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  یژاپن ریکی فرقه در کیهانی حلقه عرفان فرقه یابیریشه
  

  reza626@gmail.com  حوزه علمیه قم چهارآموخته سطح دانش/  قاسمی محمودرضا
  13/3/1393ـ پذیرش: 15/12/1392دریافت: 

  چكيده
علی طاهري از اواسط دهه هفتاد شمسی فعالیت خود را در حـوزه عرفـانی فرقه عرفان حلقه کیهانی، به سرکردگی محمد

هـاي مربیهنـوز ایـن نحلـه توسـط  ،رغم دستگیري ويبه اوج خود رسید و علی 80و درمانی آغاز کرد و در اواسط دهه 
پردازد. طاهري بحث فرادرمـانی و اصـطالح هاي این مرز و بوم میدر سطح کشور به راهزنی ایمان جوانان و خانواده خود

اش دانسته و همگان را دعـوت بـه تجربـه در ایـن مـورد مـی خود ساخته سایمنتولوژي را کرامت خود در مکتب عرفانی
ط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یـا همـان روح نماید، تجربه اي که شر

و الهاماتی اسـت کـه از سـوي  کند که تمام این مباحث به او وحی شدهالقدس است. وي با این فریب بزرگ اوال ادعا می
انیا او درصـدد بیـان عرفـان اصـیل ایرانـی و این مباحث را از جایی اقتباس نکرده است و ث خداوند به وي صورت پذیرفته

 کنـد کـه الهامـاتاین مقاله سعی دارد این دو ادعا را باطل نماید و به این منظور این تحقیق مشخص مـی. اسالمی است
 از جملـهنی ژاپنی) ظهور و بـروز داشـته اسـت. انرژي درمادي دیگر همچون ریکی (مورد ادعاي وي قبال در مکاتب الحا

 درمـان تفـویض، شفا دهـی در حلقـه و ریکـی، موارد تشابه بین این دو نحله عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندي آن،
 در ریـزي بـرون محافظ، يالیه اتصال، از قبل اجازه مذهبی، هر به اعتقاد از رهایی خاص، و دیده آموزش شخص توسط
 سـبب حلقـه و ریکی در درمان بودن، شاهد و تسلیم ریکی، و قهحل در کردناسکن بیماري، دوباره بازگشت حلقه، و ریکی

و  شـودشعور کیهانی؛ که این همه شـباهت کـذب ادعـاي دوم او را نیـز سـبب مـی از سپاسگزاري مراتب وجود، وحدت
 و غیر الهی بودن آن مشهود است. بلکه مخالف قرآن بوده ؛عرفان او اسالمی نیست تنهانهنماید مشخص می

  القدس.روح، تسلیم، تفویض، کیهانی شعور، اتصال، ریکی، حلقه عرفان ها:کلیدواژه

Ma'rifat-i Adyān _________________________________________ Vol.5, No.3, Summer, 2014  

۸۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  حلقه عرفان
  فرقه رهبر و مؤسس

 دو و همسـر داراي، مسـلمان مـادري و پدر از، کرمانشاه 1335 متولد محمدآقا فرزند، طاهري محمدعلی
 است. تهران ساکن، فرزند
 تـأمین کارمنـد کـه، خـواهرش شـغل دلیلبه، ابتدایی دوره گذراندن از پس و چهل دهه اواخر در او

 بخـش در، تهـران بـه ورود ابتـداي در پـدرش کردنـد. عزیمت تهران به خانواده همراه هب، بود اجتماعی
، او جـوانی و نوجـوانی دوران درو  منـدهعالقـ فنی کارهاي بهکم کم محمدعلی. داشت اشتغال خدماتی

 سـاده خیلـی موتورهاي با هواپیماهایی. آنها بود او همساالن و جوانان توجه مورد هواپیما ماکت و پرواز
 ابتکـاراتی بـه دسـت آن در گـذاريسـوخت و انـدازيراه و موتور گذاشتن با و خریدندمی را پیچیده تا

 از و گرفتـه قـرار سـاواك توجه مورد، جوانان اختراعات و ابداعات نمایشگاه در شرکت باي و. زدندمی
 و نبـوده موفـق درسی پیشرفت در، همهاین با، بود کرده دریافت جایزه ویدا)(ه وقت وزیرنخست دست

 و داده انجـام وي بـا هـاییمالقـات، سـاواك نامورأم 1355 سال در شودمی گفته بگیرد. دیپلم توانستن
 دانشـجویان کنتـرل جهـت در او کـردن بورسیهو  آمریکا کشور به وي اعزام قبال در که کنندمی پیشنهاد

  یفتاد.ن اتفاقاین کار  عمل در، دیپلمدلیل نداشتن به ولی !نماید همکاري آنان با آمریکا ساکن یایران
 پیـدا خلـق فـدایی هايچریک گروهک و ماتریالیسم به هاییگرایشوي ، اسالمی انقالب پیروزي با
 کشـف هـکگرو ایـن هـاياعالمیه و باکت تعدادي، وي منزل از اسالمی انقالب کمیته بازرسی در .کرد
 همـراه بـه و داده تغییر را خود مسکونی منزل، مقطع این در .بود بازداشت نیز کوتاهی مدت براي و شده

  .)1392، ینیام( شد منتقل، بودند ساخته کرج اطراف در که منزلی به، خانواده

  طاهري زندگي مبهم و تاريك دورة
 خـارجی هـايکشـور بـه سـفر بـا، بود هبازماند ایران در تحصیل از پی در پی هايشکست با که طاهري

 يشـورهاک از ژاپـن رایـز، اسـت تیـاهم حائز سفر نیا( دکر عزیمت ژاپن به ابتدا. داشت تحصیل ادامه در سعی

 و زبـان ایـن فراگیـري بـودن مشـکل علت هب، خودش گفتۀ به اما ؛)است یشرق يهاعرفان شبه رواج در مطرح
  گوید:می طاهري .شتبازگ کشور به داًمجد سالیک حدود از پس، مخارج باالبودن

 یـه، شـدممـی آشناآنها  زبان با بایستیمی، بودم شده پذیرفته که، وسداء آکادمی دانشگاه در ژاپن در من
ـتن زبان. گرفتم یاد رو فالن و مکالمه از بخشی و موندم ماه شش پنج شاید ماهی چند  بـود دانشـگاه نوش

 خـط نـوع سـه دو کـانجی حروف اصطالح به بحث این نه! مدید که شما خدمت کنم عرض بعد دیگه.
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 طوالنیه. و مفصل خیلی این آقا دیدم ،رسید که کانجی به. گرفتم یاد رو کاتاگانا و هیراگانا، دارند جداگانه
 یعنـی کنـی؟مـی توجه کامل. نیستند بلد کانجی گیرنمی دیپلم تا خودشون اینا ،دیدم رسید که کانجی به

 مـن حوصـلۀ در ایـن که گفتم بشه. کامل بگیرن که دیپلم تا گیرندمی یاد تیکه تیکه هی ناای کشه.می طول
  .الف)1392، يطاهر( برگشتم و نیست

 سـفر در .بپـردازد تحصیل به آنجا دانشگاه در تا رفت ترکیه به شوهرخواهرش و خواهر همراه به ،سپس
 بـه دانشـگاهی ولی، کرده تحصیل» ارتادو« دانشگاه در کندمی ادعا اینکه. دارد وجود ابهاماتی ایشان ترکیۀ

. دارد وجـود» خاورمیانـه« معنـی بـه» ارتادوغو« نام به دانشگاهی البتهیافت نشده است.  ترکیه در نام این
 دانشـگاه آن در تحصـیل بـر دالّ مـدرکی هـیچ ایشان ضمن در و نشده ثبت دانشگاه آن در وي نام ولی
 کارشناسـی دوره یـک پایان از قبل یعنی، سال سه از پس، خودشان گفتۀ طبق همچنین. است کردهن ارائه

  است! بازگشته کشور به
، اسـت بـوده شاقلبـی خواسـتۀ که، فنی مهندسـی همان »مکانیک مهندس« را خود ایران در طاهري

 جـايبـه و اندکرده نامثبت ترکیه ي»اورتادو« دانشگاه درکند می اظهار ایشان خود هرچند. کندمی معرفی
 نـامیثبـت، شد مشخص تحقیقاتی از پس البتهاند. کرده انتخاب را محیط مهندسی اشتباهاً، فنی مهندسی

 فـوق اظهـارات اگر حتی ،است نشده پذیرامکان یا قطعی، قبول مورد دیپلم ارائه عدم دلیل به یا و نداشته
  باشد.می دکترحتی  و مکانیک مهندسفاقد مدرك  ایشان هم باز، باشد درست

  چيست؟ ريكي
 حیـات تجدیـد ژاپـن در اوسویی میکائو دکتر توسط م19 قرن اواسط در، کیهانی انرژيمعناي به »ریکی«

  کند:می نقل چنین ار اوسویی دکتر پژوهش داستان، )م1900ـ1980( هاوایو تاکاتا اعظم استاد یافت.
 جماعـت ایـن شـاگردان از تن چند روزي .بود وتوکی در مسیحی دین علوم مدرسه مدیر اوسویی میکایو
ـنوند؟نمـی چیزي، بردهمی کارهب مسیح عیسی که شفابخشی هايروش از چرا: پرسیدند او از مذهبی  و ش

ـین بـه پاسـخ تـوان اوسـویی دکتر ازآنجاکه بخشد؟ شفا راآنها  دردهاي است قادر اوسویی دکتر آیا  چن
، هـاپرسـش ایـن پاسخ به رسیدن براي و کرده فااستع خود مقام از گرفت تصمیم، نداشت را هاییپرسش

  .کند مطالعه مسیحی کشوري در را مسیحیت
شناسی سفر اوسویی او را به آمریکا هدایت کرد و در دانشگاه شیکاگو حضور یافت. او به اخذ دکتراي دین

ی نیز چیزي بخش بیابد و در متون مذهبنتوانست در متون مسیحیت پاسخی رضایت، نایل آمد. با این وجود
هاي هاي مقدس را مطالعه کند. دکتر اوسویی نه فقط به زباننیافت. او به شمال هند سفر کرد تا بتواند نوشته

بلکه به زبان سانسکریت نیز مسلط بود. پس از این سـفر بـه ژاپـن ، چینی و انگلیسی تسلط داشت، ژاپنی
سـوتراها [ سوتراهاي کهن بودایی کشف کرد ها و نمادهاي سانسکریت را درنجا برخی از نشانه. آبرگشت
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ش یذهن يهابرد تا تجربهیار مکافتن ذهن خود به یننده پس از آرام که فرد مراقبهکهستند  يدیلکا عبارات یلمات ک
براي رسیدن به  سعی کرد ،کوهستان مقدس کوري یاماروز مراقبه و روزه در  21او پس از  .]ت بخشدینیرا ع

ـیم ، روز 21. پس از با آن سطح از آگاهی ارتباط برقرار کند، ن سانسکریتحقیقت نمادهاي مدو نـور عظ
. درخشدخود دید که به رنگ طالیی شفاف می در مقابلسفیدي ظاهر شد و او نماد مشهور سانسکریت را 

  .اوسویی بود لحظه تولد سیستم ریکی، و این زمان »سپارمبله به خاطر می« :اوسویی گفت
عنوان بـه عـدهاب کـه بیاندیشد قصار جملۀ چند به، شد باعث که کرد برخورد مسائلی با انبیمار شفاي در

  .)36و33ص، 1386، و شارامون (یاگینسکی شد مطرح ریکی شعارهاي
 .سـتیبودن شـهود ن یت و رحمانیل بر حقانیدل یافت هر آگاهیه درکته الزم است کن نیر اکنجا ذیدر ا

 یافت، همان درختـیدست  یر به آگاهیر درخت انجیز در زیارته گوتاما ندیا همان سی ه بوداک گونههمان
  .)116، ص1355 (شاله، ه بعدها به درخت دانش موسوم شدک

