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Usui Reiki Master pe linia de maeştri: 

MIKAO USUI – CHUJIRO HAYASHI – HAWAIO TAKATA – PHILLIS LEI FURUMOTO – CAROL FARMER – LEAH 
SMITH - WILLIAM LEE RAND – NITA MOCANU – DORINA MOCANU – NINA BUTNARU – OVIDIU DRAGOS 

ARGESANU – CONSTANTIN GHEORGHITA - BICAN MARIA - MANEA MIRCEA LAURENTIU (M) 

 

Mikao Usui 
Iniţiat de la vârsta de patru ani în meditaţie şi în unele arte 
marţiale, Mikao Usui a fost multă vreme obsedat de întrebarea: 
"De ce nu putem vindeca şi noi bolnavii aşa cum făcea Iisus ?". 
Răspunsul i s-a revelat după o meditaţie de 21 de zile 
desfăşurate pe muntele Kurama din Japonia. Astfel, a apărut 
sistemul Reiki, astăzi cunoscut în întreaga lume. În anii ce i-au 
rămas de trăit, Mikao Usui s-a consacrat tratării bolnavilor şi 
formării de terapeuţi Reiki.  

 
Ce este Reiki? 

 
Iată câteva dintre definiţiile date, de-a lungul timpului, acestui 

sistem: 

 Tehnică de vindecare spirituală (Mikao  Usui) 

 Reiki este un sistem. Acolo nu există nici o superstiţie, doar fapte reale (Hawayo 
Takata) 

 Înţelepciune şi Adevăr (Hawayo Takata) 

 Ştiinţă şi Artă  (Hawayo Takata) 

 Energia Spirituală a Forţei Vieţii (rev. Joseph Sparti) 

 Reiki este Dragoste, Compasiune, Armonie, Adevăr, Încredere şi Lumină. Este o 
expresie a noastră înşine. 

 
În Reiki nu veţi folosi propria dumneavoastră energie, ci fluxul energiei universale a vieţii, 

care va fi canalizat spre cei din jurul dumneavoastră prin intermediul mâinilor, ochilor, 
suflului sau intenţiei. 

 REI – înţelepciunea divină, minune, universal, luminozitatea divină, omniprezent, 

omnipotent, strălucitor, universal, clar etc. 
 KI – energia vitală, forţa universală, forţa generatoare a cerului şi pământului. (În 

chineză se numeşte chi, în sanscrită – prana, în creştinism – lumină etc.) 
 
Idealurile Reiki 

 
Arta secretă a chemării fericirii, 
Vindecarea spirituală a tuturor bolilor, 
Începând de azi elimină teama, 
Începând de azi nu mai fi îngrijorat, 
Începând de azi devotează-te muncii tale, 
Începând de azi ai grijă de semenii tăi şi de toate fiinţele vii, 
Dimineaţa şi seara împreunează-ţi mâinile pentru rugăciune, 
Rosteşte aceste cuvinte din inima ta şi cântă aceste cuvinte. 
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Ce nu este Reiki?  
 
Nu este o religie. 
Nu este un cult 
Nu este o sectă 
Nu este un panaceu universal 
Nu este o medicină alternativă 

 
Principiile Reiki  

 
Numai astăzi voi renunţa la furie. 
Numai astăzi voi renunta la îngrijorare. 
Numai astăzi voi mulţumi pentru multele binecuvântări primite. 
Numai astăzi voi munci în mod cinstit. 
Numai astăzi voi fi bun cu vecinul meu şi cu toate fiinţele. 

 
Cele cinci principii Reiki provin din cele enunţate de împăratul Meiji (1818-1912). 
 
Istoria Reiki 
 

 Istoria Reiki-ului tradiţional începe, în secolul al XIX-lea, cu Mikao Usui. El a găsit 
într-o mânăstire nişte manuscrise vechi, în limba sanscrită, datând de circa 2500 de ani, 
care descriau o metodă de vindecare practicată de Buddha. Materialul nu conţinea însă 
informaţia privind activarea şi punerea în funcţiune a energiei, acestea fiind omise 
intenţionat pentru a fi protejate de neaveniţi.  

