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JAK WYKONYWAĆ ZABIEGI - OGÓLNIE
Bezpośrednio przed zabiegiem umyj ręce pod bieżącą wodą do łokci. Jeśli pracujesz z obiektem
żywym, warto, abyś je zdezynfekował na przykład za pomocą specjalnego płynu odkażającego do
dłoni w spryskiwaczu.
Przed zabiegiem na jakimkolwiek obiekcie warto się zrelaksować i oczyścić umysł. Wystarczy,
że usiądziesz w ciszy i bezwysiłkowo skupisz się na swoim oddechu.
Kiedy już się zrelaksujesz, otwórz się wewnętrznie na przepływ energii. Możesz powiedzieć do
siebie w myślach swoimi słowami: "Jestem kanałem energii Reiki" albo "proszę o energię Reiki w
celu..." (na przykład oczyszczenia czegoś z negatywnej energii, naenergetyzowania, uzdrowienia
itp.). Badaj swoje wrażenia.
Kiedy poczujesz się gotowy, otwórz oczy. Możesz pobudzić czakrę korony, którą będziesz pobierał
energię (znajduje się ona na czubku głowy) oraz czakry dłoni - nimi będziesz wysyłał energię do
wybranego obiektu.
Jak można pobudzać czakry?

 poprzez myślenie i koncentrację na nich, 
 poprzez masaż tych czakr, 
 uciskając je, 
 wizualizując wdychanie i wydychanie przez nie. 

Ponadto czakry dłoni można także pobudzać poprzez kilkakrotne zaciskanie dłoni w pięści i
zwalnianie ucisku oraz przez wyciągnięcie rąk na boki równolegle do podłogi i wykonanie takiego
ruchu, jakbyśmy wkręcali śrubę.
Pozwól na przepływ energii Reiki. Jeśli tego potrzebujesz, możesz uświadomić sobie kanał,
którym będzie ona przepływała - od czakry korony, kanałem przez czakrę trzeciego oka, gardła,
serca, ręce i czakry dłoni.



Dłonie możesz trzymać na obiekcie, nad nim lub wokół niego.
Pozwalaj, by energia płynęła. Możesz wtedy odczuwać różnorakie wrażenia, np mrowienie, ucisk
na czakrach dłoni lub korony, chłodek, ciepło, strumień energii, "ciągnięcie" z czakr itp. Wrażenia te
mogą mieć różną intensywność i mogą się zmieniać w czasie.
Jeśli nie potrafisz na razie zrozumieć, które wrażenia oznaczają u Ciebie przepływ Reiki, polegaj na
swojej intuicji oraz więcej medytuj, a wkrótce poznasz odpowiedź.
Energia Reiki płynie tak długo, jak potrzeba. Nie ma więc sensu trzymać dłoni na obiekcie 5
minut, jeśli przepływ skończył się po 2, ani zabierać ręce po 5 minutach, jeśli czujesz, że energia
nadal płynie.
Po zakończeniu przepływu podziękuj za energię oraz symbolicznie odetnij się od obiektu, nad
którym pracowałeś. Może to być na przykład taki ruch dłoni, jakbyś przerywał jej kantem
niewidzialną nić łączącą Cię przez czakrę splotu słonecznego z obiektem. Nie polecam
wizualizowania wielkiego miecza rozcinającego połączenia.
Nie musisz wykonywać osłon chroniących Cię przed obiektem. Reiki chroni Cię wystarczająco. Jeśli
jednak potrzebujesz tego dla własnego spokoju, możesz wizualizować siebie w złotej lub białej kuli
światła, "kokonie". Absolutnie nie wizualizuj ochrony z luster! Jeśli pracujesz z chorą osobą, możesz
tym spowodować, że energia chorobowa i inna negatywna odbiją się od zwizualizowanych luster i
mocno zaszkodzą osobie chorej. A przecież nie to jest Twoim celem.
Po zabiegu oczyść ręce pod bieżącą wodą. Odkaź je także, jeśli pracowałeś z żywą istotą, której
dotykałeś.
Kiedy pracujesz z wieloma osobami chorymi, warto, abyś robił oczyszczające kąpiele. Wystarczy, że
wrzucisz do wody 2 garście soli (sól rozbija negatywne energie). Zamiast soli można dodać 15 kropli
naturalnego, atestowanego olejku eterycznego o właściwościach oczyszczających, na przykład
jałowcowego, szałwiowego czy sosnowego. Zamiast olejku można także wlać do wody napar lub
odwar z 50 gramów ziół o właściwościach oczyszczających.
 


