Srde n Vás zvu na jednodenní seminá

REIKI – stupe 1
konaný v ned li 06.10.2019 v Relaxa ním centru Zem and l ,
Nerudova 45, Prost jov www.zemeandelu.cz
Za átek seminá e v 10:00, konec cca 16:00 – 16:30
Reiki je istá univerzální, lé ivá energie z vesmíru, díky které m žete pomáhat
jak sob , tak i ostatním. Je to p írodní zp sob lé ení, který je v každém z nás,
jen jsme na n j zapomn li.
Prvním stupn m dojde ke znovuprobuzení této energie a m žete za ít tuto
lé ivou energii používat. Reiki harmonizuje t lo i duši díky odstra ování
energetických blokád z t la. Díky reiki získáte více energie a m žete pozitivn
ovlivnit pr b h zdravotních i psychických onemocn ní.
Je to jednoduchá forma práce, kterou si lehce osvojí každý.
Energie reiki p sobí harmoniza n , lé iv , relaxa n , rozpouští bloky a tím nastává
detoxika ní proces, posiluje imunitní systém, podporuje rozvoj mimosmyslových schopností,
uvol uje stres, lé í psychická zran ní, harmonizuje bloky z minulosti v t le i duši jak po
stránce fyzické, tak i emo ní – tzn. že plyne p es prostor a as – nezná hranice. V žádném
p ípad však nenahrazuje léka ské ošet ení. Je vždy pouze podp rnou terapií.
Vý atek ze channelingu Melka Metatrona k reiki:
„….. Ješt bych se rád zmínil o energii reiki. Energie, kterou takto nazýváte, na Zemi byla vždy a vždy
tu bude. Je to vesmírná energie lásky, která proudí jako barevné sv tlo a pomáhá navozovat
harmonii v t le i duši. Touto energií n kte í lidé za ínají opovrhovat a obrací sv j zrak k energiím
vyšším a energeticky zajímav jším. Však reiki samotné, pokud je tato energie istou energií reiki,
zvyšuje své vibrace sama a i ona je nalad na na vibrace 5D zcela automaticky. Ošet ením reiki
dostává lov k práv ty vibrace, které pot ebuje, a jsou to vibrace 3D, 4D, 5D nebo 6D. Ano, i
vibrace 6D dokáže p enášet ist nalad né reiki a tento kanál reiki vám z stává, protože pat í
k energiím Nové doby. Je jedno jak energii nazýváte, tahle energie z stává p ítomna i po vzestupu a
vykoná pro vás ješt mnoho dobrého. Kanál, kterým reiki prochází, je v podstat vašim hlavním
kanálem energie a ostatní systémy ho dopl ují, a již slovo reiki znamená sv tlo, chi nebo prána.
Rozhodnutí, jak sv j kanál nazvete, záleží na vás a své duchovní cest se m žete v novat i bez
znalostí systému reiki. Ten p ibližuje a rozši uje práci s energií a u í základním princip m
duchovního života.“
Melek Metatron p es Marketa Selinijana, léto 2010

Na seminá i se nau íte jak teoreticky, tak prakticky:
Co je reiki, jak funguje, jak energii používat pro sebe i ostatní
Co je to aura a jak ji vy istit od negativních energií, oslabení
Zjistit, kde je t lo oslabeno a nastartovat imunitní systém
Co jsou akry, jak fungují, jak je zharmonizovat
Odstranit nap tí z oblasti páte e
Jak harmonizovat p edm ty, rostliny, jak pomáhat zví at m …
Objasn ní nových pojm + mnoho dalšího
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

Nejsou pot eba žádné znalosti ani zkušenosti práce s energií.
Vše bude vysv tleno, sami si vše prakticky vyzkoušíte a obdržíte skripta.
Vždy odcházíte zharmonizovaní
a s tím, že víte, že Vám reiki funguje a umíte ho používat.
Co s sebou: pozitivní náladu, psací pot eby, pohodlné oble ení (ne erné barvy),
deku i karimatku, teplé ponožky, p ez vky, sva inu.
Po et ú astník omezen.
Cena seminá e : 1500,- K , p ihlášení je platné po uhrazení zálohy 500,- K .
Záloha je v p ípad odhlášení více než 7 dní p ed kurzem vratná v plné výši,
v opa ném p ípad pokrývá organiza ní výdaje. D kuji za pochopení.