 Mikao Usui a hotărât să se retragă 21 de zile pentru post, rugăciune şi meditaţie pe 
muntele sfânt Kuriyama (Koriyama, Kurama Yama), situat la 12 kilometri nord de Palatul 
Imperial din Kyōtō. S-a instalat într-o grotă, a aşezat în faţa sa 21 de pietre şi în fiecare 
dimineaţă arunca deoparte câte una, ca modalitate de măsurare a trecerii timpului.   

 În primele 20 de zile, pe care le-a petrecut rugându-se şi postind, nu s-a întâmplat 
nimic deosebit. În dimineaţa celei de-a 21-a zile, după ce a aruncat şi ultima piatră, o 
lumină puternică a apărut, apropiindu-se de el. Iniţial s-a speriat, dar apoi s-a gândit că 
aceasta ar putea fi răspunsul la întrebările lui. Lumina l-a lovit în mijlocul frunţii, în zona 
chakrei Ajna, iar el a leşinat. În acea stare, Usui a văzut mai multe baloane multicolore în 
care erau înscrise simbolurile Reiki, primind totodată informaţii în legătură cu modul în care 
se activează energia vindecătoare.   

 Pentru Mikao Usui a fost o iniţiere divină prin care, în sfârşit, aflase răspunsul la 
întrebările sale. 

 Mikao Usui a lăsat cunoaşterea sa, succesorului său Chujiro Hayashi care, la rândul 
său, o iniţiază pe doamna Hawayo Takata, de la care Reiki-ul se răspândeşte în Europa şi 
SUA. 

 
Biografie  

o 1865, 15 august - Se naşte Mikao, în oraşul Yago din prefectura Gifu, Japonia. Se 
presupune că aparţinea unei familii bogate. 

o Mikao studiază cu aviditate medicina, religia, psihologia. Practică qigong şi diverse arte 
marţiale. Calatoreşte în Europa şi diferite tări din Asia, apoi revine în Japonia, unde ajunge 
să ocupe un post de înalt funcţionar într-un minister. 

o 1914 - Viaţa personală şi afacerile lui Mikao Usui sunt la pământ. Se decide să se retragă la 
mânăstirea la care studiase în copilărie şi adolescenţă.  

o martie 1922 - Mikao Usui, pe muntele sacru Kurama, începe o meditaţie de 21 de zile (Isyu 
Guo). Ȋn ultima zi a acesteia, îi este revelat sistemul Reiki. 

o aprilie 1922 - Mikao Usui se dedică tratării bolnavilor prin Reiki şi formării de terapeuţi. Iniţial, 
tratamentul era gratuit. Stabilit la periferia oraşului Tokyo, Mikao Usui i-a tratat gratuit pe 
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săraci timp de câţiva ani. Observând însă că aceştia nu apreciază darul primit şi nici nu 
încearcă să-şi depăsească starea de sărăcie şi de boală, decide ca tratamentul şi iniţierile în 
sistemul Reiki vor avea loc numai contra cost. 

o De-a lungul anilor, el va instrui cca 2 000 de elevi, dintre care 16 au ajuns la gradul de 
maestru. 

o 1925 - Mikao Usui îi transmite complet sistemul Reiki lui Chujiro Hayashi (47 de ani, ofiţer de 
marină în rezervă) pe care îl numeşte succesorul său. 

o 1926, 9 martie - Mikao Usui moare la Fukuyama, Hiroshima, în urma unui atac cerebral. 
Este înmormântat la templul Saihoji din Tokyo. 

o 1938 - Chujiro Hayashi îi acordă gradul de maestru elevei sale Hawayo Takato (n.1900, 24 
decembrie). Totodată, o desemnează ca succesoare a sa. 

o 1941, 10 mai - În prezenţa discipolilor săi şi a soţiei, Chujiro Hayashi se sinucide oprindu-şi 
inima prin puterea gȃndului. Ȋn acest fel, evită participarea la al doilea război mondial.  

o 1980, 11 decembrie - Moare Hawayo Takato. Iniţiase 22 de maestri reiki. Unul dintre marele 
sale merite a fost introducerea practicii reiki în Occident. Succesoare îi este Phyllis 
Furumoto, nepoata sa.  

