תוכנית הרישום לקרונה רייקי®
מטרת תוכנית הרישום של קרונה רייקי® היא להבטיח את שלמות ושימור מערכת הקרונה רייקי® על ידי דרישה שכל
המורים ישתמשו בתוכנית לימודים בסיסית משותפת ,כולל שימוש בסמלים זהים ,כיוונונים זהים ועל ידי קביעת סטנדרטים
לחומרי הלימוד ומעוגנים בקוד אתי .התוצאה הרצויה היא שהערך והמהות של קרונה רייקי® ישארו ללא שינוי.
ישנן מערכות ריפוי אחרות ,כולל סייקם רייקי ,רייקי טיבטי ובמיוחד אוסואי רייקי ,בהן נעשו שינויים יסודיים במהלך הזמן,
הן בכוונה תחילה והן בשוגג על ידי אנשים ,דבר שהביא לידי ריבוי שיטות בהן מערכות אלו נלמדות .למרות זאת ,השיטות
ממשיכות להיקרא באותם שמות למרות שבמקרים רבים השינויים הביאו לכך שהמערכת שונתה בצורה מאוד משמעותית
והיא שונה לחלוטין מהמהות ומהאנרגיה של המערכת המקורית .כתוצאה מכך ,השם בו מכנים את המערכת אינו מזהה באופן
ראוי את מה שמלמדים.
בעוד שהמרכז מכיר במסגרת עקרונותיו הבסיסיים בערכם של כל מתרגלי הרייקי והזרמים השונים ,המרכז מאמין גם שיש
ערך בשימור השלמות של מערכת הקרונה רייקי® .כתוצאה מכך ,זמן קצר לאחר פיתוח המערכת וכינויה בשם קרונה
רייקי® בשנת  ,1995המרכז רשם את השם "קרונה ר ייקי" במשרד רשם השמות האמריקאי והרחיב את הרישום למדינות
רבות בעולם ,כולל ישראל .נקטנו בצעד זה על מנת לשמור על השם כך שהוא תמיד ייצג את אותה שיטת לימוד ואת אותה
מערכת ריפוי .לכן ,כאשר אתה מפרסם ומלמד קרונה רייקי® ,אנשים יזהו זאת כהכשרה איכותית.

דרישות התוכנית
 .1עליך ללמוד קרונה רייקי® אצל מורה הרשום במרכז.
 .2אם תהפוך למורה ,עליך להשתמש בדרישות הלימוד המינימליות כפי שמתואר בעמוד הבא.
 .3עליך להסכים לפעול על פי קוד האתיקה המתואר בהמשך.
 .4עליך להירשם לתוכנית על ידי מילוי ושליחת טופס הרישום ,ולאחר מכן למקם את החותם המוזהב ואת מספר הרישום על
התעודה שלך.
 .5אם אתה מלמד ,עליך לנפק לתלמידים את התעודות המסופקות על ידי המרכז ולשלוח למרכז את טפסי הרישום של כל
התלמידים .תעודה אחת מסופקת עם כל חוברת שנרכשת מהמרכז.
 .6טפסי המשוב לסדנה הם לשימושך אך משתמשים בהם גם בסדנאות של מורים מורשים של המרכז.
 .7עליך להשתמש בסמל ® לצד השם קרונה רייקי® בכל פרסומיך ועליך לציין שקרונה רייקי® הוא שם רשום של המרכז
הבינלאומי להכשרת רייקי.
 .8הודע לאלו המלמדים קרונה רייקי® ,ואינם רשומים ,שעליהם להירשם לתוכנית ,אם אתה נמצא בקשר איתם.
אין כל תשלומים נוספים ואנחנו מעודדים באופן פעיל את כל אלו המעונינים ללמד קרונה רייקי® לעשות כן.

קרונה רייקי® מחוץ לארה"ב
יש לנו נציגים לקרונה רייקי® בכ 25-מדינות ברחבי העולם ,כולל ישראל .יש באפשרותך לפנות לנציג באזורך על מנת להזמין את
החוברות ,תעודות ,חותמים מוזהבים ,מספרי רישום ולרשום את תלמידיך לתוכנית .תוכל לפנות למדור המתאים באתר האינטרנט של
המרכז בכתובת  www.reiki.orgאו באתר האינטרנט של הנציג בישראל בכתובת  .www.rudy.org.ilבנוסף ,החוברות של קרונה
רייקי® תורגמו לשפות רבות ,כולל עברית .אם יש לך שאלות כלשהן ,נא פנה אלינו.

רשום לעומת מורשה
תוכנית הרישום ( )Registeredלקרונה רייקי® היא תוכנית שונה מהתוכנית למורים מורשים ( )Licensedמטעם המרכז .אם למדת
קרונה רייקי® ,אין כל צורך בהכשרה נוספת .אם למדת לדרגת מאסטר בקרונה רייקי® ,אתה מוסמך וכשיר ללמד לאחר סיום הסדנה.
התוכנית למורים מורשים מ טעם המרכז הוא מורכבת יותר ודורשת לפחות שנה של לימודים כולל השתתפות בכל הסדנאות של המרכז,
חזרה על הסדנאות ,סיוע בהוראה בסדנאות ועוד .התוכנית למורים מורשים מטעם המרכז אינה זמינה כרגע לתלמידים מישראל.