ن یدرخت دانش! نشست تا نور اشراق به قلبش بتابـد و پـس از بازگشـت نخسـت ریدرواقع بودا در ز
 یسـتیالیو ماتر ينگـاه مـاد يبـر مبنـاز را یچنش بود و همهیر شد اصل ثابت در نظام آفرکه منک يزیچ

  ان داشت:ین بیورد با راهبان چنخدر بر يرد، وکه یتوج
ـتان آب همیشه سراشیبى مى رود، آتش همیشه داغ است و یخ همواره سرد. اگر براى همه خـدایان هندوس

هایى یافـت زیرا در زندگى قانون ؛شودرود و آتش سرد و یخ گرم نمىهم دعا کنیم، آب هرگز سرباال نمى
، قابـل ابطـال نیسـت و دعـا و رو، کارى که انجام گرفـتچیز بر آنها استوار است. ازاینشود که همهمى

 .)41، ص1385 (توفیقی، قربانى براى خدایان نیز سودى ندارد

نـد و کیت مـکـحر یعین طبیقوان يسریک  يه جهان بر مبناکد ینجا رسیاضت به ایهمه رنیاو پس از ا
ن یسـب بـه قـوانتخـود را من یز اسـاس انجـام شـفادهین ریکیه ک گونههمان .است يز مادیاصل عالم ن

ن یطان هـم از همـیشـسـت و ین یرحمان یه هر اشراقکشود ینجا مشخص میاز ا داند.یصرف م یعیطب
 إِنَّ«شـاند. کان بیگوو جدال با حق یند تا دوستانش را به گمراهکیاستفاده م یدرون يالم پنهان و نجواک

 یهـا بـه دوستانشـان وحـطانیه شـکـ یراسـتهبـ ؛)121(انعـام:  »مْکجادِلُویائِهِمْ لِیوْلِأ یوحُونَ إِلینَ لَیاطیالشَّ
  نند.کفرستند تا با شما جدال یم

  ريكي اخالقي اصول
  ؛مباش نگران امروز براي فقط الف.
  ؛مشو خشمگین امروز براي فقط ب.
  ؛شمار محترم را بزرگانت و معلمان، الدینو ج.
  .)43ص، 1386، (وینسر نما ابراز چیز هر به را سپاست و کن مینأت شرافتمندانه را معاشت د.
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تـوان یخـدا را در آن نمـ یعنـی یقت هسـتیه حقکاست  ینیبا برگرفته از قوانیظاهر زلمات بهکن یا
اسـت  يتأثیره واسطهه بکبل ،ستیبه نام خدا ن یقتیتوجه به حق یکینجا هدف از احسان و نیدر ا .جست

  .بوداست یم اخالقیه تعالیار شبیبس ریکیم ین تعالیدارد و ا یه در تعامالت انسانک
 در را ریکـی، کـایییآمر جامعـه ریکـی معلمـان از تن چند، هاوایو تاکاتا مرگ از پس کوتاهی مدت
، ریکـی امـروزه .کردنـد يگذاربنیان ریکی دانش انتقال در هماهنگی و سازماندهیبراي  1980 آگوست

 گـذاريپایـه آمریکا در دو هر و آورده دستهب چشمگیري موفقیت که شودمی عرضه سازمان دو توسط
 »تی.آر.تـی.اي« اکنـونهـم که (اي.آي.آر.اي) آمریکاست در ریکی المللیبین جامعهآنها  از یکی اند.شده

  .است ریکی پیمان دیگري و شودمی خوانده
 از متشـکل گروهـی و هـاوایو تاکاتـا نـوة، یلیش لی فیوروموتـوف توسط 1981 سال در ریکی پیمان

 برخـوردي، ریکـی پیمـان .اسـت شـده گـذاريبنیـان آزاد بنیاد یک شکل در، ریکی معلم یک و بیست
 را خـود، حقیقـت کـه اسـت معتقد، پیمان این است. سنتی تعالیم حافظ و دارد ریکی گسترش با معنوي

  .)15ص، 1384، (پاالن هستند آن دریافت آماده و اندودهگش آن بر که، یابدمی آدمی قلب در

شد از این دیدگاه هرچه هسـت در درون آدمـی اسـت و ایـن یعنـی همـان  بیانکه  گونههمان
ماتریالیستی به ساحت انسـانی  الهی نگاهی کامالً أشباهت به بودیسم که با قطع ارتباط انسان با مبد

کی هم مـادي اسـت و هرچـه هسـت کائنـات و قـوانین دارد و از این رهگذر حتی روح بزرگ ری
ضمن آنکه ما معتقدیم القائات در ریکی جنبه شیطانی دارد کـه در ادامـه اشـاره  ،حاکم بر آن است

، به ماده صـفت شـعور نسـبت ياثبات هوشمند يتبع آن عرفان حلقه براو به یکیدر ر خواهد شد.
ن و اجنه هـم یاطیه شکن مطلب یان است، البته ایاد یمستدل معرفت یه برخالف مبانکشود یداده م

انعام اشاره شـد و  ةسور 121 ۀینند در آکیم یو وح یاقدام به ارسال آگاه یهوشمند هستند و حت
آن  يو معنـو يروها بدون توجه به تبعـات مـادین نیبر استفاده از ا یماده سرپوش يان شعورمندیب

 إِنْ« د:یـفرمایم مـیرکـه قـرآن کـمتعال بـوده  يابه خد كآن شر ين تبعات معنویترمهمه کاست 
 فقط خوانند،مى خدا از غیر آنچه؛ )117نسـاء: ( »مَریداً شَیْطاناً إِأل یَدْعُونَ وَإِنْ إِناثاً إِأل دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ

  . است ویرانگر و سرکش شیطان) یا( و ،)روحبى( است هایىبت

  ريكي و حلقه ارتباط
  شود.یارائه م كم مشتریدرمان پرداخته و مفاه يبرا ریکیاز  طاهرياقتباسات  یدر ادامه به بررس

۸۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 سـال) یـک حـدود( ژاپـن در طاهري حضور که دارد هاییمشابهت ریکی با، حلقه عرفان هايآموزه
، کیهـانی شـعور مثـل حلقـه کلیدي مفاهیم و الفاظ از بسیاري، رسدمی نظر به کند.می تقویت را نظر این

 آمـده طـاهري کتـاب در نـوعی به مطلب این البته باشد. ریکی هايآموزه از برگرفته و... اسکن، تفویض
» هسـتند شعور آن ذرات و اجزا همه و است شده آفریده شعور از مادي هستی جهان« د:گویمی او. است

  .)52ص، ب1388، (طاهري
روشـن  حلقـه عرفـان کـاراف بـا ژاپنـی) (مکتبـی ریکـی گروه عقاید از اندکی تطبیق زا پس شکبی

  .هست ریکی اعمال و عقاید از شدهاقتباس و یدهیزا حلقه عرفان عمدتاً کهشود می

 ريكي و حلقه در آن هوشمندي و كيهاني شعور

  است: آمده کیهانی شعور درباره ریکی در
 کـه شـعوري است. عظیم و تخمین غیرقابل، است هستی اشکال همۀ بخشتجلی که انرژي این، راستیبه

ـیم نهایـتبـی، دهدمی شکل را آن ساختارهاي و زندگی ـنجش غیرقابـل و عظ ـیاري ...اسـت. س  از بس
 وجـود برتـري و باشـعور نیروي یقیناً ماند:می جايبه پاسخ یک تنها که اندبرده پی نکته این به دانشمندان

 بـه کوانتوم فیزیک يهاگسترش آخرین است. خویش از جهان خلق کار در دائماً که جهانی روحی، دارد
ـیف را متعـادلی کـامالً حـوزة و استاندارد حیات، جاذبه فوق نظریۀ است. نزدیک بسیار اندیشه این  توص
 تمـامی، خلقـت هـايپایـه سـاختن براي که خالصی شعور حوزة. است خویش ذات به قائم که کندمی

  .)29ص، 1386، و شارامون (باگینسکی دهداشکال ماده را شکل می
    گوید:می چنین کیهانی شعور دربارة طاهري

ـتی) جهـان بـر حـاکم کیهانی(هوشمندي شعور شبکه متعدد هايحلقه به اتصال بر عرفان این اساس  هس
 همـان درواقـع، کـه بـوده جاري گوناگون هايحلقه در مختلف هايصورتبه الهی فیض است... استوار
 گیـرد. قرار عملی برداريبهره مورد توانمی که است کیهانی) هوشمند (شبکه الهی عام رحمت هايحلقه

 و فـن گونـههیچ نیز شاخه این در ،شود حاصل روش و فن و تکنیک براساس تواندنمی اتصال ازآنجاکه
  .)15ص، ب1388، (طاهري ندارد جایگاهی هیچ فردي هايتوان آن در و نداشته وجود و... تکنیک، روش

 دربـارة بیشـتر تأمـل« اسـت: گرفتـه مـدد هم کوانتوم فیزیک از ،دخو کیهانی شعور بیان در طاهري البته
 نیرویـی و مـادي جهـان مـتن در پویشـی کیهـانی شـعور که دکنمی آشکار را حقیقت این کیهانی شعور
 منظـر از کیهـانی شـعور .»شـودمی نزدیـک آن به ذهن، کوآنتوم فیزیک مباحث با که است آن در جاري

 امـا. اسـت مجـاز به حقیقت نسبت، مادي جهان با آن نسبت و است يماد جهان اصلی شالوده، طاهري
 شـعور، حلقـه عرفـان تعـالیم براسـاس است. حقیقت به مجاز نسبت نیز خداوند با کیهانی شعور نسبت
  .)63ص، الف1388، (طاهري است مجاز، خداست آن هدف که راهی در کیهانی



   ۸۹ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپنريشه

 تئـوري، کـرد مشـاهده بنیـادین ذرات تـومیکوان وضـعیت تجربـۀ اثـر در کـه ابهاماتی در نیلز بوهر
 برخـی توجیـه توانـایی اما، است تئوري هنوز تئوري این اگرچهه نمود نهاد پیش را ذره – موج مکملیت

 بپـذیریم بایـدزیـرا  ؛رسدمی نظر به متناقض که است این تئوري این مشکل دارد. را فیزیکی رویدادهاي
 بسـته یـا انـرژي از مـوجیصـورت به و نیسـتند ذره گـاهی کـه است شده درست ریزي ذرات از ماده

  شوند.می تجربه انرژي از کوچکی
: گفـت و کـرد مطـرح را مـاده شـعورمندي، نمـامتناقض و دوگانه حالت این توجیه براي، بوهر نیلز

، (کـاپرا دهـدیمـ نشـان موجصورت به گاه و ذراتصورت به را خود گاه و است باشعور ماده که بساچه

  .)72و71ص، 1375
 تعمـیم قابـل را آن نسبی ثمباح اینکه گو. دارد کوانتوم به ویژه نگاهی ،خود مطالب بیان در طاهري

 طـاهري پندارد.می مجازي خود نگاه در را آفرینش جهان که آنجا تا داندمیشناسی هستی معارف کل در
  گوید:می بارهاین در

 و اسـت متـراکم موج، ماده مدرن فیزیک در که گونهبدین، رسید نتیجه این به توانمی نیز دیگر نگاهی از
 بُعـد از چـه و شود نگاه ماده بُعد از چه، مادي هستی جهان همۀ پس. شودمی تلقی حرکت خود نیز موج

 شـرح بـا است. آمده وجودبه »حرکت« از نیز موج، شد اشاره که گونههمان و شده ساخته موج از، انرژي
 حقیقـت مادي هستی جهان آیا که، قبلی شدةطرح پرسش به توانمی اینک، گذشت که ايساده و مختصر
 حرکـت از مادي هستی جهان اینکه به توجه با: گفت توانمی جواب در داد. پاسخ؟ خیر یا دارد وجودي
 کـه ايجلـوه هـر کـهاین به نظر و بوده حرکت از ناشی نیز آن گوناگون هايجلوه پس، است شده آفریده
 وجـودي حقیقـت و بـوده مجـازي نیز مادي هستی جهان ،درنتیجه. است مجازي، باشد تحرک از ناشی
  .)29ص، ب1388، (طاهري ندارد

