
REIKI B KLUCZ DO KI?
Duóe wraóenie zrobi»o na moim najbliószym otoczeniu ̀uroczyste" spalenie przeze mnie, kap»ana

katolickiego, ̀ certyfikatu", stwierdzaj�cego moje drugiego stopnia `wtajemniczenie" w Reiki. Z pewn�
nostalgi� patrzy»em, jak ogie½ poóera ozdobn� kolorow� kart“, za której posiadanie trzeba by»o zap»aciƒ kilka
milionów z»otych, a takóe poÑwi“ciƒ kilka dni na szkolenie... Wymawiaj�c s»owa egzorcyzmu, odóegna»em
si“ od wszystkich duchów, które poprzez Reiki mog»y zdobyƒ na mnie wp»yw, jak teó zerwa»em kontakt z
towarzystwem, stawiaj�cym sobie za cel rozpowszechnianie tej `naturalnej japo½skiej sztuki leczenia",
`systemu Usui", opieraj�cego si“ na ̀ uniwersalnej energii óycia".

Po szkoleniu I stopnia (kaódego roku uczestnicz� w nim w Polsce setki nowych adeptów) `mistrz" dokona»
u wszystkich, jak twierdzi», ̀ otwarcia kana»ów energetycznych" (`oczyÑci»" je, ̀ odblokowa»"). Na otrzymanej
wtedy karcie mog»em przeczytaƒ: `Posiadam moc i dam Ci si»“, i poprowadz“ Ci“ Ñcieók� rozwoju Ducha,
aó do oÑwiecenia".

Kto chcia» mi przekazaƒ to pi“kne przes»anie? ̀Zosta»eÑ ogarni“ty Bosk� Energi� Uzdrawiaj�c�, Energi�
Ðwiat»a, Mi»oÑci i òycia, Energi� Reiki, która emanuje z tej karty" B czyta»em. Czy emanuje dlatego, óe mia»
j� w r“ku ̀ mistrz"? A moóe dlatego, óe w kilku miejscach widniej� na niej jakieÑ japo½skie litery? A moóe
dlatego, óe w momencie ̀wtajemniczenia" znalaz»em si“ przed ̀ o»tarzykiem" ze Ñwiat»em i kadzid»em,
palonym ku czci... w»aÑnie, kogo? Umieszczone tam zdj“cie Japonki mog»o sugerowaƒ, óe to swego rodzaju
nawi�zanie duchowej wi“zi z ̀ g»ówn� mistrzyni�", maj�c� czuwaƒ nad ̀czystoÑci� przekazu"... Moóe to sam
Bóg w momencie, w którym kazano mi zamkn�ƒ oczy, poprzez tajemne znaki `mistrza" tchn�» swoj� energi“
w t“ tajemnicz� kart“? Jaki Bóg... i jak� energi“?

Dzisiaj, po latach, wydaje mi si“ to tylko snem... Jak dosz»o do tego, óe sta» si“ on jednak rzeczywistoÑci�?
Mówiono mi: ̀ Nawet katolicka zakonnica jest mistrzyni� w Polsce i prowadzi szkolenie; ten system jest

