Srdečně Vás zvu na jednodenní seminář

REIKI – stupeň 1
konaný v neděli 22.05.2022 v Relaxačním centru Země andělů,
Nerudova 45, Prostějov www.zemeandelu.cz
Začátek semináře v 10:00, konec cca 16:00 – 16:30
Reiki je čistá univerzální, léčivá energie z vesmíru, díky které můžete pomáhat
jak sobě, tak i ostatním. Je to přírodní způsob léčení, který je v každém z nás,
jen jsme na něj zapomněli.
Prvním stupněm dojde ke znovuprobuzení této energie a můžete začít tuto
léčivou energii používat. Reiki harmonizuje tělo i duši díky odstraňování
energetických blokád z těla. Díky reiki získáte více energie a můžete pozitivně
ovlivnit průběh zdravotních i psychických onemocnění.
Je to jednoduchá forma práce, kterou si lehce osvojí každý.
Energie reiki působí harmonizačně, léčivě, relaxačně, rozpouští bloky a tím nastává
detoxikační proces, posiluje imunitní systém, podporuje rozvoj mimosmyslových schopností,
uvolňuje stres, léčí psychická zranění, harmonizuje bloky z minulosti v těle i duši jak po
stránce fyzické, tak i emoční – tzn. že plyne přes prostor a čas – nezná hranice. V žádném
případě však nenahrazuje lékařské ošetření. Je vždy pouze podpůrnou terapií.
Výňatek ze channelingu Melka Metatrona k reiki:
„….. Ještě 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 světlo a pomáhá navozovat
harmonii v těle i duši. Touto energií někteří lidé začínají opovrhovat a obrací svůj zrak k energiím
vyšším a energeticky zajímavějším. Však reiki samotné, pokud je tato energie čistou energií reiki,
zvyšuje své vibrace sama a i ona je naladěna na vibrace 5D zcela automaticky. Ošetřením reiki
dostává člověk právě ty vibrace, které potřebuje, ať jsou to vibrace 3D, 4D, 5D nebo 6D. Ano, i
vibrace 6D dokáže přenášet čistě naladěné reiki a tento kanál reiki vám zůstává, protože patří
k energiím Nové doby. Je jedno jak energii nazýváte, tahle energie zůstává přítomna i po vzestupu a
vykoná pro vás ještě mnoho dobrého. Kanál, kterým reiki prochází, je v podstatě vašim hlavním
kanálem energie a ostatní systémy ho doplňují, ať již slovo reiki znamená světlo, čchi nebo prána.
Rozhodnutí, jak svůj kanál nazvete, záleží na vás a své duchovní cestě se můžete věnovat i bez
znalostí systému reiki. Ten přibližuje a rozšiřuje práci s energií a učí základním principům
duchovního života.“
Melek Metatron přes Marketa Selinijana, léto 2010

Na semináři se naučíte jak teoreticky, tak prakticky:
 Co je reiki, jak funguje, jak energii používat pro sebe i ostatní
 Co je to aura a jak ji vyčistit od negativních energií, oslabení
 Zjistit, kde je tělo oslabeno a nastartovat imunitní systém
 Co jsou čakry, jak fungují, jak je zharmonizovat
 Odstranit napětí z oblasti páteře
 Jak harmonizovat předměty, rostliny, jak pomáhat zvířatům …
 Objasnění nových pojmů + mnoho dalšího
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

Nejsou potřeba žádné znalosti ani zkušenosti práce s energií.
Vše bude vysvětleno, 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 potřeby, pohodlné oblečení (ne černé barvy),
deku či karimatku, teplé ponožky, přezůvky, svačinu.
Počet účastníků omezen.

Cena semináře : 1700,- Kč (69 Euro),
přihlášení je platné po uhrazení zálohy 700,- Kč (29 Euro).
Záloha je v případě odhlášení více než 7 dní před kurzem vratná v plné výši,
v opačném případě pokrývá organizační výdaje. Děkuji za pochopení.