 مکاتـب از اقتبـاس هرگونـه انکـار و کیهانی عرفان اصطالحات بودن نو بر مبنی طاهري ادعاي رغمعلی
  است. گرفته ریکی را از خود اقتباس بیشترین »کیهانی شعور«، دیگر

و  يدر خصـوص انـرژ یحات مبسـوطیتوضـ )109ــ102ص( گـرید يانسان از منظرتاب کر د يطاهر
، درمـانیانـرژي، فرادرمـانینـد: کیاضـافه مـ درنهایـت، ردهکو اصطالحات مربوط به آن ارائه  یتیپوالر

، فرادرمـانی کـهدرحالی، پوالریتی بدن درمانگر استة درمانی متکی به حوززیرا انرژي؛ نیست نیرودرمانی
ولـی در بعضـی از افـراد ، دارنـد هاانسـان ۀپـوالریتی را همـة حـوز .شعور کیهانی متکی استۀ ه شبکب

اسـت. الزم اسـت کـه » فرادرمـانی«جـزء بسـیار کـوچکی از  »انرژي درمـانی«تر از سایرین است. قوي
 جـام شـودکیهانی به بهترین نحـوي ان شعور ۀفرادرمانگران به آن توجه کافی داشته باشند تا معرفی شبک

  .)112 ص، ب1388، ي(طاهر
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 ریکـی و شـودمی شناخته دیگري اسامی به هافرهنگ سایر در که است عامی مفهوماین واژه  اگرچه
  شود:می گفتهنمونه  براي

 را »کـی«، روازایـن اند.بوده آگاه »کی« انرژي این وجود از همواره مذاهب و هافرهنگ، نژادها از بسیاري
 و »مانـا« بـدوي قبایـل جـادوگران، »پرانـا« هنـدوها، القـدسروح یـا و »ایت« یانمسیح، »چی« چینیان

 اسـت الزم، نـامبرده هـاينظـام از برخـی در انـد...نامیـده، حیـاتی پالسماي انرژي روسی پژوهشگران
ـیش معموالً و شود طوالنی هايتمرین ، شـود گرفتـه کـاربـه و گـردد آزاد مطلـوب انـرژي آنکـه از پ
  .)27ـ25ص، 1386، و شارامون (باگینسکی است الزم زیادي گزینیخلوت

کند این نیرویی که در ریکی تحت عنوان انرژي کیهانی از روح بـزرگ اشاره می باگینسکی درواقع،
هاي باسـتانی آن را گرفتـه نیست؛ او هم از مکاتب و نحلـه اوسوییمبدع آن ، شودریکی گرفته می

ایـن انـرژي مرمـوز حتـی میـان  درواقـع،ه نـام پرانـا و... است. جایی به اسم چی و جاي دیگر بـ
القدس یا انرژي کیهـانی بـا طرح مباحث اتصال به روح، نامیده شده است. بنابراین» مانا«جادوگران 

چیزي جر انحراف از حقیقت نیست؛ زیـرا ، اهللایداهللا یا روح، اهللاعناوین الهی همچون اتصال به حبل
 طـاهريشـود و هایی جدا از توحید نیـز یافـت میحتی در میان نحلهاین اصطالح و نحوه اتصال 

شبکه بـه اصـطالح  کهدرحالی، اسالمی است ـ کند که عرفان او عرفان اصیل ایرانیچگونه ادعا می
شعور کیهانی او در مکاتب الحادي چون ریکی و یوگا و نیز مباحث ساحران تحت عنـاوین دیگـر 

  وجود داشته است.

  ريكي و حلقه در آگاهي دريافت
مجموعـه  یـک، کیهانی شعور شبکه به اتصال که شودمی اذعان نکته این به، حلقه در هم و ریکی در هم
  دارد! همراه به را الهامی دریافت و آگاهی کسب ازجمله آثار
  کند:می بیان ریکی در بارهاین در

 آن اسـت ممکـن و کندمی »ریکی« یآگاه از شدن آگاه به شروع ذهنتان، کنیدمی تمرکز »ریکی« بر وقتی
، آزادي، نفـس تزکیـه، امنیت، داشتن خوب احساس، عشق، تلذ، آسودگی نظیر هاییاحساس شکل به را

  .)91ص، 1382، (گوپتا کنید تجربه مثبت هايحالت سایر یا هماهنگی، تعادل، زیبایی، خالقیت
 شـبکۀ بـه، عـام رحمانیـت هـايحلقه از و داندمی کیهانی شعور با اتصال بر را خود کار اساس نیز حلقه
، کیهـانی شـعور شـبکۀ، درحقیقـت کند.می تعبیر نیز وحدت هايحلقه و الهی هوشمندي، کیهانی شعور
 معرفـی آگاهی و انرژي از متشکل، هستی جهان؛ چراکه است هستی جهان بر حاکم خرد و هوش همان

رابطـه  پسـوند آن بـا کـس هـر وآورد درمـی تحرک به را جهان، کیهانی شعور و آگاهیاین  که شودمی
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 درونـی میـل آگـاهی، شـودمـی گفتـه، دیگر سوي از. رسدمی رشد و آگاهی باالي درجه به، کند برقرار
  :دیگر عبارتبه !آورددرمی حرکت و رقص به را ذره هر که است

 گفتـه نیز آگاهی آن به که است هستی جهان بر حاکم شعور یا و خرد، هوش مجموعه کیهانی شعور شبکه
 و انرژي، ماده: از است عبارت فوق عنصر سه است. هستی جهان در موجود عنصر سه از یکی و شودمی

  .)67ص، ب1388، (طاهري آگاهی
 جنبنـدگان هايحرکت تمام منشأ که مطلق ماورایی نیروي نه، است ذره درون آگاهی، جهان كمحر پس

 جـاي، توحیـد و یابـدمـی کفرآمیز بویی و رنگ، آنان گاهن در خداپرستی که اینجاست اوست. قدرت از
 زده کنـار موجـودات حرکـت در الهـی تـام فاعلیـت، دیگـر عبـارتبه. سپاردمی گراییمادي به را خود
  نمایاند.می رخ ماده عالم استقاللی فاعلیت و شودمی

، سـه آن از یکـی هکـ است عنصر سه از متشکل هستی که شودمی ادعا حلقه عرفان متون در درواقع،
  است: آگاهی

 گفتـه نیز آگاهی آن به که است هستی جهانی بر حاکم شعور یا و خرد، هوش مجموع کیهانی شعور شبکۀ
 آگـاهی و انـرژي، ماده از: عبارتند مذکور عنصر سه است. هستی در موجود عنصر سه از یکی و شودمی

  .)67ص، (همان
. در گیـردنمی صـورت آگاهی کسب ازپیش  درمان حتی ريکا هیچ، حلقه در هم و ریکی در هم اصوالً
. کنـدمی پیـداسرایت  مباحث سایر به امر این سپس، داده رخ سلولی شعور نوع یک آگاهی کسب باابتدا 

  دارد:می بیان ریکی در
 هـايروش، پیشـرفته دورة در شـود.مـی آماده ریکی معنوي نیروي از مختصري با گر)(درمان ریکی در

 این دهد.می افزایش را فرد شفابخشی و معنوي تمرین که شودمی داده نشان مجرا به انرژي از داريبربهره
، (پـاالنطبیعـت  انـرژي و مـا در موجود انرژي از آگاهی شناسیخویشتن سطح: از است عبارت قسمت

  .)36ص، 1384
 اطمینـان آگـاهی سبک این به شخص، تدریج بهشود و اي میمرحله رشد سبب آگاهی این، ریکی در و
  کند:می پیدا اعتماد و

اعتمـاد بـه ، گیردمالحظه خواهید کرد که در شما اعتمادي درونی به این انرژي شکل می، رفتهرفته
شود که شـما را بـه اي حاصل میشود. رشد مرحلهتان چیره میخرد و قدرتی که بر تمامی زندگی

و  (باگینسـکیرسـاند قـت و بـه عشـق مـیتمامی خل بصیرت و دانش و حس آگاهی از وحدت با
  .)46ص، 1386 شارامون،
  اي از آگـاهیدارد که ما در آستانۀ عصر نوینی هستیم کـه یـا کیفیـت تـازهریکی بیان می درواقع،

سازد. هـر آنچـه روي کن میتر را ریشهکند و یا آنکه ساختارهاي کهن و ماندنیبشر را عرضه می
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کننده است براي ما دلگرم، ة چگونگی گسترش عالقه به حقیقتدر ید قدرت ماست و مشاهد، دهد
  .)39ص، (همان

 خطرهـاي بـا و است نرسیده سرانجام به هنوز بشریت گوید:می کههنگامی، ایمعقیدههم یونگ رابرت با ما
ـترش و سـازد فاش را خود تا، زنندمی نهیب او به، است نبرد در باريمرگ  کـه چیـزي تنهـا بخشـد. گس
ـترش انتظـار در و گشـوده، آنجاست همیشه که است هاییقابلیت، شود آشکار ما درون در ندتوامی ، گس
  .(همان) است انگیزشگفت هايقابلیت این از یکی، ریکی شفابخش هنر

 بـه قادر همه، دلیل همین به و اوست عهده به، بشر براي آگاهی دریافت رسالت که کندمی ادعا نیز حلقه
 از را آن و ممکـن را همگـان توسـط (وحـی) آگـاهی دریافت، . این حلقههستند انیکیه شبکه به اتصال
  گوید:و می کندمی خارج پیامبران اختصاصی دایره

   ندارد: آن هايآگاهی دریافت و الهی هوشمندي از استفاده در يتأثیر گونه هیچ، زیر موارد
   و... عرفانی تجارب، داتاعتقا، تفکرات، معلومات، سواد، استعداد، ملیت، سن، جنسیت ـ
   و... تغذیه نوع، ورزش، ریاضت ـ
   و... تقال، اراده، تالش، کوشش، سعی ـ
   و... تمرکز، تکرار و تلقین، سمبل و نماد، مانترا و ذکر، تجسم و تصور و تخیل ـ
 و... یتـاپ و، واتا، کافا هايتیپ یا و بلغمی، سوداوي، صفراوي، دموي تیپ مانند فرد ساختاري تیپ نوع ـ

  .)84ص، ب1388، (طاهري

 باشـند معـرف توانندمی فقط هاگروه و افراد نیست. خاصی گروه هیچ انحصار در، الهی رحمت و فیض
 بگیرنـد. قـرار آن معـرض در، انـدکرده محـروم، بخـشنجـات نـور این پرتو از را خود که اشخاصی تا
 روزي کـه آنچـه از و دهنـد انتقـالآنهـا  به را نگرفت قرار معرض در نحوة توانندمی تنها، دیگر عبارتبه

ذینَ... الْمُؤْمنُـونَ إنَّمَـا« کننـد انفـاق دیگـران به، خود زمینی روزي مانند، دارند آسمانی  رَزَقنـاهُم ممـا الـَّ
 ادیـان همـۀ، مورد این در کنند. اتصال ایجاد نیزآنها  براي، خود اتصال براساس یعنی ؛)121(انعام: » ینفقوُن

 از و یابـدمی خاتمـه وشده  شروع رحمانیت با، الهی نویدهاي و هاپیام همۀ و دارند نظراتفاق، هبمذا و
  .)18و17ص، (همان هستیم روروبه او رحمانیت با، شویم وارد که دري هر

دانـد. می توحیـدي ادیـان در وحـی مرادف را آگاهی طاهري اصوالً که است مشخص تعبیر این با و
  .)39ص، 1386، و شارامون (باگینسکیکند می تازه آگاهی کیفیت به تعبیر آن از نیز ریکی که طورهمان
. دارد وجـود نیـز شـیطانی مباحـث در آگـاهی ایـن زیرا؛ دهدمی نشان را طاهري فریب خود این و

یَاطِینَ وَإِنَّ« :باشـند داشته افراد به را الهاماتی دنتوانمی کریم قرآن براساس نیز شیاطین َّ ی إِلَـ یُوحُـونَلَ الشـ
 آن بـودنالهی بر دلیل، بگیرد صورت الهاماتی، حلقه و ریکی در اینکه فرض بر پس .)121: انعام(» وْلِیَائِهِمْأ

