
1 
 

Gendai Reiki Mesterek nemzetközi közös szabványai 
Gendai Reiki Gyógyító Egyesület 

Felülvizsgált és érvényes: 2021. március 1-től 

A Gendai Reiki Mesterek Nemzetközi Közös Szabványait (a továbbiakban: a Közös Szabványok) a jó 

erkölcs, a méltóság és az etika fenntartása érdekében állították fel, amelyeket a Hiroshi Doi által 

képviselt Gendai Reiki Healing Association – Gendai Reiki Gyógyító Egyesület – határozott meg. 

(rövidítve, GRHA) 

Minden Gendai Reiki Mesternek be kell tartania az alább felsorolt előírásokat. 

A Gendai Reiki hivatalos tanfolyami jegyzeteit érintő szabályok: 

1. A Gendai Reiki hivatalos kézikönyvek japán, angol és spanyol nyelven érhetők el és a tartalmuk 

minden nyelven megegyezik. A hivatalos japán kézikönyvek 2012-ben készültek el és a jelenlegi 

verzióra módosultak. A hivatalos angol és spanyol kézikönyveket 2020-ban felülvizsgálták. 

Bizonyítékul, hogy a Reiki Japánból származik, a kézikönyvek borítóján a japán címer található, amely 

Japán nemzetét képviseli. 

2. Minden Gendai Reiki Mesternek meg kell vásárolnia a hivatalos kézikönyveket a GRHA hivatalos 

forgalmazóitól. 

3. Minden Gendai Reiki Mesternek a legfrissebb hivatalos kézikönyveket kell használnia. A GRHA 

hivatalos forgalmazói mindig a legfrissebb kézikönyveket terjesztik. 

4. A hivatalos kézikönyveket csak azok a Gendai Reiki Mesterek vásárolhatják meg, akik a hivatalos 

kézikönyvek használatával személyesen elvégezték a Gendai Reiki tanfolyamokat. 

5. Az engedély nélküli anyagok (hamisított kézikönyvek vagy a hivatalos kézikönyvektől eltérő 

anyagok) felhasználásával lebonyolított tanfolyam nem elismert érvényes Gendai Reiki kurzusnak. Ha 

Ön egy ilyen szemináriumon vett részt, akkor nem rendelkezik Gendai Reiki mester vagy gyakorló 

tanúsítvánnyal *1 

6. A régebbi kézikönyveket használó Gendai Reiki Mesternek azonnal át kell váltania a legújabb 

hivatalos kézikönyvekre. Ha továbbra is használja a régebbi kézikönyveket, miután elolvasta a Gendai 

Reiki Mesterekre vonatkozó Nemzetközi Közös Szabványokat, akkor tilos használni a „Gendai Reiki 

Ho”, „Gendai Reiki” nevet, és „現代 霊 気”, „現代 霊 気 法”, „現代 レ イ キ” és a „現代 レ イ キ 法” 

kifejezéseket. 

7. A hivatalos kézikönyvek másolása és módosítása szigorúan tilos. 

8. Ne adja ki, ne mutassa meg és ne hozza nyilvánosságra a hivatalos kézikönyveket. 

9. Bevezetés és I. szint a Gendai Reiki Ho fontos alapját képezik a kezdők számára. Ezt a két hivatalos 

kézikönyvet együtt kell megvásárolni és tanítani a Gendai Reiki Ho jobb megértése érdekében. 
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10. A hivatalos kézikönyv első vásárlásakor a Gendai Reiki Mesternek el kell küldenie a forgalmazónak 

a Gendai Reiki mesterfokozat oklevelének másolatát, a tanátadási vonal igazolását és a befizetési 

bizonylatot, melyet aláírásával hitelesít. 

11. A hivatalos kézikönyvek fordítása:  

➢ A hivatalos kézikönyvek engedély nélküli fordítása szigorúan tilos.  

➢Ha szeretne részt venni a hivatalos kézikönyvek az ön anyanyelvére történő lefordításában, vegye 

fel a kapcsolatot a GRHA-val. Miután aláírta a fordítási szerződést a Hiroshi Doi-val, elkezdheti a 

fordítást. 

A Gendai Reiki tanfolyam tartását érintő szabályok: 

1. A Gendai Reiki Mestereknek a tanfolyam tartásakor a legfrissebb hivatalos kézikönyveket kell 

használnia. A nem engedélyezett anyagok felhasználásával lebonyolított kurzus nem elismert Gendai 

Reiki tanfolyamként. Ha egy tanátadási vonalba tartozik egy olyan mester, aki a nem engedélyezett 

anyagok felhasználásával tanít, az illető személy és az általa összes avatott nem elismert, mint 

Gendai Reiki mester. 

