A reiki szimbólumai
Maga a reiki szó = az univerzum életenergája
A felhők közül 3 kapun át az embereknek lejön a hullámzó energiáramlás,
amely az életet jelenti (rizskalász)
Elvileg titkos szimbólumok, de már fent vannak a világhálón. Azonban az
ún. beavatás nélkül nem érnek semmit, mert nincs rá behangolva. (A
kereszthez hasonlítják, az se ér semmit annak, aki nincs rá behangolva.)

Első szimbólum: csokurej (csoku+rej) = az univerzum segítő szellemei: fizikai betegségekre, egyensúly
helyreállítására. Be lehet vele hangulni energiával helységeket és minden anyagi dolgot.
Második szimbólum: szereki = rossz szokások, rossz beidegződések. Gondolati és érzelmi problémákat ,
emberi kapcsolatokat kijavítja. A gyengéd szeretet és harmónia energiája. Védelmet is kérhetünk a
segítségével.
Harmadik szimbólum: honsáda sonen (kapcsolat) = nagyobb energiát kérhetünk vele az univerzumból.
Át tudjuk lépni vele az idő és a távolság korlátait, energiát tudunk küldeni bárhova. Múltba is tudunk
küldeni energiát, hogy feoldjunk régmúlt eseményeket, illetve előre lehet küldeni energiát valamilyen
eseményekre.
Reiki 3. fokoztán: Mester szimbólum = jelentése: nagy fényes fény. A megvilágosodást, magát az Istent,
az egész univerzumot jelképezi.
Ezek a magyarázatok az eredeti japán vonalakból származnak.
Beavatás:
Régebben nagyon szigorú módszerekkel válogatták ki azokat a tanítványokat, akik a beavatásra
méltóknak találtattak. Az egyiptomi papok a beavatás előtt az életüket kockáztatták, hogy megfeleljenek
a próbáknak. Ott a beavatás azzal járt, hogy a jelöltnek meg kellett halni az akarata megfeszítésével,
majd néhány perc után vissza kellett térnie az életbe. Aki átlépte a halál küszöbét és visszajött, az átlátja
a lélek és az anyag kapcsolatát és csodálatos képességeket kap.
Ma a REIKI beavatások inkább egy bensőséges és kellemes lelki élményhez hasonlítanak, bár ennek
leírása nagyon nehéz, mert mindenki másként éli meg, de alapvetően pozitív élményként.
A beavatás során a mester a kezével olyan energiákat áramoltat a beavatandó testébe, amellyel mintegy
behangolja a REIKI áramlására. Úgynevezett csatornákat alakít ki a fejtetőn lévő csakrától a tenyéren
lévő csakrákig. Számos olyan dolog is történik a lelki síkon, amit mindenki egyénileg érzékel.