 
 

USUI SHIKI REIKI RYOHO ŞI CARACTERISTICILE REIKI  

 
 Usui Shiki Reiki Ryoho este sistemul Reiki care se practică şi se predă actualmente 

cel mai mult pe glob, care combină învăţăturile şcolii Takata cu cele japoneze, provenite din 
Usui Reiki Gakkai. Acest sistem implică o combinaţie a celor două stiluri de Reiki, cel 
occidental şi cel oriental, practicat în Japonia. Deşi e o îmbinare a învăţăturilor spirituale ale 
celor două curente, este simplu, uşor de învăţat şi de aplicat în societatea modernă. Este 
flexibil, adaptabil oricărei situaţii, foarte practic, disponibil pentru toţi cei interesaţi şi 
furnizează rezultate şi efecte imediate, vizibile, deosebite. 
 
 
ACORDAJUL 

 

 Acordajul Reiki este un ritual prin care practicantul este racordat la sursa de energie 
universală. Acordajul are trei mari componente: cea fizică, unde maestrul efectuează un 
anume ritual, cea energetică, unde se deschid anumiţi centri energetici şi se curăţă anumite 
meridiane energetice şi componenta spirituală, unde practicantul primeşte un anumit număr 
de ghizi de Lumină, o cunoaştere la nivelul sinelui şi daruri de la Divinitate. Toate acestea 
fiind oferite de Divinitate spre a evolua şi a ne îndeplini misiunea personală pe această 
planetă.  
 Cu fiecare acordaj primit, creşte şi responsabilitatea maestrului/practicantului faţă de 
el, de oamenii pe care trebuie să-i ajute şi faţă de Divinitate. 
 
 
CRIZA DE VINDECARE 
 

 După acordajul Reiki, poate apărea aşa numita criză de vindecare. Ea durează 21 
de zile în care trebuie efectuat autotratamentul zilnic. Această criză apare, pentru că 
practicantul a fost racordat la o energie superioară, iar corpul are în componenţă şi energii 
negative care în momentul ridicării vibraţiei interne vor fi eliminate. Aceste energii negative 
în timpul eliminării vor trece prin câmpuri, unele provocând durere. În concluzie: în primele 
21 de zile de la acordaj este posibil, nu obligatoriu, să aveţi dureri. Nu este nevoie să vă 
îngrijoraţi, corpul dumneavoastră se purifică.  
 Procesul de purificare poate îmbrăca orice simptom şi se poate manifesta precum o 
gripă, prin curgerea nasului, tuse, strănut, urinări dese, schimbarea culorii şi mirosului la 
urină, fecale, menstruaţie. Pot apărea şi căscat des, somnolenţă, insomnii, transpiraţii. 
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 În această perioadă de 21 de zile este recomandată efectuarea autotratamentului 
zilnic şi consumul de cât mai multe lichide, de preferat energizate sau apă sfinţită. 
 
GRADELE REIKI 
 
Gradul I: după inițiere, practicantul poate face autotratament iar după un timp şi tratament. 
Pozițiile de punere a mâinilor sunt simple și intuitive, se merge pe principiul de sus în jos, 
urmărindu-se chakrele, pe fața și pe spatele trupului. De asemenea se aplică mâinile în 
locurile dureroase. 
 

Gradul al II-lea: după inițiere, practicantul primește primele simboluri Reiki, cu ajutorul 
cărora își poate activa palmele pentru o mai mare eficiență și poate face tratament și prin 
realizarea și vizualizarea simbolurilor în anumite puncte bine precizate. Poate efectua 
tratamente la distanţă şi tratamente mai eficiente folosind simbolurile. De asemenea, 
simbolurile permit curățarea încăperilor de energii negative, dăunătoare, curățarea și 
energizarea mâncării, dar și trimiterea luminii la distanță, crearea câmpurilor de protecție. 
 
