Reiki
Připravuji pro Vás reiki seminář. Možná už jste o reiki slyšeli. Je to univerzální léčivá energie.Tuto
energii se můžeme naučit používat ke každodenní potřebě, pro pomoc sobě i svým blízkým.
V dávných dobách fungovala samoléčebná funkce lidského organismu. Tuto funkci umí využívat
někteří jedinci domorodých kmenů. My jsme se této zkušenosti dobrovolně vzdali ve prospěch
civilizačních výdobytků. Pomocí reiki můžeme znovu začít pomáhat svému tělu, psychice i duši a
napravovat, co pokazilo lidstvo ve svém vývoji.
Jedná se o velmi jednoduchou a základní léčitelskou metodu, kterou by se (podle mého názoru) měly
učit už děti na základní škole. Ano, technika je opravu velmi jednoduchá a zvládne ji naprosto každý.
Každý se tak může postarat sám o sebe a pomoci si už v začátku svých obtíží.
Připravovaný seminář bude trvat po dobu dvou dnů. Zabere vám jeden víkend, tedy sobotu a neděli.
Pokud obětujete svůj čas a peníze, dozvíte se, co je to reiki energie, odkud se bere a jak funguje,
naučíte se pracovat s energií, dozvíte se, co jsou to čakry, naučíte se čistit a harmonizovat čakry
sobě i druhému. Po absolvování kurzu zvládnete celkové velké ošetřeni ale i základní pomoc v krizové
situaci, naučíte se ošetřit sama sebe.
Semináře reiki si můžete vyhledat na internetu. Jsou různě dlouhé i různě drahé. Já vyučuji podle
světoznámého léčitele, učitele a duchovního vůdce Eckarda Strohma, který založil největší
světoznámou organizaci léčitelů R.A.I. (což je zkratka pro Reiky Association International). Eckard
Strohm popsal jednotlivé léčebné techniky, vypracoval učební plány a spolu se svým týmem a
spolupracovníky školí zájemce na všech světadílech. Léčí nemocné a vzdělává ty, kteří chtějí pečovat
o své zdraví a udržet ho v dobrém stavu a nebo pomoci sobě nebo jiným a urychlit proces zotavování
po léčbě těžkých onemocnění nebo po chirurgických zákrocích.
Proto je seminář právě tak dlouhý a stojí právě tolik peněz. Zároveň se v něm určitě dozvíte všechny
informace, které se máte dozvědět, vyzkoušíte a procvičíte celou techniku a neodmyslitelnou
součástí semináře jsou i odpovědi na Vaše dotazy a sdílení zážitků a prožitků s ostatními. Nebudeme
se věnovat ničemu jinému (výkladu karet, astrologii, věštění,…) prostě celý čas budeme věnovat
tomu, co pro nás Eckard Strohm sepsal jako učivo semináře reiki, aby všichni látku dokonale zvládli,
pochopili a osvojili si. A věřte, že nebudeme zahálet.
V prvním semináři se naučíte pečovat o sebe a své blízké. Pouze pokud budete chtít, můžete
postoupit do dalšího semináře Reiki II, kde prohloubíte své znalosti a dovednosti a naučíte s pomocí
symbolů pracovat s energií v čase a prostoru.
Možností dalšího Vašeho vzdělávání je Reiki mistr, kdy dosáhnete mistrovství v práci s energií.
Na Reiki II je možno navázat seminářem AROLO a AROLO II kde se učí diagnostika hladiny příčiny
vzniku problému, odstranění příčiny nesouladu a následně ošetření a harmonizace ostatní ch
narušených hladin.
Mistrovství se vyučí ten, kdo bude pokračovat i v dalším studiu a v semináři AROLO TIFAR a AROLO
TIFAR II se naučí pracovat s energií pomocí krystalů. Mistr Tifar je titul, který používali léčitelé

prastaré Atlantýdě. Také znalosti a dovednosti , které se na tomto semináři naučíte, odpovídají
moudrosti a zkušenostem bájných Atlanťanů.

Takové jsou Vaše možnosti, pokud se budete chtít vzdělávat v R.A.I.. Jsou to možnosti, není to
povinnost. Je jenom na vás, jestli začnete, naučíte se pracovat s energií a budete používat reiki pro
sebe a své blízké. Reiki není náboženství a není o víře. Je to jenom o tom, že pracujete s energií a
pomáháte sobě a svým blízkým.

Pokud máte zájem absolvovat základní seminář reiki a naučit se pracovat s energií, kontaktujte mě.
Vybereme vhodný termín a připravím seminář pro Vás a další zájemce, abych splnila vše, co Vám
nabízím.

