
    JAK JE TO S ENERGIEMI?

    Již mnoho let mého p ůsobení u čitele jógy a v poslední dob ě i
jako mistr Reiki dostávám stále stejné otázky: "jak je to s ener-
giemi?". O energii, kterou m ůže disponovat člov ěk, se toho už mnoho
napsalo a vše bylo pod řízeno zkušenostem a v ědomostem toho, kdo to
psal. N ěkte ří auto ři se snažili vysv ětlit její podstatu, p ůvod,
zákonitosti, a to i v ědecky,jako t řeba náš profesor Kahuda, který ji
pojmenoval mentální energie s jednotkami mentióny. A práv ě proto, že
každý z autor ů v ětšinou psal o jednom projevu energie, bývá u čita-
tel ů, kte ří se o problematiku energií zajímají, n ěkdy zmatek, protože
se stává, že auto ři tvrdí o jejich hledisku, že je jedin ě správné
a mnohdy si s jinými autory proti řečí. Sám jsem již psal na toto téma
v Regen ě č.4/92 v článku Prána-získávání energie
        Pokusím se tedy v této úvaze vypov ědět m ůj náhled na tuto
tématiku a prosím čtená ře, kte ří budou mít jiný názor, aby se
nezlobili, protože kdyby se zlobili, já o tom nebudu v ědět-
čili mi to bude jedno- a oni budou v negaci a budou si vlastn ě
ubližovat.
        O životní energii jsou zmínky již v nejstarších pramenech
historie lidstva. Dá se uvažovat o tom, že v ur čitých vlnách vývoje
lidstva se neustále st řídaly a st řídají období, kdy v ětšina lidí
dokázala s životní energií pracovat a využívat ji a období, kdy tato
schopnost byla umožn ěna jen málo jedinc ům. Životní energie m ěla a má
mnoho pojmenování. V pov ědomí lidí jsou názvy jako Čchi Čí ňanů, Ki
Japonc ů, Ód hrab ěte Karl von Reichenbacha, životní magnetizmus léka ře
Mesmera, Prána jogín ů, bioplasma Rus ů, k řesťané této energii říkají
Světlo,Boží láska, či Duch Svatý, říká se jí také Vesmírná životní
energie, nebo prost ě souhrn energie zemské -Jin a vesmírné-Jang. I do
této teorie úvahy o životní energii zapadá u čení o energii záporné
(Jin) a kladné (Jang), protože teprve jsou-li v rovnováze dá se
mluvit o vyváženosti. Aby se získala vyváženost t ěchto díl čích
energií jsou r ůzné uznávané obory, které u čí o vyvažování obou
energií, jako t řeba akupunktura, akupresura, reflexologie, výživá řské
obory a jiné.
       Každý tvor tuto energii má. Je to ta nezni čitelná energie,
kterou vyza řují t řeba krystaly -ale i oby čejné kameny a je podstatou
života -vitalita -duše. V uvedeném článku jsem se zabýval hlavn ě tím,
jak člov ěk si m ůže dopl ňovat životní energii od p řírody, strom ů,
vodopád ů a jógou.
       Vše co je,tuto energii má a vše co je,ji m ůže i p ředávat dál.
Víme o lé čivé síle kamen ů, víme o lé čivé síle zví řat- mimo jiné:
moderní a osvícení léka ři, zvlášt ě psychologové a psychiat ři
využívají lé čivé schopnosti zví řat pro své pacienty.
Ale berme v úvahu pouze člov ěka. Každý člov ěk m ůže do jisté míry
s touto energií pomáhat, v závislosti na svém energetickém systému,
v józe nazývaném Pránamajakóša. Každá maminka, má-li mimino neklidné,
dá mu ruku na čelí čko a mimino se zklidní. Bolí-li mu b říško, položí
ruku na b říško a b říško p řestane bolet. Co d ěláme bolí-li nás hlava,
zub, koleno, b řicho? Položíme si tam ruku, nebo si hlavu vezmeme do
dlaní. Co se d ěje? Energii obsaženou v našem biopoli p řesouváme na
bolavé místo.
    Schopnost p ředávat energii obsaženou v biopoli má každý člov ěk,
jenže práv ě záleží na jeho energetickém potenciálu, který bývá v
dnešní dob ě u v ětšiny lidí "zane řáděn" konzumním zp ůsobem života,
špatnou životosprávou a hlavn ě negativním myšlením. Energetický
systém bývá plný blok ů -nepr ůchodných míst pro energii -no a to
přináší nemoce jak fyzické, tak psychické. V sou časné dob ě léka ři
psychosomatici- výzkumíci- tvrdí, že 90% všech nemocí je psychického



původu a dokáže-li člov ěk si sám dát do po řádku psychiku- má
schopnost si 80% z t ěch nemocí vylé čit sám bez zásahu kohokoli
zven čí. Lé čitelé, kte ří pracují s touto energií, p ředávají energii
svým klient ům podle své schopnosti, jak rychle dokáží své biopole
opět dobíjet. Znám lé čitele, velmi dobrého,který m ůže ošet řit pouze
čty ři klienty za den a jiného, který jich m ůže ošet řit t řeba dv ěst ě.
