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Wprowadzenie

Jednoœæ

Cz³owiek nie istnieje we wszechœwiecie sam z siebie i dla siebie. Wszys-
cy jesteœmy na ró¿ne sposoby po³¹czeni z otoczeniem. Korzystamy
z dobrodziejstw s³oñca, powietrza, wody i innych czynników naturalnych,
czêsto nawet tego nie zauwa¿aj¹c.

W ka¿dym zak¹tku Ziemi ludzie tak samo jedz¹, œpiewaj¹, pij¹, œpi¹,
tworz¹, pielêgnuj¹ rytua³y, pracuj¹, odpoczywaj¹, ucz¹ siê, oddychaj¹.
Warunki lokalne sprawiaj¹, ¿e formy tych czynnoœci s¹ ró¿ne w ró¿nych
miejscach. Nietrudno jednak zauwa¿yæ, ¿e w ka¿dej spo³ecznoœci istnieje
szereg zachowañ uniwersalnych, wspólnych wszystkim ludziom.

Byt nadrzêdny

Jedn¹ z takich wspólnych cech jest œwiadomoœæ istnienia bytu nadrzêd-
nego. Od pradziejów przyjmuje ona formê kultu religijnego, z up³ywem
czasu obejmuj¹c równie¿ teorie, metody i praktyki filozofii, moralnoœci,
nawet biznesu. Nie jest to kwestia wiary, przekonañ, wierzeñ, doktryn czy
systemów filozoficznych – w g³êbi siebie ka¿dy cz³owiek wie, ¿e jest czêœci¹
wiêkszej ca³oœci.

Wspólne jest równie¿ poczucie oddzielenia od tej ca³oœci, wraz z wszel-
kimi tego konsekwencjami, od chorób, poprzez problemy emocjonalne,
a¿ po rozk³ad ¿ycia spo³ecznego. Oddzielenie to czêœciowo jest skutkiem
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celowych dzia³añ cz³owieka, po czêœci wynika zaœ z naturalnych zmian ewo-
lucyjnych. Tak czy inaczej, widoczne jest, ¿e w ci¹gu ostatnich kilkudziesiê-
ciu lat pog³êbi³o siê ono znacz¹co.

Cierpienie ma miejsce wtedy, gdy dostajesz to, czego
nie chcesz, a nie dostajesz tego, czego potrzebujesz.

Negatywne skutki oddzielenia od ca³oœci mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Skutki fizjologiczne obejmuj¹ zaburzenia funkcjonowania cia³a
fizycznego, choroby, dolegliwoœci przejœciowe i chroniczne, zaburzenia
tolerancji (zobojêtnienie i nadwra¿liwoœæ), os³abion¹ adaptacjê do zmian
otoczenia. Ogólnie maj¹ one wp³yw g³ównie na ¿ycie danej osoby.

Inaczej jest ze skutkami duchowymi. Powoduj¹ one zaburzenia obu sfer
¿ycia, zarówno tej indywidualnej (wewnêtrznej, dotycz¹cej relacji danego
cz³owieka z samym sob¹), jak i zewnêtrznej, spo³ecznej.

Zak³ócenia reakcji emocjonalnych, postrzegania siebie i otoczenia, utrata
kontaktu z w³asnymi uczuciami i myœlami, problemy z ustaleniem hierar-
chii wartoœci, jej utrzymaniem i wprowadzaniem w niej zmian – wszystko
to wp³ywa na relacje w najbli¿szym otoczeniu.

Potencjalnie konsekwencje te s¹ wiêc powa¿niejsze od fizjologicznych,
bowiem negatywnie kszta³tuj¹ ¿ycie danej spo³ecznoœci.

Konstytucja Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO, 1948)
okreœla zdrowie jako „stan pe³nego, dobrego samopo-
czucia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego, nie tylko
brak choroby lub zniedo³ê¿nienia”. PóŸniej definicjê po-
szerzono o sprawnoœæ do „prowadzenia produktywnego
¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego”.

Uzdrawianie

Inn¹ wspóln¹ cech¹ ludzi na ca³ym œwiecie jest poszukiwanie sposobów
powrotu do jednoœci z tym nadrzêdnym bytem, którego s¹ czêœci¹. Po-
wszechnie przyjê³o siê nazywaæ je ogólnie uzdrawianiem, a dokonuje siê
ono równie¿ w dwóch przestrzeniach.
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Uzdrawianie fizjologiczne jest domen¹ medycyny, tradycyjnej i komple-
mentarnej. Jego cech¹ jest obiektywnoœæ objawów (które mo¿na klasyfiko-
waæ, analizowaæ i obserwowaæ statystycznie) oraz stosowanie czynników
zewnêtrznych w terapii (lekarstwa, narzêdzia, aparatura, itp.). Medycyna
klasyczna zajmuje siê funkcjami organizmu, które w znacznej mierze s¹
niezale¿ne od intencji i reakcji badanego cz³owieka.

