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DETAYLAR
Reiki, uygulaması çok kolay bir tekniktir. Kişinin Reiki’ye uyumlanması (el alma)
işlemi gerçekleştikten sonra, enerji akışını başlatmak için gerekli olan sadece, onu
istemektir. Reiki enerjisi her zaman akmaya ve sizinle çalışmaya hazır olacaktır. Reiki
enerji çalışmalarını yapmak için meditasyon ya da özel haller içinde olmak
gerekmiyor. Çalışmaya hazır olduğunuz zaman ellerinizi gereken yerlere koyarak
çalışmaya başlayabilirsiniz.
Bu bölümde yer alan bilgiler; benim ve Reiki eğitimi almış ve kullanmış olan kişilerin
yaşadıkları ile Reiki eğitmenlerimin notlarından derlenip oluşturulmuştur.


Reiki enerjisini aktarırken, elleri avuç içi aşağıya dönük şekilde ve parmakları
birbirine bitişik tutmak önemlidir. Bu, enerjiyi yoğunlaştıracak
ve daha güçlü bir akış sağlayacaktır. Eller rahat bir şekilde,
nazikçe ve bastırılmadan ilgili bölgelerin üzerinde tutulmalıdır.
Eğer herhangi bir pozisyonda iki eli yan yana tutmak mümkün
değilse tek el o pozisyonda tutulup, diğer el bedenin başka bir
yerine koyulabilir. Tekrar belirtmek isterim ki; Reiki enerjisini
aktarmanın yanlışı yoktur. Reiki eğitmenleri arasında Reiki’nin
farklı şekillerde kullanıldığını, el pozisyonlarında da bazı farklılıklar olduğunu
görebilir ya da duyabilirsiniz. Bunların hepsi doğrudur.



Ellerinizi, Reiki enerjisini akıtmak niyetiyle koyduğunuz zaman enerji kendi
kendine akmaya başlar ve Reiki içerdiği bilinçle otomatik olarak en çok ihtiyaç
duyulan yere giderek orada yoğunlaşır. Uygulama süresince alıcının ihtiyacına
göre enerjinin frekansı değişir ve gereken bölgelerde yoğunlaşır. Uygulama
sırasında alıcının el ve ayakları çapraz olmamalıdır. Bu şekildeki çapraz
duruşlarda, enerji bedende rahat akamaz.



Reiki enerjisi uygulama çalışmalarında şartlar elverdiğince, hem alıcı hem de
uygulayıcı bol ve rahat giysiler giymelidir. Reiki enerjisi; giysi, metal, su, alçı,
bandaj, sargı vb. her türlü maddeden geçtiği için uygulama sırasında giysileri
çıkartmak gerekli değildir. Bunun yanı sıra alıcı; ayakkabılarını, varsa kemerini,
gözlüğünü, saat ve mücevherlerini çıkarmalıdır. Tabiî ki bu sayılan nesneleri,
kişinin Reiki enerjisini almasına engel olan unsurlar şeklinde değerlendirmemek
gerekir. Alıcının kendisini daha rahat hissetmesi için bir öneridir. Yoksa Reiki
enerjisinin etkisini azaltmak ya da çoğaltmakla bir ilgisi yoktur.



Reiki’yi uygularken hem uygulayıcının, hem de alıcının çok rahat bir durumda
olması gerekir. Uygulayıcının kendisine uygun en rahat pozisyonda olması,
enerjinin kolay akışını sağlamak açısından önemlidir. Uzun bir Reiki uygulaması
yapılacaksa, alıcı rahat ve sakin bir durumda ilk önce sırt üstü, sonra yüzükoyun
yatar (başkasına uzun Reiki uygulaması sayfa 26). Rahatlığı sağlamak için
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gerekiyorsa başın ve dizlerin altına yastık koyulabilir. Eğer çalışma yerde
yapılıyorsa bir battaniye üzerinde olmalıdır. En kolay ve pratik olan bir masaj
masası kullanmaktır. Ayrıca, alıcı oturur pozisyondayken de enerji çalışması
yapılabilmektedir (başkasına kısa Reiki uygulaması sayfa 21).


Her zaman tam bir Reiki uygulaması yapılması tercih edilmelidir. Acil durumlar ve
kazalar hariç. Eğer kişi çok ağır hastaysa, yüzükoyun dönmesi mümkün
olmayabilir. Böyle durumlarda sadece bedenin ön tarafına Reiki enerjisi verilir.
Eğer alıcı yatamıyorsa, uygulama, rahat bir şekilde oturarak da yapılabilir.
Eğer bazı pozisyonları uygulama imkânı yoksa bunlar yapılmadan diğer
pozisyonlara geçilebilir. Eğer tam bir uygulama imkânı yoksa eller sadece hasta
bölgeye koyulabilir. Ya da sadece elleri omuzlara veya kalp çakrasına koyarak da
enerji vermek mümkündür.
Dolayısıyla, Reiki’yi uygularken mutlaka standart el pozisyonlarını kullanmanız
gerekmeyebilir. Zaten Reiki enerjisi içerdiği bilinçle alıcının en çok şifaya ihtiyacı
olan bölgeye kendi kendine yönelip akacak ve orada yoğunlaşacaktır.

 Asla unutulmamalıdır ki; Reiki uygulayan kişi sadece ve sadece aracıdır ve
uygulama sonucu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Eğer alıcı hazırsa
Reiki enerjisi onun “kendi içsel iyileşme gücünü” harekete geçirecektir.
Dolayısıyla bir iyileşme meydana geldiğinde uygulayıcı bunun kendi
becerisiyle olmadığının da idrakine varmalıdır.


Reiki enerjisi uygulamaları, mümkünse dört gün üst üste yapılmalıdır. Çünkü bu
dört günlük uygulama sonrasında beden kendini onarmaya başlar. Ve bunun
etkisiyle beden toksinlerden yoğun bir şekilde arınır. Ayrıca, duygusal bir süreci
de geçici olarak deneyimleyebilir. Bütün bunlar doğal karşılanmalıdır. Bu tip
tepkiler genel olarak birkaç gün içinde ortadan kalkmaktadır. Dört günlük Reiki
enerjisi uygulama çalışmasından sonra da ihtiyaç duyulursa kısa aralıklarla
uygulama yapılabilir. Böylece kişinin “kendi içsel iyileşme gücü” tekrar aktif hale
gelmiş olur.



Bir Reiki enerji uygulama çalışması, her pozisyonda 3-5 dakika kalmak suretiyle,
yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Problemli veya ağrılı bölgelerde 15-20 dakika
veya günde birkaç kez uygulama yapılabilir. Uygulama süresinde esnek
olabileceğiniz bazı durumlar vardır. Şöyle ki; yaşlı insanlara yarım saat süreyle,
bebek ve küçük çocuklara da 10-15 dakika Reiki enerjisi vermek yeterli
olmaktadır. Çocukların uzun süre aynı şekilde durmalarının pek de kolay
olmadığını tahmin edersiniz.



Çok ağır hastalıklarda (felç ya da kanser gibi) ve kronik rahatsızlıklarda, her gün
birkaç saat Reiki enerji uygulama çalışması olmak üzere, uzun bir zaman dilimini
kapsayan çok sayıda uygulama çalışmaları yapılmalıdır. Bu durumda,
gerektiğinde 24 saat süresince kesintisiz uygulama yapabilmek için aile
bireylerinin Reiki uyumlaması alarak Reiki’yi öğrenmeleri en iyisidir.
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Reiki uygulamasında, uygulama süresi konusunda asla tereddütte kalmayın.
Reiki’nin kendi bilinci olduğu için, kısa veya uzun süreli Reiki uygulamak asla bir
olumsuzluk yaratmaz.
Reiki uygulamak için sadece birkaç dakikanız bile olsa, verin. Kısa süreli bir
uygulamanın baş, diş ve karın ağrısını yatıştırdığı, hafif mide bulantısını geçirdiği,
hafif bir kesik kanamasını azaltıp durdurduğu ya da arı sokmasına iyi geldiği
deneyimlerle tespit edilmiştir.



Reiki sadece yardım etmek ve şifanın oluşumunu desteklemek için kullanılır.
Pozitif bir enerji olduğundan, olumsuz bir amaç için kullanılamaz.



Reiki’nin, doktor tedavisinin ve ilaçların yerini tutmadığını bir kere daha
hatırlatmak isterim. Ancak her türlü tedaviyi ve iyileşme sürecini destekler.
Özellikle ameliyat öncesinde hastayı sakinleştirir. Ameliyattan sonraki tedaviye de
destek olur. Düzenli yapılan Reiki uygulamaları kişiyi güçlendirir, ameliyat şokunu
çabuk atlatmasını sağlar ve ağrısını azaltır. İyileşme sürecini hızlandırır ve
ameliyat yarasında herhangi bir komplikasyon olmadan hızlı ve etkili iyileşme
görülür.



Reiki tekniği; masaj, akupunktur, şiatsu, diğer enerji ile şifa teknikleri, hipnoz, renk
ve taş terapisi, psikoterapi, meditasyon, EFT, TAT, yoga ve diğer tekniklerle
birlikte kullanılabilir.



Reiki uygulayıcısı asla teşhis koymaz ve ilaçlarla ilgili tavsiyelerde
bulunmaz.