Gradul al III-lea - sau profesor -: după inițiere, practicantul primește noi simboluri și învață 

tehnici suplimentare. Poate face acordaje altor persoane. De multe ori, acest grad se "sare" 
şi se trece direct la maestru. 
 
Maestru: după inițiere, noul maestru poate la rândul lui să facă altora inițieri/acordaje şi 
cunoaşte simbolurile specifice maeştrilor. 
După fiecare inițiere, urmează o perioadă de criză de vindecare, de purificare, cu o durată 
de 21 de zile, în care practicantul trebuie să-și facă autotratament zilnic și să practice un 
regim de viață cât mai echilibrat și cu un meniu lacto-vegetarian. 
 
 

GRADUL I 
 

Chakrele şi rolul lor 
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Chakrele  

Chakrele reprezintă legătura dintre corpul fizic şi cel subtil. Pe corpul uman se găsesc 7 
centri principali de energie acestia făcȃnd legătura aurei cu corpul, după filosofia tibetană. 
Fiecare centru energetic este legat de un canal de energie. Cele 7 chakre sunt:  
 
 
Chakra rădăcinii (MULADHARA) situată la baza (în zona sacrală), de culoare roşie. 

Cristalul aferent: hematit, granat, rubin, jasp.  
Chakra sexuală (SVADHISHTHANA) situată la două degete sub ombilic, de culoare 

portocalie. Cristalul aferent: piatra lunii, carneol.  
Chakra plexului solar (MANIPURA) situată în dreptul stomacului, de culoare galbenă. 

Cristalul aferent: citrin, chihlimbar, topaz, ochi de tigru.  
Chakra inimii (ANAHATA) situată în dreptul inimii, de culoare verde şi roz. Cristalul 

aferent: cuarţ roz, aventurin, jad, turmalină.  
Chakra gȃtului (VISHUDDHA) situată în golul de la gȃt, de culoare albastră. Cristalul 

aferent: sodalit, acvamarin, turcoaz.  
Chakra frunţii (AJNA), denumită şi al 3-lea ochi, situat în mijlocul frunţii, de culoare mov. 

Cristalul aferent: ametist, safir, lapis lazuli.  
Chakra coroanei (SAHASRARA) situate în vȃrful capului, de culoare albă sau argintie. 

Cristalul aferent: cristal de stȃncă, diamante.  
 

