
Ρεικι :  

Το Ρέικι είναι ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστημα που κατάγεται από την Ιαπωνία και 

έχει ευεργετικά αποτελέσματα όπως σωματική ευεξία, νοητική ηρεμία, χαλάρωση, 

εξάλειψη του άγχους και της ανησυχίας, ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων και 

θετικών σκέψεων, τα οποία όλα συντελούν στην υγεία του σώματος, του νου και του 

πνεύματος. 

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το άγγιγμα των χεριών για να διοχετεύσει την 

πνευματική ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν. Η μέθοδος Ρέικι είναι πολύ απλή στην 

εφαρμογή της και πολύ αποτελεσματική. 

Ποιος μπορεί να δεχθεί Ρέικι 

Όλοι όσοι το επιθυμούν. Άντρες και γυναίκες, παιδιά, ακόμα και ζώα, φυτά, 

αντικείμενα. Το Ρέικι λειτουργεί ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και αντιλήψεις 

κάποιου. 

Ποια είναι η διαδικασία εκμάθησης Ρέικι 

Το Ρέικι μεταδίδεται από τον δάσκαλο στον μαθητή με την διαδικασία που 

ονομάζουμε συντονισμό, κατά την οποία ο δάσκαλος ενεργοποιεί, καθαρίζει και 

συντονίζει τα ενεργειακά κανάλια του μαθητή, με σκοπό αυτός να μπορεί να 

συνδεθεί και να γίνει αγωγός του Ρέικι.  

Αυτή η σύνδεση παραμένει σε όλη την υπόλοιπη ζωή. 

Οι συντονισμοί Ρέικι καθώς και οι τεχνικές χρήσης της μεθόδου Ρέικι, δίνονται σε 

μαθήματα που είναι οργανωμένα σε τρία επίπεδα ή βαθμούς. Στον πρώτο βάθμο ο 

εκπαιδευόμενος παίρνει τέσσερεις συντονισμούς και μαθαίνει να διοχετεύει την 

ενέργεια Ρέικι στον εαυτό του και στους άλλους. Στον δεύτερο βαθμό παίρνει ένα 

συντονισμό και μαθαίνει τα ενεργειακά σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την 

εστίαση και κατεύθυνση της ενέργειας .Στον τρίτο βαθμό μαθαίνει την διαδικασία 

των συντονισμών ώστε να μπορεί να μεταδώσει το Ρέικι. 

 

Ποιος μπορεί να μάθει Ρέικι 

Όλοι μπορούν να συντονιστούν στο Ρέικι, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και 

μόρφωση.  

Δεν προαπαιτούνται ειδικές γνώσεις, ούτε ιδιαίτερες προϋποθέσεις.  

 

 



 

Τι συμβαίνει μετά τον συντονισμό 

Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά σε ένα συντονισμό και την ενεργειακή διαδικα΄σία 

που διεγείρει.  

Τα οφέλη από τον συντονισμό μπορεί να είναι μερικά από τα παρακάτω: 

- Σύνδεση με την πηγή του Ρέικι έτσι ώστε να μπορείτε να διοχετεύσεσετε το 

Ρέικι προς όφελος του εαυτού σας και των άλλων 

- Αντίληψη της ροής της ενέργειας. Αρχικά το πιο πιθανό είναι η ροή της 

ενέργειας να γίνεται αντιληπτή με διάφορες αισθήσεις στα χέρια, π.χ 

θερμότητα 

- Όξυνση της διάισθησης. 

- Αύξηση της εσωτερη αντίληψης και συνειδητότητας 

- Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 

- Ανάπτυξη συμπόνιας προς όλους και όλα 

- Ανάπτυξη υπευθυνότητα για την ζωή και ύπαρξη σου 

- Επίλυση παλιών προβλημάτων  

- Αύξηση την πίστη σου στην ύπαρξη ως αγαθοεργή δύναμη 

 

 

Το Ρέικι προσφέρει:  

Φυσική αποτοξίνωση, ευεξία & ζωτικότητα. 

Ανακούφιση του πόνου, ενίσχυση φυσικών λειτουργιών του σώματος. 

Ισορροπία & νοητική διαύγεια, ξεκούραση, αναζωογόνηση & βαθιά χαλάρωση. 

Μείωση – Εξαφάνιση αρνητικών παρενεργειών των φαρμάκων  

Ενίσχυση για την απολλαγή από το στρές και το άγχος.  

Καθαρισμό από το θυμό, τις ενοχές & τις φοβίες 

Ενίσχυση & αύξηση της αυτοπεποίθησης.  

 


