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Na zemi má každý člověk dva učitele. Za prvé sám sebe a za druhé osud. Co člověk

nedosáhne vlastní pílí, cvičením, odříkáním atd., bolestí a utrpením, je mu nastoleno osudem

osudovými ranami a zklamáním. Život je školou a nikoliv rumištěm. Vždy znovu přijde člověk

na tuto zem, aby se učil, vyvíjel a zdokonaloval. Dobro ho může těšit, zlo ho ponaučí, ale nikdy

nesmí svěsit hlavu, neboť nic se na tomto světě neděje bezdůvodně, vše, co se mu přihodí, děje

se právem a v pravý čas. Jen na člověku samém záleží, zdali čelí statečně všem příhodám, z

nichž dokáže čerpat bohaté poznatky pro svůj vývin.

František Bardon
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Co je to REIKI ?
 

REIKI  není  sekta,  víra  ani  žádné
náboženství.  REIKI je energie  lásky.  REIKI
je japonské slovo, které se vyslovuje „rejki“.
Je složeno ze dvou znaků. Je to znak REI, což
znamená vesmírný, universální a životodárný
a znak KI, který má význam energie nebo síla
(můžeme  se  setkat  s různými  názvy  pro
životní  energii,  polynéští  Hunové  nazývají
tuto léčivou sílu Mana a američtí Irokézové jí
říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v
Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích
jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku
se  tato  energie  nazývá  Ki).  REIKI  je  tedy
vesmírná  uzdravující  energie,  která  působí
nejen na naše fyzické tělo, ale i na všechna

další  jemnohmotná  těla.  Je  to  celostní  léčebná  metoda.  Při  léčení  se  tak  neodstraňují  pouze
projevy nemoci, ale i jejich příčina. Léčí se tedy nejen tělo, ale i duše. REIKI lze použít na léčení
prakticky čehokoliv. 

Abychom mohli „žít“ probíhá v našem těle energie (ki, čchi,…), která udržuje naše tělo
ve  správné  kondici  a  „provozuschopném stavu“.  Energie  protéká  tělem po drahách,  kterým
říkáme meridiány a také okolo nás v tzv. auře. Pokud však dojde z nějakého důvodu k omezení
proudění energie,  nebo dokonce z jejímu zastavení,  objeví se nemoc. Vznikají zde tak zvané
bloky.  K tomuto  narušení  správného  toku  energie  může  dojít  stresem,  strachy,  špatnými
myšlenkami, stravou apod. Dá se říci, že za všemi nemocemi se skrývají nějaké emoce. Tuto
narušenou  rovnováhu  lze  pomocí  REIKI  znovu  obnovit.  Energie  REIKI  je  energií
bezpodmínečné lásky, tzn. lásky bez jakýchkoliv podmínek. Při jejím používání si sama najde
nejpotřebnější místo, kde je jí potřeba a teče tímto směrem a nabíjí poškozené orgány nebo tkáně
pozitivní energií. Zvyšují se vibrace ve fyzickém i ostatních tělech, všude, kde jsou negativní
myšlenky nebo emoce zakotveny.  Tímto dojde k jejich postupnému uvědomění a rozpuštění.
Pravidelným používáním REIKI dochází i k odplavování jedů a toxinů z těla. 

Stále se ozývají dotazy, zda lze energií REIKI uškodit. REIKI je jak jsem už dříve uvedl
energií lásky, je to vlastně láska sama a z tohoto důvodu jí není možné uškodit nebo ji zneužít.
Stejně tak není možné se předávkovat REIKI. Víme, že REIKI nelze uškodit, to ale neznamená,
že  člověk,  který  je  zasvěcen  do  REIKI  a  pracuje  s touto  energií,  nemůže  škodit.  Škodit  a
ubližovat je velmi jednoduché a stačí na to pouze „správně“ použitá myšlenka. Lidská myšlenka
je totiž tvořivá a nejsilnější lidská „zbraň“. Ale o tom až někdy příště. 

Pamatujte, že REIKI nenahrazuje lékařskou péči !!!
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Novější zápis        Starší zápis



REIKI

 Je energie lásky

 Je dar na celý život

 Urychluje duchovní rozvoj člověka

 Podporuje a aktivuje schopnost těla léčit samo sebe 

 Navozuje stav maximální relaxace a harmonie

 Obnovuje duševní, energetickou a mentální rovnováhu

 Obnovuje tok životní energie a odstraňuje její blokády v těle

 Pomáhá odstraňovat jedy a toxiny z těla

 Působí tam, kde je to potřeba

 Je prospěšná pro duši i tělo jak pro klienta tak pro předávajícího

 Lze použít na člověka, živočichy, rostliny, ale i na neživé věci

 Zvyšuje vibrace a tím předává životní energii

 Nevysiluje, člověk nepředává svoji energii

 Její použití je velmi jednoduché a může ji používat kdokoliv (po zasvěcení)

 Nezná vzdálenosti, překážky a ani čas

 Není potřeba víry ani zvláštních schopností

 Lze kombinovat s jinými léčebnými metodami

Základní pravidla REIKI
GoKai MeiJi – zásady Reiki
 

Je  to  pět  císařských
(královských  zásad)  obsahující
základy  mentálního  sebeléčení,
v souvislosti  se  zásadami
připisování  emocí  vnitřním
orgánům.  Používá  se  pět  zásad,
které,  jsou-li  praktikovány,
pomáhají  vést  zdravý  a  šťastný
život,  poněvadž  harmonizují  pět
elementů  tím,  že  oživují  jejich
vnitřní  energetický  oběh.
V originále Mikao Usui používal
zásady  zformulované  císařem
MeiJi. 
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Originál pěti císařských zásad



Fonetický přepis :
Shoufuku no hihoo manbyo no ley-yaku :
Kyo dake wa

1. Okoru-na
2. Shinpai suna
3. Kansha shite
4. Goo hage me
5. Hito ni shinsetsu ni

Asa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonayaeo
Shih shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso Usui Mikao

Zde je nádherná medicína na všechny choroby těla i ducha :

Právě dnes
1. Nepodléhej zlosti.
2. Netrap se.
3. Buď vděčný.
4. Pracuj vytrvale (se sebou).
5. Vykazuj upřímnost (všem cítícím bytostem).

Usedni v tichu a pokoji každé ráno a každý večer, s dlaněmi složenými v Gassho. Medituj nad
těmito velkými zásadami a zůstaň v čistotě a tichosti. Pracuj ve svém srdci a dělej to z hloubi
tichého místa uvnitř sebe.

Pro uzdravení těla i ducha
Usui Shiki Ryoho
Zakladatel, Usui Mikao

 
Tyto  zásady  mají  velmi  hluboký  duchovní  význam.  Jejich  vyslovování  nás  v životě

uvolňuje od všeho utrpení a otevírá nás všeobjímající Milosti.
 Všechny tyto zásady mají před sebou slova „Právě dnes“. Má to velký význam. V těch

dvou slovech se skrývá čiré bytí  tady a teď. Zastav se na chvíli a sám poznáš, že jediné, co
existuje,  je  tady  a  teď.  Minulost  odešla.  Existuje  jedině  jako  vzpomínka  v naší  mysli.
Budoucnost ještě nenastala, existují jenom naše projekce a vyobrazení.

Podívej se nyní, čeho se týká všechno tvé trápení a nepokoje. Čeho se dotýká strach.
Vždy minulosti nebo budoucnosti. V čase bezprostředního ohrožení se bojíš budoucnosti – ztráty
života, zdraví apod. Ačkoli to může znít absurdně, prosím Tě, zbav se tohoto strachu. Tehdy
najdeš volnost a budeš se jako dítě těšit z toho, co je tady a teď. Na tomto se zakládá uvolnění se
od iluzí.

 Dodatečně  „právě dnes“  označuje,  že není  důležité,  co  se událo do této  doby.  Není
důležité, že tvůj život byl pln zlosti a trápení. Chvíle moci je Teď. Právě dnes je první den tvého
nového života. 
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Právě dnes se nezlob
 Zloba a jiné negativní emoce, takové jako nenávist, jsou základní příčinou všech chorob

a našeho trápení. Zlost nikdy nepřinese nic dobrého. Vůbec nemá smysl. 
Všimni si, že zlost je způsobena něčím, co se již událo a odešlo do minulosti, umlklo,

neexistuje. I když může existovat problém touto událostí způsobený je třeba se snažit o jejich
rozvázání. Cožpak Ti někdy zlost pomohla ? Nikdy.  Konání ve zlosti nikdy nepřináší užitek. 

Pamatuj  také  na  to,  že  zlost  je  energií.  Velmi  silnou energií.  Čím silnější  jsou  naše
emoce,  tím silněji  nás  tato energie  ničí.   Shromažďuje se  v naší  sluneční  pleteni  a  otravuje
(otrávit něco) naše tělo i mysl. Stáváme se nevolníky této energie, která vyvolává čím dál tím
větší zlost. 

Nebojuj se zlostí. Oheň není možné překonat ohněm. Čím více s něčím válčíš, tím více
energie tomu dodáváš. Nebojuj. Jednoduše zastav zlost. Využij tento moment a vyhoď zlost.

 

Právě dnes se netrap
 Hodně lidí se trápí. Časem trápení zastupuje jejich život. Neumí již dosahovat něčeho

pěkného, neumí se těšit. Jejich celé myšlení je zasvěceno nějaké neexistující budoucnosti, které
se bojí a trápí se. Po určitém čase se jejich strach stane skutečností, která zavládla jejich životem.

 Pamatuj, že budoucnost neexistuje. Víš čím se trápíš ?  Zadrž a dovol, aby Bůh vzal věci
do svých rukou. Copak je někdo, kdo Tě miluje více než on ? Tak čeho se bojíš? 

Nejčastěji se naše trápení týká jiných osob. Tvé dítě odjelo na prázdniny – trápíš se.
Proč? Ono se přece baví. Prožívá nejbáječnější chvíle. Radost, štěstí, lásku. A ty, zatímco by ses
měl těšit z jeho štěstím – trápíš se. Otravuješ svůj život. Co víc – později máš skryté otázky na
své dítě – jak mi to mohlo udělat ? Proč ono nikdy nemyslí o jiných. Jaký egoista. 