Rolul şi importanţa chakrelor  
 
 Omul comunică cu mediul înconjurător prin intermediul celor şapte chakre principale. 
Ele asigură un permanent schimb de energii subtile care au rolul de a mijlocii comunicarea 
în orice situaţie.  
 Prin chakre, fiinţa umană primeşte informaţii de la alte fiinţe umane, atunci cȃnd se 
urmăreşte un schimb de informaţii, sau atunci cȃnd are loc o comunicare. Comunicarea 
verbală este o acţiune separată şi este coordonată de conştient. Schimbul de energii subtile 
care are loc prin sistemul chakrelor se desfăsoară sub coordonarea subconştientului.  
 Rolul important al purificării chakrelor constă în creşterea percepţiei extrasenzoriale, 
dezvoltarea intuiţiei şi acumularea de energii subtile. Ȋn această situaţie, atunci cȃnd avem 
o comunicare verbală cu o anumită persoană, intuiţia, prin intermediul subconştientului şi al 
energiilor subtile primite prin chakre, poate să conducă la ideea că persoana cu care 
comunicăm încearcă să ne prezinte o imagine falsă despre subiectul în discuţie.  
 Chakrele sunt importante, pentru că ne asigură informaţii suplimentare despre 
anumite subiecte de care suntem interesaţi.  
De exemplu:  
 Dacă ne gȃndim la o persoană foarte importantă, putem să-i simţim starea 
interioară.  
 Dacă ne gȃndim la un răsărit de soare, putem să simţim căldura soarelui, sau unele 
persoane mai senzitive pot vedea cu ochiul minţii imaginea soarelui care răsare.  
 Dacă ne gȃndim la o persoană foarte dragă, putem să-i simţim prezenţa foarte 
aproape sau putem să o vedem.  
 Dacă ne gȃndim la o persoană cu care suntem în conflict, se poate simţi o stare de 
tulburare şi agitaţie interioară, furie, dorinţa de răzbunare, agresivitate.  
 Prin purificarea chakrei muladhara se poate ajunge la o stare de stabilitate fizică şi 
psihică. Ȋn această situaţie va creşte încrederea în propria persoană şi se poate trece la 
purificarea chakrei swadhistana, care se poate realiza prin audiţia exerciţiilor înregistrate 
pe casete sau cd-uri. Atunci cȃnd această chakră a fost purificată, sentimentul de teamă 
sau de nelinişte va fi îndepărtat din viaţa dvs. De asemenea, veţi avea încredere în viitor, 
datorită faptului că vă puteţi adapta oricărei situaţii.  
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 Prin purificarea chakrei manipura se poate creea în primul rȃnd starea de calm şi de 
linişte interioară, care vă conduce treptat la un autocontrol din ce în ce mai mare. Atunci 
cȃnd veţi putea să vă conştientizaţi forţa gȃndurilor, veţi înţelege cȃt de mult rău v-aţi făcut 
gȃndind negativ despre propria voastră persoană sau despre altcineva.  
 Chakra manipura vă poate asigura legătura cu elementul foc, prin intermediul căreia 
puteţi să vă purificaţi corpul, prin arderea impurităţilor sau a stresului.  
 Prin purificarea chakrei anahata se poate obţine un echilibru al energiilor yin şi yang. 
Atunci cȃnd partea pozitivă şi partea negativă sunt în armonie, se produce o transformare 
în fiinţa respectivă, care conduce la dezvoltarea sentimentului de iubire necondiţionată 
către toate fiinţele, către toate animalele, către toată creaţia. Ȋn această situaţie veţi putea 
înţelege diferenţa dintre dragoste şi iubire.  
 Prin purificarea chakrei vishudha putem îndepărta pentru totdeauna stările de 
nemulţumire interioară faţă de propria persoană sau faţă de alte subiecte. De asemenea, 
putem să ne apropiem mai mult de scopul vieţii şi să incercăm să-l căutăm.  
 Un rol important în practica spirituală îl are scopul vieţii. Oamenii care trăiesc fără să 
se gȃndească la acest subiect din cȃnd în cȃnd, se pot îndepărta de el fără sa fie 
conştienţi.  
 Prin purificarea chakrei ajna se poate dobȃndi un echilibru între fizic şi psihic, ceea 
ce în timp conduce la deschiderea celui de-al 3-lea ochi. De asemenea, poate creşte 
frecvenţa de vibraţie a corpului, încȃt scȃnteia divină să se trezească şi să înceapă să-l 
influenţeze în mod benefic pe practicant. Odată cu trezirea scȃnteii divine, persoana 
respectivă ar putea să beneficieze de o creştere spectaculoasă a intuiţiei.  
 Prin purificarea chakrei sahasrara se poate realiza o rezonanţă mai, mare cu toate 
energiile subtile din Univers.  
 Exerciţiile pentru purificarea chakrelor sunt deosebit de uşor de realizat, ele 
constituie prima etapă pe drumul autocunoaşterii şi al autoperfecţionării. De asemenea, 
poate reprezenta o primă etapă pentru o mai bună comunicare cu natura.  
 

