Níveis do Reiki

Principais
chacras
Existem 3 níveis de praticantes da terapia de cura Reiki.
E para praticar a terapia de cura Reiki, é necessária que seja
feita a
iniciação do novo praticante por um Mestre em Reiki.
Desta forma, o novo praticante tem seus chacras alinhados e
abertos à prática da terapia de cura Reiki. Então, o Mestre
inicia o
novo praticante e esta iniciação faz parte do primeiro nível
de reikianos.
Podemos elencar os níveis do Reiki no método tradicioanal
Usui assim:
Nível I – Despertar
Nível II – Transformação
Nível III – Realização: Mestrado
Nível I – Despertar – O praticante, após a iniciação tem a

capacidade de
curar a si mesmo – auto-cura – e a pessoas, animais e plantas,
presencialmente. A energia é aplicada sobre os pontos
indicados no
curso de iniciação pelo tempo de 5 minutos, em cada ponto.
Nível II -Transformação – O praticante recebe uma nova
iniciação e 3
símbolos de ativação da energia Reiki no curso Nível II e com
isto, a
energia passa a ter um potencial maior. Em razão do maior
potencial, o
tempo de aplicação em cada ponto diminui para 2 minutos. E
também, o
reikiano recebe o procedimento de cura à distância. Daí a
ideia de
Transformação.
Nível III – Mestrado – O praticante recebe a iniciação como
Mestre e o
símbolo de Mestre. O maior atributo em ser Mestre em Reiki é a
responsabilidade de poder iniciar novos reikianos. Ao receber
o símbolo
de Mestre e esta nova iniciação, o novo Mestre recebe outros
treinamentos
como:
– tratamento de multidões;
– cirurgias presenciais usando a energia Reiki;
– postura do Mestre.
Além disso, a energia passa a ter ainda mais poder.
Este é o caminho do aumento do potencial do ser humano como
foi preconizado
pelo Mestre Mikao Usui, que metodizou a prática da terapia de
cura Reki, com o
Método Usui de Cura Natural ou “Usui Reiki Riojo Hikkei”, e
seus três níveis.

Existem alguns mestres de Reiki que preconizam a existência de
4 níveis, mas o
Dr. Mikao Usui estabeleceu o sistema de Mestres em Reiki, com
apenas 3 níveis.
Continue lendo em Origens do Reiki, favor clicar aqui!