Co je to za žalostnou situaci. Otrávit vlastní život a teď chtít otrávit život jiných, svých
nejbližších. Chceš je zamknout do klece, protože se ti zdá, že tím budeš mít pokoj ? 

Ale co ti dají tvá trápení. Ztrácíš život. Ten dokonalý božský dar zaniká a na konci je
pozdě přát  světu  svobodu.  Přej  svobodu všem cítícím bytostem.  Nechť každý žije  vlastním
životem. Pochop, že i ty, stejně tak jako všichni ostatní sami rozhodujete o svém životě. Sami
vybírají štěstí a lásku nebo strach či dokonce vlastní smrt. Když se trápíš, jako bys již umřel. 

Copak se ti zdá, že tvoje trápení v čemkoliv, komukoliv pomáhá? Staráš se zasít zrnka
strachu v jiných a zdá se ti, že tímto způsobem ukazuješ svou nemohoucnost. Ne! Místo abys
rozséval štěstí, lásku a žití, zaséváš strach a smrt.  

Pamatuj, že tvá mysl má moc tvoření.
 Čím více se něčeho bojíš, tím více se to stává skutečným.

 Není  možné  utéct  tomu,  čemu  utéci  nelze,  ale  je  možné  se  těšit  vlastním  životem,
takovým, jaký je právě teď, namísto toho, aby ses trápil něčím, co neexistuje. 

Prosím Tě, odhoď svůj strach, své trápení. Teď je ta chvíle. Teď jsi od nich oproštěn.
 

Právě dnes buď vděčným
 Být vděčným znamená přijetí života takového, jaký je. Když přijmeš, že všechno, co se

Ti děje, je darem od Boha, že všechno se děje pro nejvyšší dobro, tehdy jsi volný.
 Jaká to radost! Nic již nevyvolává Tvou zlost. Nic Tě netrápí! Přijímáš dar života a jsi

vděčný. 
Poděkuj za všechno blahoslavenství v tvém životě. Za ty, které jsi obdržel i ty, které jsi

neobdržel. Buď vděčný za žití, zdraví.
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Právě dnes pracuj vytrvale (se sebou)

 Ale jak? Můžeš cvičit, meditovat nebo dělat stovky jiných věcí.  Buď si vědom svých
myšlenek, slov i činů. Můžeš vidět, že něco děláš špatně. Ale nejsi vědomý. Kdybys byl vědomý
nemohl bys činit nic špatného.  Vnímej sebe sama. Když se objeví zlost – zastav ji, když se
objeví trápení – zastav ho. 

Jednoduše žij.
 

Právě dnes vykazuj upřímnost (všem cítícím bytostem)

 Právě dnes, právě teď pamatuj na to, kým jsi. Nejsi tělem, nejsi dítětem svých rodičů,
nejsi smrtelníkem. 

Jsi nesmrtelnou duší. Jsi částí nejvyšší bytosti, Boha. Podobně jako ty, každá cítící bytost
je částí  jednoty.  Vidíš v nich Boha? Vidíš v nich sebe? Není  mnoho,  jen jedno. Ukaž tomu
upřímnost. Dej lásku světu a svět se pro tebe stane všeobjímající láskou. 

REIKI I                                                                      7                                         © Jiří Polcar 2016 



Stručná historie REIKI
V  devatenáctém  století  žil  v  Japonsku  křesťanský  mnich
Dr.  Mikao  Usui (15.8.1865  -  9.3.1926).  Jednoho  dne  měl
Mikao  Usui  na  univerzitě  v  Kjóto  kázání.  Poté  se  ho  dva
studenti  ze  semináře  zeptali,  jak  Ježíš  prováděl  zázraky
uzdravení  a  také,  jestli  by on  dovedl  provést  totéž.  Doktor
Usui musel odpovědět, že ne. Tímto rozhovorem začalo jeho
desetileté životní hledání. V dostupných křesťanských spisech
nic  neobjevil  a  z tehdejších  zástupců církve  v Japonsku mu
nebyl nikdo na uvedenou otázku schopen odpovědět. Odjel z
Japonska do Ameriky, kde studoval na Chicagské univerzitě.
Sedm let se snažil z Bible lépe pochopit Ježíšovy činy. Stal se
doktorem teologie, ale to, co hledal, nenašel. Poté se vrátil do
Japonska a začal se zajímat o Buddhu. Našel velmi zajímavé
shody  v životě  Buddhy  v Indii  a  Ježíše.  Naučil  se  sanskrt,
starý  jazyk  indických  a  tibetských  učenců.  Odcestoval  do

severní Indie a studoval tam svaté Písmo. Po návratu do Japonska se o něm mluví už jen jako o
buddhistovi.  Usadil  se  v buddhistickém klášteře,  kde  dále  studoval  texty  popisující  léčení  a
léčebné procesy. Nebylo však zde popsáno jak energii aktivovat a začít ji používat. Po sedmi
letech hledání nalezl návod na její použití. Během meditace dostal doktor Usui vnuknutí, že má
navštívit posvátnou horu Kurama poblíž Kjóta, zdržet se na ní dvacet jedna dní a postit se, aby
došel  k  osvícení.  Aby  mohl  s energií  pracovat,  musel  podstoupit  tuto  nelehkou  zkoušku.
Rozhodl se, že tak udělá a vydal se na posvátnou horu.  Usui si vybral vhodné místo obrácené k
východu, naskládal si před sebe 21 kamínků. Pomocí kamínků odměřoval čas, každý den jeden
kamínek před východem slunce odhodil.  Během celé doby na posvátné hoře dodržoval půst,
zpíval, meditoval a modlil se. Když se jednadvacátého dne probudil, jako by před rozbřeskem
neproniklo z nebes  ani  trochu světla.  Doktor  Usui  našel  svoje meditační  místo a poslední  z
kamenů. Jakmile odhodil z hory kámen, daleko na východě uviděl světlo. Jak se k němu blížilo,
stále se rozjasňovalo. Vyděsil se a chtěl utéci,ale slyšel vnitřní hlas, který mu říkal: ,,Hledal jsi
jednadvacet  let.  Postil  jsi  se  a
meditoval  jednadvacet  dní.  Modlil  jsi
se a prosil o osvícení a teď bys chtěl
utíkat?“  Uklidnil  se  tedy  a
odpověděl:,,Ne. Je to světlo určeno pro
mě,  přijmu Osvícení“.  Světlo  zasáhlo
jeho  třetí  oko  a  on  na  čas  ztratil
vědomí.  Kam  dohlédnul,  všude  se
rozpínala  obrovská  pestrobarevná
duha,  z  níž  vyplouvaly  zlaté,  bílé,
modré  a  fialové  kruhy.  Obdržel
symboly  a  zároveň  informace  jak  je
používat.  Rozhodl  se  přijmout  to,  co
přicházelo  jako  odpověď  na  jeho
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Dr. Mikao Usui

Hora Kurama



meditaci,  i  kdyby to  pro něj  mělo  znamenat  smrt.
Jednalo se o první novodobé zasvěcení do REIKI.

Mikao Usui opustil horu Kurama se znalostí
jak léčit způsobem, kterým léčili Buddha i Ježíš. Na
cestě dolů z hory zažil něco, co se tradičně označuje
jako čtyři zázraky. Za prvé, si při chůzi nakopl palec
na  noze  a  instinktivně  se  posadil  a  přiložil  si  na
chodidlo  ruce.  Ruce  se  mu  rozehřály  a  rozražený
palec  se  uzdravil.  Potom  dospěl  k  hostinci  pro
poutníky na úpatí hory. Požádal o velkou porci jídla,
což  nebylo  po  jednadvaceti  denním  půstu  o  vodě

moudré,  ale  snědl  to bez potíží.  Za třetí,  žena,  která mu jídlo podávala,  trpěla  bolestí  zubů.
Mikao Usui  přiložil  své ruce na její  tváře a bolest  zubů ustoupila.  Když  se vrátil  do svého
kláštera  a  bylo  mu sděleno,  že opat  leží  na lůžku se zánětem kloubů,  Usui  vyléčil  i  tohoto
mnicha a vyprávěl  mu o všem,  co se mu přihodilo.  Žádal  o radu, ptal  se,  jak má naložit  s
návodem,  který dostal  a  jak používat  a  rozvíjet  léčebnou energii.  Mnich mu opět  doporučil
meditaci a další vnuknutí Usuiho dovedlo do Tokijského království žebráků. V této části města
žili chudí, kteří byli poddaní svého vlastního žebráckého krále. Usui ho vyhledal a požádal o
svolení léčit zdejší nemocné. Král mu svolení dal, i když v jeho úspěch nevěřil. V království
žebráků pracoval sedm let,  od rána do večera léčil
mladé i staré a mnoho lidí se mu podařilo uzdravit.
Jednoho dne však náhodou potkal mladého žebráka,
který mu připadal  povědomý.  Zeptal  se ho,  zda se
snad neznají a mladík řekl:,Jistěže vás znám. Jsem
jeden z prvních chudáků, které jste vyléčil.“ Doktor
Usui se podivil: ,,Vyléčil jsem tě, a přitom jsi zůstal
žebrákem?“ ,,Ano, udělal  jsem, jak jste mi řekl.  V
chrámu  jsem  přijal  jméno  a  vstoupil  jsem  do
společnosti. Sehnal jsem dokonce práci a oženil se.
Ale  nakonec  jsem  neunesl  rostoucí  zodpovědnost.
Rozhodl  jsem  se,  že  budu  raději  žebrákem.  Tak
nemusím zodpovídat ani sám za sebe“. Doktor Usui se otočil a odešel, aniž by rozhovor ukončil.
Šel  do svého pokoje,  sbalil  si  svoje věci  a  království  žebráků opustil.  Dr.  Usui  pojmenoval
léčivou energii REIKI.