Přihlásit se můžete emailem na kreeon@seznam.cz
Případné dotazy rád zodpovím. Těším se na vás.
Milan Stejskal, tel. 607 112 056
Relaxační studium Kreeon, Nerudova 45, Prostějov
Seznámení se se základy práce s energií je důležitým pilířem pro rozvoj jakýchkoli
dalších schopností a je velmi vhodným základem pro rozběhnutí se do světa „esoteriky“.
NĚKOLIK ZÁKLADNÍ BODŮ K REIKI:
Reiki je energie z vesmíru. Nepoužíváte tedy svou energii, ale jste jen prostředníkem
pro přenos energie světla a lásky.
Reiki je inteligentní. Energie reiki proudí vždy tam, kde je nejvíce potřeba. Přenosem
reiki nikdy nemůžeme nikomu ublížit nebo něco zkazit. Reiki se nedá nijak zneužít.
Reiki umí každý – je pro každého. V okamžiku zasvěcení dojde k znovuprobuzení
a naladění člověka na průchod energie, která jeho rukama proudí již navždy.
Tuto schopnost již nelze ztratit, ani pokud s reiki dlouhou dobu nepracujeme.
Reiki je pro reikistu bezpečná – nikdy nemůžete převzít nemoc nebo jakékoli oslabení
z klienta nebo prostoru. Jste pouze prostředníky mezi vesmírem a příjemcem energie.
Reiki harmonizuje energetické dráhy těla – odstraňuje bloky a dochází k hlubokému
uvolnění těla i duše, po ošetření se cítíte jako znovuzrození, plní síly a elánu.
Reiki rozvíjí levou mozkovou hemisféru – máte snadnější přístup ke schopnostem
jako je intuice, jasnozření, jasnoslyšení, jasnocítění … - více si uvědomujete to, kým jste
– Božská bytost v lidském těle.
Reiki dodává energii – můžete energetizovat vše, co energii potřebuje. Jídlo, pití,
eliminovat vedlejší účinky léků, harmonizovat zvířata, rostliny, drahé kameny atd.
www.zemeandelu.cz
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Reiki odstraňuje traumata – ve II. stupni reiki se pracuje s emocemi. Poměrně snadno
lze z těla odstranit traumata vzniklá na základě bolestivého zážitku např. smrt blízké
osoby, rozvod, rozchod, ztráta zaměstnání, šok, úraz, nehoda, stres, zneužití … vše, co
pociťujeme, 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 směřuje ji do potřebných míst.
Sám klient rozhoduje svým podvědomím o tom, zda energii přijme či ne.
Energií se tedy nedá v žádném případě ublížit ani ji někomu vnutit.
Reiki harmonizuje vždy i nás – při každé práci s reiki pro klienta očišťujeme a zároveň
harmonizuje i svůj organizmus. Čím častěji používáme Reiki, tím lépe jsme na tom po
zdravotní, duševní i duchovní stránce.
Reiki podporuje detoxikaci – účinně odplavuje z těla jedu, karcinogenní látky,
chemikálie. Má výborné využití po chemoterapií a otravách k regeneraci a posílení
organismu.
Reiki nezná prostor ani čas – II. stupni reiki rozšiřuje schopnosti. Reiki lze
harmonizovat jakoukoli situaci v minulosti nebo i budoucnosti. Používá se k léčení
traumat z minulosti, k léčení vnitřního dítěte atd. Reiki projde jakýmkoli materiálem
a urazí jakoukoli vzdálenost – možnost harmonizace na dálku.
Reiki lze naprogramovat – její spuštění lze načasovat podle našich potřeb např. na
začátek zkoušky, i když nevíme, kdy přesně začíná – II. stupeň reiki.
Reiki čistí od negativních energií a odklání geopatogenní zóny (II. stupeň reiki).
Práce s reiki odstraňuje strach ze setkání s tajemnem. II. stupeň reiki pracuje na
odbourání strachů.
Možnost práce na dálku - můžeme zjistit nerovnováhu v čakrách, traumatickou energii
v orgánech, negativní napojení, přivtělené duše apod. (II. stupeň)
Reiki nepatří k žádnému náboženství – reiki pracuje na základě svobodné vůle
člověka a vyznání člověka přitom nehraje roli. Funguje věřícím i těm, kteří v nic nevěří.
Reiki se dělí na 3 základní stupně, které na sebe energeticky navazují.
K základním znalostem a osvojení si systému postačuje stupeň 1. Ostatní stupně jsou
pro ty, kteří chtějí hlouběji poznat práci s energií a chtějí dále rozvíjet své duchovněspirituální schopnosti.
Reiki není všemocná, jsou situace, na které Reiki nestačí a je nutno vyhledat jiného odborníka
z některého alternativního směru léčby např. bylinky, čínská medicína, feng-shui, masáže,
kineziologie, Spiritual Response Therapy, meditační techniky, léčba pomocí andělů,
akupunktura a jiné.
Více informací k reiki najdete na http://www.zemeandelu.cz/prace-s-energii/reiki
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