Purificarea chakrelor  
 
 Ȋn această perioadă benefică pentru evoluţia spirituală, tot mai mulţi oameni încercă 
să se informeze despre acest subiect. O parte din ei au şi motive bine întemeiate, cum ar fi:  
- probleme în legătură cu sănătatea fizică sau psihică 
- curiozitatea 
- evoluţia spirituală 
- eşecuri 
- temeri 
- traume 
- ambiţii nesatisfăcute 
 
 Pentru omul modern este greu de acceptat ideea că s-a îndepărtat de natură, iar 
situaţiile neplăcute prin care trece din această cauză, reprezintă o consecinţă nedorită. 
 Civilizaţia îşi face tot mai mult simţită prezenţa în viaţa noastră cotidiană. Sunt 
aşadar, tot mai frecvente cazurile în care oamenii din diferite categorii sociale, se trezesc 
depăşiţi de situaţii la care nu pot găsi rezolvare, cum ar fi:  
- migrene 
- indispoziţii frecvente 
- emotivitate exagerată 
- oboseală nejustificată 
- stres 
- fobii 
- lipsa unui partener de viaţă 
Ȋntoarcerea la natură se pare că este soluţia salvatoare.  
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 Prezentăm în continuare un minim de informaţii care vă pot face să înţelegeţi 
mai uşor cum ar fi bine să începeţi să vă ajutaţi singuri.  
 Pentru a înţelege mai bine ce dorim să vă transmitem, încercaţi să vă gȃndiţi de 
unde vine energia electrică spre consumatori. Ea este creată într-o termocentrală, iar la 
ieşirea către beneficiari, curentul electric are o tensiune şi o intensitate foarte mare. Pentru 
a putea fi folosit de consumatori, curentul electric este transformat de cȃteva ori, în aşa fel 
încȃt atunci cȃnd ajunge la destinaţie, tensiunea şi intensitatea lui să fie în limite accesibile.  
  
La fel se întȃmplă şi în Univers.  
 Energia universală este generată de Creator în centrul universului şi are o frecvenţă 
de vibraţie foarte mare, ceea ce îi conferă şi un grad de puritate deosebit.  
 Prin intermediul chakrelor, omul primeşte din univers o cantitate de energie 
universală care îi este necesară, pentru a-şi putea întreţine activităţile corpului fizic. Aşadar, 
chakrele modifică frecvenţa de vibraţie a energiei universale primite din univers în aşa fel 
încȃt ea să aibă frecvenţa de vibraţie mai mică, dar foarte apropiată de cea a corpului 
uman.  
 Fiecare chakră are legatură cu o glandă cu secreţie internă, aceasta, la rȃndul ei, 
alimentȃnd organele cu care este în legătură directă. Aşadar, pentru a trăi în condiţii mai 
bune, ar fi bine să ne purificăm chakrele.  
 După cum am mai spus, chakrele sunt centre energetice. Ele se găsesc localizate 
pe linia mediană a corpului. Sunt în număr de 7 şi se numesc astfel: Muladhara, 
Svadhishthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna şi Sahasrara.  
 Chakrele localizate în partea de jos a corpului reflectă latura noastră instinctuală, 
cele de sus latura noastră mentală.  
 Atunci cȃnd sunt deschise, purificate, se consideră că sunt operative la nivelul cel 
mai înalt. Există multe tehnici pentru echilibrarea şi purificarea chakrelor, dar cel mai mult 
se folosesc cele de deschidere a lor.  
 

 
 
 Prima chakră: MULADHARA, este localizată între anus şi sex. Aceasta vibrează cu 
elementul pămȃnt şi are culoarea roşie. Stabilitatea psiho-fizică este sentimentul de 
referinţă a acestei chakre.  
 Vibrȃnd cu elementul pămȃnt, vine vorba aşadar de dreptul de a fi aici, de a exista, 
de a avea grijă de noi, de a avea posesiuni, iar cȃnd chakra e închisă sau afectată, 
intervine teama, depresia, neîncrederea în viitor. Prima chakra are legătură cu oasele, 
labele picioarelor şi intestinul gros. Simţul corespondent este mirosul, iar dacă acest simţ 
nu este bine dezvoltat, este semn că această chakră nu funcţionează bine. Ȋn cazul în care 
chakra Muladhara se află în dezechilibru, pot apărea diferite manifestări neplăcute, cum ar 
fi:  
- dureri în zona sacrală  
- tulburări ale circulaţiei venoase în zona anusului  
- creşterea corpului în greutate  
- tulburări de miros  
- stare de nesiguranţă  
- comportament violent datorită lipsei de siguranţă  
- stare de somnolenţă nejustificată  
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- stare de mȃnie  
- dezordine în gȃndire  
- imposibilitatea obţinerii a ceea ce este necesar pentru existentă  
 

