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Om Reikins själ och språk
Reikins själ är den första boken som skrivits av tre världskända

Reikimasters. Aldrig tidigare har tre Reikimasters från skilda grenar
och med sådana omfattande bakgrunder förenats för att skriva en bok
och delge sina erfarenheter. För att citera författarna: ?Vi beslöt att
skriva denna bok tillsammans för att dela med oss av vår kärlek och
kunskap om Reiki till varandra och till Reikikretsarna. Det är vår
förhoppning att kärleken för varandra och för Reiki kommer att

spridas till allt Reikifolk runt om i världen.?

Reikins själ innehåller en stor mängd information om Reiki som
aldrig tidigare har samlats på ett ställe. Ett brett spektrum av ämnen
sträcker sig från undersökandet av en vetenskaplig förklaring av

Reikienergi till Reiki som en andlig väg. I boken finner du också den
senaste kunskapen om dr Usuis ursprungliga healingmetoder, hur

Reiki för närvarande praktiseras i Japan, en analys av den



västerländska utvecklingen av Reiki, samt en diskussion om vilken
riktning Reikin antas ta i framtiden.

En definition av Reiki ingår, samt kurstablåer, en djupgående analys
av Reikisymbolerna och en diskussion om lärare/elev-förhållandet.
Kapitlen om dr Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata och
andra viktiga personer, kompletterat med originalskrifter gör denna
bok till ett viktigt dokument för aktuell Reikihistoria. Ytterligare 20
Usui-Reikitekniker, vilka inte har publicerats tidigare, tillsammans

med Hayashis healingguide, fullbordar denna handbok med
Reikikunskap.

Alla viktiga aspekter av Reiki förklaras ingående och den senaste
kunskapen och utvecklingen, liksom de ursprungliga traditionerna

presenteras här.

Ur innehållet:
* Reiki i Västvärlden
* I Takatas fotspår
* Reiki i Japan

* En analys av Reikitecknet
* De sju grundläggande livsenergiernas egenskaper

* Varför människor blir sjuka
* En vetenskaplig förklaring av Reikienergi

* Resan från huvudet till hjärtat och från hjärtat till magen
* Reiki som en andlig väg
* De fem Reikiprinciperna
* Reiki Ryohos fem mål

* Relationen mellan Reikilärare och elev
* Meningen med Reikisymbolerna och mantrana

* Reikins utveckling i Japan
* Dr Usuis Reikitekniker (20 st)

* Healingtekniker enligt dr Chujiro Hayashi
* Förklaring av de enskilda positionernas effekt vid fullständig

kroppsbehandling
* Intensifiering av kraften i 1:a graden

* Vandrande på Reikis väg - Att arbeta med livsprinciperna i teori
och praktik

* Harmoni mellan alla Reikigrupper
* Reikins framtid
* och mycket mer...

Författarna

Walter Lübeck har varit aktiv som andlig lärare sedan 1988. Han
undervisar över hela världen i RegnbågsReiki-systemet som han själv
har utvecklat, samt i Tre-strålars-meditation och lemurisk tantrism.



De tre principerna personligt ansvar, kärlek och medvetande är
viktiga rättesnören för honom, både i det privata och i yrkeslivet.

Med sitt arbete vill han bidra till gryningen av en ny gyllene tidsålder
på jorden så snart som möjligt.

Han tycker att det är mycket viktigt att andlig kunskap används för
att höja livets holistiska kvalité. Med sina varierande

undervisningsämnen som Reiki, meditation, NLP*, shamanism,
tantrism, homeopati, näringslära, kampsporter, feng shui och arbete
med kristaller försöker han att förena de olika esoteriska vägarna och
dess kunskap för att hjälpa sina elever optimalt med att göra framsteg
på sin individuella väg. Walter Lübeck är en mycket karismatisk och
engagerad lärare som tar upp konkreta och angelägna frågor för oss.

Han har gjort resultaten av sin forskning tillgängliga för allmänheten
i 20 böcker, som har översatts till mer än ett dussin språk, samt i
olika artiklar i facktidningar och undervisande videoband. Sex av

hans böcker behandlar ämnet Reiki: Reik
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