Reiki’yi sık kullanmak, günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek
önemlidir. Çünkü bu şekilde kullandıkça kişinin hem sezgileri gelişmekte, hem de
enerji farkındalığı artmaktadır.
Bununla birlikte, Reiki’yi düzenli uygulayacağım diye en uygun zamanı yaratmak
adına strese girmeye hiç gerek yoktur. Kendinizi bu şekilde kısıtlamayın, kısacık
süreleri bile değerlendirebilirsiniz. Yeter ki isteyin, zaman bulmak, yaratmak hiç de
sorun olmaz. Okurken, çalışırken, TV izlerken, seyahat durumundayken, spor
yaparken, trafikte beklerken… Bu kısacık zamanda ellerinizi bedeninizin herhangi
bir yerine koymakla Reiki’nin size kazandıracağı faydaları tahmin bile
edemezsiniz.



Reiki hem alıcı hem de uygulayıcı için son derece güvenlidir. Kullanılan enerji,
uygulayıcının kendi enerjisi olmadığı için yorucu da değildir ve alıcının
rahatsızlıklarını kendi üzerine alma riski de yoktur.
Bunlara rağmen kendinizde ağrı, sancı ya da uygulamanın sonuna doğru bir
yorgunluk hissederseniz niyet ederek ya da hayal gücünüzü kullanarak şu
çalışmayı yapabilirsiniz:
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Pratik Çalışma


Mor bir ışık hüzmesi tepenize doğru yaklaşıyor. Derin nefeslerle
kabul ederek bedeninizin her bir hücresinin mor ışıkla dolmasına,
mor ışığın/enerjinin tüm negatif enerjileri temizlemesine ve
dönüştürmesine niyet edin ve izin verin.



Daha sonra dikkatinizi tepe çakranızın olduğu bölgeye verin. Ve
orada bakamayacak kadar parlaklıkta beyaz bir ışık topu hayal
edin. Derin bir nefesle tepe çakranızdan bu beyaz ışığı
bedeninize kabul ederek, omurga kanalınız boyunca indirin. Beyaz
ışık, tüm bedeninizi doldursun ve bedeninizin dışına doğru
yayılarak sizi bir koza gibi sarıp sarmalasın.

Bu çalışmayı Reiki uygulamasına başlamadan önce de yapabilirsiniz. Bu
durumda bedeninizin önce mor ışıkla, sonra da beyaz ışıkla dolduğunu
görün ya da düşünün.

HATIRLATICI NOT

Reiki enerjisi ile fazla çalışıldığı zaman, kendinizi
topraklama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bunun için
bedeninizdeki
fazla
enerjinin
ayak
tabanlarınızdan yere, toprağa akıp gittiğini ve
tüm enerji sisteminizin dengede olduğunu
düşünün ya da içinizden söyleyin.

Reiki uygulaması sırasında yaşanabilecek birtakım algılar
Reiki enerjisiyle yoğun çalıştığımız zaman, algılama yeteneğimiz ve hassasiyetimiz
artar. Reiki uygulaması sırasında, hem kendimiz bazı algıları yaşayabiliriz, hem de
alıcının gözle göremediğimiz enerji bedenine ait algıları hissedebiliriz. Kısacası
çalışmalarda, Reiki uygulayıcısında olduğu kadar, Reiki alıcısında da bazı algılar ve
tepkiler ortaya çıkabilmektedir.
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Aşağıdaki bilgiler; benim ve Reiki eğitimi almış ve kullanmış olan kişilerin tecrübeleri
ile en yaygın olarak bilinen algılamalardan derlenip oluşturulmuştur.
Reiki uygulayıcısının yaşayabileceği algılar:
1. Ellerde güçlü ısı, soğukluk, karıncalanma, iğne batması. Sıcaklık hissedildiği durumlarda,
normale dönme başlayana dek aynı pozisyonda kalınmalıdır. Soğukluk algılarında, daha
uzun bir Reiki enerji uygulamasının yanı sıra daha sık Reiki enerji verme gerekliliği
doğabilmektedir. Çünkü o bölgede kronik bir rahatsızlık mevcut olabilir. Reiki 2
uyumlaması almış uygulayıcılar, sembollerle bu süreci destekleyebilirler.
2. Tüm vücutta sıcaklık duygusu, çok enerji çeken ve ısınan bazı bölgelerde, ter basması.
Bu durumda, enerjinin “içeri çekilmesi” azalana kadar o bölgeye enerji aktarmaya devam
edilmelidir.
3. Ellerin sanki aynı noktaya “yapışıp kalması” gibi bir duyguya kapıldığında, o bölgede daha
fazla durulmalıdır. Bu süre 10-20 dakika veya daha fazla da olabilir.
4. Ayrıca, enerjinin bloke olduğu bölgelerde el ya da kolun uyuşması, esneme, öksürük,
hıçkırık, susama, gözün yaşarması ve akması gibi bazı tepkiler de yaşanabilmektedir.

Reiki enerjisiyle çalışırken, bu ve buna benzer algıların yaşanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Reiki alıcısının uygulama sırasında yaşayabileceği algılar :
1. Baş bölgesinde basınç hissi, baş veya mide ağrısı, bacak ya da kol seğirmesi.
2. Uygulayıcı ile alıcı arasında bazen farklı olarak algılanan sıcaklık, soğukluk hissi.
3. Ağlamak veya gülmek gibi duygusal dalgalanmalar. Bu durumun ortaya çıktığı noktada,
sakinleşme meydana gelinceye kadar aynı pozisyonda Reiki enerjisi verilmeye devam
edilmelidir. Reiki enerji uygulamalarının büyük çoğunluğunda alıcı duygusal bir gevşeme
hisseder. Bunun sonucu olarak da genellikle rahatsızlığı veya içinde bulunduğu durumla
ilgili duygularını serbest bırakır.
4. Acı ya da ağrıların artması. Reiki enerji uygulaması, birkaç gün sürebilecek bedendeki
ağrı/sancı/spazm gibi belirtileri birkaç dakikaya sıkıştırarak geçici bir yoğunluk yaşatabilir.
Ancak ne olursa olsun asla fazla uzun sürmüyor ve zarar vermiyor.

Uygulamadan sonra alıcıda görülmesi mümkün olan “kendi içsel iyileşme” tepkileri:
1. Hafif bir üşüme, tuvalete gitme isteği, açlık veya susuzluk hissi.
2. Acı ya da ağrıların artması. Reiki enerji uygulaması, birkaç gün sürebilecek bedendeki
ağrı/sancı/spazm gibi belirtileri birkaç dakikaya sıkıştırarak geçici bir yoğunluk yaşatabilir.
Ancak ne olursa olsun fazla uzun sürmüyor ve zarar vermiyor.
3. Baş veya mide ağrısı, baş bölgesinde basınç hissi, burun akıntısı, dışkı ve idrar
mahiyetinde değişiklik.

Bu tip belirtiler, bedendeki toksinlerin atılmasının bir sonucudur ve engellemek yerine
desteklenmelidir. Alıcıya bunun zararlı olmadığı ve belirtileri ilaçlarla engellememesi,
zehrin-toksinlerin bedeninden uzaklaşmasına izin vermesi gerektiği söylenmelidir. Bol
su içmek bu süreci desteklemektedir. Bu tepkiler genelde birkaç gün içinde
geçmektedir.
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1.AŞAMA REİKİ UYGULAMALARI
Bu bölümde; kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulamalarıyla ilgili el
pozisyonları, çakra eşitleme-dengeleme pozisyonları, kol-bacak eşitleme pozisyonları
ile birbirinden bağımsız Reiki pozisyonları ve omurga temizliği konuları yer
almaktadır.

1. KENDİNİZE REİKİ UYGULAMASI
Reiki’ye uyumlandıktan ve öğrendikten sonra kişinin her gün bunu kendisine
uygulaması son derece faydalıdır. Dr. Usui’nin çeşitli kaynaklarda bahsi geçen
deneyimlerinden de anlaşılacağı üzere; başkalarına yardımcı olmaya başlamadan
önce, kendimize çalışmalı, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak enerjiyle beslenmeli ve
bu doğrultuda gelişimimizi devam ettirmeliyiz.
Reiki, dikkatinizi vermenizi gerektiren bir enerji çalışması değildir. Ellerinizi Reiki’ye
bırakırsınız ve enerji bedende yolunu ve yoğunluğunu içerdiği bilinçle ayarlar.
Gözünüzün açık-kapalı olması, oturur-yatar olmanız, abdestli olup olmamanız,
mutlaka belli bir saatte enerji çalışmasının yapılmasına olan inancınız ya da regl
olmanız Reiki enerji çalışmalarını etkileyen bir durum değildir.
Bu çalışmalar ile kişi hem fiziksel hem de zihinsel olarak Reiki enerji frekansına alışır
ve beden bu sürede toksinlerinden arınarak temizlenir.
Gece uyumadan önce ve sabah uyanınca birkaç dakika için bile olsa kendinize Reiki
enerjisi vermenizde büyük yarar vardır.
Reiki uygulamak için stresli durumların, fiziksel rahatsızlıkların ve duygusal
dalgalanmaların oluşmasını beklemeyin. Düzenli yapılan Reiki uygulamaları size bu
gibi durumlarda rahat ve dengede olmanızı sağlayacaktır.
1 aylık süreden sonra da, bir üst aşamaya geçene kadar, olabildiğince her gün,
standart Reiki uygulaması ve/veya kısa ya da uzun çakra eşitleme-dengeleme
çalışmasının yapılmasında fayda vardır. Böylece kişi kendisini her zaman hem
fiziksel, hem de zihinsel olarak zinde ve dingin hisseder.