  شد. خواهد آشکار بیشتر روپیش مباحث در آن بودنغیراسالمی و نیست
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  ريكي و حلقه در شفادهي
  شوند:می توصیف چنین ریکی در چاکراها
  مغز). قلوي سه عصب (مثل اعصاب سلسله، کبد) (مثل اعضاء اول: فضاي
  کلیه). مریدین (مثل هامریدین دوم: فضاي
  خورشیدي). شبکۀ (مثل اصلی چاکراهاي و ها)دست کف مراکز (مثل فرعی چاکراهاي سوم: فضاي
 رشـد قبلـی تجسمات نتیجۀ در که، فرد اشتباهات و هاگناه (مجموعه فردي کارماي سطح چهارم: فضاي

  است). کرده
 باشـد)مـی مربوط اجتماع و گروه به نوعیبه که خطاهایی (مجموعۀ گروهی کارماي سطح پنجم: فضاي

 .)79ص، 1384، (لوبک
 مـورد در. شـودمی بیـان گونـهاین کـه اسـت بـدن در انـرژي تمرکزهاي کانال و بسترها منظور درواقع،
 در شـخص یـک کـه ینـدهاییافر مجموعه که است این بر ریکی در فرض نیز گروهی و فردي چاکراي

 عمـل آن العمـلعکـس و برآینـد که کندمی ایجاد را انرژي از سطحی، دهدمی انجام جمع یا خود مورد
 بـه بایـد، ریکـی منظـر از و زاسـتآسیب، بماند افراد بدن در چنانچه انرژي سطح این. است شده انجام
در آموزش کامل ریکـی  والتر لوبک بارهاین در. رسدب انرژي تعادل سطح یک به بدن تا شود تخلیه نوعی

  :دهدچنین توضیح می
 و مـدتطـوالنی و متـوالی صـورتبه بدن سراسر درمان کهدرصورتی فقط، کارمیک سطوح انسدادهاي

 درمـان را سطوح تمام انسدادهاي ریکی بود. خواهند درمان قابل، گیرد صورت جانبی هايدرمان همراهبه
 و شده فعال، اندافتاده گیر منطقه آن در که هاییانرژي باید، پنجم و چهارم فضاهاي مورد رد ولی ،کندمی

  .)همان( کند تجربه راآنها  شکلیبه بیمار
  دهد:می توضیح همچنین. است ریکی در ویژه! درمانی روش بر يتأکید، کلمات این

یـا ، ان یابد. فقط آن را بخواهیـدرا بخواهید تا جری» ریکی«کافی است ، »ریکی«بعد از همسویی با 
راحتـی بـه، در شروع یک جلسـه درمـان» ریکی«ی فقط با گفتن کلمه حتنیت کنید تا جریان یابد. 

  شود.جریان برقرار می
 هایتاندست سادگی به شود.می جاري بخواهید شما وقت هر و یابد جریان تا است حاضر همیشه »ریکی«
  .)91، ص1386، (وینسر کندمی جریان به شروع »کییرِ«، دبگذاری شخص روي درمان نیت با را

 کلمـه گفـتن و عنـوانش بیـان و خواسـتنش با که است شخص یک ریکی مگر است! مبهم عبارات این
 طبیعـی قـوانین مجموعـه ریکـی اگـر یابـد؟! جریان پذیردرمان شخص بدن در و شود فراخوان» ریکی«

 بخـواهیم مـا کـه زمـانی تنهـا و ندارد گذاريتأثیر ذاتیصورت به فیزیکی قوانین سایر همانند چرا، است

۹۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 تـأثیر تحت افراد همه که، گاما و آلفاهاي اشعه یا الکترومغناطیسی انرژيهاي حوزه مگر یابد!؟می جریان
 مضـاعف شـاناثرپـذیريآنهـا  اراده بـا یـا و داده دسـت از را خـود اثر اشخاص مقاومت با، هستندآنها 
 اینهـا کـه، حلقه در هم و ریکی در هم ادعا رغمعلی و دهدنمی پاسخی االتؤس این هب ریکی شود!؟می

  کنند.نمی پیروي طبیعی قوانین رویه از که بینممی، هستند طبیعی قوانینی
  است: آمده مشخصطور به بارهاین در

 يانـرژ افتنیـ انیـجر لیـدلبه ندکیم درمان یکیر يانرژ قیطر از هک يفرد[ ریکی مجراي یک که وقتی
 و متعـادل را چاکراهـا. دهـدمـی انجام شفابخشی عمل] نامندیم انالک ای مجرا را او، يو قیطر از یکیر

 و چاکراها چون، شودمی تسریع (شفابخشی) درمان عمل کهطوريبه، داردبرمی را موانع و کندمی متوازن
 جسـمی و عـاطفی کالبدهاي سپس، اي)(هاله ییآئورا کالبد ابتدا ریکی اند.شده دهیانرژي مجدداً هانادي

، گیـردمـی قـرار استفاده مورد عاطفی و جسمی هايبیماري درمان منظوربه فقط ریکی کند.می درمان را
  .)16و15ص، 1384، (پاالن است عاطفی و جسمی هايبیماري درمان از فراتر چیزي ریکی که بینیممی

  کند:می بیان طاهري. دارد را روحی و جسمی ارانبیم شفادهی ادعاي ریکی مانند نیز حلقه
 ایـن در گیـرد...می قرار (اسکن)کاوش مورد و شده متصل کیهانی شعور شبکه به درمانگرافر توسط یمارب

 از نـوعی کـه نـدارد اجازه درمانگر و باشد ثرؤم تواندمی هابیماري انواع همۀ درمان براي ،درمانی مکتب
 اختاللـی هر رفع و اصالح نوع هر ،کیهانی هوشمندي و شعور براي لذا ..بداند. جعال غیرقابل را هابیماري

  .)67ـ65ص، ب1388، (طاهري است پذیرامکان آسانی به بدن در
 شـبکه عهـده بـر صـرفاً بیمار درمان کار که داردمی بیان فرادرمانی پیرامون حلقه عرفان کتاب در طاهري
 انجـام الهـی شـعور توسط صرفاً درمان کار اینکه به نظر، درمانگري کار انجام براي« است!: کیهانی شعور

  .)94ص، الف 1388، (طاهري نیستند کنندهتعیین، بیمار چه و درمانگرعنوان به چه، نفرات تعداد، شودمی
  کند:می تشریح چنین را فرادرمانی اهداف، دیگر جاي در و

ـیدن راه در، کمال موضوع نیعرفا درك براي تجربی روش یکعنوان به، درمانگري  زیـر اهـداف بـه رس
ـتی جهان بر حاکم هوشمندي با عملی آشنایی و شناسایی گیرد:می قرار استفاده مورد  الهـی) (شـعور هس

 هايتوانایی و درون گنج شناختن عملی عبادت انجام و خلق به خدمت ـ خویشتن در گرفتاري از رهایی
 فـراهم و دیگـران بـه نزدیکی جهت در حرکت خودشناسی) از یبخش عنوان(به شناسیانسان ـ ماورایی
  .)11ص، (همان وحدت امکان نمودن

 معرفـی مجـرا و کانـال، شـودمـی گفتـه ریکی در آنچه مانند نوعی به را فرادرمانگر نیز طاهري همچنین
 و فقـط ار درمـان اصـل و دانـدمی اتصال ایجاد وسیلۀ فقط را انگرمفرادر چندباره تأکید ضمن و کندمی

  کند:می منتسب کیهانی شعور شبکۀ به فقط
 درمـانگر. گیردمی صورت کیهانی شعور شبکۀ به اتصال طریق از بلکه، نشده انجام درمانگر توسط درمان
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ـیار ايحلقه که »وحدت حلقۀ« نامبه ايحلقه تا، کندمی بازي را رابط یک نقش تنها ، اسـت هوشـمند بس
.. .)67ص، ب1388، (طـاهري گیـرد صـورت درمان و شود جاري آن در الهی عامرحمت فیض و تشکیل
 خواهـد قرار اسکن و اتصال معرض در نیز خود، کند اتصال ایجاد فردي براي فرادرمانگر که زمانی اصل:
  .)111ص، (همان گرفت

 همـانکـه  اسـتاین ، شدهبیان  شفادهی علت کیهانی شبکه به اتصال، ریکی در هم و حلقه در هم اینکه
 دانسـت؛ الهـی شـفاي تـواننمی ،افتدمی پذیراندرمان براي اتصال از پس که را اتفاقاتی، الهی هوشمندي

 بـه تبـدیل یـا و گردنـدبـازمی هـابیماري یا موارد از بسیاري در و نبوده ماندگار هادرمان دست این زیرا
 الهـی بـر دلیـل، هستند نیز زودگذر که، بیماران روي بر هایندافر یرخب انجام. شوندمی دیگر هايبیماري

 گیرد.می انجام اعمالها درمان گونهاین نیز غیرالهی مکاتب درنیست.  آن بودن

  تفويض
 بـه فرقـه مرکزیـت، یعبارتبه و استاد توسط هاقدرت و اختیاراتیک مجموعه  که معنا این به» تفویض«

 سـازد! منـدبهره موهبت این از او جز را عهزیرمجمو افراد تواندنمی دیگري شخص و شودمی ارائه افراد
 دارد. وجـود حلقـه هـم و ریکی در هم تفویض بحث !کندمی اقدام واسطه نقش در استاد اینجا درواقع،

 تشـخیص از پـس« کنـد:مـی واگذار را اجازه این او به مربی توسط مراحلی طی از پس استاد ،ریکی در
  .)36ص، 1384، (پاالن »دادمی ورود اجازه استاد اهگآن، است کرده پیشرفت خاصی سطح تا کهاین
  گوید:می طاهري و

در قبـال مکتـوب نمـودن ، شود کـه تفویضـی بـودهه میارائاتصال به دو دسته کاربران و مربیان 
کنندة توسط مرکزیت که کنترل و هدایت، هاگردد. تفویضهاي مربوط به آنان تفویض میسوگندنامه

م اسـت] ین حلقـه تسـلیگیرد [شرط ورود همه به اانجام می، باشدحلقه) میجریان عرفان کیهانی (
  .)80ص، الف1388، (طاهري

  نویسد:می همچنین
 بـا و شـودمی تفـویض فـرد بـه انسـانی و مثبت استفادة بر مبنی، سوگندنامه نمودن مکتوب با درمانگري

 و منفـی تشعشعات سایر و سلولی معیوب شعور تشعشعات در مقابل را درمانگر که ،محافظ الیۀ دریافت
  .)110ص، (همان گرددمی آغاز، نمایدمی محافظت ارگانیک غیر موجودات تداخل

 تواننـدمـین مربیـان کـه کنـدمـی بیـان وکرده  تصریح مطلب این به، خود اظهارات از بعضی در طاهري
 ایـن. شـودمـی سـوبمح درمـان عوامـلین تـرمهم از، آن بـه وابسـتگی و مرکزیت این و کنند ادعایی

 خـود اما ،)ezharezohoor.blogfa.comداند(می شرك را خدا و انسان بین واسطه هرگونه طاهري کهدرحالی

۹۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 بـودن اسـالمی بـر مبنـی را او ادعاي کذب این و دهدمی قرار کیهانی شعور شبکه و افراد بین واسطه را
 فقـط چـرا کـه اسـت ایـن، نـداده پاسخ آن به تاکنون طاهري که الیؤس اصوالً. سازدمی نمایان عرفانش

 تسـخیر یا احضارر د هاواسطه سایر همانند واسطه یک او آیا؟ کندمی تفویض را قدرتشخص وي این 
  نیست؟! دیگر موجودات

  خاص و ديدهآموزش شخص توسط درمان
  کند:می منتقل مربیان به استاد توسط را خود درمانی کار ریکی

شد. علت اصلی این امـر صورت سرّي نگهداري میریکی به رود به دورةمرحله و، از زمان باستان
 و روح، بدني رو بری صخا اثري دارا مانترا هر گفتیمکه  طورهماناحتماالً سوءاستفاده از انرژي بود. 