Zjistil,  že  když  dříve  nežádal  od  pacienta,  aby  také  na  sebe  převzal  odpovědnost,
nedocházelo  při  poskytování  pomoci  k  výměně  energie.  Naučil  se,  že  je  důležité  kromě
fyzického aspektu REIKI také zahrnout její duchovní část. Tehdy stanovil pět známých pravidel
REIKI – dnes se nerozčiluj, dnes si nedělej starosti, dnes buď vděčný, dnes tvrdě pracuj a dnes
buď milý na své bližní. Pochopil, že bude-li sám žít podle zjevených duchovních zásad, změní se
tím nejenom jeho život, ale i způsob léčby nemocných. Že totiž sama změna jeho duchovního
života ovlivní kvalitu jeho energetického pole a tím i léčbu. REIKI je energie lásky a vychází ze
srdce. Jenom srdcem můžeme poznat život v jeho plodnosti. Srdce je bránou pro lásku. Dr. Usui
procestoval  s REIKI  celé  Japonsko,  kde  na  svých  cestách  léčil  a  učil  REIKI.  V roce  1921
zakládá v Tokiu svou školu s názvem „Usui Shiki Ryoho Gakkei“ Otevřel i další kliniky po
celém Japonsku.  V roce 1923 došlo k velkému zemětřesení  se  140 000 oběťmi  a  desetitisíci
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raněných. V této těžké chvíli bylo zapotřebí spousty pomoci postiženým a tak Dr. Usui se svými
žáky, kterých bylo už více než dva tisíce včetně šestnácti učitelů, pomáhal jak nejlépe dovedl.
Dostal  uznání  japonské  vlády  a  za  službu  spoluobčanům  mu  bylo  propůjčeno  císařské
vyznamenání Kun San To.  Jedním z učitelů byl doktor Chudžiro Hajaši, který byl vojenským
lékařem, ale odešel z armády. Rok před svou smrtí ho Usui zasvětil. Poté ho pověřil uchováním
tradice  školy  a ustanovil  ho svým nástupcem.  Dr.  Mikao Usui  zemřel  při  výuce REIKI na
mozkovou mrtvici 9.3.1926 ve svých 61 letech. 

Dr.Chujiro  Hayashi (1878  -  10.5.1941)  zasvětil  během  svého  života  13-16  mistrů
(prameny se v počtu liší).  Zřídil v Tokiu kliniku, v níž se léčily i těžké případy, jako je rakovina.

A právě s tímto velmi těžkým onemocněním přijela v roce 1935 na
kliniku  paní  Hawayo  Takata  z  Havaje.  Během  čtyř  měsíců  byla
vyléčena.  Jelikož  ji  tato  metoda  oslovila  požádala  o  zasvěcení  do
REIKI.  Po  zasvěcení  pracovala  na  klinice.  V roce  1937  byla
zasvěcena do druhého stupně REIKI.  V tomto roce se také  vrátila
zpět  na Havaj,  kde si  otevřela  vlastní kliniku.  Dr.  Hayashi  pozval
paní Takatu do Japonska, kde ji zasvětil do třetího tedy nejvyššího
stupně REIKI.  Na shromáždění  mistrů dne  REIKI oznámil,  že se
schyluje k válce a všichni léčitelé zahynou a klinika bude uzavřena.
Ze strachu, že se REIKI opět ztratí učinil dne 22. února 1938 paní
Takatu svoji nástupkyní  a velmistryní  REIKI. Dále oznámil,  že on
jako záložní důstojník dostal také povolávací rozkaz, ale jako léčitel
se  odmítá  zúčastňovat  a  podílet  na  zabíjení  lidí  a  tudíž  si  raději

vezme život. 10.5.1941 si Dr. Hayashi před zraky svých studentů psychickým způsobem zastavil
srdce a zemřel. Během války REIKI z Japonska skutečně skoro vymizelo.

Paní Hawayo Takata (24. prosince 1900 - 11. prosince 1980) se stala pokračovatelkou a
vlastně i  zachráncem REIKI pro další  lidská pokolení.  Po válce se odstěhovala z Havaje do
USA.  Na  svých  klinikách  zde  položila  novodobé  základy  terapie
REIKI.  Prováděla  zasvěcení  za  velmi  vysoké  poplatky,  což
odůvodňovala  tím,  že  si  tak  budou  zasvěcení  více  vážit.  Jednalo  o
částku cca 10 000 dolarů. Paní Takata se dožila osmdesáti let a během
svého života zasvětila stovky lidí a vychovala 22 mistrů REIKI. Paní
Takata vyučovala REIKI na Havaji, v Kanadě, USA a Jižní Americe.
Tímto se zasloužila o udržení REIKI a její rozšíření do celého světa, za
co jí patří veliký dík. K nám do republiky REIKI přivezla asi jako první
v 90. letech Američanka Mari Hall. 

Pokud  Vás  zajímá  historie  „znovuobjevení“  REIKI  více
doporučuji  především  knihy  od  paní  Takaty.  Pokud  jste  se  někde
dočetli nebo doslechli o jiných číslech nebo datumech nebo dokonce celý příběh jinak, je to tím,
že různé zdroje se liší.  Myslím, že to nakonec není tak důležité jako to, že se REIKI k nám
znovu vrátila a je nám všem k dispozici pro každodenní použití.
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Zasvěcení do REIKI
K aktivaci REIKI je nutné absolvovat takzvané zasvěcení nebo naladění. Při zasvěcení

otevře mistr REIKI kanál, který Vám umožní využívat energii REIKI. Toto otevření kanálu je
nezvratné a je na celý život. Právě toto zasvěcení odlišuje REIKI od jiných způsobů léčení. Při
tomto  rituálu  mají  zasvěcovaní  různé  zážitky.  Liší  se  však  člověk  od  člověka.  Někdo  vidí
obrazy, někdo i celý „film“, jiný vidí jen změť barev, někomu se zjeví symboly apod. Někdo
pocítí neskutečný pocit lásky a sounáležitosti s Bohem. Zážitky nemají vliv na kvalitu zasvěcení
a to, že člověk nemá nijak zvláštní nebo žádné zážitky, neznamená, že je jakýmkoliv způsobem
horší nebo méně vhodný. Každý člověk je jedinečný a zde to platí dvojnásob. Ihned po tomto
zasvěcení je člověk schopen používat REIKI. Většině začne fungovat práce s kyvadlem, pokud
tak již nebylo. Je možné na druhém člověku najít čakry a místa na těle s nějakými problémy
nebo  energetickými  anomáliemi  (blokace).  Po  zasvěcení  začíná  21  denní  čistící  proces,  při
kterém  dochází  k čištění  čaker  a  k vylučování  toxinů  z těla.  Čištění  probíhá  individuálně.
Někomu se častěji  mění  nálada,  cítí  změny i  ve svém fyzickém těle.  Mohou se vracet  staré
vzpomínky a zážitky. Důležité je po zasvěcení přijímat zvýšené množství tekutin (nejlépe vody)
a to kolem 3 litrů denně.

Je třeba si uvědomit, že neléčí přímo člověk, ale je pouze prostředníkem (kanálem) pro
aplikaci REIKI. Vyplývá z toho také to, že léčení nás nemůže vyčerpat, protože nepoužíváme
svoji energii. Používáme energii z nevyčerpatelného zdroje. Setkal jsem se i s názorem, že raději
REIKI nepoužiji, protože si ji vyplýtvám a až ji budu potřebovat tak nebude k dispozici. Je to
nesmysl a je třeba používat REIKI co nejčastěji jak pro ostatní tak především pro sebe. REIKI je
všude kolem nás a je jí dostatek.

Jestliže někdo umírá, REIKI tento proces může usnadnit, ale nezabrání určenému času
odchodu ze života. 

Občas se stává, že léčená osoba i přes souhlas danému působení REIKI, nevěří. Pokud dá
souhlas, probíhá léčení bez ohledu na to, zda člověk věří, nebo ne. REIKI však nejde proti něčí
vůli, léčená osoba se rozhoduje sama, zda přijímá tuto energii, nebo ne.

REIKI  nepůsobí  proti  ničí  svobodné  vůli.  Jestliže  nějaká  osoba  tuto  energii  odmítá,
léčitel nic nesvede. Když na takovou situaci narazí nový nebo nezkušený léčitel, může to otřást
jeho sebedůvěrou, zejména když příjemce trvá na tom, že energii přijímá - ale není tomu tak.
Problém je s příjemcem, ne s léčitelem.

Zasvěcení REIKI se dělí na tři stupně :

 REIKI   I - základní stupeň
Při zasvěcení jsou rozšířeny a aktivovány čtyři základní čakry :
 a) korunní čakra - otevírá přístup k energii REIKI
 b) čakra třetího oka - zlepšení intuice a mimosmyslového vnímání
 c) krční čakra - otevírá se brána k vyššímu vědomí
 d) srdeční čakra - otevírá srdce neomezené a bezpodmínečné lásce

Léčitel se základním stupněm dokáže léčit sebe a ostatní „pouze“ kontaktním způsobem.
To znamená fyzickým přikládáním rukou na sebe nebo na klienta. 
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 REIKI   II
Aktivují  se  vedlejší  dlaňové  čakry.  Toto  zasvěcení  působí  více  na  emocionální  a
duchovní  úrovni.  Tudíž  se  mohou  vynořovat  staré  nevyřešené  situace  k vyřešení.
Objevuje se zde možnost použití silných symbolů, které dokáží energii mnohonásobně
zesílit a tím zkrátit dobu terapie, ale účinek je vyšší. Velice důležitou změnou je možnost
pracovat s REIKI nezávisle na čase a to jak do budoucnosti tak minulosti a na jakoukoliv
vzdálenost. Léčení tudíž může probíhat na dálku bez přítomnosti klienta. Dají se řešit
problémy mentálně psychických poruch různého druhu i karmické problémy.

 REIKI   IIb
Jedná se o rozšiřující a prohlubující stupeň stupně II. Jsou zde vyučovány nové symboly,
které nepřímo souvisí s REIKI a které rozšiřují možnosti a zvyšují kvalitu terapií. Učí se
zde ošetřovat potraviny, meditovat a čistit místnosti.

