
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΕ`Ι`ΚΙ;
ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η << ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ >>;

Αδέλφια μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, εκτός 
από τα άγια Λόγια που δίδασκε και την προσφορά της θυσίας του πάνω 
στο  Σταυρό,  τελούσε  και  πάρα  πολλά  θαύματα,  θεραπεύοντας  με  τη 
Θε`ι`κή  του  δύναμη  και  ενέργεια  κάθε  είδους  ασθένεια  και  με  την 
Ανάστασή του νίκησε και πάτησε και τον θάνατο. Το ίδιο έκαναν και οι 
Απόστολοι,  θεράπευαν  ασθενείς  επικαλούμενοι  το  όνομα  του  Κυρίου 
Ιησού Χριστού, καθώς και οι μετέπειτα Άγιοι, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
και αγιασμένο λάδι, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ιερό Μυστήριο του 
Ευχελαίου.
Την δόξα αυτή του Χριστού ως προς τις θεραπείες ζήλεψαν και σήμερα 
κάποιοι, λεγόμενοι άνθρωποι της << Νέας εποχής >> που τους αρέσει να 
αυτό—αποκαλούνται  <<  θεραπευτές,  Μεσσίες—Γκουρού,  Φωτισμένοι 
>> κ.α. Αυτοί λένε, υπεροπτικά, ότι χρησιμοποιούν ανώτερες δυνάμεις, 
την ενέργεια που εκπέμπει το Σύμπαν, την Συμπαντική Ενέργεια και έτσι 
<<  θεραπεύουν  >>  διάφορες  παθήσεις.  Αυτές  οι  <<  θεραπείες  >> 
ονομάζονται << Εναλλακτικές ή Ενεργειακές Θεραπείες >>, διότι έχουν 
σαν  κέντρο  την  ενέργεια.  Όχι  όμως  την  ενέργεια  που  αναγνωρίζει  η 
επιστήμη  της  Φυσικής,  της  Χημείας,  της  Βιολογίας  ή  κάποια 
επιστημονική έρευνα. Αλλά ποια ενέργεια; Λένε, πως πρόκειται για την 
Συμπαντική ενέργεια, την ενέργεια που εκπέμπει το Σύμπαν και που είναι 
έξω από τα όρια οποιουδήποτε επιστημονικού ελέγχου και που γίνεται 
αντιληπτή μόνο από θεραπευτές με ειδικές ικανότητες να ξεμπλοκάρουν 
αυτή την ενέργεια και να τη διοχετεύουν στο σώμα, στο νου ακόμη και 
στην ψυχή του ασθενούς καιι έτσι να τον θεραπεύουν.
Μία από αυτές τις δήθεν θεραπείες είναι και το Ρέ`ι`κι. Το Ρέ`ι`κι είναι 
λέξη Ιαπωνικής προέλευσις, σημαίνει παγκόσμια ενέργεια ζωής. ( Ρέ`ι`= 
Σύμπαν, Κι= δύναμη ή ενέργεια ).

Διδάσκεται και εφαρμόζεται σε τρεις βαθμούς:
Στον  πρώτο βαθμό γίνονται  τέσσερις  μυήσεις  για  να ανοίξουν,  κατά 
τους ισχυρισμούς τους, τα εσωτερικά θεραπευτικά κανάλια και να γίνει ο 
θεραπευόμενος δέκτης του Ρέ`ι`κι. Όσοι γνωρίζουν έστω και λίγο από 
αποκρυφισμό, εύκολα κατανοούν,  ότι  αυτό δεν είναι  τίποτα άλλο από 
άνοιγμα  σε  δαιμονική  πηγή.  Πράγματι  κατά  τη  διάρκεια  της  μύησης 
μερικοί << βλέπουν το ρέ`ι`κι σαν χρώμα… άλλοι ακούν ήχους, άλλοι 
βλέπουν εικόνες…>>. Θα αναφέρουμε εδώ μία δημοσιευμένη μαρτυρία 
κάποιας  κυρίας  που  άρχισε  να  κάνει  ρέ`ι`κι.  Μετά  από  λίγες  ημέρες 
αισθανόταν μία παράξενη παρενέργεια. Κάποιος μιλούσε από μέσα της. 
Μία  φωνή  που  δεν  μπορούσε  να  την  ελέγξει.  Όταν  τηλεφώνησε  με 
αγωνία  στον  <<  θεραπευτή  >>  του  ρέ`ι`κι,  αυτός  της  απάντησε 