از انرژي سوءاستفاده خواهد شد.  ،ط دریافت شوندمحتا غیر افراد توسط هاسمبل این اگر است. فضا
در گذشته جهت مرحلۀ ورود افراد به انرژي روشی را خلق کرده بودند... بـه ، ن بزرگپس فرزانگا
قبل از آنکه استاد او ، کردروز را تکمیل می 21مجرا باید چرخۀ  Iپس از ورود به ریکی ، همین ترتیب

ن مجرا اسک، احضار کند. قبل از آنکه مجرا از مرحلۀ یک به دو برود II را براي آغاز مرحلۀ ریکی
داد استاد اجازه ورود می گاهآن، شد... و پس از تشخیص اینکه تا سطح خاصی پیشرفت کرده استمی

  .)36ص، 1384، (پاالن
 در، کنـدمـی منتقـل نومربیـان بـه را درمانی هايروش مالحظاتی با اصلی مربی، ریکی در که طورهمان
 ...دارد وجـود هاییراه، بیمار با ارتباط نحوة رنظنقطه از فرادرمانی در« گیرد:می صورت کار این نیز حلقه

  .)93ص، ب1388، (طاهري »...شود انجام مربیان توسط باید فرادرمانی آموزش
  دهد:می توضیح طاهري همچنین

 فرادرمـانگري توانایی تفویض که اقدام این شود.می تفویض شخص به جلسه یک در فرادرمانگري اتصال
 ایـن از انسانی و صحیح استفادة بر مبنی »سوگندنامه« یک نگارش از پس، ستا فرد به آن »محافظ الیۀ« و

 یـاتئجز تمام با و نزدیک و دور راه فرادرمانگري توانمی، آن از بعد بالفاصله و گیردمی صورت اتصال
  .)146ص، ج2011، (طاهري کرد تجریه

  مذهبي هر به اعتقاد از رهايي
 نیـروي ایـن دریافـت بـراي کـه اسـت ایـن ،شـودمـی دیده کیری در هم و حلقه در هم که مهمی نکته

 دریافـت بـراي: شـودمـی گفتـه و نیست الهی ادیان به ایمان یا خاص اتاعتقاد به نیازي، الهی شفابخش
  .است یکسان همه براي دریافت این. گناهکار و کافر یا باشد مشرك فرد ندارد فرقی آگاهی

  د:شومی بیان گونهاین ریکی در مطلب این



   ۹۷ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپنريشه

هاي یا اعتقاد خاصی ضروري نیست. افرادي با مذاهب و ایمان، گونه ایمانهیچ، براي درمان این طریق
ریکی را با موفقیت یکسانی ، هاي کامالً متفاوتبینیها و جهانآزاداندیشان و پیروان فلسفه، گوناگون

کند از مسائل مذهبی نائل میگیرند. این حقیقت که ریکی بسیاري از مردم را به درك بهتري کار میبه
و  (باگینسـکیحاکی از جهانی بودن ریکی اسـت ، یابندتري دست میو آنها به تجارب معنوي عمیق

  .)29ص، 1386، شارامون
  شود:می تصریح مطلب این نیز حلقه عرفان در

 عملی و نظري بررسی مورد را عرفانی مباحث که است عرفانی سلوك و سیر نوعی (حلقه) کیهانی عرفان
 عقایـد و مـذهب، دیـن، ملیت، نژاد از نظرصرف هاانسان همۀ، است شمول انسان ازآنجاکه. دهدمی قرار

، (طاهري دهند قرار استفاده و تجربه مورد را آن عملی جنبۀ و پذیرفته را آن نظري جنبۀ توانندمی، شخصی
  .)55ص، الف1388

 اتصال ایجاد در را عاملی هیچ و دانسته حلقه این هب اتصال در را هاانسان نجات راه طاهري درواقع،
، اقلیمیشرایط جغرافیایی و ، خصوصیات فردي، عوامل انسانی در عرفان کیهانی (حلقه) داند.نمی شرط

  ندارند. ماورایی هايدریافت و اتصال ایجاد در نقشی و... فردي هايتوان و امکانات
  ؛ و... اعتقادات و تتفکرا نوع، معلومات، سواد، استعداد، سن ـ
 ؛ و... تغذیه نوع، ورزش، ریاضت ـ
 ؛ و... تقال، اراده، تالش، کوشش، سعی ـ
 ؛ و... تمرکز، تکرار و تلقین، سمبل و نماد، مانترا و ذکر و تجسم و تصور و تخیل ـ
  ؛ و... تولد ماه، ستارگان موقعیت، اعداد علم ـ

 در توانـدمی، بـوده پـذیرکمال و خواهتحول، مذهب و دین، ملت، نژاد از نظرصرف انسانی هر اصل:
  .)102ص، (همان بگیرد قرار مستقیم صراط
 و کـافر بـراي مشـترك طریـقچراکـه  شـود؛می مشخص آن بودن باطل، طاهري مطالب در دقت با

سـو عرفـان وي از یـک، اسـت نقیضـین اجتماع، کمال مسیر در خودسازي و مقدمه بدون هم آن، منؤم
 اتصـال ایـن بـراي صـالح هیچ مالك ایمانی یا عمل، از سوي دیگر. داندصراط مستقیم می خود را همان

، مسـتقیم صـراط در مقابـل و دارد وجـود قـرآن در کفار و نامنؤم بین تمایز این کهدرحالی. نیست قائل
 لاتصـا همـان که، طاهري مستقیم صراط بیناي مقایسه است الزم اینجا در است. آمده نیز جحیم صراط

بیـان کنـیم. ، کنـدارائـه می مسـتقیم صـراط از کریم قرآن در که تفسیري با، است کیهانی شعور شبکه به
 و حـق دیـن و یخداپرسـت آیین همان ،»مستقیم صراط« آیدیبرم مجید قرآن آیات یبررس از که گونهآن

تَقِیمٍ صِراطٍ إِلی رَبِّی یهَدانِ إِنَّنِی قُلْ« فرماید:می قرآن کهچنان. خداست دستورات به بودن پایبند ْ  دِینـاً مُسـ

۹۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 هـدایت مسـتقیم صـراط بـه مـرا خداونـد بگو ؛)161(انعام:  »الْمُشْرِکِینَ مِنَ کانَ ماوَ حَنِیفاً إِبْراهِیمَ مِلَّۀَ قِیَماً
 لَـیْکُمْإِ عْهَـدْأ ألَـمْ« فرماید:می همچنین .نورزید شرك خدا به هرگز که ابراهیم آیین، استوار دین به ،کرده

راطٌ هذا اعْبُدُونِی نِأوَ مُبِینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانَ تَعْبُدُوا ال نْأ آدَمَ بَنِی یا ِ تَقِیمٌ صـ ْ  يا ؛)61ــ60(یـس:  »مُسـ
 صـراط همـان ایـن. کنید پرستش مرا و نکنید پرستش را شیطان که نبستم پیمان شما با مگر آدم فرزندان
 عمـل و یشـیطان کـار هرگونـه ینفـ کـه شده اشاره حق آیین یعمل يهاجنبه هب اینجا در .است مستقیم
هِ یَعْتَصِمْ مَنْوَ« است خدا با ارتباط و پیوند مستقیم صراط به رسیدن راه، قرآن گفته به. است یانحراف  بِاللـَّ

  .)101عمران: (آل »مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ إِلی هُدِيَ فَقَدْ
 کـه دارد وجـود مسـتقیم خـط یـک تنها، نقطه دو میان زیرا؛ نیست بیش راه یک همیشه مستقیم راه
 یالهـ آیـین و دیـن همان، مستقیم صراط: گویدیم قرآن اگر، بنابراین .دهدیم تشکیل را راه تریننزدیک

 از کـه باشـد داشـته وجـود دیگري صراط که است باطل فرض این ،است یعمل و یعقیدت يهاجنبه در
 اعتقـاد از فـارغ و است کیهانی شعور اصطالح به شبکه به اتصال و الهی عام ترحمانی جنبه طاهري دید

المُ« :نیست بیشتر دین یک یواقع دین، دلیل همین به. باشد صالح عمل انجام و ْ هِ الْإِسـ  »انَّ الدِّینَ عِنْدَ اللـَّ
  .)50ص، 1374، و دیگران (مکارم شیرازي است اسالم خدا نزد در دین ؛)19 :عمرانآل(

 لهئمسـ ایـن از يازاویـه بـه کیـهر و شـده وارد زمینه این در یاسالم منابع در که یروایات همچنین
راطَ« :اسـت شده نقل چنین رپیامب از، ازجمله. گرددیبازم اصل یک به همه، کرده اشاره ِّ تَقِیمَ الصـ ْ  الْمُسـ

 و اسـت پیـامبران راه مسـتقیم راطص؛ )20ص، ق 1415، (حویزي »علیهم اللَّه انعم الذین هم و االنبیاء صراط
  .اندشده یاله يهانعمت مشمول که هستند هاهمان
	»االمـام معرفۀ و الطریق« :فرمود »الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا« آیه تفسیر در که خوانیمیم صادق امام از
ه و« :شده نقل امام همان از يدیگر حدیث در. است امام شناخت و راه منظور؛ (همان)  الصـراط نحـن اللـَّ

آن حضـرت  از بـاز يدیگـر حـدیث در. مسـتقیم صـراط مییما سوگند خدا به؛ )21ص، (همان» المستقیم
  .است یعل امیرمؤمنان؛ (همان)» مستقیم صراط« :فرمود که خوانیمیم

ــه تمســک و توســل اصــوالً طــاهري کــهدرحالی ــوعی را معصــوم امامــان ب ــه شــرك ن  خــدا ب
 ایـن تمـام .کندعبور نمی بیتاهل مسیر از او مستقیم صراط قطعاً و) ezharezohoor.blogfa.com(داندمی
 اعتقـادداراي  هـم، دیـن. اسـت یعمل و ياعتقاد يهاجنبه در یاله آیین و دین همان به بازگشت، یمعان

 ممسـتقی صـراط همان یا، کیهانی شعور شبکه به اتصال، طاهري کهدرحالی. صالح عمل انجام هم واست 
  پندارد:میی صالح عمل و اعتقادي هرگونه از فارغ را خود



   ۹۹ ييابي فرقه عرفان حلقه كيهاني در فرقه ريكي ژاپنريشه

 مـاوراییهـاي دریافت و اتصـال ایجـاد در نقشی ...،فردي خصوصیات، انسانی عوامل کیهانی عرفان در
 و دیـن، ملیـت، نـژاد از نظـرصـرف انسانی هر ..).و کوشش و سعی، ریاضت، استعداد، سن (مثل ندارد

  .)102ص، الف1388، (طاهري بگیرد قرار مستقیم صراط در تواندمی، بوده پذیرکمال و خواهتحول مذهب

  اتصال از قبل اجازه
 صـورت در و بگیرد اجازه پذیردرمان از باید درمان انجام براي ،(مربی)مستر حلقه در هم و ریکی در هم

 مجبـورریکـی  دریافـت بـه را کسی« است: آمده ریکی در گردد.برمی درمانگر به آن ضرر، کار این عدم
  .)211ص، 1386، (وینسر »ندهیدریکی  کسی به اجازه بدون و نکنید
  است: شده گفته حلقه در نیز و

 از حـاال، تمام و همین، دفاعی تشعشع اعالم و اسم یک فقط، است فرادرمانی مثل دور راه دفاعی تشعشع
ـید کاغذ روي، بگیرید اجازه حتماً که باشد یادتان فقط، باشد ییهرجا از ايفاصله هر  در بـاالخره. بنویس

ـئن اینکه از بعد نکنید فراموش، بنابراین. گیردمی قرار دفاعی تشعشع معرض ، گرفتیـد اجـازه شـدید مطم
  .)12صب، 2011طاهري، ( است تمام هم، بشنوید اگر را اسمش

موجـب  کـه مسـائلی. کنـدمی حکایت پرده پس در مبهم مطالبی از و نیست علتبی اجازه در تشابه این
  ندهد. را محافظ الیۀ بدون درمان اجازة خودهاي مربی به طاهري شودمی