 REIKI   III
Je to mistrovský stupeň. Zasvěcení působí především v oblasti duševní. Je zde předán
mistrovský symbol. Ten, kdo se rozhodl a cítí se být připraven absolvovat třetí stupeň, by
měl být vnitřně přesvědčen, že REIKI je jeho cesta. Je nutné překonat mnoho nástrah a
problémů jako je nepochopení přátel, čas na učení, finanční náročnost a další. Stupeň tři
se dělí na mistr léčitel a mistr učitel. Rozdíl je pouze v tom, že mistr učitel má schopnost
zasvěcovat ostatní. 

Energetický systém člověka

Tento systém obsahuje tři základní složky:

1. Vibrační pole energií (energetická těla), aura

2. Čakry (centra energie)

3. Meridiány (nádí, rozvodné kanálky)

Aura

Aura  je  energetické  vyzařování  člověka.  Toto  jemné  vyzařování  zrcadlí  charakter,
vlastnosti,  zdravotní  stav,  duševní  vývoj  a  duchovní  podstatu  jedince.  Určité  barvy a  jejich
vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla.
Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.

Vyzařování aury sahá do určité  vzdálenosti  od našeho těla,  a když se k sobě přiblíží
osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k
vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní
podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je
nám sympatická,  či  zase naopak,  kdy je vám dotyčná osoba nesympatická.  Je to  způsobeno
právě rozdílnými vibračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich
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vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich
vlastních vibrací.

Aura  má  své  specifické  oblasti,  které  vypovídají  svým  barevným  zářením  o  stavu
člověka. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují
ta která místa v našem aurickém vyzařování.

Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly,
nebo se dá také říci těly.

A Ketherické tělo
B Nebeské tělo
C Éterické schéma
D Astrální tělo
E Mentální tělo
F Emociální tělo
G Éterické tělo
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 ČAKRY 

Slovo  čakra  pochází  ze  sanskrtu  a  znamená  kolo  nebo  disk.  Hinduistické  texty,
zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle,
která mají schopnost přijímat energii,  určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry
nejsou ale samostatné, ale jsou spojeny sítí kanálů kudy proudí energie. Nevyrovnanost jedné
čakry má proto vliv i na ostatní, neboť základem všeho je vyrovnaný a rovnovážný stav. Čakry
představují spojení vyšších vibračních úrovní s nižšími oblastmi. Pracujeme především se sedmi
hlavními čarami, které jsou nad sebou ve středu těla. Čakra má tvar trychtýřku a v asijských
zemích jsou zobrazovány jako květ lotosu. Každá čakra má specifickou barvu a otáčí se. Každá
čakra má svůj protějšek na zadní straně těla. Kromě těchto hlavních čaker je asi 40 vedlejších.
Celkový počet je uváděn kolem 88 000. 

Každá hlavní čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu
jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry. Přední aspekty souvisejí s pocity, zadní s
vůlí a tři čakry na hlavě s mentálními procesy (viz obr.). Jak na obrázku vidíme, druhá čakra se
skládá z 2A a 2B, třetí čakra z 3A a 3B a tak dále až po šestou čakru. První a sedmou čakru
bychom  také  mohli  považovat  za  dvojici,  jelikož  jsou  jakýmisi  otevřenými  konci  hlavního
vertikálního proudu síly, který pulzuje nahoru a dolů podél páteře a do kterého jsou všechny
čakry zaústěny.
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Blokace čaker

Jak jsem již uvedl dříve, dochází vlivem emocí, strachů apod. k určitým blokacím toku
energie  v těle.  Stejným  způsobem  mohou  být  zablokovány  i  čakry  (patří  do  stejného
energetického  systému  lidského  těla).  Zablokovanou  čakru  můžeme  diagnostikovat  několika
způsoby. Mezi první lze uvést pozorování těla, nálad a pocitů klienta včetně jeho výpovědi o
problémech.  Slovní  kontakt  s klientem  je  velice  důležitý  a  dokáže  odstranit  strach  a  jiné
psychické bloky při léčení a zároveň nám ukáže směr vedení terapie. Dalším možným způsobem
je použití  kyvadla.  Harmonická čakra způsobuje velké kruhy,  opisovány ve směru otáčivého
pohybu  čakry,  nad  narušenou  čakrou  kyvadélko  opisuje  kruhy  malé  nebo  dokonce  žádné.
Úroveň  otevření  čakry  lze  zjistit  také  rukou,  kdy  můžeme  cítit  sílu  proudící  energie.
Nejjednodušší  je  to  pro  ty,  kdo  vidí  auru  i  čakry.  Uvolnit  blokády  a  nastolit  harmonii  a
rovnováhu lze samozřejmě pomocí REIKI. Používají se také drahé kameny, aromatické oleje,
hudba, barvy apod. Během čištění čaker se mohou uvolňovat staré uložené emoce nebo pocity
(klient může propukat v smích, stejně tak může i plakat), mohou se objevit na krátkou dobu i
starší a déletrvající zdravotní problémy. Toto uvolňování je normální a je důležité jim nechat
volný průběh a nesnažit se do probíhajícího čištění a uvědomování si zasahovat. Po odstranění
blokád dojde k harmonizaci celého těla a ke zlepšení fyzického i psychického stavu. 

Harmonizace čaker

DRAHÉ KAMENY 
Nosíme  je  v  blízkosti  čakry,  kterou  harmonizujeme  nebo  si  připravujeme  k  pití

"kamennou" vodu. (voda pramenitá, do které vhodíme kámen, který chcete, aby vás ovlivňoval,
necháte nejméně 3 hodiny nabít na sluneční svitu, pijeme 3x denně hrnek) 

K  rychlému  očištění  stačí,  když  kámen  držíte  minutu  či  dvě  pod  tekoucí  vodou,  v
ideálním  případě  v  pramenité  vodě  ale  v  nouzi  postačí  i  vodovod  .  Kameny  je  důležité
pravidelně čistit nejméně 2-3 krát ročně. Po nemoci či velké zátěži je dobré vyčistit kámen pod
tekoucí vodou a opět nabít energií Slunce nebo Měsíce.

BARVY
Používáme tak, že se oblékáme do barev té čakry, kterou právě harmonizujeme (zejména

v místě, kde se na těle nachází), konzumujeme potraviny těchto barev ( červená - řepa, jahody,
oranžová pomeranč, mrkev, žlutá - ananas, žl. paprika, apod...), pijeme barevnou vodu. 

Při  práci  na  čakrách  bychom  si  měli  uvědomit,  že  se  jedná  o  propojený  systém.
„ROZHÝBÁNÍM“ JEDNÉ ČAKRY OVLIVNÍME I ČAKRY ZBÝVAJÍCÍ. Abychom předešli
nežádoucím  účinkům,  ať  je  to  přílišné  utlačení  jedné  energie  na  úkor  jiné,  nebo  naopak
nekontrolovatelné projevy nadměrně vybuzené čakry, nezapomínejme na harmonizační cvičení.
Ta mohou mít podobu vizualizace a sladění jednotlivých čaker, zpěvu matry "óm" - základního
zvuku vesmíru nebo prodýchávání kanálu (středu páteře, respektive středu míchy), na němž jsou
hlavní čakry umístěny a kterým proudí mezi čakrami energie.
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Základní čakry

Název Umístění
Živel

 Barva

Smysl
 

Projev
Žláza Části těla

Muladhara

První
čakra 

Základní,
kořenová 

mezi 
konečníkem a 
pohlavními 
orgány

země

červená

Čich

Hmota
nadledvinky

vše pevné - kosti, zuby,
páteř, nehty, tlusté 
střevo, prostata, tvorba 
krve, stavba buněk, 
konečník

Svadhisthana
Druhá
čakra

Sakrální,
křížová,
sexuální 

podbřišek
Voda

oranžová

Chuť

Energie

Varlata,
vaječníky,
prostata,
slezina

hýždě, rozmnožovací 
orgány, ledviny, 
močový měchýř, vše 
tekuté - míza, krev, 
sperma, trávicí šťávy

Manipura

Třetí čakra

Solar
plexus 

solar plexus
Oheň

žlutá

Zrak

Emoce
slinivka

spodní část zad, trávicí 
systém, žaludek, játra, 
slezina, dutina břišní, 
žlučník, nervový 
systém

Anaháta

Čtvrtá
čakra

Srdeční

srdce 
(uprostřed 
prsou v úrovni 
srdce)

Vzduch

zelená

Hmat

Touhy
brzlík

srdce, horní část za s 
hrudníkem, hrudní 
dutina, spodní část plic,
krev, krevní oběh, kůže

Višuddhi

Pátá čakra

Krční 

pod hrtanem    
( mezi krčním 
žlábkem a 
hrtanem )

Éter

modrá

Sluch

Intelige
nce

Štítná žláza

oblast krku (šíje), týlu, 
spodní partie čelisti, 
uši, ústrojí hlasu, hrtan,
horní část plic, paže, 
průdušky.

Adžňa

Šestá
čakra

Třetího
oka

čelo (jeden prst
nad kořenem 
nosu)

-

indigová

Všechn
y

Intuice

Podvěsek
mozkový
hypofýza

obličej, oči, uši, dutiny,
centrální nervový 
systém, malý mozek

Sahasrára

Sedmá
čakra

Korunní,
temenní

střed temene 
hlavy

-

Fialová
bílá, zlatá

-

Vůle

Šišinka
epifýza

velký mozek
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První čakra –   Muladhara – základní opora

Další názvy : kořenová nebo základní čakra
Rozvoj čakry : prenatál až 6 měsíců
Barva : červená
Živel : Země
Smysl : čich
Potřeba : fyzický kontakt
Bija mantra : LAM
Kámen : rubín, červený koral, granát, červený jaspis, hematit, achát, sardonyx,
 stříbro
Základní princip : tělesná vůle – být, mít a být
Vyživuje : tlusté střevo a pohybový aparát

Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává sílu prosadit se a vytrvat. Převádí
kosmické energie na pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého
našeho systému. Působí na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního
druhu rodiny.  První  čakra  je  životně  důležitý  základ  a  pramen  vitální  síly  pro  vyšší  čakry.
Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život. Vytváří se vztah
k matce.  První  čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou,  abychom si udrželi  svou
vnitřní rovnováhu. Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se
Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo
uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly.

