيچ تعصـبي   . رسومي براي تشرف شاگرد به راه ريكي است

        هــاي همســويي را محتــرم شــان نداشــته و همــه شــيوهبــر نحــوه همســويي دادن

تر از روند ظاهري و فيزيكي همسويي، كيفيـاتي  مدانند كه مهها ميآن. شمارندمي

  . تر همسويي وجود دارداست كه در سطح ظريف

توان گفت كه بهترين نكاتي كه استاد ريكي در زمان همسويي بايـد بـر آن   مي

همت ورزد، توجه به كيفيات عميق ريكـي و فعـال كـردن معناهـاي ژرف آن در     

  .ايجاد كندتري را خود است تا فضاي همسويي دلنشين

در زمان همسويي، هنگامي كـه شـاگرد پـذيرش پيـدا كـرده تـا اسـتاد بـه او         

ها ديگر دو ميدان و سيستم مجزاي انرژي نيسـتند كـه ارتبـاطي    همسويي دهد، آن

به هم نداشته باشند، بلكه با هم يك سيستم و ميدان جديـدي از انـرژي را شـكل    

  . گيرددهند كه هر دو را در بر ميمي

دهـد،  ستاد به عنوان بخشي از اين سيستم، خود را با ريكي ارتبـاط مـي  وقتي ا

به همين صورت، هـر كيفيـت عـالي را    . شودمند ميكل سيستم از اين ارتباط بهره

كند، به كـل ايـن ميـدان جديـد     كه استاد در ارتباط با ريكي درون خود تجربه مي

  . گيردجاري شده و شاگرد هم تحت تاثير آن قرار مي
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  "سويي انجام شدني است، نه انجام دادنيهم"

گيـرد، اسـتاد سـعي    كه همسويي از طريق شعور كيهاني شـكل مـي  به دليل اين

دهـد  ، بلكه اجازه مـي انجام دهدكند تا با تقالي ذهني و شعور شخصي آن را نمي

   .شودبانجام تا اين همسويي از طريق شعور برتر 

توانـد انجـام   بهترين كارهايي كـه مـي  بنابراين استاد در زمان همسويي يكي از 

خـود بـه ريكـي     "گشـودگي "توانـد بـر كيفيـت    دهد آن است كه تا جايي كه مي

همچنـين بهتـر اسـت    . متمركز بوده تا بهترين تاثير كيفي بر شاگرد گذاشـته شـود  

اخـتالالت و انسـدادهاي   (بيشتر توجه خود را بر نور ريكي گذاشته و به تيرگـي  

از طرفي سعي كند تا در زمان همسويي، خود . توجه چنداني نداشته باشد) شاگرد

ها ساخته و بـودن در لحظـه حـال را تجربـه     هاي ذهني ررا از هيجانات و تحليل

  .كند

هرچند همسويي ريكي از طريق شعور كيهاني صورت گرفته و حتي بـا عـدم   

اما تجربه نشان داده كه رعايت . شودرعايت اين نكات، باز هم پرتوجو همسو مي

كند كردن اين موارد، فضاي همسويي را پر از احساس امنيت، آسايش و سرور مي

  .يابدبي پرتوجو به ريكي افزايش ميو عالقه قل

  مراتب استادي

ريكـي، كسـاني را كـه بـه دوره سـوم ريكـي        استاد اوسويي در روند آموزش

. ناميـد توانستند به ديگران آموزش و همسويي دهنـد را شـينپيدن مـي   رسيده و مي

  . شينپيدن در زبان ژاپني به معني مربي است
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. ، دوره ريكي به چهار مرحله تغيير يافـت با ورود ريكي به آمريكا و بعد اروپا

بنـابراين بـه   . گـذاري شـد  نام "استاد معلمي"و دوره چهارم  "استادي"دوره سوم 

  . استفاده شد (Master) جاي واژه شينپيدن از واژه استاد

استاد ريكي كسي است كه با عشق و عالقه ريكي را در اين كتاب منظور ما از 

. را گذرانده تا بتواند به ديگـران همسـويي دهـد    )آخر(چهارم  دنبال كرده و دوره

واژه اسـتاد   نبايـد  همچنين بنابراين نبايد توقعات ديگري از استاد ريكي داشت و 

رود در علوم ودايي و يوگا به كار مـي  كه) استاد معنوي( "گورو" با واژه را ريكي

  . يكي دانست

 راك هب ريكي در زين (Grand Master) "رتسم دنرَگ" اخير واژه ياهدر دهه

ـ رب داتسا " ، "گرزبداتسا" ، "استاد اعظم" ياههژاو اب ناريا رد هك هدش هتفرگ  "رت

 اول  صخشـ برخي از مراكز فقط به . تسا هدش نيزگياج "شدار داتسا" يتح اي و

  يكير برخي از مراكز نيز براي استاد .گويندمي )رتسم دنرَگ( آن مركز، استاد اعظم

كاري كه شاگردان فراواني داشته و برخي از شـاگردانش بـه درجـه اسـتادي     كهنه

واژه اسـتاد   اند،نيز دوره استادي را گذرانده شاگردانشاند و حتي شاگردان رسيده

بسياري از مراكز دنيا نيز به هيچ وجه اين واژه را بـه كـار   . برندرا به كار مي اعظم

