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Zakladatelem tohoto systému je
Armand Manuel Ratundu

Do jisté míry Reiki neuspělo ve své misi na planetě Zemi. Divím se, že
dokonce i dnes potkávám mnoho lidí, včetně duchovních jedinců, kteří o Reiki nevědí
vůbec nic. Je pravdou, že někteří jedinci se díky naivitě lidí snažili předělat Reiki na
metodu přinášející zisk. Znám některé „mistry“, kteří moc duchovní nejsou, ale
vyučují Reiki kvůli nezanedbatelnému finančnímu zisku.
Reiki mělo nastartovat úsvit nové éry a objevilo se na Zemi asi před sto lety,
s cílem vytyčit pro lidstvo cestu k nové spiritualitě. Tenkrát nastal čas pro posun, když
se připustilo, že náboženství s touto cestou skončilo. Tenkrát nastal čas pro rozvoj
nové lidské duchovnosti.
Mikao Usui poprvé přijal Reiki v Satori na hoře Kuruma, po mnohadenních
meditacích a půstech. Nakonec našel to, co celý život hledal: Spirituální energii
(Rei=duch, duše a Ki=energie). Poté objevil, že tato energie je schopná léčit, protože
zjistil, že nemoc má příčinu ve spirituální rovině.
Po smrti Mikao Usui, zfalšovala Takata (jeho žačka, která měla velikou touhu
přenést Reiki do západního světa) dokumenty, kterými dokazovala, že ona je jedinou
legitimní následnicí Dr. Usui a že Usui bral za léčení peníze, aby mohla začít s velmi
dobře prosperujícím obchodem: prodávala léčebnou metodu! Cena za titul Mistra se
v té době vyšplhala až na 2.000$, což bylo hodně přemrštěné.
To bylo poprvé, kdy bylo Reiki zablokováno, aby se rozšířilo mezi mnoho lidí.
Důsledkem toho bylo, že se objevilo Reiki Shiki Ryoho, jako výsledek hledání mistrů
po metodě vedoucí k osvícení a ne nezbytně léčitelskou metodu. Tato metoda měla
být přístupná každému. Následovníci Dr. Usui později transformovali Reiki na
léčitelskou metodu, aby dosáhli určitých výhod. Nemocní jsou všude, ale ti, kteří
hledají osvícení jsou vzácní! Až do dnešních dnů zůstalo Reiki převážně metodou
léčení a je velmi málo těch, kteří uvádějí Reiki v souvislosti s duchovními otázkami.
Objevilo se mnoho Reiki stylů a různých „mistrů“, jejichž jména jsou zde
naprosto nepodstatná (i když oni si většinou myslí jací jsou hrdinové), kteří se snažili
chránit „svůj“ styl, samozřejmě kvůli obchodu!
Mnoho lží byl vyřčeno těmi, kteří se snažili udržet si monopol na Reiki: za
prvé, že iniciaci nelze provést na dálku a nezbytnost mistra, který naladění provádí (a
dostane za to zaplaceno), za druhé symboly (které by převedly Reiki na ezoterickou
metodu přístupnou každému zápaďanovi) a za další léčení rukama a k tomu veliká
lež že Reiki teče pouze rukama a nebo dokonce jenom nohama.
Všechny tyto lži kvalifikovaly „mistry“ na patetické opice, schopné jakékoliv lži,
jen aby si zachovali přísun financí. Osudy těchto šarlatánů mě nezajímají. Jen ať
zemřou spolu s érou, ke které patří. Mě zajímá globální situace. Všechno toto
omezilo Reiki, aby bylo přístupné široké veřejnosti a odklonilo je od jeho hlavního cíle
– rozvoje ducha!
Reiki je ve skutečnosti jednoduchá metoda, kterou je schopný pochopit
kdokoliv a která vede přímo k rozvoji ducha. Představte si jaké by to bylo, kdyby dnes
třeba polovina populace používala Reiki. Vypadal by svět stejně jako vypadá dnes?
Asi by nebyl manipulován duchovními, politiky, vládami, televizí, společnostmi, apod.
Nyní se potřebujete dozvědět, že Reiki bude vždy následovat váš záměr.
Poteče tam, kam ho pošlete, aniž byste u toho museli hnout prstem. A vždycky bude
dělat to, co po něm budete chtít. Ti, kterým to nefunguje, ho asi správně nepoužívají!
Energie je podstatou veškeré existence a samozřejmě všeho ve vesmíru. To
vyžaduje znalost, nebo alespoň povědomí o Vesmírných zákonech.
Jakmile ovládáte energie a správně jí programujete, stáváte se Stvořitelem. To
vás transformuje z koncového uživatele na tvůrce – volba je na vás!
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Abych napomohl nápravě tohoto stavu, dohodl jsem se se Zdrojem, že
kdokoliv požádá mým jménem o naladění do energií Reiki, dostane je v maximální
úrovni.
A „jakýmkoliv“ Reiki mám na mysli kterýkoliv z monopolizovaných stylů
všemožných „mistrů“, kteří na něm vydělávají.
(Jak je uvedeno v dalších manuálech o postupně sílících energiích, je možné pro
naladění použít v jakémkoli meditativním stavu například následující často
používanou afirmaci: “Já žádám jménem Armanda o naladění na Reiki energii,
dokud zasvěcovací proces nebude kompletně dokončen ”. )
Mimochodem, nedávno přišly na planetu Zemi mnohem mocnější energie,
které jsou uvedeny dále. Reiki lze v dnešní době použít jako vhodnou základní
úroveň pro seznámení s prací s energiemi a jako přípravu pro mnohem silnější
energie.
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