Nivells de Reiki
Què és el Reiki?
REIKI I
És un mètode de curació física i espiritual,
així com una forma excel.lent de relaxació.
Consisteix en imposar les mans sobre el cos
en diferents posicions, ja sigui estirat, assegut o de peu, però sempre relaxat. Qualsevol
pot rebre el tractament acudint a un centre
especialitzat. Cal ser iniciat per un mestre reiki.
Reiki significa força vital universal. Els seus
principis es basen en el “aquí i ara”. Reiki
alleuja el dolor, accelera el procés de curació,
relaxa la persona receptora i reequilibra els
seus chakres i la seva energia àurica. Els
efectes de sanació Reiki generalment produeixen una harmonització completa i multidimensional en les diferents esferes de l’ésser,
transformant i desenvolupant interiorment.
Reiki és saviesa i veritat, llum i amor, viu en
l’interior de tot i és simple, com simple és tot
allò
autèntic
en
aquest
món.
Tenim un cos físic dens que és perceptible
directament a la vista i el tacte i altres cossos
no visibles que tenen diferents nivells vibracionals i que determinen l’estat general del cos
físic.

En les sessions de Reiki I es pot realitzar autoteràpia i teràpia a persones físicament presents. És el procés que s’anomena curació
directa, el terapeuta a d’imposar les mans
directament sobre ell o sobre un pacient.

REIKI II
L’alineament Reiki II augmenta la quantitat
d’energia curativa, dirigint-se més específicament als aspectes emocionals, mentals i kàrmics.

Principis del Reiki
•

Només per avui, no t’enfadis.

•

Només per avui, no et preocupis.

En el segon nivell s’incrementa en gran mesura la potència de les curacions directes; a
més a més, s’afegeixen els mètodes i els instruments per a sanar a algú que no estigui
físicament present: és la curació a distància.

REIKI III
•

Només per avui, sigues agraït per les teves moltes benediccions.

•

Només per avui, porta a terme la teva tasca amb honestedat.

•

Només per avui, sigues amable amb tots
els éssers vius.

Aquests principis van ser transmesos pels
mestres Reiki com a guia moral, ètica i espiri
tual, perquè tots els que transitem per la meravellosa experiència de ser un canal Reiki
romanguem units en l’Amor, ja que Reiki és

Es realitza aquest nivell intermig entre Reiki
II i Mestratge, per aprendre tots els mecanismes d’un mestre Reiki, incloent la cirugía psíquica, i així permetre al terapeuta que no vol
impartir el métode del Reiki, tenir totes les
eines del Mestre excepte l’ensenyament.

MESTRATGE
És el grau de mestre i ensenyant. Aquest
grau es recomana als qui pensen dedicar-se
a la curació i sobretot als qui pensen ensenyar Reiki i fer del mètode una part de la seva vida.

.Metodologia
Tots els cursos són teòrics-pràctics.

Apunta’t i format com
a terapeuta Reiki!

S’ofereix:
•

Entrega d’un dossier complert a cada
nivell.

•

Teoria i pràctica del Reiki.

•

Diploma acreditatiu.

•

Es complementa cada nivell amb altres tècniques terapèutiques.

•

Possibilitat de seguir fent pràctiques
cada mes en els intercanvis de Reiki
que s’ofereixen al Centre.

•

Participació com a voluntària en el
cursos que es van realitzant.

PROGRAMACIÓ 2012:
REIKI I: 2 i 3 de juny
REIKI II: a) 14 i 15 d’abril

REIKI

Si estàs interessat/da envia un email o
truca al següent mòbil per rebre més
informació o per inscriure’t en el
pròxim curs de Reiki I, Reiki II, Reiki
III o Mestratge.

REIKI III: a) 15 i 16 juny
MESTRATGE: a) 18 i 19 maig

_____________________
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