  محافظ! الية
  گوید:می بارهاین در طاهري

 تفـویض بـه مجـاز و بوده هنرجو به حلقه عرفان چارچوب دهندةانتقال که شودمی اطالق کسی به مربی
 و محـرم و عضـو و باشدمی موردنظر دورة به مربوط کیهانی شعور شبکه هايحلقه محافظ الیۀ و اتصال

 را حلقـه عرفـان اساسنامۀ و آمده حساب به آن براي الگویی و مجموعه داريامانت به نسبت خورده قسم
 باشد. داشته قبول کامالً
 توسـط سـوگندنامه نمـودن مکتـوب بـا، محافظ الیۀ کسب و فرادرمانگري منزلۀبه حلقه در گرفتن قرار

 انجـام مربی امضاء با و فرادرمانگر) برگ یکـ  مربی برگ یکـ  بایگانی برگ (یک برگ سه در درمانگر
  .)1ص، نامه فرادرمانی(آیین گرفت خواهد

، هویداسـت هـامسـتر در دفـاعی تشعشع و فرادرمانی و اتصال از جاماندهبه آثار از که طور، همانبنابراین
  دارد. دنبال به هاییآسیب آنان براي محافظ الیه نداشتن و اجازه نگرفتن

  است: موردنیاز حفاظتی پوشش داشتن نیز ریکی در
  ببرید: کاربه زیر منظورهاي براي توانیدمی را حفاظتی پوشش

۱۰۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 سـازيپـاك؛ باشـد محفوظ منفی هاينوسان از خواهیدمی که چیزي هر یا، اموال، خانواده، خود حفاظت
ـنش کنتـرل ؛مراقبـه هنگام به حفاظتی پوشش در گرفتن قرار؛ چاکرها و اثیري بدن  در خـاص هـايواک

 .)138ص، 1382، (گوپتا بیماران درمان هنگام؛ نامطلوب هايموقعیت

بیـانگر وجـود خطـر بـراي فـرد درمـانگیر و ، هاي محافظتی در ریکی و حلقـهبه داشتن الیه تأکید
  درمانگر است.

ه بـه ایجـاد حفـاظ در برخـی در گرفتن الیه محافظ بسیار شبی ،سویی در حلقه و ریکیاین هم
الیـه حفـاظتی حتـی ، هاي مرسوم از گذشته است که اشخاص قبـل از انجـام ایـن عمـلگیريجن

دادند! تا از آسیب آن موجـودات در امـان باشـند. صورت کشیدن خطی مدور دور خود انجام میبه
گانیک یا همـان موجودات غیرار در مقابلدر مباحث خود پیرامون الیۀ حفاظتی به حفاظت  طاهري

  کند:اشاره می، اجنه
 بـا و شـودمی تفـویض فـرد بـه انسـانی و مثبت استفادة بر مبنی، سوگندنامه نمودن مکتوب با درمانگري

تشعشعات شعور معیوب سلولی و سایر تشعشـعات منفـی و  در مقابلر را درمانگ که محافظ الیۀ دریافت
  .)110ص، الف1388، (طاهري گرددمی ازآغ، نمایدمیتداخل موجودات غیرارگانیک محافظت 

 بحـث حقیقـت کـه شودمی رهنمون مطلب این به را ذهن، موجودات این ضربات به طاهري اذعان این
  است. انطباق قابل تاریخ طول در ملل بین در کهانت کلی روند با آن محافظ الیه و اتصال

 الیـۀ و نامـهپایـان مـدرك اعطـاي بـه اقدام، فرادرمانی یعنی خود درسی دورة اولین در کیهانی فرقه
  :شودمی القاچنین ، کندمی دریافت را مدرك این که فردي به کند.می محافظ

اي از جنس آگاهی است که در فرادرمانی با مکتوب نمـودن سـوگندنامه بـه فرادرمـانگر الیۀ محافظ الیه
بیمار را نیز چه ، ت فرادرمانگرتحت هوشمندي شبکۀ شعور کیهانی ضمن محافظ، ین الیها شود.تفویض می

 »تداخل شعور معیوب سلولی«در فرادرمانی از راه دور و چه از راه نزدیک در حفاظ مطمئنی قرار داده تا از 
  .)96ص، (همان محافظت کند »رگانیکاُموجودات غیر«نفوذ  در مقابلخصوص هو ب »تشعشعات منفی«و 

 اصـوالً کـه کنـدمی القـا را معنـا ایـن ،ذهن به غیرارگانیک موجودات نفوذ از جلوگیري بر تأکید همهاین
  است. آدمی وجود در نیروها! این ریزيدرون نوعی اتصال

 صـورتبـهریکـی  دورة به ورود مرحله، باستان زمان از داردمی بیان نیز ریکی در اینکه عجیب نکته
  .)36ص، 1384، (پاالن بود ي!انرژ از سوءاستفاده احتماالً امر این اصلی علت شد.می نگهداري سري

 نیـا اگـر اسـت. فضـا و روح، بـدني رو بـری صـخـا اثري دارا )کرذ(مانترا هر میگفت هک طورهمان
، محتاط دریافت شوند از انرژي سوءاستفاده خواهد شد. پـس فرزانگـان بـزرگریغ افراد توسط هاسمبل

دنـد. در ایـن مرحلـه وي از مـانترا در گذشته جهت مرحلۀ ورود افراد به انرژي روشی را خلق کـرده بو
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قبـل ، کردروز را تکمیل می 21مجرا باید چرخۀ  Iکرد. به همین ترتیب پس از ورود به ریکی استفاده می
، احضار کند. قبل از آنکه مجرا از مرحلـۀ یـک بـه دو بـرود IIاز آنکه استاد او را براي آغاز مرحلۀ ریکی 

خواهد شد) و پس ازتشخیص اینکه تـا سـطح خاصـی پیشـرفت شد. (بعداً توضیح داده مجرا اسکن می
  .(همان)داد استاد اجازه ورود می گاهآنکرده است 

  حلقه و ريكي در ريزيبرون
 ایجـاد پـذیردرمان فرد در عصبی تحرکات نوعی به است موظف مربی فرد، حلقه در هم و ریکی در هم
 دسـتیابی بـراي عاملی را ریزيبرون طاهري. شود هابیماري ریزيبرون به مجبور اصطالح در وي تا کند
 فـرد درون از غیرارگانیـک موجـودات خـروج را ریـزيبـرون معناي و داندمی ذهن و جسم سالمت به

 سـابقۀ اسـت. آنهـا) ریخـتن (بیـرون هـابیماري سابقۀ شدن آشکار، ریزيبرون: «است معتقد او. داندمی
 و فـرد نهـان یا آشکار کنونی هايبیماري، طفولیت یا جنینی دوران به متعلق حتی است ممکن هابیماري

 واژه از طـاهري باشـد. و... ذهنـی هاينابسـامانی، روانـی هـايتنش و هـاگره، نهفته هايترس، همچنین
 در کنـدمی ادعـا و شـودمی انجام فرد ذهن و روان، جسم بر، جانبههمه صورتیبه که بردمی نام» اسکن«

 شـرف در کـه دهـدمی نشان را هاییبیماري به ابتال براي فرد آمادگی که کندمی بروز یعالئم گاه، اسکن
 بـا فرادرمـانگر و )66ص، ب1388، ي(طـاهر کـرد خواهـد بروز آینده در، توجهیبی صورت در و است آن

 هبـ اتصـال از ناشی عصبی فشارات این نیز ریکی در شود.می نیز فرد بیماري مانعآنها  موقع به تشخیص
 بیـان حتـی و اسـت آمـده مباحـث ایـن نیز ریکی هايآموزه در. است مشهود واضحطور به ریکی روح
 شـکل در، دارند مبادرت ریزيبرون به مرتب که افرادي براي هیجانی تجربه این است ممکن که داردمی

  شود!: ظاهر موهوم و خیالی شخصیتی
 خـواب بـه اسـت ممکن حتی و کنندمی ستراحتا به شروع درمان حین درریکی  کنندگاندریافت اغلب
 تجـارب از اسـت ممکـن، هاموقعیت دیگر در کند.نمی ایجاد درمان تأثیر در تفاوتی لهئمس این اما روند.

 و اشـک شـدن جـاري شـکل بـه هیجانـات از رهـایی اسـت ممکن شوند. آگاه خود الینحل و قدیمی
 است. شده شناخته نیز افراد تصویري تجربۀ شکل در جریان این پذیرد. صورت سرآسودگی از هاییخنده
 در کـه اسـت ممکـن شـود. ظـاهر خیالی شخصیتی شکل در، کنندمی مراقبه مرتباً که کسانی براي شاید

  شوند. برداشته میان از است جامع رشد راه سد که موانعی، درمان جلسات از بعضی
 بدن باالي را دستمان یا و گذاریممی او بدن بر، ریکی انرژي به بیمار اتصال براي را خود دست ما، گرچه

 او روح و ذهـن، جسـم کل بر بلکه، کندنمی اثر او بر مادي سطح در تنها انرژي این اما، داریممی نگه او
  .)41ص، 1386، و شارامون (باگینسکی گذاردمی تأثیر

۱۰۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  یابند:می دست ذهن و جسم سالمت به افراد که است ریزيبرون با: گویدمی نیز طاهري
 متعلـق حتـی اسـت ممکن هابیماري سابقۀ آنهاست. ریختن بیرون و هابیماري سابقۀ آمدن رو، ریزيبرون

 و هـاگره، نهفته هايترس، همچنین. باشد فرد نهان یا آشکار کنونی هايبیماري، طفولیت، جنینی دوران به
   ...و ذهنی هاينابسامانی، روانی هايتنش

 بـروز عالئمـی گـاه، اسـکن در شود.می انجام فرد ذهن و روان، جسم روي جانبهههم صورتی به اسکن
 دنـخواه بـروز آینـده در احتماال که دهدمی نشان هاییبیماري به ابتال براي را فرد هايآمادگی که کندمی
  .)66ص، ب1388، (طاهري کرد

  افزاید:می مطالب همین ادامه در طاهري
شود که در ضـمیر ناخودآگـاه هاي دوران کودکی نیز میسازي ترساسکن فرادرمانی شامل آشکار

افـرادي ، رو خواهیم شد. دسـتۀ اولبا دو دسته گزارش روبه، فرد ثبت و ضبط است. در این مورد
پس از اسکن فرادرمـانی ، اندگونه سابقه و گزارشی از وجود ترس نداشتهگذشته هیچ هستند که در

گونه اطالعی ندارنـد. شوند که خود از چگونگی آن هیچرو میاي روبههاي مبهم و ناشناختهبا ترس
پـس از یـک دوره . گـذارددر ابتـدا رو بـه افـزایش می، هادر خیلی از موارد این ترس و یا ترس

ریـزي ممکـن اسـت در خـواب و کند. ایـن بیرونکاهش پیدا کرده و خاتمه پیدا می، ریزيبیرون
  .)119ص، (همان تدصورت کابوس هم اتفاق بیافبه

هـاي دفـاعی و در بحـث در دوره حاکی از همسـویی در روش درمـان اسـت!، تشابه در آثار و عملکرد
هـا و حملـه، هـاي شـدیدتکان، دهد که بعضاً با حرکـاتحمالتی به افراد دست می ،ریزي در حلقهبرون

کند. در حین ایـن عمـل مجبـور هایی همراه است و مستر(مربی) وظیفه دارد او را آرام و کنترل خودزنی
شود. انجام می ریزيبرون، نشیندوقتی فرد در اتصال می درواقع. است که با او تماس فیزیکی داشته باشد

اتصال با موجودات غیرارگانیک اسـت. در اتصـال گفتـه  درواقعاتصال در عرفان کیهانی ، رسدبه نظر می
فرد منتظر است ببیند چه اتفاقی  نید چه اتفاقی خواهد افتاد.تا بچشید و ببی، شاهد و تسلیم باشید: شودمی
هاي ورودي خود را کنترل کند. بدون هیچ فیلتري در انتظار اتصال که دروازهنبدون ای، تسلیم است. افتدمی