Dalo by se říci, že ten druhý je "pr ůto čný". U lé čitel ů záleží nejen
na množství této p ředávané energie, ale i na kvalit ě. Kvalita je
závislá p římo úm ěrn ě na morálce, duchovnosti a hlavn ě na poko ře
předávajícího.
    Není pravda, jak n ěkdo tvrdí, že jen on má tu schopnost p ředávat
pravou bioenergii - česky životní energii- to je velikášství (d říve
kult osobnosti), což se takovým lidem d říve, či pozd ěji od Universa
vrátí jako negace. Ale dost již o lé čitelích.
       Existují r ůzné školy, které člov ěka u čí jak získávat životní
energii a jak je ji možno používat ve prosp ěch sv ůj i jiných. Je to
t řeba namátkou Aikido, Taj- či, Kung-fu, Či-kong a jiné. V ětšina
t ěchto škol vznikala p ůvodn ě jako bojová um ění, ve smyslu obrany
dobra p řed zlem. Jsou to dobré školy, ale tak jako tém ěř u všeho,
mohou pomáhat dobru i zlu. V poslední dob ě se lidstvo vrací i k
učením starých kelt ů, tibe ťanů i jiných starých národ ů. U čení v
t ěchto školách trvá léta a je to vlastn ě p řestavba celé osobnosti.
Přijímat energii oby čejn ě adept dokáže pom ěrn ě brzo, ale smyslupln ě
a v dobru ji p ředávat, trvá n ěkdy dlouhá léta osobního r ůstu adepta.
       Schopnost p ředávat životní energii bez ohledu na vlastní
energetický potenciál - čili bez ohledu na to, je-li člov ěk sám plný
energie, nebo bez energie- se odedávna p ředává zasv ěcením. V mnoha
starých pramenech je uvád ěno zasv ěcení bu ď za ú čelem schopnosti
předávání životní energie, nebo start, či pe čeť duchovní cesty a
duchovního r ůstu. Ve starých záznamech ze starého Egypta, jsou
zmi ňovány jak formy zasv ěcení k p ředávání energie, kdy bylo t řeba
zasv ěcováno k p ředávání energie tisíce lidí, tak zasv ěcení duchovní.
Rovněž tak jsou známy záznamy o zasv ěcování v Tibetu cca p řed t řemi
tisíciletími. Ježíš Kristus i Buddha zasv ěcovali své vyvolené k p ře-
dávání životní energie. V Bibli je t řeba napsáno, že Ježíš Kristus
poslal dvaasedmdesát svých u čedník ů po dvojicích do všech m ěst sv ěta,
aby lé čili lidi. Z novodobé historie je známo, že k řesťanský mnich,
doktor theologie Mikao Usui po dlouholetém pátrání a studiu našel
způsob jakým u čili p ředávání energie Kristus a Buddha a p ři
jednadvacetidenním p ůstu a meditaci na posvátné ho ře byl Universem
zasv ěcen jak do schopnosti touto energií vládnout, tak do schopnosti
zasv ěcování dalších lidí. Dr.Usui nazval tuto energii REIKI-což je
název pro Universální životní energii. Mimo jiné -Dr.Usui obdržel od
japonského císa ře nejvyšší japonské vyznamenání za zásluhy o zdraví
japonského lidu. V roce 1922 založil v Tokiu „universitu Reiki“ a
v roce 1926 zem řel.
      Novodobá historie schopnosti p ředávání životní energie se tedy
postupn ě zasv ěcováním p řenáší až k dnešním mistr ům Reiki, kte ří mají
schopnost zasv ěcovat jiné lidi do stavu "pr ůto čnosti" životní
energie.
      Veškerá zasv ěcení z jakéhokoliv oboru, jsou p ředáním šance,
předáním možnosti, nebo schopnosti, a je na každém zasv ěceném a na
jeho svobodné volb ě, co s tím ud ělá, bude-li to sloužit i k jeho
osobnímu r ůstu -k jeho Cest ě, či nikoliv. Když mne m ůj hlavní u čitel
jógy svamidží Višnudévananda 3.5.1987 zasv ěcoval, povídal:"Dávám Ti
šanci, co s tím ud ěláš, to je již jen Tvoje v ěc, m ůžeš být dobrým
učitelem jógy, nebo také ne:"
    Zrovna tak z historie známe p řípady kn ěží, kte ří byli zasv ěceni
a p řesto nebyli dob ří -spíše naopak. Nejsiln ější vysv ětlení, jak také
může dopadat to nejvyšší zasv ěcení, si m ůžemepřečíst v knize od
E.Haich:"Zasv ěcení".