Muladhara ovlivňuje nohy a pevné části těla jako zuby, nehty, kosti a je také spojena s
čichem. Kořenová čakra tvoří naši vitalitu a drží nás pevně ukotvené v zemi. Hraje hlavní roli v
otázkách našeho přežití, protože ovládá naše reakce ve smyslu : „Bojuj nebo uteč.“. 

Jestliže je tato čakra nedostatečně stimulována, jsme nervózní a nejistí. Proto se může v
této  čakře  umístit  strach.  Jestliže  je  stimulována  příliš,  můžeme  být  příliš  dominantní,
egocentričtí a příliš orientováni na peníze a sex. 

Nesprávná funkce nebo blokáda se může na fyzické úrovni projevit obezitou, hemeroidy,
zácpou,  ischiasem,  onemocněním  kostí,  problémy  s koleny  a  nohama  vůbec.  Pokud  je
zablokována první čakra nemohou se vyvíjet ani další čakry

Řeč těla: 

Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku, moč.měchýře, a
pohlavního otvoru. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto
oblast  chrání  rukama  nebo  nohama.  Obtočené  nohy kolem sebe  značí  hlukokou nejistotu  a
nedostatek sebedůvěry. Tito lidé mají často obranné postavení, odmítají nové myšlenky, které by
jim mohli otřást jejich vratkým životem. Nevyrovnanost také můžete vidět u lidí, kteří nejsou
schopni klidně stát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že neumějí pevně stát na zemi. také
oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, vyjadřuje potřebu ochrany v těchto místech. Velký
zadek znamená přání být ochraňován v bezpečí,  silné nohy (hlavně u žen) slouží jako zátěž
někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odráží nejistotu a přecitlivělost.

Nemoci spojené se základní čakrou

Zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a
rukou,  frekvence  močení,  zánět  močového  měchýře,  osteartóza  kyčelního  kloubu,  ledvinové
kameny, hypertenze, hypotenze, impotence, vrozené deformace chodidel. 
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Druhá čakra – Svadhisthana - vlastní místo; domov životní síly

Další názvy : sakrální, sexuální nebo křížová čakra
Rozvoj čakry : 7 měsíců až 2 roky
Barva : oranžová
Živel : voda (apas = voda)
Smysl : chuť
Potřeba : ohledy a přijetí
Bija mantra : VAM
Kámen : kameol, ohnivý opál, hyacint, oranžové druhy korálu, měsíčku a perly
Základní princip : tvořivé rozmnožování bytí
Vyživuje : slezina, střední trakt, ledviny, močově-pohlavní systém

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých
sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého postává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme
přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část
tvořivého procesu, který projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována
za  sídlo  Šakti,  ženského  aspektu  boha,  ve  formě  tvořivé  rodící  síly.  U  muže  zahrnuje  její
působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak
voda také odplavuje a  očišťuje,  to  se  projeví  v  oblasti  detoxikační  a  vyměšující.  Na úrovni
duševní po prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů. Ovlivňuje mezilidské vztahy, zvláště k
druhému pohlaví. Vytváří vztah k otci a mužskému principu.

Sakrální  čakra  je  umístěna  v  oblasti  břicha,  v  oblasti  asi  dva  až  pět  centimetrů  pod
pupkem.  Protože má návaznost  na prvek vody,  vztahuje se na všechno,  co je v těle  tekuté.
Symbolizuje sexualitu, tvůrčí schopnosti a emoční rovnováhu. Tato čakra stimuluje optimismus
a naděje na emoční úrovni. Má také vztah k našemu chuťovému smyslu. 

Swadisthana  je  fyziologicky  sdružena  s  nadledvinkami,  ledvinami  a hypogastrickou
pletení. Energeticky je spojena s pohlavními orgány, tlustým střevem, spodní částí páteře, pánví,
oblastí kyčlí, slepým střevem a močovým měchýřem. Všechny připoutanosti, kterými ovládáme
své vnější životy, jako je autorita, ostatní lidé nebo peníze mají souvislost právě s touto čakrou. 

Řeč těla: Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor
k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění a
nebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah
ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl
plně projevit.

Nemoci spojené s křížovou čakrou:

Dráždivý tračník,  menstruační  cyklus,  premenstruační  syndrom, menstruační krvácení,
cysty na vaječnících, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty
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Třetí čakra – Manipura  klenot středu; město drahokamů

Další názvy : čakra solar plexu
Rozvoj čakry : 18 měsíců až 3 roky
Barva : žlutá
Živel : oheň (agni = oheň, Bůh ohně)
Smysl : zrak
Potřeba : rozumět
Bija mantra : RAM
Kámen : žlutý topaz, sagenit, citrín, jantar, tygří oko, žlutý turmalín, zlato, měď
Základní princip : jednat, utvářet bytí
Vyživuje : játra, slinivka, zažívací orgány

Třetí  čakra je  sídlem emocí  -  hněvu,  strachu,  viny,  žárlivosti,  sobectví,  nezdravých
tužeb. Je přiřazena elementu ohně, což znamená teplo, energie, aktivita. Čakra přestavuje naše
centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě toho vyživuje éterické vibrační pole
a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Je centrem síly,  prostřednictvím třetí
čakry vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a ostatním lidem. Je to oblast,  ze
které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost
trvalých vazeb a mezilidské vztahy. 

Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným
také polem přání či žádosti, které jsou nositelem naších emocí. Odpovídající funkci nalezneme
na  těl.  úrovni  u  jater.  Játra  ve  spolupráci  s  trávicím  systémem  analyzují  přijatou  potravu,
nepoužitou oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak dodávají na příslušná
místa. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí - čakra se
stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to, ale v případě, máme-li hodně světla v sobě,
které vytváří kolem nás ochranný obal. 

Nemoci, které mají původ v tomto energetickém centru, jsou vyvolány strachem ze ztráty
kontroly. Rakovina prostaty nebo vaječníků, chronická bolest spodní části zad a kyčlí a artritida
patří  mezi  běžné  zdravotní  potíže.  K energetickým poruchám druhé čakry patří  menstruační
potíže, jako jsou návaly horka a deprese. 

Orgány nejčastěji spojené s manipurou jsou slinivka břišní, játra, žaludek, nadledvinky,
tračník, žlučník, střední část páteře za solarem. Solární pleteni se často říká druhý mozek; jeho
psychosomatická důležitost je známá každému, kdo někdy měl žaludeční křeče. Indové věří, že
citové napětí v této rovině závisí na datu narození. Teorie tvrdí, že dlouhotrvající napětí může
způsobit žaludeční vředy a žlučové kameny.

 Řeč těla: solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou
člověk vnímá změny vibrace v atmosféře,  zvlášť pokud se týkají emocí.  Ruce překřížené na
žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i , že je vám někdo nesympatický. V tomto případě
ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem. 

Nemoci spojené se Solar plexem

Cukrovka,  slinivka  břišní,  zánět  slinivky  břišní,  nemoci  jater,  žlučové  kameny,
dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflux, celiakie (tenké střevo), slezina
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Čtvrtá čakra – anaháta  neporazitelný

Další názvy : čakra srdce
Rozvoj čakry : 3-6 let
Barva : zelená, růžová
Živel : vzduch
Smysl : hmat
Bija mantra : JAM
Kámen : zelený turmalín, zelený akvamarin, smaragd, chryzoberyl, olivín, jade, 

malachit,  dioptas,zelený  chryzokol,  chryzopras,  aventurín,  mechový
achát,  amazonit,  zelený kalcit,  selpentin,  růžový turmalín,  rodochrozit,
rodonit, kunzit, růženín, růžový korál

Základní princip : milovat, odevzdat se
Vyživuje : srdeční a cévní systém, hrudní koš, páteř a ruce

Čakra srdce vytváří  střed systému čaker.  V ní se spojují  tři  spodní fyzicko-  emoční
centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník. Elementem je vzduch a
smyslem hmat, což naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků. Nacházíme zde
schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze
lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry
srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky, které není možno mít či ztratit.
Každým  záporem  vytváříme  oddělenost  a  negativitu.  Pozitivní  "ano"  naproti  tomu  vytváří
vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. 

Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se
prostředníkem  lásky.  Vibrace  dokážou  přeměňovat  tvůj  svět,  sjednocovat  a  usmiřovat.
Vyzařujete  teplo,  lásku a energii,  což otvírá srdce ostatních,  navozuje důvěru a dává radost.
Soucit a ochota jsou pro vás samozřejmostí.

Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a
byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a
silní  a  dáváte  tuto  sílu  jiným,  ale  nejste  schopni  přijímat  lásku,  otevřít  se,  abyste  ji  mohli
pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti
ostatních.  Když  jstei  odmítnuti,  cítíte  se  hluboce  zasaženi,  obzvláště  pokud  jste  se  jednou
otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama
na  prsou  chrání  své  bolavé  srdce.  Tento  zvyk  si  nesou  až  do  dospělosti,  projevují  se  tak,
kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií,
protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je
nikdo nepohladil.
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Pátá čakra – Višuddhi  čistý

Další názvy : krční čakra nebo komunikační centrum
Rozvoj čakry : 6-10let
Barva : modrá
Prvek : zvuk
Bija mantra : HAM
Kámen : modrý turmalín, modrý akvamarin, modrý topaz, světlemodrý safír,

 modrý chalcedon, modrý chryzokol,  modrý fluorit,  světlemodrý lazurit
(lapis lazuli), tyrkys, pyrit, modrý drahý opál, modrý měsíček, perla

Základní princip : mluvit, rezonovat s Bytím
Vyživuje : dýchací orgány, krk, orgány sluchového aparátu, kůži

V čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace.
Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl.  Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí
funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá
čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a
cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem.
Přes  krční  čakru  vyjadřujeme  vše  smích,  pláč,  pocity,  radosti  strachu,  vzteku,  lásky,  přání,
myšlení,  myšlenky,  názory  a  vnímání  našeho  světa.  Komunikace  našeho  vnitřního  života  s
vnějškem je  prostřednictvím  mluveného  slova,  gesty,  mimikou,  uměleckými  projevy (tanec,
kreslení, hudba,..) 

