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3. Reiki w życiu codziennym - działania na różnych obiektach osobiście i na 
odległość
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PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

REIKI – HISTORIA I BADANIA NAUKOWE

W tej lekcji poznasz podstawy wiedzy o Reiki. Będzie to między innymi:

• historia metody, 

• legenda o Mikao Usui, 

• informacje dotyczące ważnych osób w Reiki, 

• Reiki a religia, 

• Reiki w szpitalach - opinie lekarzy, 

• Badania naukowe nad działaniem Reiki na organizm.

http://www.astrosalus.pl/kursy-online


ZASADY REIKI I ICH ZNACZENIE. DLACZEGO SĄ TAKIE WAŻNE?

Mikao Usui na początku swojej działalności przez wiele lat wykonywał zabiegi Reiki
za darmo dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych. Uważał, że dzięki temu wrócą oni na
łono społeczeństwa, odzyskają pracę i będą mieć rodziny. Myślał, że postępuje 
słusznie.

Niestety, po pewnym czasie zaczął zauważać, że osoby, które kiedyś uzdrowił, 
wracały do niego. Okazało się, że wiele z nich odzyskało pracę i założyło rodziny, ale
po jakimś czasie stwierdzili oni, że łatwiej było im żyć na ulicy. Tam nie musieli dbać
ani o siebie ani o rodzinę ani też chodzic do pracy. Tryb życia bezdomnego 
powodował jednak, że zapadali na choroby i znów wracali do Mikao Usui.

Mikao Usui zrozumiał, że popełnił błąd. Dawał za darmo i bez zobowiązań tym 
ludziom coś cennego, ale nic nie wymagał od nich samych. Od tej pory ustanowił 
specjalne zasady, których przestrzegania wymagał od każdej osoby, która zwróciła się
do niego z prośbą o uzdrowienie. Większość z nich wzorował na zasadach cesarza 
Meijin. Mikao Usui wprowadził je po to, by osoba chora, która się do niego zwraca, 
zaczęła pracować nad odpowiedzialnością za swoje życie.

Są to:

• właśnie dziś nie złość się, 

• właśnie dziś nie martw się, 

• szanuj (siebie i innych), 

• pracuj wytrwale, 

• okazuj wdzięczność. 

Do tego dołączył także zasadę wymiany energii.

W tej lekcji szczegółowo zapoznasz się z tymi zasadami, ich sensem i metodami 
wprowadzania w życie.

SYSTEM ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA

Człowiek oprócz ciała fizycznego ma także system energetyczny. W jego skład 
wchodzą:

• aura (biopole, pole energetyczne wokół ciała), 

• czakry (centra energetyczne), 

• meridiany (kanały energetyczne). 



Od prawidłowego funkcjonowania systemu energetycznego zależy zdrowie i 
dobre samopoczucie psychiczne człowieka. Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
dbałość o czakry, aurę i meridiany.

Lekarz zajmuje się ciałem człowieka. Bioenergoterapeuta zaś jego systemem 
energetycznym. Bioenergoterapeuta swoimi działaniami oczyszcza, odblokowuje i
wzmacnia system energetyczny tak, by pomóc organizmowi wrócić do 
zdrowia. Dzięki temu stymulowane są naturalne siły obronne organizmu.

Ponadto wiedza z zakresu czakr i meridianów może pomagać w diagnostyce 
energetycznej.

Nie ma świadomej bioterapii bez wiedzy o aurze, czakrach i meridianach, 
podobnie jak nie ma prawdziwego leczenia akademickiego bez wiedzy o anatomii i 
fizjologii. Dlatego właśnie w tej lekcji zapoznasz się z systemem energetycznym 
człowieka.

ZNAKI REIKI. ZABIEGI W CZASIE, W INTENCJI I NA ODLEGŁOŚĆ

Tu zapoznasz się z następującymi tematami:

• znaki Reiki i ich zastosowanie,

• dlaczego można wysyłać energię na odległość i w czasie,

• metodyka wykonywania zabiegów na odległość i w czasie,

• zabiegi w intencji,

• pozostałe zabiegi.

ZABIEGI REIKI W ŻYCIU CODZIENNYM

Na kursie pierwszego stopnia Reiki, oprócz metod samouzdrawiania i uzdrawiania 
innych (które poznasz w kolejnych lekcjach) możesz nauczyć się:

• energetyzowania jedzenia, 

• oczyszczania pożywienia z negatywnej energii, 

• energetyzowania napojów, 

• oczyszczania z negatywnych energii rzeczy i kryształów, 

• energetyzowanie rzeczy i kryształów, 

• oczyszczanie z negatywnych energii pomieszczeń, 

• uzdrawiania roślin, 



• pomagania zwierzętom. 

W tej lekcji poznasz teorię i praktykę wyżej wymienionych umiejętności. 
Dowiesz się, jak je stosować na odległość. Ponadto dowiesz się, jak pobudzać 
czakry dłoni.

BHP WYKONYWANIA ZABIEGÓW I RÓŻNE TECHNIKI 
SAMOUZDRAWIANIA

W tej lekcji poznasz różne techniki samouzdrawiania. Tu:

• poznasz BHP wykonywania zabiegów na sobie i innych, 

• dowiesz się, jak wygląda zabieg ogólny i harmonizowanie własnych czakr, 

• zapoznasz się z innymi technikami samouzdrawiania w Reiki, jak kenyoku, 

odtruwanie, pępkowa metoda uzdrawiania i inne. 

RÓŻNE TECHNIKI UZDRAWIANIA INNYCH

Bioenergoterapeuta może nie tylko uzdrawiać siebie, ale i innych. 

Początkowo zwykle bioterapeuci wykonują zabiegi na swoich bliskich - rodzinie, 
przyjaciołach i znajomych. Dzięki umiejętności wykonywania zabiegów mogą im 
pomagać w każdej chwili, kiedy oni tego potrzebują. To daje komfort psychiczny obu
stronom.

Z czasem często osoby zajmujące się jakąkolwiek formą bioterapii zakładają 
działalność gospodarczą i uzdrawiają także obcych ludzi w ramach tego zawodu.

W tym rozdziale zapoznasz się z metodami wykonywania zabiegów na innych 
osobach.

ODDZIAŁYWANIE NA ODLEGŁOŚĆ – DLACZEGO ISTNIEJE – PUNKT 
WIDZENIA NAUKOWY

Tu zapoznasz się z następującymi tematami:

• teleportacja,

• teleportacja w starych przekazach,

• teleportacja - trudności techniczne,

• teleportacja i wielolokacja a teoria kwantowa,



• doświadczenie EPR, teleportacja, komunikacja na odległość i oddziaływanie na

odległość,
• teleportacja kwantowa - udane eksperymenty,

• teleportacja bez splątania kwantowego,

• komputery kwantowe.

ODDZIAŁYWANIE W CZASIE – DLACZEGO JEST MOŻLIWE. PUNKT 
WIDZENIA NAUKOWY

Tu zapoznasz się z następującymi tematami:

• podróże w czasie,

• zmienianie przeszłości,

• cofanie się w czasie,

• podróże w czasie - co na to fizycy,

• tunel czasoprzestrzenny,

• zakrzywienie czasoprzestrzeni,

• Wszechświat jako wehikuł czasu,

• kosmiczne struny jako wehikuł czasu,

• dwukierunkowe tunele czasoprzestrzenne,

• paradoksy i ich rozwiązania.

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. 
Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

http://www.astrosalus.pl/kursy-online


JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.

Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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