Reiki’yi kendinize her gün uygulamanın size birçok faydası vardır. Şöyle ki;
 Zihninizi sakinleştirir, sorunlarınızı algılayış biçiminizi değiştirmenizde yardımcı
olur.
 Yaratıcılığınızı, hafızanızı ve öğrenme yeteneğinizi geliştirir.
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 Stresli durumlarda, korktuğunuzda sakinleşmenizi sağlar.
 Mevcut hastalıklarınızın ilerlemesini önler ve bedensel sağlığınız giderek artar.
 Bedendeki yaraların acısını azaltır ve doğal iyileşme sürecini hızlandırır.
 Aura ve çakralardaki enerjinin dengede olmasını sağlar.
 Bedendeki mevcut enerji blokajlarını çözerek, vücudunuzu toksinlerden arındırır
ve yaşam enerjisini düzene sokar.
 Sezgileriniz güçlenir ve enerjiniz artar. Elleriniz, zamanla, bedende olmaları
gereken bölgeye sezgisel olarak gider.
 Kişisel ve ruhsal gelişiminizi pozitif yönde destekler, sabır ve anlayışınızı geliştirir.
 Varolan sorunlarınızı daha rahat ve kolay çözümlemenize yardımcı olur.
 Yaşamınızdaki ilişkileri ve olayları olumlu etkiler.
 Amaçlarınız giderek daha bilinçli ve eylemleriniz bir o kadar etkili olur.
 Kısacası, Reiki enerjisini düzenli kullanan kişinin beden, zihin ve ruh sağlığı
dengede olur. Kendisini daha sevgi ve şefkat dolu, hoşgörülü ve mutlu hisseder.

Kendi eğitimlerimde ve pratik çalışmalarda, ÖDEV olarak yapılmasını tavsiye
ettiğim aşağıda yer alan çalışmalar ile etkili sonuçlar alındığını belirtmek
isterim.
Reiki 1’e uyumlandıktan sonra kendinize;
1. 21 gün süresince;
 önce, 3 dakikadan az olmamak üzere standart 13 el pozisyonunu
uygulayarak tam bir Reiki enerji çalışmasını (sayfa 9),
 hemen ardından 14.pozisyon olarak 15 dakikalık KISA ÇAKRA eşitlemedengeleme çalışmasını (sayfa 15) yapın.

2. 22. günden itibaren de 1 hafta süresince;
UZUN ÇAKRA eşitleme çalışmasını (sayfa 16) yapın.
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1-a) STANDART EL POZİSYONLARIYLA ÇALIŞMA
Genel Bilgi


Aşağıdaki 13 pozisyonun her biri 3 – 5 dakika arası uygulanmalıdır.



Enerji çalışmalarına niyetinizi belirterek başlayınız. Ben kendi çalışmalarımda
“Tüm benliğimi ve kalbimi Reiki’ye açıyorum, Reiki akıtıyorum” ya da “Kendimi
Reiki’ye açıyorum ve Reiki akıtıyorum” şeklinde bir niyet cümlesi kullanıyorum. Siz
de niyetinizi isterseniz bu cümleyle belirtirsiniz ya da başka bir cümle
kullanabilirsiniz. Seçim sizin.



İsterseniz bu bölümün sonunda yer alan ONAYLAMA CÜMLELERİNİ de
söyleyebilirsiniz. Bir yandan Reiki enerjisi ile çalışırken diğer yandan
onaylamalarla bilinçaltınıza olumlu mesajlar gönderirsiniz. Böylece bilinçaltınızı
yeniden programlamak adına adım atmış olursunuz. Kendi onaylama cümlelerinizi
de kullanabilirsiniz.

ÖDEV’e Başlıyoruz!
21 gün süresince 14 el pozisyonu yapılacak.
POZ-1 / RS- 6
Avuç içleri gözlere, parmak uçları alnınıza gelecek şekilde ellerinizi
gözlerinizin üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; göz, sinüs ve diş problemleri, baş ağrısı, grip, ateş,
alerji, astım, migren, menenjit ve stres içindir.
Tüm kronik hastalıklar için, çalışmalara dahil edilmesinde faydasını
gördüğüm bir pozisyondur.

POZ-2 / RS- 7

Ellerinizi şakaklarınıza gelecek şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon ile beynin sol ve sağ lopları (mantıksal ve duygusal)
dengelenir. Streste çok rahatlatıcıdır.
Göz, sinüs ve diş problemleri, baş ağrısı, migren, menenjit ve gripte
etkilidir.
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POZ-3 / RS- 8
Ellerinizi kulaklarınızın üzerine gelecek şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon; grip, ateş, migren, her türlü kulak problemleri, baş
dönmesi ve denge içindir.

POZ-4 / RS- 9

Ellerinizi başınızın arkasına yerleştirin.
Bu pozisyon; baş ağrısı, göz problemleri, burun kanaması, astım,
alerji, migren, epilepsi, menenjit, karın ağrısı, korku ve endişe içindir.

POZ-5 / RS- 10
Ellerinizi ensenizin iki yanına yerleştirin.
Bu pozisyon; baş ağrısı, boyun, omuz ve sırt problemlerinde, stres
ve gerginlikte etkilidir.
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POZ-6 / RS- 11
Ellerinizi boynunuzu kavrayacak şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon; boğaz problemleri, bademcik, grip, öksürük, ses
kısıklığı, guatr, her türlü kilo problemleri, anjin, astım, epilepsi
yüksek-düşük tansiyon, çarpıntı, konuşma problemleri, kendini ifade
etme ve iletişim içindir.
İsterseniz
aşağıdaki
kullanabilirsiniz.

alternatif

pozisyonlardan

birini

de

Alternatif Boğaz Çakrası pozisyonları;

POZ-6a / RS- 11a
Bir el boğaz çakrasında, diğer el ensede.
Özellikle
balgamlı
gıcıklanmalarda.

öksürüklerde

ve

POZ-6b / RS- 11b

Bir el boğaz çakrasında, diğer el bağırda (timüs bezi
üzeri)
Özellikle bronşit ve faranjit hastalıklarında.
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POZ-7 / RS- 12
Bir elinizi iki göğsün arasına, diğer elinizi yukarıya ona bitişik
yerleştirin.
Bu pozisyon; bağışıklık sistemi, grip, ateş, öksürük, meme
tümörleri/kistleri, kalp rahatsızlıkları, akciğerler, anjin, astım,
bronşit, guatr, duygusal sorunlar ve depresyon içindir.

POZ-8 / RS- 13
Bir elinizi göbek deliğinizin yukarısına (midenin üzerine), diğer elinizi
altına yerleştirin.
Bu pozisyon; bütün mide ve safra kesesi problemleri, kalp, sarılık,
bağırsaklar, hemoroit, şeker, kanser ile enerji depolamak, canlılığı
artırmak, heyecan, kızgınlık ve şok gibi durumlar içindir.

POZ-9 / RS- 14
Ellerinizi leğen kemiğinin üzerine, kasıklara doğru “V” şeklinde
yerleştirin. Baş parmakların kapalı olmasına dikkat edin.
Bu pozisyon; göz, her türlü kilo problemleri, guatr, migren, astım,
alerji, sindirim sorunları, kanser, bağırsaklar, yumurtalıklar, prostat,
mesane sorunları, idrar yolları, adet ve menopoz dönemi şikayetleri,
cinsel sorunlar, meme-rahim-yumurtalık tümörleri, bacak ağrıları ve
depresyon içindir.

POZ-10 / RS- 15

Ellerinizi belinize yerleştirin.
Bu pozisyon; böbrekler, akciğerler, bel rahat-sızlıkları, sırt ağrıları,
alerjiler, siyatik, lenfler, kalça problemleri içindir.
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POZ-11 / RS- 16
Avuçlarınız diz kapaklarını kavrayacak şekilde, ellerinizi dizlerinizin
üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; bacak, eklem ve romatizma ağrıları, kireçlenme, eklem
iltihapları ve varisler içindir.

POZ-12 / RS- 17

Bir elinizi ayak bileğine, diğer elinizi ayak tabanını
ortalayacak şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon; ayak sorunları, varis, romatizma, bacak
ağrıları, eklem ve lenf sistemi ile ilgili problemler ve
topraklamak içindir.

POZ-13
Diğer bacağa da uygulanır.

ÖNERİ
Ayaklarınız çok ağrıyorsa; bir el
ayak parmaklarınızı, diğer el de
topuğunuzu kavrayacak şekilde
Reiki akıtın.

Alternatif pozisyon;

RS- 18
Her iki elinizle ayağınızı kavrayın.
Diğer bacağa da uygulanır.

HATIRLATICI NOT

Uygulamayı bitirdikten sonra, her iki elinizi ellerinizden bir
şeyleri sıyırıp atar gibi yapın. Ve bunu yaparken de her
türlü negatif enerjiyi, temizleyici, dönüştürücü özelliğe sahip
MOR ENERJİYE bıraktığınızı düşünün veya söyleyin, ellerinizi
yıkayın ve su içmeyi hep hatırlayın.
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1-b) KISA ÇAKRA EŞİTLEME ÇALIŞMASI

Genel Bilgi


e-kitapta yer alan tüm dengeleme – eşitleme pozisyonları 5’er dk. ve eller
bedenden ayrılmadan yapılır. Eğer kapı, telefon çalar da ara vermek zorunda
kalacağınız anlar olursa, o zaman yeni baştan başlamanız önerilir.