Orgány spojené s touto čakrou jsou: krk, štítná žláza, průdušnice, jícen, příštítná žláza,
hypothalamus, krční páteř, ústa, čelisti a zuby.

Řeč těla  : Stáhlo se mi hrdlo, mám v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když se narazí na
něco nepříjemného. Sklon k červenání. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají
rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry
patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své
neochotě naslouchat.

Nemoci těla  : Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí,
sluchové  potíže,  ušní  šelesti,  horní  cesty  trávicí  soustavy,  afty,  zuby,  mentální  anorexie,
roztroušená skleróza.
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Šestá čakra – Adžna  příkaz, řídící centrum

 

Další názvy : čakra čela, třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko
Rozvoj čakry : 7-12 let
Barva : indigo
Prvek : světlo
Bija mantra : ÓM
Kámen :  sodalit,  sokolí  oko,  lapis  lazuli,  azurit,  indigo  safír,  zirkon,  křišťál,
platina
Základní princip : vidět, poznávat Bytí
Vyživuje : orgány hlavy, kromě toho je spojena s meridiány močového měchýře 

a střevního traktu

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání  bytí.  Je to sídlo vyšších  duchovních sil,
intelektuálních schopností rozlišování, paměti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum
centrálního  nervového  systému.  Vlastní  barva  je  indigově  modrá,  žlutá,  fialová,  tyto  barvy
poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. 

Každé  realizace v  našem  životě  předcházejí  myšlenky  a  představy,  které  mohou
vycházet  buď  z  podvědomých  emočních  vzorů,  nebo  může  být  jejich  zdrojem  poznání
skutečnosti. 

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích  procesů,  můžeme tak vytvářet
nové reality a staré rušit.  Obvykle však probíhá proces automaticky,  většina myšlenek, které
určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi
i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které
nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento
proces stále více ovládat. Veškerá intuice přichází z čelní čakry – platí to i pro tak nepatrné věci,
jako je vyciťování nálady a pocitů ostatních lidí. 

Šestá  čakra  ovlivňuje  mozek  a  neurologický  systém,  podvěsek  mozkový,  šišinku
mozkovou, oči, uši a nos.

Řeč těla: obvyklým znamením,  že  je  někdo citlivý  na to,  aby se viděl  takový,  jaký
doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. V podstatě se
lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie.Tito lidé
jsou citlivý na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země.
Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem:

Tlakové  bolesti  hlavy,  migréna,  problémy  s  viděním,  krátkozrakost,  dalekozrakost,
zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok
z nosu, zánět vedlejších nosních dutin.
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Sedmá čakra – Sahasrára  tisíc

 

Další názvy : korunní čakra, čakra temenní
Rozvoj čakry : od 12 let
Barva : fialová
Prvek : myšlenka
Bija mantra : AUM
Kámen :  ametyst,  sugilit,  fialový  fluorit,  spinel  diamant,  drahý  opál,  fialový
křišťál 
Základní princip : čiré Bytí, znát a vědět
Vyživuje : mozkové žlázy

Sedmá čakra je  výchozím  Sedmá  čakra  je  sídlem  nejvyšší  dokonalosti  v  člověku.
Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to
místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní
pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí,
je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních
čakrách a jejich energie začínají  kmitat  na nejvyšších pro ně možných frekvencích.  Umělec,
který chce znázornit někoho duchovně silně vyvinutého, často znázorňuje korunní čakru jako
svatozář. Energie sedmé čakry ovlivňuje hlavní systémy těla, jako centrální nervovou soustavu,
soustavu svalů a kůži.

Řeč těla: Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že
mu  chybí  spojení  se  životem a  je  ztracen.  Tito  lidé  potřebují  milující  vedení,  které  by jim
pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou:

Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence
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Práce s REIKI

Prostředí pro léčbu
REIKI působí všude a všude ji také lze využívat. Pro klienty je však lepší mít vyhrazenou

místnost,  kterou  pravidelně  energeticky  čistíme.  Místnost  by měla  být  klidná,  čistá  a  ničím
nerušená s příjemným tlumeným osvětlením. Volba správné místnosti a jejího zařízení má velký
vliv na pohodu a uvolnění a otevření se klienta i léčícího. Neméně důležitá je správná teplota
v místnosti.  Je dobré mít připravené přikrývky pro klienty.  Léčení by mělo být pohodlné pro
všechny.  Používá  se  speciální  masážní  lehátko  nejraději  s regulovatelnou  výškou,  případně
pohodlné křeslo. Léčebná terapie trvá průměrně 60-90minut, proto je důležité to pohodlí.

Oblečení
Klient  zůstává  během terapie  oblečen a  může  se,  pokud cítí  chlad,  i  přikrýt.  Během

terapie  je vhodné sundat hodinky,  případně i  prsteny a vypnout  mobilní  telefon.  Předávající
REIKI  by  měl  být  oblečen  také  pohodlně  v oblečení  světlé,  nejraději  bílé  barvy,  která
symbolizuje čistotu a nepřijímá negativní energie. Toto oblečení by se mělo používat pouze při
terapii.

Hygiena
Pamatujte na hygienu. Před léčením i po něm je třeba si umýt ruce studenou vodou. Na

toto umývání  si  musíme zvyknout  a  brát  ho jako určitý  rituál.  Při  umývání  studenou vodou
dochází k energetické očistě a odstranění negativních energií.

Hudba
Meditační hudba velmi napomáhá k uvolnění a pohodě při léčení.

Rozhovor
S klientem během terapie mluvíme a pozorně mu nasloucháme. Lze tím urychlit léčení a

odstranění traumat a bloků. Samozřejmě respektujeme jeho přání a k ničemu ho nenutíme.

Profesionální postoj
Během předávání  REIKI  není  nutné  mít  přímý  fyzický  kontakt  s tělem.  Ruce  pouze

přiblížíme do vzdálenosti několika centimetrů od místa předávání do aury klienta. Pokud je však
fyzický  kontakt  klientem  vyžadován,  vyhovíme  mu.  Zásadně  se  však  vyhýbáme  kontaktu
s pohlavními orgány. Pokud použijeme přikládání rukou, mělo by být lehké a příjemné.

Povolení léčby a výměna energie
Ti, kteří chtějí podstoupit léčení REIKI, musí si o ně také požádat. Je to duchovní zákon.

Vy jste oprávněni požadovat za své služby poplatek. REIKI jde o vyrovnání energií a poplatek
za ni je vyvážený službou, kterou vykonáváte.
Pokud neobdržíte prosbu, nebo souhlas od osoby, kterou léčíte, řídíte se svou vůli, svým egem a 
ovlivňujete léčeného, jako by proti jeho vůli. A toto NENÍ REIKI.
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Citlivost na bolest léčeného
Může  se  stát,  že  někdy  ucítíte  sami  na  sobě  bolest  léčeného.  Není  to  neobvyklé.

Neznamená to však, že byste tuto bolest přejímali, je to spíše ukazatelem, který Vám říká, kolik
energie bude léčený potřebovat, aby se daná oblast přivedla do stavu rovnováhy.

REIKI není systémem, který bolest odebírá, nebo přebírá. Pokud byste cítili bolest i po
skončení  léčby, znamená to, že jste se v určitém okamžiku rozhodli ponechat si jeho bolest.

Může k tomu docházet i za předpokladu, že uvažujete: ,,Já tě uzdravím, odeberu ti tvou
bolest“.  

Pocity v rukách
Při  předávání  REIKI  můžete  mít  v rukou  spousty  pocitů.  Může  to  být  teplo,  chlad,

svědění, štípání, brnění apod. Každý pocit lze přiřadit stavu orgánu, čakry nebo k toku energie.
Ruce nechejte na místě tak dlouho, dokud je tento pocit intenzivní. Když tento pocit zmizí, je to
signálem, že místo se dostalo do energetické rovnováhy a Vy můžete ruce přesunout. Celkové
léčení osoby je různé, obvykle trvá asi 1 hodinu. Řiďte se svou intuicí. Je lépe vždy léčit celé
tělo, působíte tak na důsledek i příčinu nemoci.

Působení na děti trvá asi polovinu času působení na dospělém, protože dětské tělo je
menší. Samotné léčení jedné oblasti může trvat i 20 – 30 minut.

Denní aplikace REIKI po dobu 20 – 30 minut pomůže udržet tělo v rovnováze a bude
jakousi prevencí proti stresu a nemocem. Při práci s REIKI vždy důvěřujte své intuici a reagujte
na svůj vnitřní hlas. Pocity v rukou:

 Svědění zánět

 Chlad starý blok

 Horko tok energie, přijímání

 Lepivý pocit potřeba REIKI

 Odmítání hluboký blok

 Proudění tok energie, přijímání

 Bodání uvolňování bloků

 Tupá bolest stará blokáda připravená k odstranění

Shrnutí
Před  zahájením  léčení  je  potřeba  pročistit  místnost  zapálením  tyčinky  nebo  aroma

olejem. Zapálíme svíčku a sami sebe naladíme na předávání REIKI. Jak už bylo uvedeno dříve,
k uvolnění napomáhá vhodně volená meditační hudba.

 Promluvíme s klientem a vysvětlíme mu jeho případné otázky týkající se léčení pomocí
REIKI.

 Umyjeme si ruce – můžeme nechat mírně vlhké pro zlepšení proudění energie.

 Pohodlně uložíme klienta a přizpůsobíme se jeho přání – teplo, světlo, hudba,...

 Odložíme hodinky, mobily...

 Požádáme o REIKI a poprosíme duchovní průvodce o pomoc.

 Klient i léčitel nemá křížit nohy – energetický zkrat.
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 Pročešeme třikrát auru klienta, čímž dojde k vašemu prvnímu kontaktu a ke zjištění jeho
energetického stavu.