 
 
 A doua chakră: SVADHISHTHANA, se află deasupra osului pubis, la jumătatea 
distanţei dintre pubis şi ombilic, puţin mai sus de prima chakră. Aceasta vibrează cu 
elementul apă şi este de culoare portocalie.  
 Această chakră se referă în mod direct la dreptul de a simţii, de a exprima şi înţelege 
emoţiile, nevoile şi dorinţele, iar dacă se află în dezechilibru, apare sentimentul de vinovăţie 
foarte pronunţat. Chakra este în legătură cu sentimentele şi sexualitatea, atunci cȃnd este 
deschisă. Sentimentele curg în mod liber, fără a dovedi emotivitate extremă.  
Dezechilibrul chakrei se poate resimţii sub diferite aspecte cum ar fi:  
- dificultăţi financiare  
- lipsă de control în relaţie cu alţi oameni  
- mȃncat în exces  
- sentimente de vinovăţie  
- tulburări emoţionale  
- teama de a nu fi abandonat, de a nu fi iubit, de a nu fi agresat de semeni  
- frica nejustificată faţă de diferite subiecte (apă, întuneric, necunoscut, oameni, 
aglomeraţie, bătrȃneţe, boală, samd)  
- probleme cu rinichii, vezica urinară sau prostate  
- dureri în zona pelviană sau în zona şalelor  
- plăcere exagerată de a mȃnca  
- perturbarea funcţiei de reproducere  
- agresivitate sexuală (verbală sau fizică)  
- coportament ostil faţă de sexul opus, dezgust, respingere, samd. 
 

 
 
 A treia chakră: MANIPURA, se află în zona plexului solar. Vibrează cu elementul 

foc şi are culoarea galbenă. Organele pe care le poate influenţa sunt: ficatul, stomacul, 
splina, intestinul subţire, sistemul digestiv. Chakra Manipura poate influenţa autocontrolul în 
diferite situaţii, dar în mod deosebit, în situaţii limită cȃnd corpul este suprasolicitat. Are 
legătură cu corpul mental, unde sunt stocate toate gȃndurile noastre.  
 O funcţionare insuficientă a acestei chakre se poate manifesta sub diferite forme, 
cum ar fi:  
- teamă nejustificată  
- lipsa de încredere în propriile forţe  
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- lipsa de autocontrol  
- lipsa de respect pentru alte persoane sau faţă de propria persoană  
- emotivitate, timiditate  
- tulburări digestive  
- gastrită, ulcer gastric şi duodenal  
- diabet, hipoglicemie  
- insuficienţă hepato-biliară  
- artrită  
- depunerea de strat adipos în partea de mijloc a corpului  
- scăderea memoriei  
- digerarea cu dificultate a alimentelor  
 

 
 

 A patra chakră: ANAHATA, este localizată în zona inimii. Are o deosebită 

importanţă în corp, deoarece fiind situată între cele trei chakre inferioare şi între cele trei 
chakre superioare, are rolul de a face legătura dintre ele şi de a menţine o stare de 
echilibru. Elementul cu care vibrează este aerul, iar culoarea este verde. Sentimentele pe 
care chakra le stimulează sunt:  
- dragostea şi prietenia 
- iertarea şi acceptarea 
- compasiunea 
- grija faţă de semeni 
- iubirea necondiţionată faţă de toate fiinţele din univers.  
  