Reiki 2 uyumlaması alanlar, avuç içlerine 1.sembolü çizip, ismini üç defa
söyleyerek eşitlemeye başlamaları her zaman iyi sonuç verir.



21 gün süreyle tam bir Reiki uygulaması ile birlikte aşağıda gösterilen kısa çakra
dengeleme-eşitleme pozisyonlarını ve 22. günden itibaren de uzun çakra
dengeleme-eşitleme pozisyonlarını yaptığınızda, beden enerjiyle dengelenmiş
olur. Enerjisi dengelenen beden de kendini yenilemeye başlar.



Bunun dışında kişi kendisini ne zaman enerjisel olarak tükenmiş hissederse, yani
fiziksel olarak yorgun, duygusal açıdan yoğun olursa 15 dakikalık kısa çakra
eşitleme-dengeleme çalışmasını yapabilir.



Eğer herhangi bir rahatsızlık için bir çakraya Reiki enerjisi ile destek olunuyorsa,
eşleştiği diğer çakraya da enerji çalışması yapılmasında fayda vardır. Örneğin,
boğaza çalışırken karın çakrasına da destek olmak gibi.



Kısa çakra eşitleme pozisyonlarını bir başkasına uygulayabilirsiniz. Başkasına
uygularken kişi ister oturur, ister yatar durumda olsun fark etmez.
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POZ-14

POZ-14a / RS- 19
Bir el kök çakrada, diğer el alın çakrasında
(1+6)
Bu eşitleme ile yaşam daha iyi algılanır.

POZ-14b / RS- 20

Bir el karın çakrasında, diğer el boğaz çakrasında
(2+5)
Bu eşitleme ile yaratıcı enerjiniz doğru ifade edilir.

POZ-14c / RS- 21
Bir el mide çakrasında, diğer el kalp çakrasında.
(3+4)
Bu eşitleme ile iç ve dış tepkiler, duygular dengelenir.
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22.günden itibaren aşağıdaki çalışma
1 hafta süresince yapılacak.
1-c) UZUN ÇAKRA EŞİTLEME ÇALIŞMASI
22. günden itibaren her gün bir çakranızı uzun eşitleyin. Uzun çakra eşitleme
çalışması 7 gün (ara verilmemesi önerilir) sürer. Bu çalışma da bölmeden bir
oturuşta, her bir pozisyon 5 dk. olacak şekilde toplam 30 dk. kesintisiz olarak yapılır.
1. gün: Sol eli KÖK çakrasına, diğerini karın çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Kök çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla mide, kalp, boğaz, alın ve
tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile kök çakrasını uzun eşitlemiş
olursunuz.
2. gün: Sol eli KARIN çakrasına, diğerini kök çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Karın çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla mide, kalp, boğaz, alın
ve tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile karın çakrasını uzun
eşitlemiş olursunuz.
3. gün: Sol eli MİDE çakrasına, diğerini kök çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Mide çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla karın, kalp, boğaz, alın
ve tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile mide çakrasını uzun
eşitlemiş olursunuz.
4. gün: Sol eli KALP çakrasına, diğerini kök çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Kalp çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla karın, mide, boğaz, alın
ve tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile kalp çakrasını uzun
eşitlemiş olursunuz.
5. gün: Sol eli BOĞAZ çakrasına, diğerini kök çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Boğaz çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla karın, mide, kalp, alın
ve tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile boğaz çakrasını uzun
eşitlemiş olursunuz.
6. gün: Sol eli ALIN çakrasına, diğerini kök çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Alın çakrasındaki el sabit duracak, diğer el sırasıyla karın, mide, kalp, boğaz
ve tepe çakralarını beşer dakika dolaşacak. Bu çalışma ile alın çakrasını uzun
eşitlemiş olursunuz.
7. gün: Sol eli TEPE çakrasına, diğerini alın çakrasına koyun. 5 dk. dolduktan
sonra, Tepe çakrasındaki el sabit duracak, diğer el yukarıdan aşağıya doğru
sırasıyla çakraları yani; boğaz, kalp, mide, karın ve kök çakralarını beşer dakika
dolaşacak. Bu çalışma ile tepe çakrasını uzun eşitlemiş olursunuz.
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ÖNERİ
1. Uzun çakra eşitleme çalışmalarını, 7 günlük blok
çalışmadan sonra tek tek de çalışabilirsiniz.
Örneğin boğazınız mı ağrıyor, o zaman sadece
boğaz çakrasını dengelemek için kullanabilirsiniz.
Midenizde bir sorun mu var, sadece mide
çakranıza dengeleme çalışmasını yapabilirsiniz.
2. ÖDEVler bittikten sonra; isterseniz kısa çakra
eşitlemesinin bir başka şeklini de 5’şer dk.olmak
üzere gün aşırı çalışabilirsiniz. Bu durumda;
- Kök + Tepe
- Karın + Alın
- Mide + Boğaz
- Son olarak Kalp + Timüs bezi üzeri

PRATİK NOTLAR


1a, 1b ve 1c maddelerinde gösterilen el pozisyonları standart
Reiki enerji çalışmalarıdır. Bunun dışında bedenin hangi
bölgesinde sorun varsa oraya da eller koyularak Reiki uygulaması
yapılabilir.



Eğer kol ve/veya bacaklarda bir sorun varsa bu standart
çalışmaların sonuna sayfa 32’de yer alan “kol ve bacak eşitleme
çalışmaları” da eklenebilir.



Uzun çakra eşitleme pozisyonlarını hem kendinize, hem de bir
başkasına uygulayabilirsiniz. Başkasına uygularken kişi ister
oturur, ister yatar durumda olsun fark etmez.
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2. BAŞKASINA REİKİ UYGULAMASI
Aşağıda yer alan bilgiler, benim ve Reiki eğitimi almış ve kullanmış olan kişilerin
yaşadıkları ile Reiki öğretmenlerimin notlarından derlenip oluşturulmuştur.
Uygulama Öncesi Pratik Detaylar;
 Reiki enerjisi uygulama çalışması yaptığınız kişilere, uygulama sırasında
yaşayabilecekleri çeşitli duygular ve tepkiler olabileceğini, bunların da doğal
olduğunu söylemelisiniz. Örneğin ;
- bedenin değişik yerlerinde karıncalanma hissi,
- boğaz kuruması, burun akması,
- sıcaklık ya da soğukluk hissi,
- uykuya dalma,
- istemsiz hareketler, duygusal tepkiler (ağlamak, gülmek gibi),
- kaşıntı hissi, terleme,
- mide guruldaması,
- ağrı ya da acının aniden artması (ilk Reiki uygulamasından sonra kendisini bir
ihtimal daha kötü hissedebileceğinin ve bu durumun da birkaç gün içinde ortadan
kalkacağının alıcıya söylenmesi).