דרישות לימוד מינימליות
 .1יש להשתמש באותם סמלי קרונה רייקי® אשר מלמדים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי.
 .2יש להשתמש באותם כיוונונים לקרונה רייקי® אשר אותם מלמדים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי.
 .3יש להשתמש באותן חוברות קרונה רייקי® בהן משתמשים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי .עליך לרכוש את
החוברות מהמרכז  -אסור לשכפל את החוברות באופן עצמאי! החוברות נמכרות במחיר מוזל למורים רשומים אשר
רוכשים כמויות של חמישה עותקים ומעלה.
 .4יש להסביר את הסמל המסחרי של קרונה רייקי® ואת תוכנית הרישום לתלמידים ולקבל מהם טפסים מלאים.
 .5להנפיק לתלמידים תעודות המסופקות ביחד עם החוברות .יש למלא את שם התלמיד ואת התאריך ולחתום .מספר
הרישום והחותם המוזהב ישלחו לתלמיד כאשר נקבל את טופס הרישום שלו.
 .6יש ללמד את הנושאים הבאים:
א .תיאור ההיסטוריה של קרונה רייקי® כפי שמופיעה בחוברת.
ב .הסבר איך לצייר כל סמל ולוודא שכל תלמיד משנן וזוכר אותם.
ג .הסבר איך להפעיל את הסמלים.
ד .הסבר על השימוש של כל סמל.
ה .העברת הכוונון המקורי עבור כל דרגה שנלמדת.
ו .יש לאפשר מספיק זמן לתרגול כל סמל.
ז .בסדנת מאסטר ,יש להדגים ולאפשר תרגול מספיק של כל כוונון.
ח .יש להדגים ולאפשר תרגול של קריאות קצובות וריפוי קולי.
ט .יש לאפשר מספיק זמן לתרגול שימוש בכל סמל.
 .7דרישות מינימום למשך כל סדנה:
א .מתרגל קרונה רייקי® דרגה ראשונה  5-7 -שעות
ב .מתרגל קרונה רייקי® דרגה שניה  5-7 -שעות
ג .קרונה רייקי® מאסטר דרגה ראשונה  5-7 -שעות
ד .קרונה רייקי® מאסטר דרגה שניה  5-7 -שעות
ה .קרונה רייקי® מאסטר דרגה ראשונה ושניה  14-21 -שעות המחולקות לפחות ליומיים.
 .8יש לערוך מבחן בכתב על הסמלים.
 .9יש לספק לתלמיד טפסי משוב לסדנה.
 .10יש להעביר את טפסי המשוב וטפסי הרישום למרכז.

קוד אתיקה
 .1להיות בהסכמה ובשיתוף מלא עם עקרונות הרייקי של אוסואי ,פילוסופיית המרכז ומטרותיו.
 .2לכבד את ערכם של כל מתרגלי ומורי הרייקי ללא קשר לשושלת שלהם ולשיוך הארגוני שלהם .להימנע מלומר
דברים שליליים על מתרגלי ומורי רייקי אחרים.
 .3לפעול ליצירת הרמוניה ושיתוף חברי בין כל מתרגלי ומורי הרייקי ללא קשר לשושלת שלהם ולשיוך הארגוני
שלהם.
 .4לעודד את כל התלמידים להשתמש בהדרכה הפנימית שלהם על מנת לבחור ממי לקבל טיפולי רייקי וממי ללמוד
רייקי כולל האפשרות ללמוד אצל יותר ממורה אחד.
 .5לעודד באופן גלוי את הלקוחות והתלמידים לעשות כמיטב יכלתם בכל תוכנית רייקי בה יבחרו להשתמש.
 .6תמיד לפעול ולעודד את הלקוחות והתלמידים לרפא את עצמם ולעודד ולסייע להם בצמיחה העצמית שלהם כמו גם
בהתפתחות עיסוקם ברייקי.
 .7תמיד לנהוג בתלמידים ובלקוחות בכבוד רב .לעולם לא לעסוק בפעילות לא חוקית או לא מוסרית עם הלקוחות
והתלמידים .לעולם לא לגעת במקומות מוצנעים ופרטיים ,לעולם לא לבקש מהם לפשוט את בגדיהם ,ולעולם לא
לרמוז ,לדבר או להתבדח בנושאים מיניים.
 .8להימנע משימוש בסמים ובאלכוהול במהלך כל הפעילויות המקצועיות.
 .9להיות אמין בפרסום .להיות מוכנים לדון בפתיחות על הנושאים הנכללים בסדנאות הרייקי שלך ,עלות הסדנאות,
ומשך הזמן המוקדש בסדנה לכל תלמיד .פרסומות צריכות לכלול תאור מה התלמידים יהיו מסוגלים לבצע בסיום
הסדנה.
 .10לעולם לא להשתמש בסדנה בחומר המוגן בזכויות יוצרים ללא רשות מבעל הזכויות ומבלי מתן קרדיט מתאים.
 .11לעולם אין לתאר בצורה מטעה את מה שאת/ה מציע/ה במסגרת טיפולי וסדנאות רייקי.
 .12להיות פתוח/ה להמשיך בתהליך של שיפור הכישורים המקצועיים על ידי לימוד ,התנסות ורכישת מיומנות.
 .13לפעול להשגת ריפוי עצמי כדי להמחיש ולבטא את מהות הרייקי בכל דבר שאת/ה עושה.
 .14הסבר/י ללקוח את יתרונות הרייקי והדגש/י הרייקי אינו מבטיח ריפוי ,ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי או
פסיכולוגי.
 .15ציין/י שרייקי פועל בשיתוף עם שיטות אחרות לטיפול רפואי או פסיכולוגי .אם למטופל יש בעיה רפואית או
פסיכולוגית ,הצע/י להם שבנוסף לטיפולי הרייקי ,הם יפנו להתייעץ עם מטפל מוסמך ,אם הם לא עושים כך עדיין.
 .16לעולם אין לאבחן מצב רפואי או פסיכולוגי או להמליץ על לקיחת תרופות .לעולם אין להציע שהמטופל ישנה או
יפסיק לקיחת תרופה שנרשמה על ידי מטפל מקצועי אחר ולעולם אין להתערב בטיפול מקצועי אחר.
 .17ועדה מיוחדת תבדוק כל דיווח על הפרת קוד האתיקה .אם לאחר בירור יתברר כי אכן יש אמת בדיווח ואכן הייתה
הפרה של קוד האתיקה ,עשויה הועדה להמליץ על הרחקה מתוכנית ההרשמה של קרונה רייקי®.