  ).در ايران به كارگيري اين واژه كمي معمول شده است. (گيرندنمي

ي فرعي هابعد از آقاي اوسويي، دوره ،ها اشاره شدهمانطور كه در بخش دوره

هـا اسـاتيد مختلفـي در    گذار هر كـدام از آن مختلفي در ريكي تدوين شد كه بنيان
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هايي ماننـد كارونـا ريكـي، ريكـي شـفا، كونـداليني       دوره. گوشه و كنار دنيا بودند

  . از اين قبيل هستند... ريكي، راجا ريكي و 

اي فرعـي از  در پي اين روند، يكي از مراكز آسيايي نيز اقدام به برگزاري دوره

ايـن دوره بـه هـيچ وجـه     . كرده است )استاد اعظم( رتسم دنرَگريكي به نام دوره 

كنند جزو مراتب استادي ريكي اصيل اوسويي كه همه مراكز دنيا از آن استفاده مي

  . هاي اصلي و سطح نهايي آن دانسترا جزو دورهبنابراين نبايد آن. نيست

، داراي همسـويي، نمادهـاي   هاي فرعي ياد شدهاين دوره فرعي هم مانند دوره

ها اما نام اين دوره ممكن است برخي سوتفاهم. است... مختلف، تكنيك مراقبه و 

توان هيج ايـرادي بـه مركـز و اسـاتيد     البته نمي. را در ذهن پرتوجويان ايجاد كند

ها كـامال اختيـاري اسـت و بـراي     گذاري دورهگر اين دوره گرفت زيرا نامتدوين

  .مركز در نظر گرفته شده استشاگردان همان 

بايد كسـي   "ريكي استاد اعظم"اما با توجه به معناي نهفته در اين واژه، ظاهرا 

. باشد كه نه تنها در سطح انرژي بلكه در سطح آگاهي خود را متحول كرده باشـد 

گونـه، بلكـه   كسي كه انرژي را نه فقط در راه پاكسازي بدن انرژي و تجربيات اين

  . گاهي و سطح معنايي استفاده كرده باشددر خدمت تحول آ

كه منجر شود فردي را اسـتاد اعظـم ريكـي     چنين تحولياگر صادقانه بنگريم، 

اي درباره چند تكنيك بناميم يك شبه فقط با دريافت يك همسويي جديد و جزوه

  . آيدبدست نمي... مراقبه و 
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از يـك سـاعت بـا     تـر شايد استاد اوسويي در كوه كوراما فقط در زماني كوتاه

هـاي بسـيار بـه يـادگيري     انرژي ريكي وصل و كانال ريكي شد، اما ايشـان سـال  

    تـر دانـش برنگـري و انجـام     هاي معنـوي، علـوم مختلـف و از همـه مهـم     دانش

  . هاي عميق پرداخته بودمراقبه

دسـت يافتـه را   ) روشن بينـي (شود به ساتوري اگر استاد اوسويي كه گفته مي

ظم ريكي بناميم، نه فقط به خاطر يك لحظه همسو شدن با ريكـي، بلكـه   استاد اع

  .هاي بسيار استاش در طي سالبه خاطر پختگي و رشد آگاهي

بـراي اسـتاد    "دشـ را اسـتاد "يا  "استاد اعظم"ه تر است كه واژبنابراين معقول

 اي به كار رود كه اهداف ژرف ريكي را درك كرده و از تحوالت معنايي آنريكي

تـر در  از آن مهـم . نگر نيز آشنا باشدبهره فراواني گرفته باشد و با برخي علوم كل

مراقبه در جهت تجربه خاموشي افكار و فرا رفتن از  ها به تمرينكنار ريكي، سال

  .هاي ذهن پرداخته باشدشدگيشرطي

تـوان بسـياري از اسـاتيد ريكـي در ايـران و      با در نظر گرفتن شرايط باال، مـي 

هرچنـد كـه بسـياري از    . ناميد )رتسم دنرَگ( ريكيورهاي ديگر را استاد اعظم كش

   . د اما شايسته اين واژه هستندكنناي استفاده نميها، خود از چنين واژهآن

  .)به معناي گورو نيست نيز كه استاد اعظم ريكي الزم به يادآوري است(

  هاي آموزش ريكيدشواري

كـرده كـه فقـط يـك كانـال و      جايي كه يك استاد ريكي به خـوبي درك  از آن

نمـايي و  او بـه قـدرت  . كند تا منيت خود را پرو بال ندهـد واسطه است، سعي مي
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پردازد تا هم منيت خود و هـم منيـت برخـي شـاگردان را     هاي كاذب نمينمايش