Terapia – dzia³ania ukierunkowane na osi¹gniêcie po¿¹-
danego stanu zdrowia za pomoc¹ ró¿nych zabiegów.

Terapie medyczne mo¿na nazwaæ przedmiotowymi, gdy¿ w przywraca-
niu zdrowia korzystaj¹ one z przedmiotów zewnêtrznych dla organizmu.
Organizm osoby z zaburzeniami zdrowia tak¿e jest traktowany przedmio-
towo, jakby nie mia³ wp³ywu na przebieg leczenia.

Medycznym synonimem zdrowia jest „homeostaza”
– zdolnoœæ organizmu do efektywnej obrony przed
tym, co stresuje, pozwalaj¹ca na przywrócenie i utrzy-
manie wewnêtrznej równowagi.

Uzdrawianie wewnêtrzne mo¿na zdefiniowaæ jako podmiotowe, czyli
takie, w którym najwa¿niejszym elementem terapii jest cz³owiek, zarówno
ten, który potrzebuje pomocy, jak i ten, który jej udziela. Nie bez powodu
mówi siê, ¿e ilu jest ludzi, tylu lekarzy (czy raczej uzdrawiaczy). Dla uzdro-
wienia istotna jest obecnoœæ i ¿ywy wp³yw innego cz³owieka, nawet jeœli
takie oddzia³ywanie jest subiektywne i niezamierzone.

Pozytywne skutki w ¿yciu innego cz³owieka mo¿na uzyskaæ za pomoc¹
wsparcia emocjonalnego, dotyku, porady w sytuacji problemowej, ukaza-
nia innych aspektów sytuacji, dobrego s³owa, a nawet tylko wys³uchania
osoby potrzebuj¹cej. Œwietnie jest, gdy cz³owiek pe³ni¹cy funkcjê terapeu-
ty jest œwiadomy swojego pozytywnego wp³ywu na innych ludzi i potrafi
nim kierowaæ. Uzdrowienie mo¿e byæ wówczas szybsze i efektywniejsze.

Ca³y czas mówimy tutaj o ludziach zdrowych psychicznie (w katego-
riach medycyny tradycyjnej), którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia psy-
choterapeutycznego czy pomocy psychologicznej, a jednak nie potrafi¹
poradziæ sobie z ró¿nymi sytuacjami ¿yciowymi. Medycyna tradycyjna jest
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w stanie w niektórych sytuacjach pomóc takim osobom (np. lekami obni-
¿aj¹cymi objawy napiêcia psychicznego).

Terapia idealna obejmuje dzia³ania maj¹ce na celu popra-
wê stanu zdrowia, promocjê zdrowego stylu ¿ycia i zapo-
bieganie zaburzeniom zdrowia i relacji z otoczeniem.

Jednym z wa¿niejszych czynników dzia³ania uzdrawiaj¹cego jest eduko-
wanie osób potrzebuj¹cych. Osoba taka mo¿e (zak³adaj¹c, ¿e tego chce)
nauczyæ siê rozpoznawaæ swoje wzorce zachowañ prowadz¹ce do wyzwa-
lania reakcji stresowych. Mo¿liwe jest te¿ uczenie metod zachowania,
dziêki którym osoby takie mog¹ zapanowaæ nad sytuacjami, które pozor-
nie je przerastaj¹. Takie postêpowanie pozwala wyeliminowaæ przyczyny
powstania sytuacji problemowych, a nie tylko ³agodziæ ich skutki.

Wewnêtrzny system wartoœci

Kolejnym elementem wspólnym dla spo³ecznoœci w ró¿nych miejscach
œwiata jest budowanie struktur ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka. Kodeksy
zachowania, hierarchie wartoœci, nakazy i zakazy, regu³y kontaktów z in-
nymi ludŸmi – wszystko to zabezpiecza zdrowe istnienie spo³ecznoœci jako
grupy ludzi o ró¿nych potrzebach.

Innymi s³owy, systemy wartoœci s¹ fundamentem istnienia w grupie,
który pozwala na dalszy rozwój indywidualnoœci poszczególnych osób.
Regu³y tworz¹ce hierarchie wartoœci zazwyczaj sprawdzi³y siê w d³u¿szym
okresie czasu. Powszechnie znane, szanowane i niekwestionowane zasady
zachowania innych ludzi daj¹ poczucie bezpieczeñstwa. Jest to ich zewnêtrz-
na funkcja, istotna dla grupy czy spo³ecznoœci.