هستند و بعد » خودشان«، قبل از اتصال، صحبت ما بر روي شواهد قبل و بعد از اتصال است. افراد است.
 کنند و احساس وجود غیرارگانیک را در وجود خود دارند.ریزي پیدا میریزند و برونبه هم میاز اتصال 

هـایی از سرآسـودگی در ریکی نیز ممکن است رهایی از هیجانات به شکل جاري شدن اشـک و خنـده
صورت پذیرد. این جریان در شکل تجربۀ تصویري افراد نیز شناخته شده اسـت. اینکـه در ریکـی بیـان 

، این هیجان در شکل شخصیتی خیالی و موهوم! ظاهر شود، کننددارد: براي کسانی که مرتباً مراقبه مییم
شود: پذیرد و گفته میمی تأثیرکند. همچنین در ریکی خود مربی هم از این اتصال این مطلب را تأیید می
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ه خود را چون رابطی در اختیار آن بلک، ما فقط کانالی براي جریان ریکی هستیم. ما منشأ این انرژي نیستیم
گیرد و بیان گونه قدرت یا استعداد خاصی الزم نیست و تالش زیادي نیز صورت نمیدهیم. هیچقرار می

کنیم در آن موقع خـود مـا نیـز که جریان انرژي را به بدن یک بیمار هدایت میهنگامی، شود برعکسمی
  .)43ص، 1386، و شارامون (باگینسکیشویم سرشار از آن می

  بيماري دوباره بازگشت
، دارد مشـابه روشـی کارگیريهب از حکایت ووجود دارد  حلقه در هم و ریکی در هم که مسائلی از یکی
. کنـدمـی نیـز عود مواقعگاهی  و بازگشته بیماري این، ریکی در درمان یا فرادرمانی از پس که است این
  خوانیم:می درمانی ریکی شیوة جامع انرژي کتاب در بارهاین در

 پزشـک هرینگ کنستانتین، بار نخستین گردد. پیشین هايبیماري دوبارة بروز سبب تواندمیریکی  با درمان
  است. شده شناخته »هرینگ بهبود قانون« عنوانبه که کرد مطرح را پدیده این هومیوپات برجستۀ

 شـد. توصیف وگرك .ه .ه دکتر، انیآلم پزشک توسط بیشتري یاتئجز با پدیده همین، جدید دوران در
ـباع چـون گوناگونی مراحل بازگشت زمینۀ تواندمیریکی  درمان، او علمی هايیافته براساس ، سـموم اش

 کـه ايپدیـده کنـد. فـراهم سـرزندگی و شادابی، تخلیه مراحل به تبدیل براي را بدخیمی و رفتن تحلیل
 در دوبـاره، بـردهمی رنج آن از بیمار قبالً که هاییريبیما کند:می عمل چنین، استریکی  درمان حاصل
 .)45ص، همان( شوندمی تجربه مختصري حد در و معکوس جهت

 بیمـاري بـه تبـدیل یـا، کنـدمی عود فرادرمانی از پس، هابیماري موارد از بسیاري در نیز حلقه عرفان در
 بـراي دفـاعی تشعشـع و فرادرمانی با داشتمی بیان که بود خانمی، بازگشت این شاهد شود.می دیگري
، (خـانم ر. بـود مشهود دوباره بیماري عالئم مدت این از پس ولی، بود شده درمان ماه 6 حدود در مدتی
 و اختیـاري عوامـل بـه، حلقـه در بیمـاري برگشـت دالیـل کـه اسـت نظـر این بر طاهري البته .)1392

  اختیاري: بازگشت که شکل این به. است تقسیم قابل غیراختیاري
شود که در آن به نوعی نقش صورتی اختیاري مرتکب تخلفاتی میدهد که بیمار بهزمانی رخ می ...

 از طرف بیمار نادیده گرفته شده و یـا مـورد کتمـان قـرار گرفتـه اسـت.، شعور کیهانی در درمان
جایی رمـان بـهکتمان و نسبت دادن د، انکار و ناسپاسی، شک و تردید، هاي بارز این تخلفاتنمونه

این نوع بازگشـت را . [و غیر اختیاري] )128ص، ب1388، (طاهري.. شعور کیهانی است.ۀ غیراز شبک
عامل اولیه و اصلی بیماري آنها بوده و یا دچار ، بیمارانی خواهند داشت که مشکالت روان و ذهن

، داشـته باشـند بدون اینکه خود در بازگشت بیماري نقشـی، صورتدر این مشکالت بینشی باشند.
شود کـه رو میدرمان آنها با مقاومتِ (دادگاه ویژه) روبه، سازوکارهایی از سوي روان و ذهن بنابر

  .)129ص، (همان باعث بازگشت بیماري خواهد شد
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 درنهایـت و رسـیدگی را منفـی پتانسـیل انـرژي که، ندکیژه اشاره میش به دادگاه ویهادر آموزه يطاهر
 مـن همـان نگهبـان فرشته از منظوره: کن نظر است ی. او بر اکندمی بیماري حملت حکم صدور به منجر

دادسـتان ، کنـدمی دفـاع مـا از نـاحق یـا حق به دوم) مادر (همان داریم مدافع وکیل ما اآلن است معنوي
 بیمـاري تحمـل حکم صدور به منجر درنهایت و رسیدگی را منفی پتانسیل انرژي که، دادگاه ویژه، داریم

 در، داردهمـراه  هیـر و منکـر را در درون خـودش بـنک کسـی هـر، هسـتیم خودمـان اینهـا همه. کندمی
 بـاشناسـی خود طریـق از! اسـت شـده عنـوان منکر و نکیر، نبوده باال ذهنی کشش چون قدیم هايزمان
 مـانخود همـه درواقـع و هسـتند ما با همه که بینیممی شویممی آشنا که خودمان درون مختلف هايمن

  .)82، پنج (دوره هستیم
 دالیـل بـه ولـی، گذرانـده را حلقـه از دوره چندین که سوزنی طب متخصص، جاوید علیرضاآقاي 

  گوید:می بارهاین در، است شده جدا آن از اسالم با مطروحه مسائل انطباق عدم
 هـر و نیسـت انیدرمـ انـرژي کنندمی ادعا هرچند است. درمانی انرژي شبیه خیلی هاسبک فرادرمانی در

، دور از، گذاشتن دست، کردن اسکن است. آشکار شباهت این باشند داشته مطلب این بر تأکید هم چقدر
 هم اگر است. درمانی انرژي مانند کارها نوع و سبک ولی، کنید معین ساعت گویندمی اینکه، کردن تمرکز

  .)1392، جاوید( دهندمی انجام و اندگرفته یاد حاال، کردندنمی را کار این

  ريكي و حلقه در كردناسكن
 گفتـه، شده است تأکید آن رب ریکی هم و حلقه در هم که است مهمی بحث، آنچگونگی  و کردناسکن

  شود:می
 که جاهایی تکنیک این از استفاده با که هاله اسکن نام به موزندآمی را تکنیکی افراد ،دوم مرحله ریکی در

 هـر چاکراهـاي و هالـه تـوانمی ،پل سمبل از استفاده با حتی و دهندمی تشخیص را شده مسدود انرژي
 او بـه تـوانمی حتی و دارد ییهابیماري چه که کرد عالم او به و کرد اسکن را جهان جاي هر در کسی
 ابـزار از استفاده بدون پیشگیري یعنی این و شدن بیمار براي هستند ساعدم بدنش در جاهایی چه که گفت

  ).Reikividya.org( کنیممی استفاده خود ذاتی هايتوانایی از تنها ما قیمترانگ و خارجی
  شود:می گفته حلقه در و

بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی (شبکۀ آگاهی و هوشمندي حاکم بـر ، درمانی ۀشاخ این در
و ضمن ارائـۀ اطالعـاتی از  گیردشعور الهی) متصل شده و مورد کاوش (اِسکن) قرار میـ  جهان هستی

 و بـدن در انـرژي نـوعی فعالیـت و حرکـت احساس، نورها، هارنگ از طریق دیدن، نحوة اتصال خود
ـنش و معیـوب اعضاي، غیره و تشنج، زدن ضربان، تیرکشیدن، گرفتن درد، شدن گرم طریق از همچنین  ت

  شود.می آغاز رماند روند، عالیم حذف با و اِسکن اصطالحبه و شده مشخص او بدن دار
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سـابقۀ بیمـاري ، صـورتکه دراین. زیر ذره بین قرار گرفتن وجود بیمار است، منظور از کاوش (اِسکن)
شـود. ایـن ریـزي آغـاز میبیرون، هابا به جریان افتادن پروندة بیماري، گذشته و فعلی بیمار آشکار شده

ـبر و ذهن و سایر بخش، روان، جسمها ممکن است مربوط بهپرونده هاي وجودي بیمار باشد که باید با ص
، ب1388، (طـاهري هـا خاتمـه یابـد و درمـان اساسـی رخ دهـدریزيحوصله اجازه داده شود تـا بیرون

  .)66و65ص
 اسـکن انجـام از هـاییبازتاب، شودمی ظاهر ریزيبرون عنوان تحت در کهآثاري  درواقع، تعریف این با

  است: بررسی قابل زیر نمودار در، کنندمی مطرح اسکن براي که بحثی حلقه عرفان در باشد.می

  كيهاني نيروي  كيهاني نيروي با اسكن
  

  
  
  
  
  

  فرادرمانگر        فرادرمانگیر

 وجـود دو هـر در نزدیـک و دور راه اسکن، است ریکی در اسکن همانند حلقه در کردن اسکن درواقع،
  دارد. بارزي هايشباهت که دارد

 بودن شاهد و تسليم

  باره اجازه دهد.پذیر باید شاهد و تسلیم اتصال باشد و در اینم در حلقه و هم در ریکی شخص درمانه
 »ندهیـدریکـی  کسـی بـه اجازه بدون و نکنید مجبورریکی  دریافت به را کسی« گوید:می ریکی در
 .)211ص، 1386، (وینسر

 طـاهري. کنـد آماده اتصال و کردن اسکن براي را خود خاطررضایت و طیب با باید شخص درواقع،
 کننـد. معرفـی را ایـن که میان دارن اینا همۀ ادیان آمدن فلسفه ما کلی اصل این« گوید:می بارهاین در نیز

  .)جلسه هفتم کمیته عرفان( »شو تسلیم بیا نزن زور خودبی بگن
  :گویدمی چنین حلقه عرفان اصول از یکی در او
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 باشـد تماشاچی و گرنظاره که است کسی، شاهد است. بودن »هدشا«، وحدت حلقۀ در حضور شرط تنها
ـته نظـر زیـر، نمود مشاهده حلقه در اتفاقی هرگونه، نداشته قضاوتی گونههیچ نظاره حین در و  در و داش

  .)94ص، الف 1388، (طاهري مشاهده) از پس تفسیر و (تعبیر باشد جدا تفسیر و تعبیر از مشاهده حین
  گوید:آورد و میدلیلی می ،که چرا در ابتدا باید تسلیم شد و بعد سایر مراحل را گذرانددر توجیه این طاهري

 کننـد.مـی اجـرا بعد و شوندمی قانون تسلیم اول. باشید اساسی قانون تسلیم باید ایرانی یک عنوانبه شما
 نباشـدآنهـا  از کیی اگر ولی نیستند؛ جدا مجریه و مقننه قوه، است مجریه یکی و است اساسی قانون یکی

  .(همان) ندارد! ايفایده بودنش دیگري
 اولیـه مشـورت و اندیشـه از پس مردم که باشد داشته توجه باید طاهريکه  است الزم نکته این یادآوري

، شـوندآن مـی تسلیمتصویب اکثریت، همه دهند و تنها در صورت می راي آن به، اساسی قانون مورد در
 گفتـه پذیردرمان شخص به، آن از رسانی کامل از کیفیت و صدمات ناشیاطالعولی در فرادرمانی بدون 

 هوشـمندي تـا شـوي تسـلیم بایـد یـا باشی داشته آگاهی دریافت و بفهمی تا شوي تسلیم باید، شودمی
  شود. درمان تانبیماري و کند کار شما روي