سـعي  . پردازدهاي كاذب و عجيب به جذب شاگرد نميبا دادن وعده. سيراب كند

دهد و شاگرد را وابسته به خود كند، بلكه يگران نشان كند تا خود را برتر از دنمي

  .كند تا پرتوجو نيز در اين راه به استقالل برسدكمك مي

شـوند،  هاي انرژي بخشي مياز طرفي معدودي از افراد جديد كه جذب روش

ايـن افـراد   . هاي عجيب هرچند دروغـين هسـتند  خواهان هيجانات كاذب و وعده

تخيلي بوده و انتظـارات غيـر واقعـي از يـك روش      هاي عجيب وخواهان قدرت

متاسفانه گرايشي هم به تاثيرات معنايي و روند سـاده طبيعـت   . بخشي دارندانرژي

  . ندارند

هـاي ايـن معـدود شـاگردان، حفـظ      يك استاد ريكي با تن ندادن بـه خواسـته  

سادگي و گرايش به اهداف ژرف ريكي، كار سختي پيش رو دارد تا ايـن عزيـزان   

هاي اشـتباه  ها و گرايشاو در برابر اين خواسته. را به سوي راه طبيعي هدايت كند

فقط بايد صبر پيشه كرده و بر معناي عشق و پذيرشي كـه در ريكـي درك كـرده    

  .متمركز باقي بماند

شود تا برخي هاي نمايشي، موجب ميگاهي جذابيت و هيجانات برخي روش

. ها قرار گيرند و ريكي را رهـا كننـد  هيجانات آنشاگردان ريكي در تب و تاب و 

اما مشاهده شده كه بعد از مدتي، بسياري از اين پرتوجويـان آرام آرام بـه ريكـي    

انـد تـا ارزش سـادگي ريكـي و تحـوالت      شايد نياز به زمـان داشـته  . گردندبازمي

قتـدار  اما خوشبختانه در شروع مجدد، بسيار مطمئن و با ا. معنايي آن را درك كنند
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بسياري از ايشان در بازگشت به راه ريكي تا دوره اسـتادي پـيش   . اندقدم برداشته

  .و  اكنون شاگردان كوشايي دارند رفته

  سخني با پرتوجويان

ها باشد و تمامي نكات آموزشي را اجرا كند، باز هم اگر استاد ريكي از بهترين

شـرفت در راه ريكـي   فقط بخش كوچكي از نيازهاي شـاگرد را بـراي رشـد و پي   

  .تامين كرده است

او بايـد واقعـا خواهـان    . تر مربوط به كيفيات خود پرتوجو اسـت عوامل مهم 

در تعمق بر معناهـاي نهفتـه    "عشق، آگاهي و اراده"كيفيات  او بايد با. تغيير باشد

 اي بايد بارهاي ذهنـي خـود را رهـا كـرده تـا ماننـد پرنـده       . در ريكي كوشا باشد

تواند او را بدون خواست قلبي پرتوجو، هيچ استادي نمي. ه پرواز درآيدبال بسبك

  .متحول كند

اگر شما يك پرتوجوي ريكي هستيد، از اسـتاد محتـرم   

بخش دوم كتاب راه ريكـي  به توضيح  خود بخواهيد تا

به حتم ايشـان  . بپردازد براي شما )اهداف ژرف ريكي(

اكنون بـا  هاي نگفته بسياري دارد كه تجربيات و حرف

  .تواند به شما تقديم كندميتان، آمادگي ذهني
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تجربه ديگران هرچقدر زيبا باشد، 

  . تجربه واقعي تو نيست

  .پس خود بايد در راه قدم بگذاري

  

  در مسير طبيعت
كـار  . دي كـامال مشـابه يافـت نشـو    ادر تمام عالم هستي، شايد هيچ دو پديده

گونه كه شايد هيچ دو همان. هستي كپي كردن نيست، بلكه از نو خلق كردن است

يكسـاني نداشـته باشـند، حتـي در جغرافيـاي ذهـن و روان و       انساني اثر انگشت 

هر كس جزييات منحصر بـه فـردي در درون دارد   . انداحساس نيز مملو از تفاوت

تنهـا شـعور الهـي اسـت كـه هـر لحظـه از حـال         . كه ديگري بر آن آگاهي ندارد

  .مخلوقات آگاه بوده و تدبيري براي آن دارد

هـر انسـاني بـه    . يقـا يكسـان نخواهـد بـود    اي دقدر راه ريكي، هيچ دو تجربه

خواهيد بـه گسـتره تجربيـات    اگر مي. گيردفراخور حال خويش از ريكي تاثير مي

  .پرتوجويان باخبر باشيد ديگربايد از راه پيموده شده توسط  ريكي دست يابيد

در راه ريكـي هـر كـس    . شمار اسـت راه يكسان است، اما گونه پيمودن راه بي

ه از تجربيات را پشت سر خواهد نهاد تا به تحوالت معنايي راه مسيري هوشمندان

  .يابد
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 منـد  كننـد، از بركـت زيـادي بهـره    كساني كه دوره استادي ريكي را سپري مي