 Předávejte REIKI.

 Poděkujte za REIKI a za to, že jste mohli být prostředníkem k jejímu předávání.

 Sepněte ruce a odpojte se.

 Po skončení lze s klientem ještě pohovořit.

Léčení sebe sama

REIKI je především pro vás a pomůže vám nastolit harmonii a zdraví. REIKI se nachází
všude kolem nás, je s námi v autobuse, v letadle, v zaměstnání, doma a prostě všude kde jste vy
je i REIKI. S REIKI je to jednoduché. Pokud jste sami nebo se svými známými můžete provádět
sebeléčbu pomocí celé terapie. Pokud jste mezi lidmi například v zaměstnání apod., stačí pouze
požádat o REIKI a přiložit svoje ruce kamkoliv na svoje tělo. Čím více REIKI používáte tím
lépe. REIKI je všude a dost, proto s ní nemusíte „šetřit“! Na počátku a to především v 21 denním
očistném cyklu je velmi vhodné provádět každodenní celotělovou terapii. 

Jak na to?
Je dobré si pohodlně lehnou nebo sednout a začít pokládat ruce na svoje tělo od hlavy.

Zpočátku je dobré se držet doporučených poloh. Poslouchejte však svoji intuici  a přikládejte
ruce  tam,  kam  vám  řekne.  REIKI  si  sama  najde  nejpotřebnější  místo  v těle  a  tam  plyne.
Odstraňuje blokace v meridiánech a léčí nemocné nebo poškozené orgány. Tuo terapii můžete
provádět hned ráno po probuzení, čímž ulehčíte „start“ těla do nového dne. Můžete provést i
stimulaci brzlíku 21 lehkými údery na prsní kost. Terapii je opravdu dobré provádět minimálně
jednou denně. Výmluvy, že nemám čas, jsou většinou opravdu jen výmluvy. I třeba jen krátké
působení je dobré a lepší než nic. REIKI nemůžete předávkovat.
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Doporučené polohy
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Léčení jiných osob
Už při I. stupni REIKI můžete léčit nejen sebe, ale i ostatní. Omezeni jste pouze tím, že

musíte mít klienta u sebe a nemůžete provádět terapii na dálku, což je možné až od druhého
stupně. Jsou zde pro vás opět základní doporučené polohy pro léčení druhých. Samozřejmě lze
opět s výhodou používat vlastní intuici,  která vás nezklame a pomůže najít to správné místo
působení.  Platí  i  zde,  že čím častěji a čím déle tím lépe.  Platí  to jak pro dávajícího tak pro
přijímajícího  REIKI.  Pravidelným  používáním  REIKI  i  pro  druhé  dochází  k léčení  i  vás
samotných.  Uvolňují  se blokace a dochází  k zesilování  energie  REIKI a zvyšování  citlivosti
rukou. Bude se zlepšovat vaše intuice. Před započetím léčení je dobré projet (učesat) několikrát
auru  klienta,  čímž  s ním  získáme  podvědomě  lepší  kontakt  a  lépe  můžeme  využít  již
zmiňovanou intuici. 

Základních pět klasických poloh

Zento-bu Sokuto-bu Koutou-bu

Enzui-bu Toucho-bu
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Další základní polohy
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Specifické obtíže vztahující
 se k pozicím základní seance

1. Oči – blokády dutin, bolesti hlavy, migrény, mrtvice, alergie, záněty horních cest dýchacích, 
senná rýma, bolesti zubů, záněty dásní

2. Spánky – působení na pravou a levou mozkovou hemisféru, na motorické funkce a myšlení, 
na soustředění a jasnou mysl, poranění hlavy, stres, bolesti hlavy, migrény, paměť

3. Uši – bolesti uší, poškození sluchu, hluchota
4. Čelo a zátylek – záněty dutin, poruchy CNS
5. Zátylek – bolesti hlavy, mrtvice, zrakové potíže, poranění hlavy, migrény, krvácení z nosu
6. Krk – záněty krku
7. Štítná žláza – stres, stimulace energie, stimulace imunitního systému, ovlivňuje vstřebávání 

vápníku a celý metabolismus, nervozita
8. Hrudník – srdeční potíže, infarkt, plíce, poruchy krevního oběhu, u žen cysty a nádory 

prsou, postižení lymfatického systému, kojení
9. Solar plexus – žaludek, poruchy trávení, bolesti břicha
10. Játra – nemoci jater, žlučníku, žlučníkové kameny, horní tračník, zánět tlustého střeva, 

zácpa, tvorba hlenů
11. Hroty plic – horní část plic, plicní sklípky
12. Slinivka – horní tračník, žaludek, vředy, křeče, zažívací potíže, slinivka, cukrovka, 

hemofilie, nevyrovnanost cukru v krvi
13. Hara – dolní tračník, zažívací potíže, tenké střevo, křeče
14. Varlata – dolní část střev, močový měchýř, infekce, artróza, potíže pohlavních orgánů – 

vaječníky – bolesti při menstruaci, infekce, výtoky
15. Stehna – křečové žíly, slabý krevní oběh v nohou
16. Kolena – bolesti kloubů
17. Chodidla – reflexní působení na všechny orgány
18. Trapézy – problémy krční páteře, bolesti hlavy z tenze krku, napětí
19. Ledviny – stres, migrény, ledviny, nadledvinky, vysoký krevní tlak, 
      infekce, artróza
20. Kostrč – střevní potíže, pohlavní orgány, problémy bederní páteře  a křížové oblasti
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Zásady pro uzdravení

• Žijte tady a teď.

• Dodržujte pět zásad REIKI.

• Musíte si věřit a pro vyléčení něco dělat – nečekat co s námi udělají ostatní (tak

tady mě máte a předveďte se) a nechodit k léčiteli jen pro tzv. pilulku.

• Změňte něco ve svém životě.

• Odstraňte strachy ze svého života.

• Žijte pro sebe a pro rodinu, která je základ světa.

• Pamatujte  na  sílu  myšlenky  a  neničte  vše  předem  svými  myšlenkami  a

pochybami.

• Snažte se myslet pozitivně.

• Nesuďte ostatní.

• Žijte a mluvte pravdu.

• Přijměte svůj negativní princip (ego).

• Nevymlouvejte se sami před sebou.

• Nehleďte na to, co řeknou ostatní – jste odpovědní jen sami sobě.

• Naslouchejte svému tělu.

• Praktikujte co nejvíce REIKI.

• Nebojte se změn.

• Mějte dostatek pohybu.

• Jezte kvalitní stravu.

Techniky REIKI

Harmonizace čaker
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7. X
6. X
5. X
4. XX
3. X
2. X
1. X

Bija mantry
Tuto  techniku  je  dobré  dělat  při  skupinovém  léčení.  Bija  mantry  jsou  mantry,  čili

zvukové vibrace, které mají schopnost povzbudit čakry v jejich funkci. Každá čakra má vlastní
bija mantru. 

1. čakra LAM
2. čakra VAM
3. čakra RAM
4. čakra YAM
5. čakra HAM
6. čakra ÓM
7. čakra AUM

Samotný postup harmonizace tkví v držení rukou na všech čakrách, dávajíce jim Reiki
(proto skupinové léčení) a opakování každé bija mantry třikrát pro 1. čakru, třikrát pro 2. čakru
……třikrát pro 7. čakru, poté totéž ale sestupným směrem od sedmé k první čakře. Celý postup
opakujeme třikrát. Po provedené harmonizaci uhladíme auru.

Byosen Reikan-ho
Byosen je technika diagnostikování za pomocí scanování pacienta dlaní.  Odpovídající

trénink umožňuje našim dlaním stát se citlivými na energetické změny. Tato technika umožňuje
jednoduché a rychlé potvrzení, které čakry v těle pacienta jsou zablokovány a které jsou málo
aktivní.

Když postupuješ na druhý stupeň Reiki, tvé dlaně by již měly být vycvičené a měly by
pociťovat subtilní energie.

Abys je zcitlivěl, prováděj následující cvičení:
- masíruj střed dlaně palcem druhé dlaně
- přibližuj a oddaluj dlaně od sebe, zaměřuj se přitom na energetickou „podušku“

mezi nimi

REIKI I                                                                      37                                         © Jiří Polcar 2016 

Harmonizace čaker spočívá v postupném přikládání dlaní na čakry
dle naznačeného pořadí. Vyčkáme vždy na místě a působíme tak
dlouho, dokud se tok energie do obou rukou nevyrovná. Obě ruce
se potkávají na srdeční čakře.



- přesouvej dlaně nad těly známých nebo členů rodiny nebo zvířaty, zkoušej vycítit
jejich auru

- zkoumej jiné předměty – třeba krystaly…
- vymysli si vlastní cvičení

Základní zásada je taková: jestli daná čakra je zablokovaná, cítíme nad ní energetickou
horu.  Může  to  znamenat  nashromáždění  negativní  energie.  Jestli  čakra  trpí  nedostatkem,
pocítíme tam důlek.

Reiji-ho
Je to překrásná technika, která se rozvíjí a zdokonaluje během praktikování Reiki. Když

vyčistíme naši mysl a oddáme ji nejvyšší bytosti, ona sama nám poví, kde je třeba přiložit ruce a
jak dlouho je tam držet.

1. Pohodlně usedni. Udělej Gassho a zaměř se na bod Hara.
2. Uvolni se a uvolni všechno napětí ze svého těla.
3. Spoj se s energií Reiki a pociťuj, že jsi její částí.
4. Zůstaň chvíli v tomto pocitu a poté přesuň své dlaně stále složené v Gassho do výšky

čela.
5. Počkej na znamení, že jsi připraven poddat se předávání Reiki. Poté přilož dlaně.
6. V určitém momentu ucítíš, že je máš položit jinam. Udělej to.
7. Když všechny místa, které to potřebovaly, obdrží Reiki, tvé dlaně umísti na svá kolena.