  گوید:می دیگر جاي در طاهري
 بـر توانمی، موضوعی هر بر تمرکز از رهایی و »بودن شاهد« شرط ایترع با، خدا با ارتباط انواع ۀهم در

 بـه مربـوط ارتباط در انسان که شودمی حاصل زمانی بیشتر حظّ اما گشود. آغوش آگاهی و عشق ةگستر
ـتی) جهان عظمت (به عظیمی وسعت در را خود وجود ۀهم، گستردگی  از خبـري آن در کـه بیابـد هس
ـین حد از، وسعت این تناسب به او تفکر و اندیشه، آن تبع به و نیست ...و نژادي، قومی هايمحدودیت  زم

  .)176ص، الف 2011، (طاهري یابدمی ارتقا هستی ةگستر تا
 هـر و شـودمی شـامل را هسـتی گسترهۀ هم و داده تعمیم را بودن شاهد و تسلیم شرط طاهري درواقع،

 طـاهري آنکه جالب شود. مندبهره شعور اصطالح به شبکه این از. بود خواهد محقاي اندیشه هر با کس
 سـایر بـا تناقض در که داردمی بیان سخنانی، موردبی شدن تسلیم عوارض مورد در خود، معاد بحث در

  گوید:می او. است تسلیم بحث در وي مباحث
 سوي به کتحر، دهد)می نشان را هستی درخت تک اجزاي با او ايرابطه نوع (که انسان هر هايانتخاب

 حضـور در کـه کنـدمـی تعیین، زندگی در ما انتخاب هر ،مثال براي کند.می تعیین را کمال ضد یا کمال
 و شـویممیآنهـا  تسلیم یا زیرا؛ برسیم شر یا خیر نتیجۀ به بیرونی) و درونی (شیاطین خود آزمایش عوامل

 و آمیـزیممی هـم در آگاهی آب با را وجودمان خاك یا و گیریممی فاصله (کمال) خود انسانی منزلت از
  رسیم.می پختگی به دارند) را آتش صفت (کهآنها  معرض در

، دچار سقوط شویم، »عوامل آزمایش«این  مواجهه با در اثر، که در طول زندگیدرصورتی، بنابراین
 اند باعث پختگی ما شوند) موجب سوختن ما در جهـنم خواهنـد شـدتوانستههمین عوامل (که می

  .)262ص، الف2011، (طاهري
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 و انسـانی منزلت از گرفتن فاصله سبب را موردبی شدنتسلیم آشکار تناقضی در، عبارات این در طاهري
 و شـاهدي حـال در تجربـۀ را درك شـرط، حلقه هايکالس در کهدرحالی این. داندمی جهنم در سقوط
 خـود شخص و شود باز بار یک براي افراد ورودي کانال چنانچهکه ریکی آمده است  در داند.می تسلیم
 بـاریـک که هنگامی« یعنی ماند! خواهد باز راه این همیشه براي ،بگیرد قرار اتتأثیر این تحت که بپذیرد
 بـه، هـایشدسـت طریـق از حیـاتی متمرکز انرژي این و شد گشوده ریکی انرژي به فردي درونی کانال
 »کنـد حفـظ زنـدگیش تمـام در را قـدرت ایـن، بـود خواهـد قـادر فرد این، کرد پیدا جریان خود شیوة

  .)27ص، 1386، و شارامون (باگینسکی
 بـراي راه ایـن کـه اسـت ایـن بـراي نیـز حلقه در اتصال درك براي تسلیم به اصرار، رسدمی نظر به
  شود! گشوده همیشه

  وجود! وحدت سبب حلقه و ريكي در درمان
 وحـدت نوعی به رسیدن درواقع،، کیهانی شعور با اتصال ینا کهآمده است  حلقه در هم و ریکی در هم
  گرفت! خواهد فرا را شما وجود همه کیهانی هوشمندي به عشق آن پس در که اوست با

  گوید:می ریکی در
 مـا که است بخشیوحدت قدرت، عشق کنند.می تجربه عشق چون راریکی  مستعد افراد از بسیاري غالباً

 ایـن ترجمـان ،بشـریت حقیقـی هـدف شود.می رهنمون خلقت همۀ با وحدت از تريعظیم مرحلۀ به را
 بـا ايقطره چون که جایی، است روح اصلی مأمن عشق است. آن به بخشیدن زندگی و واقعیت به مرحله

 و همـاهنگی و خالقیـت، حکمت و دانش دربرگیرندة اتحاد مرحلۀ شود.می متحد هستی کرانبی اقیانوس
  .)28ص، (همان است ابدي سرور و فراگیر عشق، خودشناسی نیز

  است: آمده دیگر عباراتی در و
 همـۀ با درونی اتحاد از شدن خارج عالمت و بنیادین نظم فقدان از حاکی فقط جسمانی ضعف و بیماري
 گـردد.بازمی جهانی هماهنگی با وحدت مرحلۀ به، شودمی درمان ریکی با فردي که هنگامی است. هستی

 تعریـف گرداند. سالم و کامل را او دوباره و یابد راه او هايسلول ترینکوچک به تواندمی ،هماهنگی این
  .)41ص، (همان »گرداندمی باز جامعیت یا، کمال مرحلۀ به را ما ریکی« که: است اینریکی 

  دهد:می آگاهی شما به که است خلقت یا وحدت این که داردمی بیان، ادامه در و
 و خـرد به اعتماد، گیردمی شکل انرژي این به درونی اعتمادي شما در که کرد خواهید مالحظه، رفتهرفته

ـیرت به را شما که شودمی حاصل نوینی رشد شود.می چیره زندگیتان تمامی بر که قدرتی  و دانـش و بص
  .)43ص، (همان رساندمی عشق به و خلقت باتمامی وحدت از آگاهی حس
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  شود:می اشاره چنین اتصال در وحدت این به نیز حلقه در
هِ بِحَبْلِ عْتَصِمُوااِ« جمعی راه  حلقـۀ در فـرد آن در کـه است راهی، )103، عمران(آل» قُواتَفَرَّ وَلَا جَمِیعًا اللـَّ

 بـا شونده.متصل فرد و کنندهمتصل فرد، کیهانی شعور دارد: عضو سه ... ،حلقه این گیرد.می قرار وحدت
 ایـن چـارچوب در مـوردنظر هـايکار انجـام، افتاده جریان به آن در الهی فیض هبالفاصل، حلقه تشکیل
 ــ عضـو سـه وجود، هاحلقه این به شدن وارد براي پذیرد.می تحقق مختلف هايحلقه تشکیل با ،عرفان
 اهللا، چهـارم عضو، صورت این در است. کافی ـ شوندهمتصل فرد و کنندهمتصل فرد، کیهانی شعور شبکۀ

  بود. خواهد
 حلقـۀ تشـکیل با نیز الهی فیض، نموده اتصال ایجاد، »اعتصموا« جمعی راه مبناي بر (حلقه) کیهانی عرفان
  .)83ص، الف1388، (طاهري گرددمی جاري آن در، مربوط

  كيهاني! شعور از گزاريسپاس و قدرداني مراتب
  است: آمده ریکی در، کنیم انیقدرد کیهانی شعور شبکه از باید ما که داردمی بیان ریکی و حلقه در

 همـه بـه نسبت قدردانی حس که است مهم بسیار، درمانی هرگونه براي: گزاريسپاس و قدردانی مراتب
 کردارکارمیک از و طبیعت از، کیهانی روح از را گريدرمان نیروي شخص؛ چراکه باشد داشته وجود چیز
 که است مهم پس است. کیهانی انرژي یافتن جریان براي ايواسطه فقط، کندمی درمان که فردي گیرد.می
 .)16ص، 1384، (پاالن باشیم شکرگزار دیگري درمان نوع هر یاریکی  شروع از قبل

 و اسـت شـده تأکید مورد این در گزاريسپاس و کیهانی شعور شبکه نقش به نسبت هم حلقه عرفان در
    داند:می ناسپاسی را بیماري بازگشت عامل

 بـه، آن در کـه شودمی تخلفاتی مرتکب اختیاري صورتیبه بیمار که دهدمی رخ زمانی شتبازگ نوع این
 اسـت. گرفتـه قرار کتمان مورد یا و شده گرفته نادیده بیمار طرف از، درمان در کیهانی شعور نقش نوعی
 از غیـر اییجبـه درمان دادن نسبت و کتمان، ناسپاسی و انکار، تردید و شک، تخلفات این بارز هاينمونه
  .)128ص، ب1388، (طاهري است کیهانی شعور شبکۀ

  گيرينتيجه
 و شـده وحـی او بـهعرفانی  مباحث تمام اینکه اوالً، بوده طاهري ادعاي دوبیان ابطال  درصدد مقاله این

. اسـت نکرده اقتباس جایی از را مباحث این و پذیرفته صورت وي به خداوند سوي از که است الهاماتی
 مشـترکات از مـورد چهارده، اول ادعاي رد براي. است اسالمی ـ ایرانی اصیل عرفان بیان درصدد او ،ثانیاً

 و اسـت نبـوده طـاهري بـه الهـی وحی مباحث این دهدمی نشان که شد بیان ریکی فرقه با حلقه عرفان
 نیـز را او دوم ادعاي کذب شباهت همه این. است ریکی ازجملهو  دیگر مکاتب دردقیقاً ترجمه مطالب 
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 غیرالهـی و بـوده قـرآن مخالف بلکه، نیست اسالمی او عرفانتنها کند که نهمی مشخصکند و اثبات می
 در همچنـین خـود فرادرمـانی مباحـث در حلقـه: گفـت تـوانمـی، مجموع در است.بدیهی  را آن بودن

. اسـت وابسـته کـییر بـه جـديطور بـه، اتصال نحوه در هم و کوانتوم فیزیک وشناسی هستی مباحث
، باشـدمی موهـوم موجـوداتی بـا ارتبـاط آن اتصاالت و است شده بنا ماتریالیستی پایه بر ریکی ازآنجاکه

 مسـتقیمی صـراط همـان، مسـیر ایـن اینکه و اشخودساخته عرفان بودن اسالمی بر مبنی طاهري ادعاي
 زیـر توانـدمی، مسـلمان و رکـاف از اعـم، اعتقـادي هر با کسی هر و شده متصل نظر یک با تنها که است
 انجـام و صـحیح اعتقـاد شامل را مستقیم صراط که، قرآن متعدد آیات به توجه با، بیاید حلقه عرفان چتر
  گوید:می و کرده انکار را ریکی ازروش استفاده طاهري خود کهدرحالیکند. می رد، دانندمی صالح عمل

 اتصـال ما ببینید هست. تفاوت چقدر ببین، دارند ارواح به اتصال )ریکی( اونها، کنیممی دور رو ارواح ما
 هـم با هاشوتفاوت بشینیم حاال داره. تفاوت همه اینا شد. درست کنیم.می دفع رو روح ما نداریم. روح به

 هاتعریف تو درسته انرژي. نه است ماده نه هوشمندي، شعور، انرژي، ماده داریم اصالً ما بیاریم. در بذاریم
 ندیدنـد چـون عذربنـه/ را همه ملت و هفتاد جنگ خالصه انرژي. نه، است ماده نه هوشمندي که هست

 نشـده گذاشته ارزش اینجا چیز یک شنیدند. و گفتند که اتیهمتفاه سوء از همه اینا زدند. افسانه ره حقیقت
  .ب)1392، (طاهري بوده رو اهللا الی قرب اون به که اینه هم اون و

» اهللا الـی تقرب« را خود راه، ریکی از خود مسیر کردن جدا با شباهت همه این رغمعلی طاهري درواقع،
 مَـنْوَ« فرمایـد:مـی آن دربـاره کریم قرآن. است دیگر فریب نوعی خود این. داندمی خداشناسی نوعی و
 آن از سـتمکارتر کیست و ؛)21انعام: ( »الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ ال إِنَّهُ بِآیاتِهِ کَذَّبَ وْأ کَذِباً اللَّهِ عَلَی افْتَري مِمَّنِ ظْلَمُأ

 .شوندینم رستگار ستمکاران، تردیدیب نموده؟ تکذیب را او آیات یا بسته دروغ خدا بر که کس
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  منابع
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