به طيف وسيعي از تجربيات منحصر به  ،ستوانند بواسطه تدريشوند، چون ميمي

  . فرد خود و ديگران آگاهي يافته، مسير رشد خود را پربارتر كنند

، و پرتوجويـان عزيـز، هنگـام پيمـودن ايـن راه، بـا       )اساتيد سايت همسـو (ما 

با بيـان چنـدي   ايم،  دوست داريم آهنگي روبرو شدهتجربيات بسيار زيبا و خوش

باشـد  . شما را در لذت اين تجربيات سهيم كنيم دارد، نامكان بيا كتاباين كه در 

  .دباشگر قسمتي از زيبايي راه كه  نمودهاي ريكي توصيف

هاي زير توسط پرتوجويان بيان شده اسـت و بـراي رعايـت امانـت از     تجربه(

  .)بكاربردن نام افراد خودداري شده است

بيش از ده سال از درد گـردن خـود    :تهران يك متخصص چاپ و تبليغات، 

. اي روي ستون مهره ها و دردي كه مرا  به سـتوه آورده بـود  بردم، ضايعهرنج مي

ا بـه دردي روحـي و ذهنـي    هـ بلكه با گذشـت سـال   بود، اين درد نه تنها جسمي

متاسفانه هيچ راهي كمك نكرده بود كه ريشه توليد درد كمرنـگ   .بود شدهتبديل 

  . يافتبرعكس درد هر روز افزايش مي ،ديا محو شو

در . كردشغل من كار با رايانه بود كه نشستن مداوم پشت آن، دردم را بدتر مي

ام، چنين درمانـده شـده  سال دارم اين 29گفتم اكنون كه فقط آن روزها با خود مي

فتا كـه بـا گذرانـدن دوره اول    شگ. سالهاي كهولت چگونه اين رنج را تحمل كنم

رها گشتم و طعمي  جانكاهاه تمرين مداوم، از اين درد فقط پس از چند م و ريكي

هـا  شعفي كه همچنان پـس از گذشـت سـال   . آور را تجربه كردم از سبكي شعف
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گزار تمام كساني كه واسطه آشنايي من با ريكـي بودنـد،   هميشه سپاس .پابرجاست

  .هستم

هـا بـود كـه بـراي     سـال : ، تهراندو فرزند بودند مادركه اي ساله 39خانمي 

پـس از  . تجربه ساعاتي خواب خوش انواع داروهاي اعصاب را امتحان كرده بودم

ابتدا برايم بـاور  . مشددريافت ريكي، براي هميشه از اين مشكل رها  اولين تجربه

ها و انجام تمرين آسـان ريكـي، ايـن حالـت را     كردني نبود، ولي با گذراندن دوره

ريكي با ايجاد آرامش و حس امنيـت  . امها حفظ كردههمچنان پس ازگذشت سال

كـه عـوارض   هاي معمول رها كـرد، چنـان  و حمايت الهي، ذهن من را از كالفگي

. كم برطرف شد و جاي خود را به سرور و سبكي دادهايم هم كمخوابيجانبي بي

  . خوردمن به چشم مي اكنون تاثيرات سروربخش ريكي در تمام ابعاد زندگي

  )).كي از اولين تاثيرات ريكي، تعادل در خواب استي((

هاي منطقي تكيه داشتم و هرگـز  هميشه به تحليل :تهرانساله،  38يك طراح 

من طعم زندگي را فقـط از راه بـه   . هاي حسي را در خود پرورش نداده بودمجنبه

با تداوم در دريافت ريكي، بخش حسي نيز در من تقويت . چشيدمظاهر تعقل مي

شد، هم اكنون به خوبي متوجه تغييرات مثبت و ايجاد تعادل بين كيفيات عقلـي و  

پـذيري و  توانم بگويم بعد از تجربـه ريكـي، طعـم انعطـاف    مي. ام هستماحساسي

  .امشادابي عميقي را چشيده
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سويي ريكي را به نيت درمان هم :كرج نوه، ساله، داراي فرزند و 47خانمي 

باره متوجه شدم كه ميـل شـديد   ، اما بعد از يك ماه به يكبه كار گرفتم زانو دردم

مـن  . به كشيدن سيگار كه از بيست سالگي با من بود ناگهان خاموش شـده اسـت  

   يكـي يكـي روشـن    . خريدم امـا ميلـي بـه آن نداشـتم    هنوز طبق عادت سيگار مي

كم از بوي سيگار بدم آمد و ديگر كم. انداختمكردم و دور ميكردم نگاهش ميمي

بارها تالش كرده بودم بـه خـاطر سـالمتي    پيش از آن . از خريدن آن هم رها شدم

سـويش  ه در نهايت دوباره ب فشارهاي زياد، تحمل از سيگار را ترك كنم ولي پس

 امـروز  .ه بـود مرا ترك كرد اشميلاين بار العاده بود كه بسيار خارقگشتم، باز مي

مشوق ديگران نيز هاست سالام، بلكه وابستگي به سيگار رها شده از كامال نه تنها

  .تري را در پيش بگيرندتا زندگي آگاهانه هستم

هـاي  گزارش. كندانسان را به سويي طبيعي هدايت مي معموال ريكي ميل((

  )) .بسياري از تغيير ذائقه افراد، بعد از تجربه ريكي وجود دارد

ها بـود كـه بـه دليـل     سال :شيراز داراي همسر و فرزند،ساله  45آموزگاري 

عادت به شستن جوراب . زدممسواك نمي هاي ناكارآمد، دندانهايم را اصالذهنيت

پوشـيدم و بعـد   نداشتم و هر جورابي را تا جايي كه امكان داشت بدون شستن مي

ر از ايـن  تـ پس از دو هفته تمرين با ريكي، به سادگي هرچه تمام. انداختمدور مي

هـر روز  اكنـون بـدون هـيچ مقاومـت درونـي،      . كاركرد نامناسب ذهني رها شـدم 

  .مشويهايم را خودم با دست ميزنم وجورابدندانهايم را مسواك مي
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تجربه نشان داده، ريكي با ايجاد شادابي، احترام به وجود خود و طبيعـت  ((

