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POŻYWIENIE I NAPOJE
Za pomocą Reiki można energetyzować oraz oczyszczać z negatywnych energii
jedzenie i napoje. Dzięki temu uzyskujesz cenniejsze produkty, które dodatkowo Cię
wzmocnią i wspomogą Twoje zdrowie oraz Twej rodziny, klientów i przyjaciół.

Pożywienie
Jaki ma sens oczyszczanie pożywienia z negatywnych energii?
W przypadku mięsa jest ono pozyskiwane ze zwierząt. Zwierzęta zwykle są hodowane
w trudnych, nienaturalnych warunkach. Mogą doznawać negatywnych emocji, a jak
wiemy, emocje są energiami. Te negatywne energie mogą zatrzymywać się w mięsie. 
Zwierzęta hodowlane są często zabijane w okrutny sposób. Ich energie gniewu, bólu i
strachu wnikają do ich tkanek. Spożywając je, wchłaniasz je w siebie. Mają one na
Ciebie negatywny wpływ. 
Czy musisz więc zostać wegetarianinem?
Nie. Wystarczy, że wyślesz energię Reiki w kierunku mięsa czy wędlin z intencją
usunięcia z nich negatywnych energii.
 



Jaki jest sens w energetyzowaniu jedzenia?
Dzięki temu spożywasz bardziej wartościowy posiłek. Jest to ważne zwłaszcza, jeśli
lubisz jeść potrawy mrożone, podgrzewane w mikrofalówce lub konserwowane. Takie
jedzenie nie ma w sobie życiowej energii. Możesz je jednak o nią wzbogacić.

Napoje
Maseru Emoto wykonał ciekawe doświadczenie z wodą. Okazało się, że wystarczy
przesyłać wodzie pozytywne myśli i uczucia, a po zamrożeniu daje ona piękne
kryształy. Negatywne emocje i myśli zaś powodują, że zamrożona woda staje się
bezkształtną masą. Stąd wynika, że wszelkiego rodzaju energie silnie wpływają na
wodę.
Woda to podstawowy składnik napojów, ale także ludzkiego ciała. Woda świetnie
chłonie energię. Już kilkaset lat temu na terenie Europy bioenergoterapeuci
magnetyzowali wodę i dawali ją do wypicia swoim klientom, aby przyspieszyć ich
powrót do zdrowia. Ty również możesz wysyłać Reiki w intencji energetyzacji do
swoich napojów. Uzyskasz dzięki temu bardziej wartościowy i uzdrawiający napój. 
 
Uwagi:

 nie energetyzuj alkoholu, 
 nie energetyzuj leków, 
 nie wzmacniaj za pomocą Reiki silnie działających ziół. 


