Prvé tri symboly Reiki, ich význam a funkcie

Charakteristiky

Analógia
(korešpondencie)

Prvý symbol

Druhý symbol

• Zem

• Miesiac

• Slnko

• Zosilnenie, posilnenie,
koncentrácia

• Harmónia

• Neprítomnosť (komunikácia s

• Čakra 1. a 2.

• Čakra 3. a 4.

objektami mimo čas a priestor)

• Čakra 5. a 6.

• Fyzické telo + ohnivé

• Emočné (astrálne, psychické) telo

Choku Ray (angl.)

Sei Heki (angl.)

Hon Sha Ze Sho Nen (angl.)

Čoku Rej (slov.)

Sej Cheki (slov.)

Chon Ša Ze Šo Nen (slov.)

• „Rozkazy od Cisára“,

• "Individualita, charakter,"

• Toto nie je symbol, ale cela

• “Vzorka Božskej Duše /

• "Kľúč k Vesmíru"

(éterické) telo + vitálne
telo

Názov, znenie,
zvuk
(Kotodama)

Tretí symbol

Energie”

Možné
preklady

• " Človek a Boh sa stali
jedným "

• Mentálne telo + Karmické telo

veta z japonského Kanži:
"Správne pochopenie (Šonen)
je (Zo) koreňom všetkého
(ChonŠha)"

• „Nie je žiadna minulosť, nie je
žiadna prítomnosť, nie je žiadna budúcnosť“

• "Božské vo mne spojilo sa s
Božským v tebe a hovorí
o osvietení a mieri“

Symbolický
význam

Funkcia

Planéta Zem produkuje,
vyživuje, čistí a poskytuje
tvorivú energiu pre všetky
veci.
Preto neoddeliteľnou
súčasťou ľudského tela je
pozemská podstata
a pozemský rytmus.
Nerovnováha v nich sa môže
stať príčinou choroby alebo
nešťastia

Mesiac na Zemi vytvára
príliv a odliv.
A taktiež vyvoláva neustále
zmeny vo vnímaní,
pocitoch a rytmu ľudského
tela.
Uvedomelá existencia v
synchronizácii s
mesačnou energiou
pomáha emocionálnemu
uvoľneniu a zníženiu
stresu, a tiež pomáha
ľuďom udržať dobrú
náladu.

Slnko posiela energiu vyššej
dimenzie do všetkého, čo žije
a existuje.
Slnko - základ aj našej
existencie: bez slnečnej energie
by sme my, ľudské bytosti,
nemohli prežiť ani jediný deň.

• Aktivuje a normalizuje
celý obsah vnútorných
funkcií všetkých pozemských bytostí, obnovuje
ich rytmus a rovnováhu
vďaka rezonancii s tvorivou energiou Zeme.

• Obnovuje mentálnu, psychickú a emočnú rovnováhu, a tiež produkuje
hlboké liečenie..

• Bez ohľadu na Čas a Priestor

• Tento symbol je vynikajúca všestranná ochrana.

• Zvyšuje silu, pracuje ako

“prepínač”, ktorý naštartuje energiu, silu a moc.

• Má hodnotu protikladu k
zníženiu pevnosti, odolnosti, energii, sily, moci.

• Podporuje samoreguláciu, osobný vývoj, zvýšenie senzibilnosti, citlivosti a prijatia.
• Prostredníctvom rezonancie s tvorivej energiou Mesiaca prenáša
božskosť a harmóniu na
energetický Matrix
človeka, vyrovnáva
jeho horné čakry.
• Pracuje na úrovni pod-

nadväzuje na bytostnú podstatu dotyčných osôb,

• Poskytuje hĺbkové liečenie a
transformácie prostredníctvom
rezonancie s tvorivou energiou
Slnka.

• Tento symbol je vstupom do

Kroník Akaša a preto je veľmi
dôležitým pre uzdravenie karmy

• S týmto symbolom sa môžeme

vrátiť späť v Čase a pozrieť sa
na dôvody ťažkostí dotyčného
človeka alebo ich príčiny. Po-

• Používa sa pre všetky
druhy liečby.
• Koncentruje silu (energiu,
moc, pevnosť, odolnosť)
na jednom mieste, vyvoláva a uplatňuje energie
Bohyne / Boha / Vesmíru.

vedomia.
• Poskytuje emocionálne
čistenie, liečenie a
ochranu.
• Oslobodzuje od závislostí a zlých návykov .
• “Zem a Nebo sa spoja:
čo je hore, to aj dole“

tom mentálne prežiť riešené
obdobie, tohto života (alebo z
minulých životov) inak, podľa
správneho scenára, a tak zmeniť súčasnosť a budúcnosť potrebným smerom.
• „Nie je žiadna minulosť, nie je
žiadna prítomnosť, nie je žiadna budúcnosť“

• „Otvor Knihu života, a prečítaj
si to teraz" alebo "Boh vo Mne
víta Boha v Tebe"

• Zlepšenie a posilnenie

energie, zo zameraním na
účel

• Stabilizácia, konsolidácia
a očistenie sily i energie

• Slúži na zaistenie ďalších
Využívanie
všeobecne

symbolov, ktoré sa obvykle rozptýlia v priebehu niekoľkých minút.

• Tento symbol je vynikajúca všestranná ochrana a
„poistka“

• Zlepšenie medziľud-

• Liečenie mimo čas a priestor.

• Oslabuje zlé návyky.

• Korekcia deformácií, ktoré sa
stali prekážkou k učeniu,
porozumeniu a životnej ceste

ských vzťahov

• Riešenie rôznych ocho-

rení, nezrovnalostí, karmických uzlov a úrazov
prostredníctvom energie
lásky a harmónie.

• Účinkuje na celý objem

ľudskej osobnosti a intelektu

• Neovplyvňuje KI človeka

• „Lieči“ minulosť, súčasnosť a

budúcnosť a zmieruje s nimi .

• Poskytuje karmické liečenie.
• Zvyšuje prianie stavu pokoja,
samoty a ticha

• Korekcia karmických deformácií a skreslení.

• Mení štruktúru mozgu
a obnovuje jednotnosť
mysle a tela pomocou
podvedomia

Využívanie na
liečbu

• Používa sa pre všetky druhy • Používa sa predovšetliečby.
kým na obnovenie duševnej
• Používa sa pre zlepšenie
(psychickej) a emočnej
kvality a adekvátnosti fyzické rovnováhy
ho tela a
taktiež na optimalizáciu vitál
neho stavu energie fyzického
tela (tzn. informácie na
úrovni
DNA)

• Slúži na zaistenie ďalších
symbolov

• Primárne slúži na pripojenie k ob
jektu (subjektu),
vzdialenému v priestore a čase.
• Často sa používa v spojení s inými symbolmi