 Reiki enerji uygulamasının var olan rahatsızlıklara yardım için kullanıldığı, asla
tıbbi tedavinin yerine geçmediği ve uygulamanın yaklaşık ne kadar süreceği
özellikle belirtilmelidir.
 Alıcıya, kollarını kavuşturmaması ve bacaklarını çapraz yapmaması konusu
söylenmelidir.
 Alıcının kalp, göğüs, genital bölgeleri ile kök çakrasına çalışırken eller, ilgili
bölgeye dokunmayacak şekilde o bölgenin biraz uzağında olabilir.
 Deri yanıklarında, kas yırtılmalarında ve varis olan yerlere uygulama yaparken,
eller, sorunlu bölgeye dokunmadan o bölgenin biraz uzağında olmalıdır.
 Alçı ya da bandajlı durumlarda, eller alçı ya da bandajın üzerine konularak Reiki
enerjisi verilir.
 Genelde, siz yoğun sıcaklık hissederken uygulama yapılan kişi vücudunda
soğukluk hissedebilir. Buna tedbir olarak yakınınızda bir örtü bulundurmanızda
fayda vardır.
 Ellerin her zaman “sıcak” olmaması ya da akışı hissetmemeniz Reiki enerjisinin
akmadığı anlamına gelmemektedir. Enerji akışı kendini alıcının ihtiyacına göre
ayarlamaktadır. Alıcının ne kadar enerjiye ihtiyacı varsa, o kadar enerji
almaktadır. Bu durum her uygulamada değişiklik gösterebilmektedir.
 Uygulama yapılan kişi eğer hiçbir şey hissetmiyorsa ona, bunun gerekli olmadığı,
sonucunu ilerleyen günlerde görebileceği belirtilmelidir.
 Her uygulamadan sonra toksinlerin kolay atılabilmesi için bol su içilmesi gerektiği
söylenmelidir.
 Reiki uygulaması sırasında, uygulamaya başlamadan önce alıcıya belirttiğiniz
gibi, bloke olmuş enerjiler çözülmeye başladığı zaman ağlamak, gülmek gibi
duygusal tepkiler ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kişinin bu duyguları
dengelenene kadar Reiki uygulamasına devam edilmelidir.
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 Reiki uygulamasını, birbirini izleyen dört gün süresince yapmak idealdir. Bu süre,
bedenin enerjiyle dolmasını ve toksinlerin tam olarak atılmasını sağlayacaktır. Bu
sırada gözlemlenen ağrıların artması ya da ağlamak, gülmek gibi duygusal
tepkiler iyileşmenin birer belirtisidir.
 Kronik rahatsızlıklarda bu dört günlük süreyi takip eden günlerde, haftada bir ya
da iki uygulama şeklinde çalışmaya birkaç hafta daha devam edilebilir.
Uygulamaya Başlarken;
 İyi havalandırılmış, temiz bir oda hazırlayın.
 Mutlaka ellerinizi yıkayın.
 Hem sizin, hem uygulama yapacağınız kişinin saat ve takılarını çıkartması tavsiye
edilir.
 Uygulamaya başlamadan önce Reiki enerjisine aracı olduğunuzu hatırlayın.
 Arzu edilirse odada mum yakabilir, eğer alıcının kokuya alerjisi yoksa ve isterse
tütsü kullanabilirsiniz. Her ikisinin de durağan ve negatif enerjiyi yok edici özelliği
vardır. Ayrıca ametist gibi yarı değerli bir taşı da odada bulundurarak taşın negatif
enerjiyi temizleme özelliğinden faydalanabilirsiniz.
 Uygulamaya başlarken içinizden geçireceğiniz bir “niyet” Reiki enerjisinin akması
için gereken bir işarettir. Niyetinizi “tüm benliğimi ve kalbimi Reiki’ye açıyorum” ya
da “kendimi Reiki’ye açıyorum ve Reiki akıtıyorum” şeklinde bir cümleyle
belirtebilirsiniz.
 Eğer uygulama yaptığınız kişi de arzu ederse, çalışmanızı hafif bir müzik eşliğinde
sürdürebilirsiniz.
Uygulama Yaparken;
 Uygulamaya, alıcının aurası düzeltilerek başlanır. Bunun için ellerinizle alıcının taç
çakrasından başlayarak ayaklara kadar, yumuşak hareketlerle hafif elips çizecek
şekilde üç taraftan (alıcı oturuyorsa dört tarafından) düzeltme yapılır (çakra-aura
bölümü; RS-33, RS-22). Bu işlem, alıcıda rahatlatıcı bir etki yarattığı gibi zamanla
sezgileriniz güçlendikçe alıcının blokajlı ya da problemli yerlerini hissetmenizi de
sağlar. Ancak, ayaklardan başa doğru geri dönüldüğünde kollarınızın bedeninize
yakın olmasına dikkat edilmeli, özen gösterilmelidir.
 Alıcının heyecanlı olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, ilk önce birkaç dakika
mide çakrası üzerinde durun. Eğer alıcı oturma konumunda ise ellerinizi kısa bir
süre omuzlarına koyun.
 Parmaklarınız birbirine bitişik ve hafif kavisli olmalıdır. Ellerinizi yavaşça uygulama
yapacağınız kişinin üzerine koyun ve her pozisyonda 3-5 dakika arasında kalın.
Eğer uygulama yaptığınız kişi dokunulmaktan hoşlanmıyorsa, elleriniz bedenden
biraz uzak olacak şekilde çalışmayı yapabilirsiniz.
 Uygulama yaptığınız kişide gözlemlediğiniz iç çekmesi, el ve bacaklarda oluşan
kıpırtılar uygulamanın doğal bir seyridir.
 Beden üzerinde soğuk ya da sıcak algıladığınız bir bölgeye gelirseniz, bu durum
size problemin kaynağını bulduğunuzu gösterir. Enerji akışının normal hale
geldiğini hissedene kadar bu bölgede kalın. Bu arada gerekli bölge üzerinde
temizleme yapabilirsiniz.
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Şöyle ki; bir el o bölgede sabit tutulur, diğer el ile
blokaj,
spiral
şeklinde
sanki
bir
şeyi
çekiyormuşçasına döndürülerek alınır ve sabit elle
kesme hareketi yapılır ve temizleyici, dönüştürücü
özelliğe sahip mor enerjiye atıldığı düşünülerek,
diğer elle pozitif, temiz enerji getirilir. Bu işlem
normal bir hızda yapılır.
İlgili bölgenin enerjisi dengelenene kadar Reiki
uygulamasına devam edilir.
 Tam bir Reiki uygulaması için 1-1,5 saatinizi ayırın. Bebeklerde, çocuklarda ve
yaşlılarda bu süre daha kısa tutulur.
 Alıcının uygulama sırasında uyuması mümkündür. Böylece zihin tarafından
müdahale görmeyen enerji serbestçe akabilir. Uygulama bittikten sonra, alın
çakrasına 2-3 dakika Reiki enerjisi vermek uykulu zihni açar. Ayaklara da Reiki
enerjisi vermek uyku sersemliğini geçirir. Eğer Reiki uygulamasından sonra araba
kullanılacaksa, kişinin tam olarak uyanık olmasının gerektiği belirtilmelidir.
 Eğer eksik organ veya uzuvlar varsa, oralara da sanki mevcutlarmış gibi Reiki
enerjisi verilmelidir. Örneğin kesik bir kol ile birlikte buna takılmış olan proteze de
uygulama yapılmalıdır.
 Uygulamayı bitirmek için özel bir söze veya düşünceye gerek yoktur. Eğer Reiki 2
uyumlaması alınmışsa, en sonunda bedeni kapsayacak şekilde 1. sembolü çizip,
içinizden sembolün ismini üç defa söyleyerek uygulamayı bitirebilirsiniz. Bu, Reiki
uygulamasının etkisinin uzun süre devam etmesini sağlar.
 Çalışmayı bitirdiğiniz zaman, alıcının aurasını tekrar taç çakradan başlayarak
ayaklara doğru yumuşak bir şekilde üç taraftan (oturuyorsa dört tarafından) düzeltin.
 Uygulama yaptığınız kişiye ve evrensel kaynağa teşekkür edin.
 Son olarak her iki elinizi birbirinden sıyırır gibi çırpın ve çırparken de her türlü
olumsuz enerjiyi, temizleyici ve dönüştürücü özelliği olan mor enerjiye bıraktığınızı
düşünün veya söyleyin.
 Uygulama bittikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Kronik bir hastalık için
uygulama yapılıyorsa (kanser, AIDS, felç gibi), duş almak enerjisel açıdan
rahatlamanızı sağlar.
 Alıcının kısa bir süre dinlenmesini ve bol su içmesini sağlayın. Bu, toksinlerin
vücuttan atılmasına yardımcı olacaktır.
 Uygulama bittikten sonra odayı tekrar havalandırın ve yaktıysanız mumu
söndürün. Ellerinizle odanın içine Reiki enerjisini akıtarak, odanın enerjisini
temizleyin. Temizleme işi için eğer Reiki 2 uyumlaması alınmış ise 1. sembolü ya
da (2+1) i kullanabilirsiniz. Konuya ait detay bilgiye “Reiki 2. aşama” bölümünde
yer verilmiştir.
 Bazen, Reiki uygulamasından faydalanamadıklarını belirten kişiler olabilir. Artık
tüm hastalıkların zihinsel kökenli olduğu bilinmektedir. Bu görüşe göre iyileşme
zihinde başladığı an, Reiki enerjisi de buna paralel fayda sağlamaya başlar. Eğer
kişi buna istekli değilse, Reiki enerjisi ile sadece geçici bir rahatlık elde edebilir.
Bunu göz önünde bulundurmanız uygulamalarınıza ışık tutar, daha rahat
çalışmanızı sağlar.
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Başkasına Reiki uygulamasını, kısa veya uzun olmak üzere iki şekilde çalışabilirsiniz.
2-a) BAŞKASINA KISA REİKİ UYGULAMASI
Genel Bilgi


Aşağıdaki her bir pozisyon 3 - 5 dakika arası uygulanmalıdır.



Enerji çalışmalarına niyetinizi belirterek ve kişinin Aurasını düzelterek başlayınız.

Aura Düzeltme RS - 22
Uygulamanın başında alıcının aurası, taç çakradan ayakların bitimine doğru dört taraftan
(bedenin ön, arka, sol ve sağ tarafları) yavaşça düzeltilir. Ayaklardan başa doğru gelirken,
ellerin bedeninize yakın olmasına dikkat edilir.

RS – 23
Eller, başın üstü (taç çakra) kapanmayacak şekilde başın iki yanına konulur.
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RS – 24
Eller alın çakrasında ve kutbunda.

RS - 25
Eller boğaz çakrasında ve kutbunda.

RS - 26
Eller kalp çakrasında ve kutbunda.

RS - 27
Eller mide çakrasında (solar pleksus) ve kutbunda.
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RS - 28
Eller karın çakrasında (sakral) ve kutbunda.

RS - 29
Eller kök çakrasında ve kutbunda.
Bu şekilde çalışılamadığı zaman, kişinin önüne geçilir ve iki el de bedene değmeden
biraz uzaktan kök çakrasına Reiki enerjisi aktarılır.

RS - 30
Avuçlar diz kapaklarını kapsayacak şekilde eller her iki diz üzerinde.
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RS – 31
Eller her iki ayak bileğinde.

RS - 32
Eller ayak tabanlarında.

Bu şekilde çalışılamadığı zaman, iki el de bedene değmeden kişinin ayaklarına biraz
yukarıdan Reiki enerjisi aktarılır.