P ihlásit se m žete emailem na kreeon@seznam.cz
P ípadné dotazy rád zodpovím. T ším se na vás.
Milan Stejskal, tel. 607 112 056
Relaxa ní studium Kreeon, Nerudova 45, Prost jov
Seznámení se se základy práce s energií je d ležitým pilí em pro rozvoj jakýchkoli
dalších schopností a je velmi vhodným základem pro rozb hnutí se do sv ta „esoteriky“.
N KOLIK ZÁKLADNÍ BOD K REIKI:
Reiki je energie z vesmíru. Nepoužíváte tedy svou energii, ale jste jen prost edníkem
pro p enos energie sv tla a lásky.
Reiki je inteligentní. Energie reiki proudí vždy tam, kde je nejvíce pot eba. P enosem
reiki nikdy nem žeme nikomu ublížit nebo n co zkazit. Reiki se nedá nijak zneužít.
Reiki umí každý – je pro každého. V okamžiku zasv cení dojde k znovuprobuzení
a nalad ní lov ka na pr chod energie, která jeho rukama proudí již navždy.
Tuto schopnost již nelze ztratit, ani pokud s reiki dlouhou dobu nepracujeme.
Reiki je pro reikistu bezpe ná – nikdy nem žete p evzít nemoc nebo jakékoli oslabení
z klienta nebo prostoru. Jste pouze prost edníky mezi vesmírem a p íjemcem energie.
Reiki harmonizuje energetické dráhy t la – odstra uje bloky a dochází k hlubokému
uvoln ní t la i duše, po ošet ení se cítíte jako znovuzrození, plní síly a elánu.
Reiki rozvíjí levou mozkovou hemisféru – máte snadn jší p ístup ke schopnostem
jako je intuice, jasnoz ení, jasnoslyšení, jasnocít ní … - více si uv domujete to, kým jste
– Božská bytost v lidském t le.
Reiki dodává energii – m žete energetizovat vše, co energii pot ebuje. Jídlo, pití,
eliminovat vedlejší ú inky lék , harmonizovat zví ata, rostliny, drahé kameny atd.
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

Reiki odstra uje traumata – ve II. stupni reiki se pracuje s emocemi. Pom rn snadno
lze z t la odstranit traumata vzniklá na základ bolestivého zážitku nap . smrt blízké
osoby, rozvod, rozchod, ztráta zam stnání, šok, úraz, nehoda, stres, zneužití … vše, co
poci ujeme, že je pro nás negativní.
Ten, kdo rozhoduje o harmonizaci, je klient – reikista je pouze kanálem, který
sdružuje „vesmírnou“ energii v jeden silný proud a sm uje ji do pot ebných míst.
Sám klient rozhoduje svým podv domím o tom, zda energii p ijme i ne.
Energií se tedy nedá v žádném p ípad ublížit ani ji n komu vnutit.
Reiki harmonizuje vždy i nás – p i každé práci s reiki pro klienta o iš ujeme a zárove
harmonizuje i sv j organizmus. ím ast ji používáme Reiki, tím lépe jsme na tom po
zdravotní, duševní i duchovní stránce.
Reiki podporuje detoxikaci – ú inn odplavuje z t la jedu, karcinogenní látky,
chemikálie. Má výborné využití po chemoterapií a otravách k regeneraci a posílení
organismu.
Reiki nezná prostor ani as – II. stupni reiki rozši uje schopnosti. Reiki lze
harmonizovat jakoukoli situaci v minulosti nebo i budoucnosti. Používá se k lé ení
traumat z minulosti, k lé ení vnit ního dít te atd. Reiki projde jakýmkoli materiálem
a urazí jakoukoli vzdálenost – možnost harmonizace na dálku.
Reiki lze naprogramovat – její spušt ní lze na asovat podle našich pot eb nap . na
za átek zkoušky, i když nevíme, kdy p esn za íná – II. stupe reiki.
Reiki istí od negativních energií a odklání geopatogenní zóny (II. stupe reiki).
Práce s reiki odstra uje strach ze setkání s tajemnem. II. stupe reiki pracuje na
odbourání strach .
Možnost práce na dálku - m žeme zjistit nerovnováhu v akrách, traumatickou energii
v orgánech, negativní napojení, p ivt lené duše apod. (II. stupe )
Reiki nepat í k žádnému náboženství – reiki pracuje na základ svobodné v le
lov ka a vyznání lov ka p itom nehraje roli. Funguje v ícím i t m, kte í v nic nev í.
Reiki se d lí na 3 základní stupn , které na sebe energeticky navazují.
K základním znalostem a osvojení si systému posta uje stupe 1. Ostatní stupn jsou
pro ty, kte í cht jí hloub ji poznat práci s energií a cht jí dále rozvíjet své duchovn spirituální schopnosti.
Reiki není všemocná, jsou situace, na které Reiki nesta í a je nutno vyhledat jiného odborníka
z n kterého alternativního sm ru lé by nap . bylinky, ínská medicína, feng-shui, masáže,
kineziologie, Spiritual Response Therapy, medita ní techniky, lé ba pomocí and l ,
akupunktura a jiné.
Více informací k reiki najdete na http://www.zemeandelu.cz/prace-s-energii/reiki
www.zemeandelu.cz
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