2. A virtuálisan tartott tanfolyam és a távavatás szigorúan tilos. Az a személy, aki távavatást kapott, 

nem elismert Gendai Reiki Mesterként vagy gyakorlóként. Ha a tanátadási vonalba tartozik egy olyan 

mester, aki távavatásokat végez, az illető személy és az általa összes avatott nem elismert, mint 

Gendai Reiki mester. A japán eredeti Usui Reiki Rendszerben a Reiki egy kéz-elhelyezéses kezeléssel 

kezdődik, azzal a céllal, hogy a személy szellemi fejlesztés útján elérje Anshin Ritsumeit. A táv-

beavatás nem tartozik a Mikao Usui Sensei filozófiájához. Az Usui Sensei filozófiájával helyesen kell 

átadnunk a tiszta Reiki energiát; ezért a Gendai Reiki Ho nem engedélyezi a táv-beavatást. 

3. Ne változtassa meg a Gendai Reiki Ho beavatás módszereket. Minden Gendai Reiki Ho beavatás 

Mikao Usui Sensei filozófiáját és tudatos rezgéseit tartalmazza. Bármely más gondolat, filozófia és 

szimbólum hozzáadása a Reiki különböző típusaiból az energia tisztaságának az elvesztését 

eredményezi. Fordítson különös figyelmet az I. szint első beavatására, mivel ez fontos alapot fog 

teremteni a haladó szintek összes beavatásához. 

4. A Gendai Reiki Ho beavatás és a Reiju módszereket csak a IV. szint hallgatóinak szabad 

megtanítani, minden szükséges információval, amelyet a IV. szint hivatalos kézikönyve ír le és a 

személyes kontaktusú szemináriumon oktatnak. 

5. A Gendai Reiki Ho szimbólumokat nem szabad nyilvánosságra hozni vagy megjeleníteni azok 

számára, akik még nem érte el a megfelelő szintet. 

6. A Gendai Reiki Mesternek írásbeli igazolást és helyes energiavonalat kell adnia a hallgatójának a 

képzést követően. A bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a Gendai Reiki Ho-t megtanították a 

személynek. Az energiavonalnak Mikao Usui Senseijel kell kezdődnie, és minden mestert fel kell 

sorolnia a hallgatóig. 

7. Amikor címét Gendai Reiki Mesterként sorolja fel, kerülje az összetévesztő cím, például az „Usui 

Reiki Mester” együttes használatát. Félreértéshez vezethet, hogy a Gendai Reiki Ho és a japán Eredeti 

Usui Reiki Ryoho különbözik egymástól. 
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A Gendai Reiki Ho iskola vagy csoport neve 

A Gendai Reiki mestere dönthet az iskola vagy a csoport nevéről a saját felelősségére. Ha egy ország 

vagy régió nevét használ az iskola vagy csoport nevére, a mesternek meg kell szereznie egyetértését 

ugyanazon a területen található összes többi iskola és csoport részéről. Kérjük, jóhiszeműen beszélje 

meg a kérdést, elkerülve a súrlódásokat és a konfliktusokat. 

A közös szabványokat szükség szerint felülvizsgálják. 

*1, *2: Azok, akik a portugál, a kínai és a tajvani kiegészítő anyagok felhasználásával teljesítették a IV. 

Gokuikaiden szintet, Gendai Reiki mesterekként elismertek. Ez ideiglenes intézkedés a hivatalos 

kézikönyv elkészültéig. Miután elkészült a hivatalos kézikönyv, a Nemzetközi Közös Szabványokat kell 

alkalmazni. 

 

Hiroshi Doi, a Gendai Reiki Gyógyító Egyesület képviselője 

 

 

A Gendai Reiki Mesterek nemzetközi közös szabványai eredeti angol nyelvű forrása: 

2021. márc. 1.: http://www.gendaireiki.net/kokusai-kijun-English.pdf 

2020. szept. 1.: http://www.gendaireiki.net/kokusai-english.pdf 

2019. április 1.: http://www.gendaireiki.net/English.pdf 

 

Hivatalos Gendai Reiki jegyzet disztribúciós kontaktok és email címek: 

http://www.gendaireiki.net/dairiten-Distributor-Listing9.11.2020.pdf 

A  Gendai Reiki Gyógyító Egyesület hivatalos weboldala: 

Japán:  http://www.gendaireiki.net 

Angol: https://www.greiki.net 

 

 

Fordítás: Szabó Gábor, jikidenreiki.hu 
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