  )) .ها رها گرددانگاريانسان از برخي سهل كند تاكمك مي

آشـفته بـودم و حتـي تصـميم جـدي بـه        بسـيار : تهران، ساله 25 يدانشجو

از دوستانم ريكـي را بـه    ي، يكاما دقيقا در آخرين لحظات. خودكشي گرفته بودم

اي از تغيير حسـي را در درون خـود تجربـه    با تجربه ريكي جرقه. من معرفي كرد

كردم كه انگيزه زندگي را دوباره در مـن افـزايش داد و مـن را از نـوعي بيمـاري      

  . چنان كه ريكي را به ديگران نيز معرفي كردم. احساسي نجات داد -ذهني

ـ  معنايي وآشفتگي ذهن همواره نشانه حس بي(( دادها در نامربوطي بين روي

ـ دهي به برخي معناهـاي مـورد ن  ريكي با شكل. انسان استجريان زندگي  از ي

  )) .كندرا متحول ميي، روحيه افراد زندگ

هـا و  خـاطر نـاراحتي  بـه   :شناسيساله فارغ التحصيل روان 27دختر خانمي 

ام، دچار آشفتگي شده و كم مانده بود بـه مـواد مخـدر روي    هاي زندگيتلخكامي

موج خوبي در .  اينترنتي با ريكي آشنا شدم خبراما به يكباره از طريق يك . بياورم

خوشبختانه بـا  . درونم حس كردم و در اينترنت به جستجوي استاد ريكي پرداختم

گذاشـتم و بـه   هاي غلط گذشـته را كنـار   گذراندن دوره ريكي، بسياري از تصميم

  .زندگي طبيعي بازگشتم
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ها بود كه ارتبـاط  سال :بازنشسته، همسرش را از دست داده ،ساله 56آقايي 

بـه همـه بـدبين     و كردمخوب با اقوام خود را از دست داده و در انزوا زندگي مي

روابط خودبخـود در  اما بعد از تجربه زيباي ريكي متوجه شدم كه اين . شده بودم

 چند ماه دوباره ارتباط با اقوام و دوسـتان قـديمي   گذشتاز پس.استحال ترميم 

و اكنـون بسـيار    از سر گرفته شـد و حتـي يكسـال بعـد ازدواج كـردم      به زيبايي

  . خوشحال و راضي هستم

با انتقال ريكي از راه دور براي دوسـتانم، بـه درس    :تهرانساله،  61جواني نو

ديدم بسيار جالب و بـا اهميـت   تاثيراتي كه در پي آن . كنمها كمك ميخواندن آن

گيـري در وضـعيت   كه در برخي دروس ضعيف بودنـد بهبـود چشـم    آنهايي. بود

حتي فضاي شلوغ و ناكارآمد كالس نيـز بهبـود يافتـه     .شان به چشم خورددرسي

  .شدندزيرا به جاي كارهاي عجيب و غريب همه مشغول درس خواندن مي .بود

از و غـذايي   ها درگير حساسـيت و آلـرژي  سال: شيرازپزشك، دندان يخانم

بعد از اولين تجربه ريكي، حساسـيتم  . بودم لذت خوردن بسياري از غذاها محروم

جلسه اول ريكـي بـه سـمت خانـه، دو      هنگام برگشت از. باره محو گرديدبه يك

ها از سال پس .را با نان خوردم در خانه يك كاسه بزرگ آش. عدد نان تازه گرفتم

. ها را هم امتحـان كـنم  محروميت غذايي، لذت خوردن آش باعث شد تا بقيه غذا

به از اين چنين كاري كرده بودم،  ام كامل حيرت زده بودند، زيرا اگر پيشخانواده
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گر آن بود كـه مشـكل مـن    اما حسي در درونم بيان. شدمراهي بيمارستان ميحتم 

   .برطرف شده است

هايم ادامـه دادم و ايـن كيفيـت عـالي را در     به تمرين اعتماد قلبيپس از آن با 

ـ  . ها را رها كرددانستم كه نبايد تمرينزيرا مي. امخود حفظ كرده ه پس از مـدتي ب

تابانـدم  اول ريكي مـي قدري در ريكي پيشرفت كردم كه به مراجعين دندانپزشكي 

كم كم مراجعينم افـزايش پيـدا كردنـد،     .تا با آرامش و سهولت كارم را انجام دهم

. شودهاي ديگرشان نيز برطرف ميآنها حس كرده بودند به غير از دندان، ناراحتي

شـان  سردرد مزمن، حتـي اخـتالف خـانوادگي   اضطراب، برخي مشكالت خواب، 

       آنهـا را   روز نيـز  در سـاعات ديگـر  ، بيشـتر كمـك   كـم كـم بـراي   . حل شده بود

ل پس از گذراندن دوره مستري ريكـي افـراد زيـادي را همسـويي     حا. پذيرفتممي

  .داده و حس سرور و خير و بركت فراواني در زندگي دارم

ريكي را به نيت سالمتي گذراندم : تهرانو فوق تخصص قرنيه چشم، جراح 

به چشم بيماران نيز  پس از هر عمل جراحيحال . هم سودمند بود كه برايم بسيار

در . امرا به سادگي گرفتههاي بعد از عمل عفونت با اين كار خطر ،تابانمريكي مي

بعد از  عفونت خود بيمار، پرستار و يا انگاريام گاهي بر اثر سهلتجربيات گذشته

با بـه كـار    حال. بردشد و يك عمل جراحي موفق را زير سوال ميمي ايجاد عمل

تـوانم  ت مـي ابـه جـر   چشمگيري داشته، كـه كاهش بسيار  بردن ريكي اين موارد

تـاثيراتي   تجربيات بسياري از ريكـي دارم و  من البته.  بگويم به صفر رسيده است

  .نظيرندام بيكه از ريكي ديده
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قبل و بعد ازعمل زيبايي بيني، مـدت زمـان زيـادي بـه      :تهراندختر دانشجو، 