Son olarak Aura tekrar düzeltilir;

Aura Düzeltme
Uygulamanın sonunda alıcının aurası, tekrar taç çakradan ayakların bitimine doğru
dört taraftan (bedenin ön, arka, sol ve sağ tarafları) yavaşça düzeltilir.
Ayaklardan başa doğru gelirken, ellerin bedeninize yakın olmasına dikkat edilir.
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HATIRLATICI NOT

Uygulamayı bitirdikten sonra, her iki elinizi ellerinizden
bir şeyleri sıyırıp atar gibi yapın. Ve bunu yaparken de
her türlü negatif enerjiyi, temizleyici, dönüştürücü
özelliğe sahip MOR ENERJİYE bıraktığınızı düşünün
veya söyleyin, ellerinizi yıkayın ve su içmeyi hep
hatırlayın.

PRATİK NOTLAR


Bu uygulamanın sonuna kısa/uzun çakra dengeleme - eşitleme
pozisyonları da eklenebilir.



Eğer kol ve bacaklarda bir sorun varsa bu standart çalışmaların
sonuna sayfa 32’de yer alan “kol ve bacak eşitleme
çalışmaları”ndan ihtiyaç duyulan eklenebilir.
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2-b) BAŞKASINA UZUN REİKİ UYGULAMASI
Genel Bilgi


Aşağıdaki her bir pozisyon 3 - 5 dakika arası uygulanmalıdır.



Enerji çalışmalarına niyetinizi belirterek ve kişinin Aurasını düzelterek başlayınız.

Aura Düzeltme RS – 33
Uygulamanın başında alıcının aurası, taç çakradan ayakların bitimine doğru elips şeklinde,
soldan, ortadan ve sağdan olmak üzere, bedenin üç tarafından yavaşça düzeltilir. Ayaklardan
başa doğru gelirken, ellerin bedeninize yakın olmasına dikkat edilir.

RS – 34
Ellerinizi gözler ve yanakların üzerine gelecek şekilde
yerleştirin.
Bu pozisyon; göz, sinüs ve diş problemleri, baş ağrısı,
grip, ateş, alerji, astım, migren, menenjit ve stres içindir.
Tüm kronik hastalıklar için, çalışmalara dahil edilmesinde
faydalı bulduğum bir pozisyondur.

RS - 35
Ellerinizi şakakların üzerine gelecek şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon ile; beynin sol ve sağ lopları (mantıksal ve
duygusal) dengelenir. Streste çok rahatlatıcıdır. Göz, sinüs
ve diş problemleri, baş ağrısı, migren, menenjit, gripte
etkilidir.
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RS – 36
Ellerinizi kulakların üzerine gelecek şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon; grip, ateş, migren, her türlü kulak problemleri,
baş dönmesi ve denge içindir.

RS – 37
Ellerinizi başın arkasına parmak
kavrayacak şekilde yerleştirin.

uçlarınız

enseyi

Bu pozisyon; baş ağrısı, göz problemleri, burun kanaması,
astım, alerji, migren, epilepsi, menenjit, karın ağrısı, korku
ve endişe içindir.

RS – 38
Ellerinizi köprücük kemiğin üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; boğaz problemleri, bademcik, grip, öksürük,
ses kısıklığı, guatr, her türlü kilo problemleri, anjin, astım,
epilepsi, yüksek-düşük tansiyon, çarpıntı, konuşma
problemleri, kendini ifade etme ve iletişim içindir.

RS – 39
Ellerinizi göbek deliğinin sağ tarafına yerleştirin.
Bu pozisyon; ateş, karaciğer ve safra kesesi,
pankreas, kalp, onikiparmak bağırsağı, kalın bağırsak
problemleri,
sarılık,
şeker,
kanser,
sindirim
bozuklukları, hemoroit, toksin atılması, depresyon,
denge içindir.

RS – 40
Ellerinizi göbek deliğinin sol tarafına yerleştirin.
Bu pozisyon; ateş, kalp, mide, enfeksiyonlar, dalak,
pankreas sorunları, şeker, kansızlık, kalın-ince
bağırsak, kanser içindir.
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RS – 41
Bir elinizi göbek deliğinin yukarısına (midenin üzerine),
diğer elinizi altına yerleştirin.
Bu pozisyon; bütün mide ve safra kesesi problemleri,
kalp, sarılık, bağırsaklar, hemoroit, şeker, kanser ile
enerji depolamak, canlılığı artırmak, heyecan, kızgınlık
ve şok gibi durumlar içindir.

RS – 42
Ellerinizi leğen kemiğinin üzerine, kasıklara
doğru “V” şeklinde yerleştirin.
Bu pozisyon; göz, her türlü kilo problemleri,
guatr, migren, astım, alerji, sindirim sorunları,
kanser, bağırsaklar, yumurtalıklar, prostat,
mesane sorunları, adet ve menopoz dönemi şikâyetleri, cinsel sorunlar, meme-rahimyumurtalık tümörleri, bacak ağrıları ve depresyon içindir.

RS – 43
Ellerinizi kalp çakrası üzerine “T” oluşturacak
şekilde yerleştirin.
Bu pozisyon; bağışıklık sistemi, grip, ateş, öksürük,
meme
tümörleri/kistleri,
kalp
rahatsızlıkları,
akciğerler, anjin, astım, bronşit, guatr, duygusal
sorunlar ve depresyon içindir.

RS – 44
Ellerinizi dizlerin üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; bacak, eklem ve romatizma ağrıları, kireçlenme,
eklem iltihapları ve varisler içindir.

RS – 45
Ellerinizi ayak tabanlarına yerleştirin.
Bu pozisyon; baş ağrısı, şok durumları, ayak sorunları, varis,
romatizma, bacak ağrıları, eklem rahatsızlıkları ile tüm çakralara ve
bedene enerji akımı içindir. Özellikle kök çakradaki enerjinin bloke
olmasından kaynaklanan tüm rahatsızlıklar için temel pozisyondur.

www.evreninhediyesi.com

Copyright © SerapToyata, 2014

29

RS – 46
Ellerinizi kürek
yerleştirin.

kemiklerinin

yukarısına

doğru

Bu pozisyon; baş ağrısı, boyun, omuz ve sırt
problemlerinde, stres ve gerginlikte etkilidir.

RS – 47

Ellerinizi böbreklerin üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; kalp, akciğerler, böbrekler, sinirler, sırt ağrıları,
alerji, ateş, toksinlerin atılması, stres ve şok içindir.

RS – 48
Ellerinizi bel bölgesine yerleştirin.
Bu pozisyon; böbrekler, akciğerler, bel rahatsızlıkları, sırt
ağrıları, alerjiler, siyatik, lenfler, kalça problemleri içindir.

RS – 49
Ellerinizi kuyruk sokumu-kök çakra üzerine ”T” şeklinde
yerleştirin.
Bu pozisyon; bağırsak, sindirim ve mesane sorunları, idrar
yolları, hemoroit, prostat, jinekolojik sorunlar, bacak
sorunları, siyatik, varis içindir.

RS – 50
Ellerinizi dizlerin arkasına yerleştirin.
Bu pozisyon; bacak, eklem ve romatizma ağrıları,
kireçlenme, eklem iltihapları, varisler ve spor kazaları
içindir.
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RS – 51
Parmak uçlarınızı ayak parmak uçlarıyla aynı yönde ve
değecekmiş gibi yerleştirin.
Bu, topraklama pozisyonu olup, Reiki enerji uygulama
çalışmasının da sonudur.

Son olarak Aura tekrar düzeltilir;

Aura Düzeltme RS - 52
Uygulamayı bitirirken, başında olduğu gibi alıcının aurası, taç çakradan ayakların bitimine
doğru elips şeklinde soldan, ortadan ve sağdan olmak üzere, bedenin üç tarafından yavaşça
düzeltilir.
Ayaklardan başa doğru gelirken, ellerin bedeninize yakın olmasına dikkat edilir.
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HATIRLATICI NOT

Uygulamayı bitirdikten sonra, her iki elinizi
ellerinizden bir şeyleri sıyırıp atar gibi yapın. Ve
bunu yaparken de her türlü negatif enerjiyi,
temizleyici, dönüştürücü özelliğe sahip MOR
ENERJİYE bıraktığınızı düşünün veya söyleyin,
ellerinizi yıkayın ve su içmeyi hep hatırlayın.

PRATİK NOTLAR


Bu uygulamanın sonuna kısa/uzun çakra dengeleme - eşitleme
pozisyonları da eklenebilir.



Eğer kol ve bacaklarda bir sorun varsa bu standart çalışmaların
sonuna sayfa 32’de yer alan “kol ve bacak eşitleme
çalışmaları”ndan ihtiyaç duyulan eklenebilir.
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3. BACAK VE KOL EŞİTLEME POZİSYONLARI
Aşağıdaki pozisyonları hem kendinize, hem de başkasına uygulayabilirsiniz. Kişi ister
oturur, ister yatar durumda olsun fark etmez.

1. BACAKLARdaki romatizma, yorgunluk ağrıları, varis, siyatik, kırıklar ve
kramplarda her iki bacağa da uygulanır.

RS - 53
Bir el ayak tabanında sabit kalacak şekilde, diğer el bilekte.

RS - 54

Bir el ayak tabanında diğer el dizde.

RS - 55
Bir el ayak tabanında diğer el kalçada.

Öneri
Eğer belde bir sorun varsa
bir el ayak tabanına diğer
el bele konularak çalışma o
bacakta bitirilir.