χαρούμενος:  << Αυτό είναι  θαυμάσιο αγαπητή. Έχετε επιλεγεί  από τα 
πνεύματα θεραπείας του ρέ`ι`κι. Από τώρα θα είναι οι σύντροφοί σας για 
πάντα >>.
Σωστά  έχει  χαρακτηρισθεί  το  ρέ`ι`κι  σαν  μια  μορφή  θεραπευτικής 
μαγείας  από  την  Ιαπωνία.  Προχωρώντας  σταδιακά  φθάνουμε  στην 
τέταρτη μύηση του 1ου βαθμού,  η οποία είναι  το σφράγισμα, ώστε το 
ρέ`ι`κι  να παραμείνει  για πάντα με τον ενδιαφερόμενο.  Οι  πρώτες 21 
ημέρες μετά τη μύηση θεωρούνται << ιερές >> και δίνονται συμβουλές 
για την καλυτερη εμβάθυνση στις μυήσεις. Μία από τις συμβουλές είναι 
η εξής: << Δεν αλλάζετε το σύστημα για να σας ταιριάξει. Αλλάζετε τους 
εαυτούς σας για να ταιριάξετε στο σύστημα >>.
Ο Δεύτερος Βαθμός περιλαμβάνει άλλες τρεις μυήσεις,  στις οποίες οι 
μυούμενοι  αρχίζουν  να  συνειδητοποιούν  την  ύπαρξη  πνευμάτων—
οδηγών.  Μαθαίνουν να επικοινωνούν με αυτά τα πνεύματα και  να τα 
χρησιμοποιούν στις θεραπείες τους.
Ο Τρίτος Βαθμός είναι  ο βαθμός του Διδασκάλου. Περιλαμβάνει  μία 
μύηση,  το  Σύμβολο  του  Διδασκάλου  που  συντονίζει  με  τον  ανώτερο 
Εαυτό, τον Θεό – Εαυτό και ενώνει με την πηγή του Ρέ`ι`κι.

Ο τρόπος << θεραπείας >>.
Ο  <<  θεραπευτής  >>  ξαπλώνει  τον  ασθενή  και  αρχίζει  διαλογισμό. 
Τοποθετεί  τα  χέρια  του σε  κάποια σημεία  του σώματος  που λέγονται 
Τσάκρας.(  σύμφωνα με  τις  ανατολικές  θρησκείες,  λέγονται  τα  κέντρα 
πνευματικής  ενέργειας  του  σώματος  ).  Έτσι  με  την  τοποθέτηση  των 
χεριών  και  την  θεραπεία  των  τσάκρας  ισχυρίζονται  ότι 
<<θεραπεύονται>>  όλες  οι  σωματικές  και  ψυχικές  παθήσεις,  γίνεται 
αυτοθεραπεία και τελειώνει η << θεραπεία >> αφού ο << θεραπευτής>> 
ευχαριστήσει το ρέ`ι`κι.