 ه سرعت كـاهش كبودي بعد از عمل چنان كم بود و ب. بيني خود ريكي داده بودم

تفاوت مـن در همـان روز بعـد از عمـل، تعجـب      . يافت كه شگفت انگيز بودمي

برخي از ايشان تقاضاي گذراندن دوره . پرستاران و پزشك معالج را برانگيخته بود

  . ريكي را كردند

بعـد از گذرانـدن دوره اسـتادي، بـا كمـك ريكـي        :تهـران ساله،  35خانمي 

هـاي قدرتمنـدي   چـون حـس  . يدا كنمتوانستم بچه خواهرم را كه گم شده بود، پ

در . يابي از طريق آن توانستم او را پيدا كـنم داشتم، با جاري كردن ريكي و جهت

واقع به كمك ريكي از مركز شهر تهران به سمت شرق تهران هدايت شده و بچه 

  .را در يك كالنتري پيدا كردم

توانند مي ه از نحوه جاري شدن ريكي بر چيزيپرتوجويان بسياري هستند ك((

  )) .را پيدا كنند و آن يابي كردهجهت

..............................  

شمار ريكي در دنيا و ايران، تجربيـات فـرد بـه فـرد     به دليل وجود كاربران بي

. هـا پرداخـت  تـوان بـه همـه آن   پرتوجويان چنان گسترده و متنوع است كه نمـي 

  . ت جمعي ايشان اشاره كنيمبنابراين بهتر است اكنون به برخي از تجربيا

  يم؛اهما اساتيد سايت همسو در راهي كه تا به امروز پيمود

شدگي را مردم بسياري را ديديم كه بعد از چند ماه تمرين ريكي، كيفيت جوان

بيشـتر اقـوام و   . ديدندشان در روح و روان خود و حتي در سطح فيزيكي و چهره
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از چند ماه، به محض ديدن ايشان به راحتي متوجـه ايـن فرآينـد     شان پسدوستان

  .شدندجواني مي

گذراننـد، بعـد از مـدتي، برقـي از شـادابي در      معموال كساني كه ريكـي مـي  ((

شان هاي عضالنيشان شاداب شده و برخي گرهپوست. آيدشان بوجود ميچشمان

ريشـه ايـن تغييـر    . خواهنـد آمـد  تر از قبل به نظـر  در نتيجه جوان. روداز بين مي

به . شودمربوط يه سطح انرژي و روان پرتوجو است كه دوباره شارژ و شاداب مي

 تـر و سريع اين فرآيند جوانيودرس دارند، خصوص براي كساني كه شكستگي ز

  )).تر خواهد بودواضح

در شهرهاي مختلف ايران، جمعي از معلمين مدارس را ديديم كـه بـه كمـك    

هـا  آن. هـاي كـالس ايجـاد كـرده بودنـد     تري با بچه، ارتباط صميمانهروش ريكي

برخـي از  . د كنندتوانسته بودند آرامش و هماهنگي بيشتري در فضاي كالس ايجا

  . نمونه استان شدند ايشان نيز معلم

ما با پزشكان بسياري آشنا شديم كـه در كنـار درمـان پزشـكي، از ريكـي نيـز       

عتقد بوده و تجربه داشـتند كـه ريكـي رونـد درمـان را      ايشان م. كردنداستفاده مي

در حقيقـت ايشـان   . كندكند تا بدن زودتر خود را ترميم تر كرده و كمك ميسريع

برخي از ايـن  . كردنددرمان و بواسطه ريكي تيمار مي كالسيك بيمار را با پزشكي

   .و شاگردان بسياري دارند پزشكان عزيز دوره استادي ريكي را نيز گذرانده
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شان با ديگران اسـتفاده  افراد بسياري را شناختيم كه از ريكي براي بهبود رابطه

شان شده گفتند كه ريكي موجب به تعادل رسيدن كيفيت رابطهها ميآن. كردندمي

هـا بـوده امـا    بينـي آن گاهي روند طبيعي ريكي بر خالف خواست و پـيش . است

در واقـع  . به نفع طرفين بوده اسـت نهايت  درچيز دند كه همهكرخودشان بيان مي

تمامي پرتوجويان ريكي همواره از اين روش براي ارتقاء كيفيت ارتبـاط خـود بـا    

  .انداي ديدهالعادهكنند و نتايج فوقديگران استفاده مي

پرتوجويان بسياري را ديديم كه با ورود بـه راه ريكـي و گـرايش بـه اهـداف      

بـه طـور كلـي تغييـر      شان،آگاهي حول دربه واسطه ت شانمسير زندگيژرف آن، 

ها در زندگي آشنا شدند كـه شـرايط   ها با طيف جديدي از افراد و امكانآن. يافت

ها در مسـيرهايي از تجـارب جديـد    برخي از آن. شان را كامال متحول كردزندگي

ض كرده و بـه شـغلي   شان را عوبرخي شغل. نظير بودشان بيوارد شدند كه براي

هاي برخي به فعاليت. شان بودواقعي وارد شدند كه مطابق با عالقه و استعدادهاي

. كردنـد بخش گرايش يافته و احسـاس سـرزندگي فراوانـي مـي    اجتماعي سالمت

تغيير كيفيت زنـدگي    شاهد تقريبا همه كاربران كوشاي ريكي، به وضوح و آساني

  .در تمام ابعاد آن بودند

 به كمك ريكـي، بـه رونـد درمـان بسـياري از     كاربران بسياري را شناختيم كه 

بـا تـالش   . انـد يابي را تسـريع كـرده  خود كمك كرده و روند سالمت هايبيماري
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هـاي اخـتالل جسـمي، احساسـي و ذهنـي،      عاشقانه ايشان، تقريبا در بيشتر زمينه

