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Учебна програма на ИРС - 1

Част 1-ва:
❖ Какво е Рейки / Определение за Рейки;
❖ Как работи Рейки;
❖ Защо страдаме от липса на енергия;
❖ Мисловни модели. Порочният кръг на възпитанието;
❖ Духовната страна на Рейки;
❖ Научно обяснение на енергията Рейки;
❖ Истинската история на Рейки;
❖ Как е преподавал Микао Усуи;
❖ Лечителски степени на Рейки;
❖ Учителите в Рейки;
❖ Основни различия в съществуващите системи на Рейки.
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Част 2-ра:
❖ Седем Велики принципа на Рейки;
❖ Произход на принципите;
❖ Използване на принципите в наши дни.

- Живей тук и сега;
- Точно сега не се безпокой;
- Точно сега не се гневи;
- Уважавай себе си, своите учители и родители;
- Честно заработвай прехраната си;
- Отнасяй се с благодарност към живота;
- Това, което правиш безплатно,
никой няма да оцени.

Учебна програма на ИРС - 1
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Учебна програма на ИРС - 1

Част 3-та:
❖ Устройство на света. Трипланов модел;
❖ Система от чакри;
❖ Енергийни полета и тела;
❖ Защо и как да инвестираме в личността си;
❖ Рейки и предразсъдъци;
❖ Основните видове енергия.
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Учебна програма на ИРС - 1

Част 4-та:
❖ Предимства на Рейки практиката;
❖ Лечебният ефект от Рейки;
❖ Въздействие на Рейки в други области от живота;
❖ Правила за предаване на Рейки. Кога не е 

целесъобразно да предаваме Рейки;
❖ Посвещението в Рейки;
❖ Какво представлява егрегора;
❖ Кой може да практикува Рейки;
❖ Обучение в практиката на Рейки;
❖ Процес на канализиране на енергията; 
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Учебна програма на ИРС - 1

❖ Как работят символите в Рейки. Предназначение 
и използване на символа от Рейки 1;

❖ Условия за провеждането на Рейки сеанс;
❖ Схема на лечебен автосеанс;
❖ Лечебен сеанс на друг човек;
❖ Лечебен сеанс от група рейкисти;
❖ Лечение на животни;
❖ Лечение на растения;
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Определение за Рейки

• Възможността да се работи с достатъчно 
количество енергия в Рейки, не е в резултат на 
достигнати умения, а от преднамерен акт на 
настройка /инициация/.

Рейки е цялостна система за лечение и духовно израстване. От една страна 
системата Рейки представлява работа с Универсалната Космическа енергия. 
От друга, за да бъде една система класифицирана, като Рейки, тя трябва да 
притежава четири уникални качества:
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• Всички рейкисти са част от приемствена линия, затова 
настройките се предават от учител на ученик с помощта 
на процес на инициация.

• Рейки работи и без да е нужно постоянно да бъде 
насочвана от ума ни. Енергията може да се 
разпространява и сама, по чисто физически принципи 
или може да бъде насочвана от по-висша сила.

• Рейки никога не може да причини вреда!

Ако дадена лечебна техника притежава тези четири 
качества, то тя може да се счита за Рейки техника.
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• Всеки начин на мислене е продукт на определен мисловен 
модел. Всички страдания и болести идват от 
погрешните/нехармонични на Вселената/мисловни модели, 
които сме възприели. Това възприемане на модела се случва 
най-често в ранна детска възраст, когато детският ум не може да 
прецени кое е правилно и кое не. Умът копира поведението, 
начина на мислене и съответстващия им модел от всички 
присъстващи в живота на детето - роднини, учители, приятели и 
други близки. Много често тези модели остават за цял живот, 
като съответно биват предадени на следващото поколение, и 
така много пъти. Единственият начин да бъде прекъснат този 
порочен кръг е някой по веригата да замени модела. Това може 
да стане несъзнателно (чрез страдание и болка), или осъзнато - в 
радост, хармония, приемане и разбиране. Въпрос на избор.

Порочният кръг на възпитанието



УРРА

Порочният кръг на възпитанието

Дете - Родител Дете - Родител

Енерг. модели

Енерг. модели
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Сенсей Микао Усуи
/15.08.1865 – 09.03.1926/

Създател на Усуи Рейки
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Кръст на трите пътя

Схема на атлантската система ФАМ-РЕЙ
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Пазител на знанието и Йерофант на Шамбала

Шри Сатя Наньокари
/05.08.1891-03.02.2008/
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Основни различия в съществуващите 
Рейки системи

• Работа с два канала на енергия – низходящ и възходящ, или само един 
– низходящ;

• Различно количество Рейки символи или тяхното различно изписване;
• Различни позиции при полагане на ръцете;
• Използване на специфични практически методи или упражнения при 

обучението;
• Различна йерархия на учителите;
• Използване на различни философски системи в разбирането на света;


