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DIAGNOSTYKA I TECHNIKA DOBIERANIA
ZABIEGÓW

Najlepiej jest robić zabiegi całościowe. Z powodu braku czasu może to być czasem niemożliwe.
Dlatego tak ważna jest diagnostyka i dobieranie zabiegu.

Do celów diagnostycznych stosujemy:
 wywiad - pytamy klienta o odczucia fizyczne i psychiczne, 
 diagnostykę auryczną - poprzez dotykanie aury i badanie płynących z wrażeń dotykowych

wrażeń lokalizujemy miejsce i określamy rodzaj zaburzeń energetycznych, 
 diagnostykę czakralną - dzięki znajomości czakr i ich powiązań z organami i energiami

psychicznymi wiemy, które czakry są zaburzone oraz w dysharmonii oraz wykonujemy
stosowny do naszych wniosków zabieg. Tematyka czakr była omawiana w lekcji dotyczącej
systemu energetycznego człowieka. 

Na przykład wiedząc, że żołądek jest powiązany z czakrą splotu słonecznego wiemy, że w przypadku
dolegliwości tej części ciała należy przykładać dłonie nie tylko na chory organ, ale i na czakrę splotu,
gdyż to ona właśnie za niego odpowiada (czakra splotu obie strony: przód i tył).
Co do dobierania częstotliwości zabiegów, jest taka zasada: choroby przewlekłe 2 razy na tydzień,
ciężkie 3-4, ostre (np. grypa) codziennie (1-3 razy), bardzo ostre - nawet kilka razy dziennie (np.
oparzenia).

Jak długo trzymać dłonie na danej części ciała? Tyle, ile czujemy przepływ Reiki.
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ak go można odczuwać? Ciepło, wrażenia na czakrach dłoni (po wewnętrznej ich części, w
zagłębieniu), mrowienie, pulsowanie, ciepło, chłodek, wiaterek - to kwestia indywidualna. Niektórzy
na początku odczuwają ją po prostu intuicyjnie, a świadomość wrażeń przychodzi z czasem.
 

DOBIERANIE ZABIEGU W OPARCIU O DIAGNOSTYKĘ CZAKRALNĄ - przypomnienie

Czakra podstawy
Brak poczucia bezpieczeństwa, uczucie bezsilności, problemy z materialną sferą życia, z kośćmi,
stawami, mięśniami, więzadłami, krwią, odbytem, jelitem grubym, nadnerczami.

Czakra sakralna
Problemy seksualne, brak zadowolenia, niespełnienie w życiu, choroby układu moczowego i
płciowego, problemy ze spłodzeniem dziecka, donoszeniem ciąży, zajściem w ciążę.

Czakra splotu słonecznego
Problemy z układem pokarmowym, wątrobą, śledzioną, jelitami, żołądkiem, niskie poczucie własnej
wartości, brak wytrwałości i asertywności, brak spontaniczności i radości, stres.

Czakra serca
Nieufność, nieszczerość, brak miłości do siebie i innych, skąpstwo, problemy z sercem i układem
krążenia, choroby płuc.

Czakra gardła
Brak kreatywności, problemy z możliwością powołania do życia dziecka, poczucie życia w niewoli,
choroby tarczycy, krtani, gardła i przytarczyc, problemy z uszami.

Czakra trzeciego oka
Brak siły woli, myślenie pozbawione logiki, kłopoty z intuicją, choroby oczu i układu hormonalnego.

Czakra korony
Brak poczucia szczęścia, brak świadomości jedności, choroby mózgu i reszty układu nerwowego.
 
 