ponad wszystkimi religiami, moóesz si“ niczego nie obawiaƒ!" Tym uÑpiono moj� czujnoÑƒ do tego stopnia,
óe na szkolenie zwi�zane z II stopniem ̀wtajemniczenia" poszed»em w koloratce, a wi“c w stroju
duchownego! Czu»em si“ okropnie w charakterze ucznia, gdyó nie wypada»o mi przej�ƒ roli nauczyciela
nawet wtedy, gdy musia»em w grupie, w której prawie wszyscy uwaóali si“ za katolików, protestowaƒ
przeciwko g»oszeniu chociaóby buddyjskiej teorii reinkarnacji! Nawet jeÑli ta ostatnia nie jest dla `mistrzów"
Reiki podstaw� ich wiary, staje si“ jednak waónym jej dogmatem, powszechnie uznawanym, a nawet
g»oszonym. Uwaóam wi“c, óe wiara ta jest przynajmniej jednym z owoców Reiki, po którym moóna ten
system rozpoznaƒ. Truj�cym owocem fa»szu, przed którym trzeba przestrzec uczniów Jezusa. Albo wiara w
reinkarnacj“, czyli wcielenie si“ duszy w róóne cia»a, albo Dobra Nowina o zmartwychwstaniu! Albo
reinkarnacja, po»�czona z wiar� w urojony Ñwiat niedoskona»ych dusz, kr�ó�cych gdzieÑ w przestworzach w
oczekiwaniu na pocz“cie ̀ odpowiedniego" cia»a, dusz niekiedy `z»oÑliwych", przed którymi trzeba si“ strzec,
`odganiaƒ" je czy ̀prosiƒ o odejÑcie" (tu waóna ga»�ï teozofii z jej gnostyck� wiar� w istnienie ca»ej hierarchii
duchów o róónym stopniu doskona»oÑci i czystoÑci), albo B czyÑciec, do którego si“ idzie po jednym jedynym
óyciu, zako½czonym s�dem szczegó»owym. Nie ma trzeciej, poÑredniej moóliwoÑci! To uczniowie Jezusa
musz� sobie uÑwiadomiƒ, zanim zaczn� zdradzaƒ swojego Prawdziwego Mistrza, id�c w Ñlady ̀ mistrzów",
b“d�cych dawniej katolikami! Nie do przyj“cia jest dla nas wiara w to, óe jesteÑmy ̀ cz�stkami Boga", óe
nasza dusza `wy»oni»a si“" z Boga w postaci bardzo prymitywnej, `wcielaj�c si“" w cia»o zwierz“cia i w
kolejne cia»a ludzkie, coraz `doskonalsze". òe zbawiamy sami siebie, uÑwiadamiaj�c sobie coraz jaÑniej, ió
`jesteÑmy Bogiem", co ma nas doprowadziƒ do ̀ wyzwolenia" z ostatniej cielesnej formy i `zlania si“ z reszt�
Boga" w wiecznej szcz“ÑliwoÑci... B�dïmy czujni, gdy nam obiecuj� moc `samoleczenia", gdy chc�
`pod»�czyƒ nasze r“ce" do ̀Boga B Energii Kosmicznej", gdyó st�d juó jeden krok do ̀samozbawienia", po-
deptania Krzyóa i uznania Chrystusa za zwyk»ego cz»owieka, w jego ̀ostatniej, najdoskonalszej formie,
wyzwolonej od koniecznoÑci »�czenia si“ z cia»em"!

A oto w b»yskawicznym skrócie historia pocz�tków ̀ systemu", zaczerpni“ta z broszury, wydanej w 1985
r. przez ̀Przymierze Reiki", czyli coroczne zgromadzenie `mistrzów".

Dr Mikao Usui pod koniec XIX w. kierowa», jako ̀ chrzeÑcija½ski duchowny" (brak bliószych danych),
ma»ym Doshishe University w Kioto w Japonii. Poszukuj�c odpowiedzi na to, w jaki sposób Jezus czyni»
cuda, uda» si“ na studia do Chicago, gdzie zyska» stopie½ doktora teologii; nie znalaz» jednak wyjaÑnienia
`sekretu". Wróciwszy do Japonii, zacz�» poznawaƒ w klasztorach zasady buddyzmu, studiuj�c Ñwi“te ksi“gi,
i to nawet w j“zyku chi½skim i w sanskrycie. Po 7 latach znalaz» formu»“ i opis sposobu leczenia Buddy.
Otrzyma» `klucz do uzdrawiania Buddy i Jezusa", uÑwiadomi» sobie ̀lecz�c� si»“" swoich d»oni. Z czasem



od leczenia cia» przeszed» do ̀ leczenia myÑli", przekazuj�c swoj� wiedz“ uczniowi, ten zaÑ za»oóy» w Tokio
klinik“ B centrum szkolenia `uzdrowicieli". Z owego centrum wysz»a ̀ mistrzyni" Barbara W. Ray, która
przenios»a stolic“ Reiki na Hawaje. Po jej Ñmierci (1980) jej nast“pczyni, Hawayo Takata, dzia»aj�ca do
dzisiaj, kreuje ̀mistrzów" w krajach Zachodu, ci zaÑ maj� prawo kreowaƒ innych (w praktyce B tych, którzy
posiadaj� odpowiedni� sum“ pieni“dzy, dwudziestokrotnie wi“ksz�, nió musia»em uiÑciƒ na II stopniu).
Przekazuje si“ w ten sposób `dar dla Ciebie od Ciebie samego, dar pot“óny, który jest tym, czym pragn�»byÑ
go uczyniƒ".