  . باشدميه قابل بيان بخش ريكي وجود دارد كشماري از اثر سالمتهاي بيتجربه

شـان بـه   مردان و زناني را ديديم كه با درك معناهـاي عميـق ريكـي، ديـدگاه    

 رويدادهاي زندگي كامال متحول شد شان به اطرافيان ونگاه. زندگي متحول گشت

هـاي روزمـره   ها از آشـفتگي آن. و ارتباطي معنادار بين تجربيات و رخدادها يافتند

ديدنـد و  بيمارگونه آزاد مـي  قالييثمر و تبي ايچرخهز و خود را ا ذهن رها شده

لحظـه زنـدگي    در لحظـه  )علي رغم ناماليمالت زنـدگي ( طعم سرور و شادي را

  . چشيدندمي

شماري را شناختيم كه با عشـق بـدون انتظـار در راه گسـترش     مندان بيعالقه

خود بوده و ها شاهد خير و بركت فراوان در زندگي آن. كردندريكي مشاركت مي

عشـق  . شان را با اين تجربـه خـوش آشـنا كننـد    سعي داشتند دوستان و همنوعان

   .ها مثالي از تحوالت معنايي ريكي بودشكل گرفته در آن

با اساتيد ريكي بسياري آشنا شديم كه خدمت شـاياني بـه سـالمت جامعـه و     

 هـاي يتمشـغول برخي از اين اسـاتيد، عـالوه بـر    . كردندتحول همنوعان خود مي

هاي اجتماعي بسياري روي آورده و با عشـق بـدون انتظـار در    آموزش، به فعاليت

ها برخي با چاپ مقاالت و كتاب. كوشيدندنوعان خود ميآگاهي هموراه سالمت 

و يا برپايي سخنراني و سمينارهاي متعدد، تالش چشمگيري در افزايش مخاطبين 

ايشان نيز با مردم ديگـر كشـورها ارتبـاط    برخي از . اندريكي در سراسر دنيا داشته
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بسياري از مخاطبين ايشان . انداينترنتي برقرار كرده و ايشان را با ريكي آشنا نموده

   .نيز در همان كشور خودشان به گذراندن دوره ريكي اقدام كردند

ما اساتيد ريكي عزيزي را ديديم كه براي حفظ اهداف ژرف ريكي، بـه هـيچ   

هاي كاذب معدودي از شاگردان، و همچنين حس برتري خواستهوجه تحت تاثير 

 بي و منيت درون خود قرار نگرفتند و هرگز خود را تافتـه جـدا بافتـه نديدنـد    طل

عي ايشان فقط با صبر و عشق و بيان واقعيت ريكي توانستند آرام آرام طيف وسـي 

كـامال قابـل    ايشـان  بي نظير اراده و عشق. كنند از پرتوجويان واقعي را جذب راه

   .تقدير است

. ايـم ما تـا بـه امـروز تجربيـات زيبـاي بسـياري در راه ريكـي بدسـت آورده        

ت اند كه بشريرويدادهاي به تجربه درآمده در دنياي امروز نويدبخش اين حقيقت

جمـع كثيـري از   هـر روز  . راه طبيعـت دارد  امروز گرايش شديدي به بازگشت به

. رده و سعي دارند در همسويي با آن قـرار گيرنـد  طبيعت روي آو مردم دنيا به راه

هاي دنيا در گرايشي وصف ناپـذير، در  به حتم روزي خواهد رسيد كه بيشتر ملت

همراهي با روند كيهاني قرار گرفته تا انـرژي حيـاتي خـود را در خـدمت تكامـل      

، ما هـم مشـاركت   در اين موج وسيع بازگشت جاي دارد كه. آگاهي به كار گيرند

انه داشته و نقش طبيعي خويش را ايفا كنيم تا ياري رسان همنوعان خويش صميم

  .باشيم
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  مشاركت در راه
ها هاي تخصصي ريكي و حاصل سالجايي كه اين كتاب چكيده آموزشاز آن