Συνέπειες.
Ίσως η μικρότερη ζημιά από το ρέ`ι`κι να είναι η οικονομική, διότι κάθε 
συνεδρία πληρώνεται.
Αν  εξαιρέσει  κανείς  τις  περιπτώσεις  απάτης,  δηλαδή,  όταν  λένε,  ότι 
κάνουν  ρέ`ι`κι  ενώ  στην  πραγματικότητα  δεν  ασκούν  ρέ`ι`κι,  οι 
υπόλοιπες κρύβουν σοβαρούς πνευματικούς κινδύνους. Είναι οι κίνδυνοι 
από  την  είσοδο  στον  αποκρυφισμό.  Το  να  πιστεύει  κάποιος  στην 
επίκληση, στο κάλεσμα και τη διοχέτευση μιας αόρατης ενέργειας είναι 
καθαρός  αποκρυφισμός  και  το  ρέ`ι`κι  έχει  τα  χαρακτηριστικά  μιας 
αποκρυφιστικής και μαγικής πρακτικής. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με 
μια δαιμονική ενέργεια, η ποία χρησιμοποιεί τον << θεραπευτή >> αλλά 
επηρεάζει και τον << θεραπευόμενο >>.
Κάποιοι μελετητές χαρακτηρίζουν το ρέ`ι`κι << θεραπευτική μαγεία >>, 
ένα  είδος  μαγείας  που  χρησιμοποιεί  σαν  δόλωμα  την  θεραπεία  και 
σύμφωνα με τον μακαριστό π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο << θεραπευτής 



είναι ένα είδος μέντιουμ, το κανάλι που χρησιμοποιούν τα πνεύματα για 
τις θεραπείες >>.

Οι κίνδυνοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1.Πνευματική  υποδούλωση  και  εξάρτηση  από  τα  πνεύματα.  Ο  Θεός 
υποβιβάζεται σε μία ενέργεια και απρόσωπη δύναμη, που χειραγωγείται 
με τις αποκρυφιστικές τεχνικές.
2. Παρά το ότι οι οπαδοί του ρέ`ι`κι ισχυρίζονται πως απευθύνονται σε 
ανθρώπους κάθε θρησκείας και ότι δεν είναι αντίθετοι στο χριστιανισμό, 
η αλήθεια είναι πως το ρέ`ι`κι και η ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι 
ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει ρέ`ι`κι και να 
είναι  συγχρόνως  μέλος  της  Εκκλησίας,  δεν  γίνεται.  Όσοι  χριστιανοί 
μυούνται στο ρέ`ι`κι απαρνούνται την πίστη τους. Χαρακτηριστικά έλεγε 
ο  μακαριστός  γέροντας  Πα`ί`σιος,  ότι  <<  έστω   και  εν  αγνοία  του 
κάποιος  να σφραγιστεί,  χάνει  τη  θεία  Χάρη και  δέχεται  τη  δαιμονική 
ενέργεια>>.
Επίσης ο διαλογισμός και  η μετενσάρκωση δύο βασικές δοξασίες του 
ρέ`ι`κι, καθώς και όλων των Εναλλακτικών θεραπειών, είναι αντίθετες με 
την ορθόδοξη πίστη.
3. Η επικοινωνία με τα πνεύματα έχει σαν αποτέλεσμα επιπτώσεις και 
στη  σωματική  και  στην  ψυχική  υγεία,  με  ψυχικές  διαταραχές, 
συναισθηματικές,  εσωτερική αποδιοργάνωση, ακόμη και παραφροσύνη 
και δαιμονισμό.
Αγαπητοί, τι θα κάνουμε; Θα απελπισθούμε; Ποτέ. Έχουμε το πιο μεγάλο 
δώρο του αληθινού Θεού στον κόσμο, την Εκκλησία του. Ας βρούμε ένα 
καλό πνευματικό πατέρα να μας καθοδηγεί και με τη χάρη των Αγίων 
Μυστηρίων  να  μη  φοβόμαστε  τίποτα.  Να  σημειωθεί  εδώ,  ότι  όποιος 
χριστιανός ορθόδοξος παρασύρθηκε και  δέχθηκε και  τον 2οβαθμό του 
ρέ`ι`κι, χρειάζεται εκτός από προσωπική μετάνοια και  εξομολόγηση σε 
Ιερέα, κατά μία γνώμη και επανάληψη του Αγίου Χρίσματος. 