       Jaké má výsledky zasv ěceni v Reiki? P ředstavme si energe-
tický systém člov ěka jako krajinu s mnoha řekami, potoky a pot ůčky.
(Jóga uvádí 76 000 až 360 000 energetických drah- nádís). P ři
zasv ěcení do prvého stupn ě Reiki se d ěje n ěco takového, jako když se
reguluje řeka, nebo potok, aby mohla voda protékat ú čeln ěji a s vyšší
energií. Čili se pro čiš ťují energetické dráhy. Prokazateln ě za čne
energie proudit ihned po prvém zasv ěcení. Pro č jsou v tradi čním Usui
systému p řírodní lé čby čty ři zasv ěcení, když energie za čne proudit
hned po prvém?
Z jedné strany by se dalo uvažovat práv ě o tom, že t ěch energetických
drah, t ěch ří ček, potok ů a pot ůčků je mnoho a protože každé další
zasv ěcení je na jiné úrovni, pro čistí se dokonaleji celý energetický
systém, ale má to i jiný ú činek. Je to jednak zábrana zp ětného chodu
- čili Reiki energie proudí jen jedním sm ěrem, ale i ochrana p řed
jakýmikoli negacemi. Na četnou otázku jaký je tedy rozdíl mezi
působením lé čitele a zasv ěcence Reiki je pom ěrn ě jednoduchá odpov ěď.
Léčitel dává energii ze svého biopole, takže v ětšina lé čitel ů nemůže
lé čit sama sebe svou energií, zatím co zasv ěcenec Reiki se stává
vodi čem pro životní enrgii, nedává ji ze svého biopole, čili m ůže
dávat energii sám sob ě a nejen to, ale dává-li energii, sám se také
přikrmuje. Stát se vodi čem životní energie se m ůže stát člov ěk pouze
absolvováním zasv ěcení. Ten, kdo je zasv ěcen, se nestává lé čitelem.
Je pouze vodi čem energie, vlastn ě prost ředníkem mezi Universem a
klientem. Klientovi harmonizuje jeho energetický systém, čistí jeho
energetické dráhy a odstra ňuje energetické bloky, aby umožnil
nastartovat klient ův samolé čitelský princip, který má každý člov ěk
zakódovaný. Záleží potom již jedin ě na tom člov ěku a jeho karm ě,
jestli se vylé čí, či nikoliv. Jsou jedinci, jak jsem se již zmínil,
kte ří jsou "pr ůto ční" a dalo by se uvažovat, že nepot řebují zasv ěcení
do Reiki, že mají energie pro každého dost. Má to ale jeden há ček.
Některé orgány v t ěle, které "zlobí" mají naopak nadbytek energie,
(t řeba chorobné bujení) a dodá-li jim energii nezasv ěcený, m ůže t řeba
bujení ješt ě urychlit. To jsou ty p řípady lidí, kte ří absolvovali
příjem energie vysílaný n ěkým prost řednictvím televize, nebo p ři
hromadném p ředávání energie a jejich  stav se zna čně zhoršil. Ne tak
při ošet ření Reiki. Proto má  být zachována forma p ředávání energie,
kterou se adept Reiki p ři seminá ři nau čí, zaru čující práv ě i
"odpláchnutí" nadbyte čných negativních energií. Proto je d ůležitý i
přístup zasv ěcence Reiki ke klientovi. Čím má v ětší pokoru, s
vědomím, že ne on dává energii, ale je prost ředníkem Universa,
vodi čem energie a že on nelé čí, jen p ředává energii a čistí energe-
tický systém klienta a je na klientovi, jeho samolé čitelském principu
a karmickém zatížení, zda se vylé čí či ne, tím je p ředávaná životní
energie čistší a ú činn ější. P řistupuje-li ke klientovi s pocitem, že
je velký lé čitel, který vše vylé čí, nejen, že p ředává i energii ze
svého biopole, ale v n ěkterých p řípadech m ůže nastat i zp ětný chod
a může od klienta p řebrat jeho negativní energii.
       To je i princip duchovního r ůstu a zrání absolvent ů Reiki,
kte ří si uv ědomí, že zasv ěcení je p ředání šance a pouze na nich
záleží, budou-li skute čně zachovávat duchovní principy Reiki a Reiki
převezmou jako styl, či systém života.
       Již víc jak sedm let probíhá léka řský p řístrojový výzkum
energií t řemi r ůznými p řístroji: p řístrojem EAV (dle doktora Volla),
přístrojem podle japonského léka ře Akabane a p řístrojem od
MUDr.Jonáše-Salvia. Pr ůzkum toto vše potvrzuje a navíc potvrzuje i
nutnost čty ř zasv ěcení na prvý stupe ň Reiki. Je-li mén ě zasv ěcení
vydrží být zasv ěcenec vodi čem pouhé cca dva m ěsíce a potom dává
energii ze sebe a oslabuje své dráhy.
                                                        Mirek