Ezoteryka

Ka¿dy taki zestaw zasad ¿ycia ma te¿ znaczenie wewnêtrzne, którego
znajomoœæ u³atwia intensywny i szybki rozwój duchowy. Znaczenie takie
nazywamy ezoterycznym, czyli ukrytym (nie tajemnym). Treœci ezoteryczne
nie s¹ niczym tajemniczym, wystêpuj¹ powszechnie we wszystkich trady-
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cjach spo³ecznych. Ich przes³ania mo¿na interpretowaæ na wielu warstwach
znaczeniowych. Prosta i czytelna warstwa zewnêtrzna jest adresowana do
wiêkszoœci ludzi danej spo³ecznoœci. Warstwa ta wskazuje wprost formy
zachowania, których przestrzeganie pomaga w funkcjonowaniu ca³ej grupy.

Znaczenie wewnêtrzne ma decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju indywidu-
alnego. Jej zrozumienie pozwala odkrywaæ inne aspekty ¿ycia, a ten, kto
ma zdolnoœæ odczytywania wewnêtrznych znaczeñ, zwykle rozwija siê du-
chowo znacznie szybciej od reszty spo³ecznoœci. Zwykle te¿ tacy ludzie staj¹
siê liderami w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, przyjmuj¹ funkcje nauczycieli,
doradców, prekursorów, inspiratorów, a nawet przywódców.

Przekaz ustny

Treœci ezoteryczne zachowywane s¹ do wiadomoœci osób odpowiednio
przygotowanych do ich zrozumienia. Trudno siê temu dziwiæ – dorobek
wielu pokoleñ móg³by ³atwo zostaæ wypaczony przez niew³aœciw¹ inter-
pretacjê. St¹d te¿ powsta³a tradycja ustnego przekazu najwa¿niejszych
przes³añ. Przy ustnym przekazie mo¿liwe jest zabezpieczenie siê przed
wypaczeniem nauk poprzez odpowiedni dobór osób otrzymuj¹cych
przekaz i ich rzetelne przygotowanie do nowego zrozumienia.

W odró¿nieniu od prostej wiedzy koniecznej do codziennej egzysten-
cji, treœci wewnêtrzne wymagaj¹ odpowiedniej wra¿liwoœci, œwiadomoœci
i czys-toœci umys³u. Zazwyczaj maj¹ te¿ charakter interdyscyplinarny, ³¹cz¹
motywy z ró¿nych sfer ¿ycia, odkrywaj¹ ich wzajemne oddzia³ywania, staj¹
siê wiedz¹ uniwersaln¹.

Wspóln¹ cech¹ treœci ezoterycznych jest dostêp do wiedzy, której nie
mo¿na nauczyæ siê w ¿adnej szkole, nie sposób przekazaæ jej z umys³u do
umys³u. Adept wprowadzany w przes³ania wewnêtrzne musi sam doœwiad-
czyæ tego, o czym s³yszy i co wskazuj¹ mu nauczyciele.

Szkolenie

Wiele „tajemnic” egzystencji nie jest tajemnicami, jednak aby je do-
strzec, a tym bardziej zrozumieæ, potrzeba czasu, cierpliwoœci, przygoto-

Reiki-5-wskazan-dobrego-zycia_okTL.p65 2010-11-25, 08:2712



13

wania i stopniowego zapoznania. Tak jest z ka¿d¹ dziedzin¹ ¿ycia, czy jest
to nauka matematyki, poznawanie warsztatu malarza, nauka jazdy samo-
chodem, zdobywanie kolejnych stopni wtajemniczeñ przez lekarza, czy –
tym bardziej – odkrywanie w³asnego wnêtrza.

Wiedza poznana na jednym etapie stanowi podstawê nastêpnego eta-
pu, ta tworzy fundament dla treœci kolejnego i tak dalej. Jest to oczywiste
w œwiecie zewnêtrznym, który wzglêdnie ³atwo mo¿na opisaæ. Tym bar-
dziej istotne jest to w poznaniu ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka, które jest
subiektywne i mo¿na je swobodnie interpretowaæ.

Najwa¿niejszym noœnikiem uzdrowienia w terapii jest kontakt miêdzy-
ludzki. Znajomoœæ wewnêtrznych mechanizmów wzajemnych oddzia³ywañ
intencji, emocji, uczuæ, myœli, s³ów i dzia³añ nabiera wiêkszego znaczenia.
Najlepiej jest, gdy uzdrowienie nastêpuje dziêki pomocy osoby œwiadomej
siebie, znaj¹cej swoje mocne strony i ograniczenia.

Proces samopoznania staje siê wiêc pierwszym etapem na drodze do
pomagania innym ludziom, poniewa¿ nie jesteœ w stanie daæ innym lu-
dziom czegoœ, czego sam nie masz w sobie. Systemy wartoœci kultywowa-
ne w rozmaitych tradycjach s³u¿¹ w³aœnie tworzeniu tych podstaw.
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