Shudan Reiki skupinové léčení

Je  to  technika,  která  koncentruje  energii  Reiki  (každý  účastník  zvyšuje  intenzitu
protékající energie). Několik osob dává Reiki jednomu pacientovi. Jejich záměrem je nejvyšší
dobro a zdraví pacienta.

V klinice Dr. Hayashiho v Japonsku, pracovali jeho studenti v týmech. Znamená to, že
několik  praktikantů  Reiki  pracovalo  na  jednom  klientovi  současně.  Má  to  tu  výhodu,  že
umožňuje rychleji „zpracovat“ klienta. Je to také příjemná a blažená zkušenost. Skupinky jsou
obvykle 2 až 8-mi členné, více lidí by se ke klientovi nevešlo. Zorganizuje se skupinka, určí se
„vůdce“, který dělá hlavní pozice, ostatní se postaví kolem klienta a rovnoměrně působí. Změny
pozic určuje vůdce. Je to také dobré pro praktickou výuku ostatních. S léčbou skončí všichni
současně.

1. Než začneš  léčení,  připravte  vhodné místo  pro pacienta.  Mohou se přidat  podušky a
deky.

2. Vhodně pacienta položte – tváří nahoru
3. Slaďte své energie a nalaďte se na Reiki
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4. Dvě nebo více osob dělá Reiki současně, procházejíce všechny standardní pozice. Čím
více osob dělá léčení, tím silnější je průtok energie.

5. Na konci léčení můžete použít vyrovnání čaker a uhladit auru.

Všeobecně  se  říká,  že  potřebuje-li  jeden  člověk  na  celé  léčení  60  minut,  pak  dva  lidé
potřebují 30 minut,  3 lidé 20 min.,  4 lidé 10 min.  atd. Ačkoliv nepopírám tento fakt,  přesto
doporučuji minimální dobu působení při skupinové práci alespoň 20 minut. Předávání Reiki je
nádherný způsob jeho sdílení a nevidím důvodu jej takto krátit.

Reiki Mawashi kruh Reiki

Je to technika, umožňující vysílat uzdravující energii do kruhu ve skupině osob.
1. Usedněte, držíce se za ruce. Levá dlaň je otevřena nahoru, pravá dolů.
2. Zaměřte se na dech – hluboký, uvolňující
3. Buďte si vědomi svého těla.
4. Buďte si vědomi energie nacházející se nahoře ve velké světelné kouli.
5. Proud světla nyní směřuje do hlavy každého z nás přes korunní čakru a následně vyplňuje

celé naše tělo.
6. Energie nás úplně vyplňuje a vytéká pravou dlaní do levé dlaně osoby sedící vedle. Pociťuj

plynoucí energii.
7. Následně pociťuj energii přicházející z dlaně osoby sedící po vaší levé straně – postupuje

rukou nahoru, do ramene… až do srdce…úplně jej vyplňuje a nakonec přechází do pravé
dlaně.

8. Buďte si vědomi světla tekoucího v kruhu. Roste a zvětšuje se, vyplňuje kruh, pokoj, dům,
ulici …. Celý svět

9. Nyní  každá osoba dá do kruhu všechna svá trápení  a jiné myšlenky,  své přátele,  rodinu
apod., kterým chce poslat Reiki.

V této technice je možné použít různé variace:
- místo držení se za dlaně, umístíme je 5-10cm od sebe
- po určitém čase je možné změnit směr kroužení Reiki
- je možné toto cvičení dělat ve stoje a pohybovat se v kruhu na jednu nebo druhou

stranu

Na závěr bych chtěl poděkovat těm, kteří mě učili a to
Yvettě Trechové a Zbyňku Kostrhunovi

a všem ostatním a blízkým.

Těším se s Vámi na další setkání 
Jiří Polcar
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Přílohy
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Umístění hlavních tělesných orgánů - Pohled zepředu
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Umístění hlavních tělesných orgánů - Pohled zezadu
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NÁVOD PRO ŽIVOT 
(někde uváděno jako Dalajlámovo poselství)

• Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 

• Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 

• Držte se tří R:

▪ Respektu vůči sobě

▪ Respektu vůči ostatním

▪ Responsibility — zodpovědnosti za všechny svoje činy. 

• Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí. 

• Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit. 

• Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství. 

• Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě. 

• Každý den buďte nějaký čas o samotě. 

• Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se přitom svých hodnot. 

• Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď. 

• Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit

z něho podruhé. 

• Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života. 

• Při neshodě s vašimi milovanými řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo

minulost. 

• Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 

• Buďte jemní k Zemi. 

• Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli. 

• Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše

vzájemné potřeby. 

• Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli. 

• Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností. 
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PŘEHLED BAREV A KAMENŮ VE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Beran Červené  kameny:  hematit,  červený jaspis,  karneol,  ohnivý opál,  granát,  ametyst,

rubín, červený turmalín, diamant.
Býk Žluté,  zelené  a  růžové  kameny:  achát,  aventurín,  citrín,  mechový  achát,  koral,

malachit, chryzokol, růženín, safír, smaragd.
Blíženci Žluté a modré kameny: žlutý karneol, tygří oko, jantar, citrín, zlatý topaz, mechový

achát, modrý chalcedon, akvamarín, křišťál.
Rak Zelené  a  bílé  kameny:  zelený  jaspis,  aventurín,  jade,  korál,  karneol,  drahý opál,

měsíček, smaragd, bílý chalcedon, perla.
Lev Zlatisté a červené kameny: zlato, zlatý topaz, citrín, jantar, tygří oko, granát, rubín,

křišťál, diamant.
Panna Žluté, modré a purpurové kameny: citrín, jaspis, jantar, tygří oko, karneol, sodalit,

lapis lazuli, ametyst, modrý safír.
Váhy Zelené,  růžové  a  modré  kameny:  chryzokol,  jaspis,  jade,  růžový  koral,  perla,

růženín, akvamarín, modrý safír, růžový turmalín, kunzit.
Štír Červené,  černé  a  fialové  kameny:  hematit,  červený  jaspis,  heliotrop,  granát,

malachit, achát s křemenným krystalickým středem, obsidián, černý opál, červený a

černý turmalín, ametyst, rubín.
Střelec Modré,  indigo a fialové kameny:  sodalit,  chryzokol,  zelený aventurín,  chalcedon,

obsidián, opál, ametyst, lapis lazuli, modrý topaz, tmavomodrý a indigo safír.
Kozoroh Bílé a černé kameny: jaspis, achát, onyx, chalcedon, měsíček, obsidián, černá perla,

černý turmalín, záhněda, křišťál, diamant.
Vodnář Modré a modrozelené  kameny:  tyrkys,  chryzokol,  drahý opál,  akvamarín,  modrý

topaz, světle modrý fluorit, světle modrý safír.
Ryby Modré a modrozelené až zelené kameny, ale i červené přecházející do růžová: korál,

tyrkys,  jadeit,  měsíček,  bílá  perla,  drahý opál,  fialový  fluorit,  akvamarín,  modrý

safír, ametyst
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Orgánové hodiny

23. - 1. hodina 
Začíná pracovat žlučník. Ti, kdo mají s tímto orgánem potíže, se obvykle v tuto dobu budí anebo 
nemohou spát. 

1. – 3. hodina 
Aktivují se játra. V této době nastává útlum (nejnižší okysličení mozku), proto je třeba dávat pozor, např.
při cestování. V tuto dobu se rovněž budí žlučníkáři, protože játra a žlučník jsou párové orgány. 
Nedoporučuje se pít alkohol, kouřit, používat tuky, kávu. 

3. – 5. hodina 
V činnosti jsou plíce, proto se obvykle v tuto dobu budí kuřáci, astmatici, nemocní na průdušky, rýmu a 
se záněty cest dýchacích. V této době také člověk pociťuje největší strach a úzkost. Každá maličkost 
nabývá obrovského významu. 

5.– 7. hodina 
V největší činnosti je tlusté střevo. Je dobré si navyknout v tuto dobu na vyprazdňování. Vyhnout se 
stresu a spěchu. Probouzení je potřebné postupně, neboť nemocní lidé se právě cítí v tuto dobu velmi 
špatně. Pít hodně čaje.

7. – 9. hodina 
Dostává se do činnosti žaludek. Velmi důležité je v tuto dobu konzumovat vitamíny. Tělo potřebuje být v
teple. V tuto dobu proto není vhodná studená sprcha nebo koupel. 

9. – 11. hodina 
V tuto dobu je v činnosti slinivka břišní a slezina. V této době nepožívat alkohol! Je dobré ovoce, med (je
to jediná denní doba, kdy je tělo schopno strávit sladkosti). Vyhýbat se přílišné fyzické činnosti. Můžeme
podávat vysoké duševní výkony. Kolem 11. hodiny nastává dopolední výkonnostní vrchol. 

11. – 13. hodina 
Doba aktivní činnosti srdce. Není dobré jej zatěžovat velkým množstvím potravy. Nastává mírný útlum. 
Pozor na úrazy! Dobrá je procházka nebo krátký spánek. 

13. – 15. hodina 
V největší činnosti je tenké střevo. V této době se snižuje citlivost zubů (vhodná doba na dentistický 
zákrok). Začíná se zvyšovat fyzická aktivita. 

15. – 17. hodina 
Nejvíce pracuje močový měchýř. Dobré je pít bylinkové čaje, sportovat. Trávicí systém je schopný 
přijmout vydatné jídlo. Aktivita stoupá a dosahuje druhého výkonnostního vrcholu. 

17. – 19. hodina 
V činnosti jsou ledviny. Velmi potřebné je vyloučit vše, co jim škodí, tuky, cukr, sůl, limonády, 
chemikálie, káva, alkohol, chlad, stresy. Vydatně pít. 

19. – 21. hodina 
Dostává se do činnosti obal srdce - krev. V této době člověk velmi dobře vnímá. Je to doba vhodná pro 
poslech hudby, divadelních her. V této době je nejúčinnější působení antibiotik a lze provádět natírání 
bolestivých míst. 

21. – 23. hodina 
Doba činnosti „tří ohřívačů“. Je to doba, kdy se tělo připravuje na spánek. Nečinit nic pro aktivaci. Nikdy
nekouřit. Také vynechat jídlo. 
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