، ارزش معنوي و انساني آن بسـيار  است  نگرهاي كلتجربه و تالش ما در سيستم

  . بيشتر از ارزش مادي آن است

اف، رايگان و با عشق و عالقـه  ديرا به صورت فايل پي آموزشي ما اين كتاب

اميد داريم، اين كتاب . ايممندان و جويندگان قرار دادهقلبي در اختيار تمامي عالقه

گسترش آگاهي جمعـي   ،دف ماه. تان را متحول سازدو قلب نگاه ،آنچنان كه بايد

مـان  و تالشي هرچند ناچيز درجهت تحول و آرامـش خـانواده انسـاني و زمينـي    

  .است

توانيم در راه آرامش و سالمت خانواده انسـاني خـويش مشـاركتي    همه ما مي

ها و هر ذره ديگري از طبيعـت،  هر انساني مانند درختان، گل. آگاهانه داشته باشيم

توانـد  اي دلنواز دارد كـه مـي  هر انساني رايحه. ه خود استداراي فوايد منحصر ب

همه اين امكان را دارند كه با عشق و صميميت قلبي در . جامعه خود را معطر كند

  . راه سالمت جمعي كوشا باشند

     در راستاي اين مشاركت، چنانچـه ايـن كتـاب تـاثير مثبتـي بـر شـما داشـت،         

توانيد آن مي. عزيزاني كه نياز به آن دارند معرفي كنيدتوانيد آن را به دوستان و مي

اني هديه دهيد آن را به كس و كپي كنيدCD و يا روي  ذ چاپ كردهرا بر روي كاغ

  . دارندرا خود تغيير در بدن انرژي و كالبد معنايي  كنيد آمادگيكه حس مي
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HAM
SOU 

ي تغييـر  آموزشـي  از طرفي چنانچه احساس كرديد پس از خواندن اين كتـاب 

در "، فقـط و فقـط    رخ داده و براي شـما مفيـد بـوده   در سطح آگاهي فردي شما 

، توانيد بابـت ايـن آمـوزش   مي "به تناسب تاثير كتاب"و  "تانصورت تمايل قلبي

   .داشته باشيد هاي سالمتگسترش آموزش براي حمايت ازصميمانه پرداختي 

هاي طبيعي آموزشبا اين پرداخت شما نيز نقش مهمي در حمايت و گسترش 

زيرا كه هدف ما نيز ارتقاء كيفيت آموزش و افزايش آرامـش در  . ايفا خواهيد كرد

نگارش ايـن كتـاب آموزشـي، خـود گويـاي تـالش       . زندگي انسان امروزي است

  .بخش استعاشقانه ما در اين راه سالمت

 عابر بانك يا شماره كارت بانكي توانيد از شماره حسابدر صورت تمايل مي

هـا در  توانيـد بـه بخـش كتـاب    براي اطمينان بيشتر نيز مي. داده شده استفاده كنيد

مراجعــه كــرده و از صــحت  (www.hamsou.com)ســايت اينترنتــي همســو 

الزم بـه يـادآوري اسـت كـه شـماره      . هاي داده شده اطمينان حاصل نماييدشماره

ران سايت همسو گذاحساب و كارت داده شده متعلق به نويسندگان كتاب و بنيان

  .باشدمي

  فرزاد ابراهيمي ،  به نام )  حساب سيبا:  (بانك ملي

  6037  9914  5574  1060:        شماره كارت

  02 1586 222 000 6:              اره حسابشم

  .گزاريمپيشاپيش از مشاركت صميمانه شما سپاس
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   و توضيحات منابع

  .ومراقبه توسط اساتيد سايت همسشيوه آموزش دانش : برنگري

     (www.hamsou.com)                                    :سايت آموزشي همسو

ريكـي،   آمـوزش  شـامل  .هاي مراقبه و همسـويي بـا طبيعـت   مركز آموزش روش 

بينـي  سـتاره ( جيـوتيش ، )واسـتو ( فرامعمـاري ، )آيورودا(برنگري، زندگي سالمت 

    .از بدن انرژي عكسبرداري و )ودايي

انتشـارات سرنوشـت   ، فرزاد ابراهيمـي  ):هنر برنگري(آشپز از ديگ بيرون بيا 

  ).تهران(سازان 

  فرشيد قهرماني: مترجم). تهران(انتشارات مثلث  .الئو تسه :تائو ت چينگ

دكتر فرزاد گلي، رضـا عبـداللهي، رضـا جـوهري      :رهيافت انرژيايي به سالمت

 )اصفهان(انتشارات ماني .  فرد

بودوجي باگينسكي، شليال شارامون انتشارات  :ريكي شيوه جامع انرژي درماني

 اكرم افشار: مترجم). تهران(روزنه 

انتشـارات آسـيم    .رند، والتـر لوبـك، فرانـك آرجـاوا پيتـر     ويليام لي :روح ريكي

  ...شايان معين، مهنوش امينيان و : مترجم). تهران(
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  است شده زمينه چاپ كه در اين ييهاكتاب برخي معرفي 

مهنوش امينيان، ژالـه  : مترجم. انتشارات آسيم. ويليام لي رند :ريكي شفا با دست

 مخزني

ژاله مخزني،  :مترجم. )تهران( انتشارات آسيم. پائوال هوران :قدرت يابي با ريكي

  .مهنوش امينيان

دكتـر ناهيـد   : متـرجم ). اصـفهان (انتشارات مـاني  . جيمز اوشمن :انرژي پزشكي

  دكتر فرزاد گلي: ويراستار. ميرشاهزاده، دكتر نسيم رومينا

  انتشارات ايران مهر . پور، كوروش زعيممهناز خادم :زيست انرژي

. چتان چوگاني، انتشارات آرمـان رشـد   :ريكي، روش قدرتمند درمان با انرژي

  كوروش مهديون: مترجم

: متـرجم ). تهران(انتشارات راشين . آن چارليش و آنجال رابرت شاو :رموز ريكي

  منيرالدين اعتضادي

انتشـارات  . چارميـان وينسـتر   :ريكي، نيروي شفابخش براي فكر، بدن و روان

  كامبيز رباني: مترجم). تهران(ثالث 
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