Aynı pozisyonlar diğer bacağa da uygulanır.
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2. KOLLARdaki romatizma, yorgunluk ağrıları, boyun, omuz, sırt ağrılarında
her iki kola da uygulanır.
a)

Kendinize uygularken;

RS – 56
Her iki el üst üste.

RS – 58
Her iki el dirsekte.

RS – 57
Her iki el bilekte.

RS - 59
Her iki el omuzların dışında.

RS - 60
Her iki el ensenin iki yanında.

ÖNERİ
Eğer boyunda bir sorun
varsa (boyun fıtığı, ağrısı vs)
bir el ense köküne diğeri
onun altına boyun omurlarına
konularak çalışma bitirilir.
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b) Başkasına uygularken;
(Kişi ister oturur, ister yatar durumda olsun fark etmez)

RS - 61
Kişinin eli eller arasına alınır.

RS – 62
Bir el avuçta sabit, diğer el bilekte.

RS - 63
Bir el avuçta, diğer el dirsekte.

RS - 64
Bir el avuçta,diğer el omuzda.

RS - 65
Bir el avuçta, diğer el ense kökünde.

Aynı pozisyonları diğer kola da uygulayın.
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4. ÇEŞİTLİ EŞİTLEME POZİSYONLARI
Aşağıdaki pozisyonları sadece başkasına uygulayabilirsiniz.

1. Vücudun sol ve sağ taraflarının dengelenmesi, omurga
temizlenmesi için ancak başkasına uygulanır (hara eşitlemesi).

kanalının

RS - 66

RS - 67

Bir el iki ayak arasında, diğer el kök çakrada

Bir el kök çakrada, diğer el ense
kökünde.

RS - 68

RS – 69

Bir el ense kökünde diğer el taç çakrada.

Bir el taç çakrada, diğer el dışa
dönük şekilde biraz ilerisinde.
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2. Sırt ağrısı, kemik rahatsızlıkları, romatizma, bacak ağrıları, duruş
bozukluklarından kaynaklanan enerji dengesizliklerinde kullanılır, varsa kök
çakradaki tıkanıklığı, blokajı çözer.

RS - 70

RS - 71

Bir el kök çakrada, diğer el sol ayak tabanında.

Bir el kök çakrada, diğer el sağ
ayak tabanında.

RS - 72

RS - 73

Bir el kök çakrada, diğer el sol omuzda.

Bir el kök çakrada, diğer el sağ
omuzda.
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3. Bel bölgesindeki rahatsızlıklar, kalça problemleri, sırt ve omuz ağrıları,
omurga ve kemiklerle ilgili bütün rahatsızlıklarda ve iç enerjilerin
dengelenmesi için yapılır.

RS - 74

RS - 75

Bir el sağ ayak tabanında, diğer el çapraz
olarak sol kalçada.

Bir el sol ayak tabanında, diğer el
çapraz olarak sağ kalçada.

RS - 76

RS - 77

Bir el sağ kalçada, diğer el sol omuzda.

Bir el sol kalçada diğer el sağ
omuzda.

www.evreninhediyesi.com

Copyright © SerapToyata, 2014

38

4. Baş bölgesindeki yoğunluklarda, boyun problemlerinde, romatizma, eklem
iltihabı ve kemiklerle ilgili bütün rahatsızlıklarda uygulanır.

RS - 78
Bir el iki ayak arasında ve kök çakra hizasında, diğer el sol kalçada.

RS - 79
Bir el iki ayak arasında, diğer el sağ kalçada.

RS - 80
Bir el ense kökünde, diğer sol kalçada.

RS - 81
Bir el ense kökünde, diğer el sağ kalçada.
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5. REİKİ UYGULAMALARINA AİT DİĞER POZİSYONLAR
Aşağıdaki pozisyonların her biri birbirinden bağımsızdır. İhtiyaç duyulan bir
veya birkaç pozisyonu çalışmalarınıza katabilirsiniz.

RS - 82
Ellerinizi taç çakrayı kapatmayacak şekilde
başın iki yanına yerleştirin.
Bu pozisyon; merkezlemek, baş ağrısı, migren,
baş dönmesi, denge bozukluklarında, stres ve
gerginlik içindir.

RS - 83
Ellerinizi omuz başlarının üzerine koyun.
Bu pozisyon; kol ile ilgili her türlü problemlerde, heyecan ve
şok gibi durumlarda etkendir.

RS - 84
Ellerinizi her iki göğüsün üzerine yerleştirin.
Bu pozisyon; meme tümörleri-kistleri ile bedendeki dişi ve
erkek enerjilerin dengelenmesi içindir.

RS – 85
Ellerinizi kalçanın sağ ve sol tarafına yerleştirin.
Bu pozisyon; her türlü bacak, bel problemleri, sara
nöbetleri öncesi ya da sonrası ve varis içindir.
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RS – 86
Bir elinizi alın çakrasına, diğer elinizi karın çakrasına
yerleştirin.
Bu pozisyon; sakinleşip uykuya hazır hale gelmeniz, stres
ve şok içindir.

RS – 87
Bir elinizi mide çakrasına, diğer elinizi karın çakrasına
yerleştirin.
Bu pozisyon; enerji depolamak, güçlenmek içindir.

RS – 88
Ellerinizi, önce “T”
bölgesine yerleştirin.
Daha sonra ellerinizi
omurgaya yerleştirin.

pozisyonu

alt

yaparak

boyun

alta gelecek

şekilde

Kök çakraya kadar bu pozisyonu uygulayın. Kök
çakraya gelince tekrar “T” pozisyonu ile bitirin.
Bu pozisyon; omurga ve sırt problemlerinde, disk kayması ve duruş bozuklukları içindir.
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RS - 89-a
Bir eli sol kaba etine, diğer eli sağ topuğa
yerleştirin.
Bu pozisyon; siyatik ağrıları içindir.

RS - 89-b
Bir eli sağ kaba etine, diğer eli sol topuğa
yerleştirin.
Bu pozisyon; siyatik ağrıları içindir.

RS – 90
Parmak uçlarınız topuklara doğru olacak şekilde
ellerinizi yerleştirin.
Bu pozisyon ile ayaklardan bedene güçlü bir
enerji akımı olur. Bütün bedeni güçlendirmek
içindir.
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6. OMURGA TEMİZLİĞİ
Tüm enerji uygulama çalışmalarında öğrettiğim ve uygulanmasını önerdiğim bir
yöntemdir.
Daha öncede belirtildiği gibi fiziksel bedenin sağlıklı ve dengede olması, yaşam
enerjisinin bedende rahat akmasına bağlıdır. Tepe çakradan başlayıp, kuyruk
sokumuna kadar devam eden “omurga kanalı” bedendeki en önemli enerji yoludur.
Ana kanal niteliğindeki bu kanalın enerjisinin bloke olması, bedendeki tüm enerji
akışını etkiler.
Omurga kanalı boyunca sıralanan çakralarda yapılan enerji temizleme çalışmalarının,
“omurga kanalı” üzerinde de yapılması gerekir. Eğer omurga kanalı tıkalı ise, sadece
çakraların temizlenmesi yeterli olmayacaktır. Bunun için;

RS – 91

1. Omurga temizliğini yapacağınız kişiyi oturtun ve yanına geçin.
2. Bütün bu çalışmaları “eterik parmakları” kullanarak da yapabilirsiniz. Eterik
parmaklarınızı çakra-aura bölümünde sayfa 10’da yer alan bilgiler doğrultusunda
oluşturabilirsiniz. Ve bu parmaklar ile bedeni içten tarayarak çalışabilirsiniz.
3. Omurga temizliği her iki el kullanılarak yapılır. Parmaklarınızı hafif açarak ve bir
miktar kıvırarak tarak gibi kullanın. Ellerinizi omurganın önünde ve arkasında
olmak üzere bedene çok yakın olarak tutun.
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4. Daha sonra kuyruk sokumu hizasından başlayarak ellerinizi aynı anda ve hizada
yukarı doğru, tek tek çakralardan geçerek, tüm beden boyunca yavaşça hareket
ettirin. Elleriniz başın üstünde, tepe çakrasında birleşene kadar devam edin.
5. Tepede toplanan bloke olmuş enerjiyi, iki elinizle kavrayıp kopartır gibi bir
hareketle ayırın. Daha sonra elinizle tuttuğunuz negatif enerjiyi, temizleyici ve
dönüştürücü özelliği olan mor enerjiye attığınızı düşünün.
6. Bu hareketi bedende genel bir rahatlık sağlayana kadar tekrar edebilirsiniz. Eğer
enerjileri hissedecek kadar pratik yaptıysanız yeterli olup olmadığına siz karar
verin. Bunu hissedemiyorsanız en az 9-10 kere bu işlemi tekrarlayın.
7. Ellerinizi kaydırarak çalışırken bazı bölgelerde blokajlar olduğunu hissedebilirsiniz.
Bu durumda ellerinizi saat yönünde döndürerek sanki bir ip yumağı sarıyormuş
gibi çalışmaya devam edin. Ya da o bölgede tarama hareketini birkaç kere daha
yapın. Böylece o bölgede bulunan negatif enerji harekete geçer ve çözülme
işlemini sağlamış olursunuz. Eğer 2. aşama Reiki uygulayıcısı iseniz, içinizden 1.
sembolün mantrasını (ismini) söyleyerek çalışmanıza devam edebilirsiniz.
Hala enerji blokajını hissediyorsanız;
8. Ellerinizi kaydırarak yapılan tarama işlemini, 2-3 kere boğaz çakrasına kadar
uygulayın.
9. Bu bölgeye kadar yükselen negatif enerjiyi ağızdan dışarı doğru boşaltabilirsiniz.
Bunun için uygulama yaptığınız kişiye derin bir nefes almasını söyleyin. Bir eliniz
ensede iken nefes vererek ağızdan bırakabilir.
10.Eğer negatif enerji fazla ise lastik gibi uzayabilir. Tamamen bitmeden çalışmayı
kesmeyin. Gerekirse ağızdan dışarı doğru bir halat topluyormuş gibi çekmeye
devam edin. Bu sırada ağız kapanmamalıdır.
Topladığınız enerjiyi MOR ENERJİYE bırakmayı hep HATIRLAYIN.
11.Aynı işlem, rahatlık sağlanana kadar ya da çıkan enerjinin renginin berraklaştığını
hissedene kadar çalışmaya devam edilmelidir. Özellikle mide ve boğaz
çakralarında fazla miktarda negatif enerji birikmişse çalışma sırasında mide
bulantısı ve öksürme hissi olabilir. Bu durum normal olup çalışmayı kesmek için
sebep değildir. Bu gibi durumlarda çalışmaya özellikle devam edilmelidir.
12.Çalışma bittiğinde ellerinizi yıkayın.
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REİKİ POZİSYONLARINDA SÖYLENEBİLECEK
ONAYLAMA CÜMLELERİ