A oto kilka zda½ z dziennika ̀wielkiej mistrzyni" z Hawajów, które pozwol� znaleïƒ odpowiedï na
pytanie: czy taki jest w»aÑnie Bóg chrzeÑcijan?

`Wierz“, óe istnieje Jedna Najwyósza Istota B Niesko½czony Absolut, Si»a, która rz�dzi Ñwiatem. [...] Róóni
nauczyciele i mistrzowie nazywaj� Go Wielkiem Duchem, Si»� Oóywiaj�c� Ca»y WszechÑwiat, Energi� òycia,
poniewaó, kiedy si“ j� zastosuje, oóywia ca»y system; Fal� Eteryczn�, poniewaó uÑmierza ból i pogr�óa w
g»“bokim Ñwietle jak Ñrodek znieczulaj�cy B anestetyk; Fal� Kosmiczn�, poniewaó promieniuje wibracjami
podnios»ych uczuƒ [...]. B“d“ nazywa»a j� «Reiki» [...] (rei = klucz, ki = wszechenergia). Jest fal� rozchodz�c�
si“ podobnie jak radio. Moóna j� stosowaƒ miejscowo lub jak fale krótkie [...]. Jest ca»kowicie nieszkodliwa,
dlatego da si“ stosowaƒ w praktycznym i bezpiecznym leczeniu".

Wystarczy teraz podstawiƒ w miejsce owej ̀Fali" czy ̀ Energii" poj“cie naszego Boga w Trójcy Ðwi“tej
Jedynego, by powyósze ̀ wyznanie wiary" zabrzmia»o dla katolika jak bluïnierstwo! Przecieó to czysty
panteizm! Poza tym cz»owiek (Czy tylko? Kto za nim stoi?!) przekazuje ci w II `wtajemniczeniu" trzy znaki,
które moóesz czyniƒ w powietrzu r“k� lub tylko w wyobraïni, byÑ tymi znakami ̀zmusza»" Boga do dzia»ania
w sposób przez ciebie okreÑlony! Czy naprawd“ wierzysz, óe sam Bóg, Ten Prawdziwy, podda si“ na wzór
fali radiowej sile twojego magicznego znaku? Nie podda si“ twojej woli równieó óaden anio», bo anio»owie
w swym dzia»aniu s»uchaj� tylko Boga. Po linii ó�dania twojego `ja" moóe pójÑƒ tylko szatan, oczywiÑcie tam,
gdzie b“dzie mu to na r“k“!

Sieƒ, »owi�ca nieÑwiadomych, pochwyci»a i mnie, poszukuj�cego odm»odzenia, uzdrowienia i
`doenergetyzowania". S�dz“, óe nawet jeÑli z ca»kowit� pewnoÑci� nie da si“ stwierdziƒ, óe Reiki to system
z gruntu z»y i do z»a prowadz�cy, przyj“cie go »�czy si“ z duóym niebezpiecze½stwem. ̀Kto nie jest ze Mn�,
jest przeciwko Mnie. Nie moóecie dwom panom s»uóyƒ" B powiedzia» nam Jezus. A takóe: ̀ Nikogo na ziemi
nie nazywajcie swoim mistrzem, gdyó jeden jest wasz Mistrz, Chrystus". Nie myÑlcie, óe z drem Usui
`wydarliÑcie Jezusowi tajemnic“ cudów"! GdybyÑcie przynajmniej panowali nad swoim cia»em...!

W tych strasznych czasach, gdy szatan d�óy do og»oszenia si“ absolutnym panem ziemi, gor�co zach“cam
adeptów Reiki, by poszli w moje Ñlady: by spalili za sob� mosty, odóegnywuj�c si“ od wp»ywu wszystkich
z»ych duchów i wszystkich ich spraw, a poddaj�c wszystkie dziedziny swojego óycia Chrystusowi, najlepiej
przez poÑwi“cenie si“ Jego i naszej Matce Maryi. Tylko wtedy b“dziemy silniejsi od w“óa, któremu trzeba
zmiaódóyƒ g»ow“ w drodze do przepi“knego Nieba. W drodze, wskazanej nam przez naszego Prawdziwego
Mistrza. On sam jest Drog� pewn� i nieomyln�. Inne do Nieba nie prowadz�, choƒ mog� si“ nam wydawaƒ
szerokie, wygodne i ukwiecone.

Ks. X.
(art., druk. w Rycerzu Niepokalanej, nazwisko ksi“dza znane Redakcji)