טופס רישום לתוכנית הרישום של קרונה רייקי®
אם ברצונך ללמד קרונה רייקי® ו/או לפרסם את העיסוק בקרונה רייקי® ,נא קרא וחתום על טופס זה ושלח אותו לנציג
קרונה רייקי® בישראל ,אשר כתובתו מופיעה בתחתית הטופס.

אני מבין שקרונה רייקי® הוא שם רשום של המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי .כאשר אלמד קרונה רייקי® או אפרסם את
עיסוקי בקרונה רייקי® ,אני מתחייב למלא אחר הוראות בסיסיות אלו:
 .1למדתי קרונה רייקי® ממורה הרשום במרכז.
 .2כאשר אלמד ,ארכוש את החוברות עבור הסדנה מהמרכז או מהנציג של המרכז בישראל.
 .3אשתמש בדרישות הלימוד המינימליות של קרונה רייקי® כפי שמתוארות על ידי המרכז.
 .4אני מתחייב לנהוג לפי קוד האתיקה של קרונה רייקי® כפי שמתואר על ידי המרכז.
 .5אמקם על התעודה שלי את החותם המוזהב ואת המספר הסידורי שאקבל מהמרכז ,על ידי נציגו בישראל ,אלא אם הם
כבר נמצאים שם.
 .6אם אהיה מורה לקרונה רייקי® ,אספק לתלמידים תעודות שיסופקו לי על ידי המרכז או על ידי נציגו בישראל ,ואעביר
למרכז או לנציגו בישראל את טפסי הרישום של כל התלמידים .תעודה אחת מסופקת עם כל חוברת שנרכשת מהמרכז או
מנציגו בישראל.
 .7כאשר אלמד ,אוודא שכל תלמיד ממלא את טופס הרישום לתוכנית הרישום של קרונה רייקי® ואשלח אותם למרכז או
לנציגו בישראל.
 .8אשתמש בסימן ® בצמוד לשם קרונה רייקי® בכל פרסומיי ואציין שקרונה רייקי® הוא שם רשום של המרכז
הבינלאומי להכשרת רייקי.
 .9אם אפגש עם מורים לקרונה רייקי® אשר אינם רשומים במרכז אודיע להם על כך שעליהם לעשות זאת.
 .10אני מבין שאני אדם עצמאי מבחינה עסקית ואני אחראי להתנהלות הכספית שלי.

חתימה ________________________________________ :תאריך_____________________________ :
שם מלא__________________________________________________________________________ :
שם באנגלית (באותיות דפוס)____________________________________________________________ :
כתובת מלאה_______________________________________________________________________ :
טלפון _____________________________________ :נייד___________________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני_________________________________________________________________:
שם המורה ____________________________________ :מספר רישום של המורה___________________ :
נציג קרונה רייקי® בישראל:

נמרוד קדם
ת.ד ,514 .נס ציונה 7410401
טלפון 050-9380388
אימייל  , rudy@rudy.org.ilאתר אינטרנט http://www.rudy.org.il