1.

GÖZLERDE;







2.

Sevgiyle ve şevkatle bakıyorum ve görüyorum.
Yaşamımdaki güzellikleri ve iyilikleri görmeyi seçiyorum.
Ben yaşama sevgiyle, güvenle ve cesaretle bakıyorum. Şimdi ve daima.
Kendi güzelliğimi görmeyi seçiyorum.
Yaşadığım tüm olayların oluş sebeplerini görüyorum ve anlıyorum.
Tüm olaylara, hayata, dünyaya Tanrı’nın gözleriyle bakıyorum.

ŞAKAKLARDA;
 Tam gerektiği anda gereken herşeyi hatırlamaya ve fark etmeye niyet
ediyorum ve izin veriyorum.
 Kendimi çevreme sevgiyle ve olduğum gibi gösteriyorum.
 Tanrısal benliğimle var olmayı seçiyorum.
 Ben dengedeyim.

3.

KULAKLARDA;
 Sevgiyle duyuyorum ve dinliyorum.
 Bugüne kadar duymaktan hoşlanmadığım her şeyin şifalanmasına niyet
ediyorum ve izin veriyorum.
 Duymam gereken her şeyi sevgiyle duymayı seçiyorum.
 Yüreğimin sesini duymayı ve dinlemeyi seçiyorum. Şimdi ve daima.
 İçsel dengemi kuruyorum ve bunu bütüne yansıtıyorum.

4.

BAŞIN ARKASINDA;








5.

Dişi ve erkek enerjilerim denge ve uyum içinde.
Kendimi ve yaptığım her şeyi sevgiyle onaylamayı seçiyorum.
Ben kendimi tam olduğum gibi seviyorum ve onaylıyorum.
Ben kendim ile barışığım.
Ben Tanrıyla, evrenle bir ve bütünüm.
Korku üreten düşüncelerimin şifalanmasına niyet ediyorum ve izin veriyorum.
Zihnimi sevgi, neşe dolu ve huzur hissettiren düşüncelerle besliyorum.

ENSEDE;
 Ben inatçılığı bırakıyorum, esnek olmayı seçiyorum.
 Hayatı bir yük olarak taşımaktan vazgeçiyorum ve akışta olmayı seçiyorum.
 Bir durumu değerlendirmenin sayısız yolu olduğunu biliyorum ve bunu kabul
ediyorum.
 Başkalarının bakış açılarını fark etmeyi ve anlamayı seçiyorum.
 Evrenin olumlu desteği her zaman benimledir.
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6.

BOYNUN İKİ YANINDA;
 Ben kendimi her zaman, her yerde tam olması gerektiği gibi sevgiyle,
cesaretle ve özgürce ifade ediyorum.
 Benim için değişim kolaydır. Değişmeye ve gelişmeye hazırım. Şimdi ve
daima.
 Olumsuz düşünce, duygu ve inanç kalıplarımı değiştirmeyi seçiyorum.
 Değişmemi ve ilerlememi engelleyen düşünce kalıplarımı fark etmeyi ve
değiştirmeyi seçiyorum.
 Ben yaratıcılığımı sevgiyle, güvenle ve kolaylıkla ifade ediyorum.
 Yaşamda kendimi esnek bir şekilde ifade ediyorum.

7.

BİR EL BAĞIRDA, DİĞER EL KALP ÇAKRASINDA;












8.

Bağışıklık sistemim sağlıklı, denge ve uyum içinde çalışıyor.
Kendimi sevgiye açıyorum ve sevgiyi kabul ediyorum.
Şu andan itibaren kendime şevkatle davranmayı seçiyorum.
Hayatıma gelen her şeyin sevgiyle gelmesine izin veriyorum.
Sevgiyle var olmayı, sevgiyle yaratmayı ve sevgiyle paylaşmayı seçiyorum.
Hayatımda sevgiyi, neşeyi ve coşkuyu yaratıyorum.
Bugüne kadar yaşadığım tüm kırgınlıklarımı bırakıyorum. Bugüne kadar
yaşadığım ani kayıpların (ölüm, iflas gibi), kalp çakramdaki tüm izleri
şifalanıyor. Şimdi ve daima.
Affetmek, benim için düşündüğümden daha kolay gerçekleşiyor.
Kendimi seviyorum; bu yüzden tüm geçmişimi ve geçmişteki deneyimlerimi
kolaylıkla affediyorum ve kendimden özgür bırakıyorum.
Bugüne kadar bana zorluk yaşatan tüm insanları bağışlamayı seçiyorum.
Bunu sevgiyle ve kolaylıkla yapıyorum.
Yaşamın tüm güzelliklerini fark etmek için zaman ayırıyorum ve fark
ediyorum.

BİR EL MİDEDE, DİĞER EL GÖBEK ALTINDA;
 Dile getiremediğim öfkelerimin mide çakramdaki tüm izlerinin şifalanmasına
izin veriyorum.
 Kendime güveniyorum, hayatın akışına güveniyorum.
 Yaşadığım ilişkilerimin sevgi boyutunda olmasına izin veriyorum.
 Yeniliklere açığım. Yeni fikirleri ve deneyimleri kolaylıkla hazmediyorum.
 Kendimle, çevremle ve hayatla ilgili tüm ön yargılarımı bırakıyorum.
 Hayatımda her şey yolunda. Huzurluyum, dengedeyim ve sevgideyim.

9.

KASIKLARDA;
 Cinsel kimliğimi sevgiyle onaylıyorum.
 Bedenimi seviyorum ve tam olduğu gibi onaylıyorum.
 Cinsellikle ilgili yaşadığım tüm olumsuz olayların karın çakramdaki izlerini
siliyorum, iptal ediyorum.
 İçimdeki yaratıcı gücün ortaya çıkmasına izin veriyorum.
 Var olan her şeyin sınırsız bolluğuna kendimi açıyorum ve hayatıma sevgiyle
kabul ediyorum.
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10. BELDE;
 Kendimi geçmişimden özgür kılıyorum. Geçmişimle ilgili tüm bağlarımı
kesiyorum. Anda yaşamayı seçiyorum.
 Yaşamın akışına güveniyorum.
 Bu hayatı sevgiyle ve keyifle yaşıyorum. Bu hayatı kendime maddi ve manevi
kolay kılıyorum.
 Hayatım bereket ve bolluk içinde.
 Şu andan itibaren yokluk bilincime sebep olan eski sınırlı düşünce ve inanç
kalıplarımın şifalanmasına niyet ediyorum ve izin veriyorum.
 Kendimi tam olduğum gibi tüm fiziksel ve ruhsal özelliklerimle sevgiyle kabul
ediyorum ve onaylıyorum.
 Dünya ve hayatla olan bağım sağlam ve güçlüdür.
 Bedenimdeki tüm hücreler, organlar ve sistemler, sağlıklı, denge ve uyum
içinde çalışıyorlar.
11. DİZLERDE;






Yaşamda esnek olarak var olmayı seçiyorum.
Yaşamla uyum içindeyim.
Hayatımdaki değişikliklere kolaylıkla uyum sağlıyorum.
Rahatlıkla ilerliyorum ve değişiyorum.
Egomu yaratan ve besleyen tüm düşüncelerimden ve duygularımdan kendimi
özgür kılıyorum. Ben sevgiyle var olmayı seçiyorum.

12. SOL AYAKTA;






Attığım her adımı sevgiyle ve dengeyle atıyorum.
Hayatta keyifle, güvenle ve kolaylıkla ilerliyorum.
Beni taşıdığı için ayaklarıma teşekkür ediyorum.
Yaşamla uyum içinde yol alıyorum.
Bacaklarım beni daima doğru zamanda, doğru yere, çalışmalara ve insanlara
götürür.

13. SAĞ AYAKTA;
Sol ayaktaki onaylamaların aynısı.
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