 Funcţionarea insuficientă a acestei chakre poate genera probleme de ordin 
emoţional, cum ar fi:  
- tristeţea 
- melancolia 
- amărăciunea 
- incapacitatea de a dărui iubire propriei persoane sau altora 
- neputinţa de a ierta 
- simţ critic exagerat sau chiar ură 

 
Disfuncţia chakrei mai poate duce la: 

- boli cardiovasculare 
- tulburări de respiraţie 
- astm 
- alergie 
- cancer pulmonar 
- pneumonie 
- hipertensiune 
- dureri de spate 
- cancer mamar.  
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 A cincea chakră: VISHUDDHA, este situată la baza gȃtului. Vibrează cu elementul 
Akasha, aceasta fiind marea bibliotecă a universului, unde sunt stocate toate informaţiile 
legate de fiinţele umane. Părţile corpului pe care le influenţează sunt umerii şi gȃtul. 
 Funcţionarea insuficientă a acestei chakre poate crea dificultăţi în exprimarea ideilor, 
sentimentelor, convingerilor, stări interioare contradictorii care pot genera nemulţumire 
permanentă. Deasemenea, poate determina unele afecţiuni: 
- în zona gȃtului 
- depresii 
- dificultăţi de vorbire 
- scolioză 
- laringită 
- afecţiuni ale gingiilor 
- insuficienţă biliară datorită îndepărtării de scopul vieţii.  

 

 
 
 A şasea chakră: AJNA, mai poate fi numită şi al treilea ochi sau al şaselea simţ. 

 Caracteristica principală a acestei chakre este stăpȃnirea de sine. Ȋn traducere, Ajna 
înseamnă "a şti", "a recepţiona" sau "a comanda". Culoarea care vibrează cu această 
chakră este indigo strălucitor. Părţile corpului influenţate de Ajna sunt ochii şi emisferele 
cerebrale. Disfuncţia chakrei poate să determine probleme de natură emoţională sau 
mentală, cum ar fi:  
- lipsa preocupării spirituale  
- refuzul de a învăţa din experienţele pe care ţi le oferă viaţa şi astfel ele se tot repetă  
- anxietate  
- paranoia  
- teama de a nu înţelege sau de a folosi capacităţile extrasenzoriale  
- lipsa concentrării  
- probleme ale sinusurilor  
- migrene  
- afecţiuni oculare  
- tulburări neurologice etc.  
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A şaptea chakră: SAHASRARA, localizată în creştetul capului, vibrează ca şi culoare cu 
violetul strălucitor. Părţile corpului pe care le influenţează sunt: cortexul cerebral, creierul,  
prin urmare, întregul corp. Dezechilibrul chakrei poate conduce la incapacitatea de a avea 
încredere în viaţă sau de a avea o viziune de ansamblu asupra vieţii, deoarece liberul 
arbitru nu mai funcţionează, iar asta se numeşte involuţie spirituală. De asemenea, se pot 
crea probleme de sănătate cum ar fi:  
- afecţiuni ale scheletului 
- afecţiuni ale sistemului muscular şi nervos (scleroza multiplă) 
- disfuncţia glandei epifize 
- probleme cerebrale 
- tulburări genetice 
 

Aşadar, chakrele au o deosebită importanţă pentru noi ca fiinţe umane. Dacă v-aţi 
regăsit într-una sau mai multe afecţiuni despre care am vorbit, ar fi bine să luaţi atitudine şi 
să încercaţi să vă ajutaţi singuri, la nivel energetic, pentru că după purificarea chakrelor, 
implicit stările psihice şi corpul fizic, să funcţioneze armonios.  
 Pentru aceasta există cȃteva exerciţii ce vă pot revitaliza în scurt timp. Persoanele 
interesate de armonie şi echilibru au la îndemână cursul complet pentru echilibrarea 
chakrelor prin intermediul Terapiei Universale. Este o metodă practică de lucru cu chakrele 
şi corpurile fine, care produce efecte benefice încă din primele zile de studiu. Ȋn urma 
alimentaţiei cu prana veţi avea o vitalitate crescută, o memorie mai bună şi un zâmbet 

constant. 
 

AUTOTRATAMENTUL 
 

Autotratamentul constă, pe scurt, în a pune palmele pe dumneavoastră. Energia care 
"curge" prin palme va avea întotdeauna vibraţie mai mare decât a corpului. Altfel spus, 
pentru a ne creşte vibraţia şi a ne vindeca de anumite afecţiuni, este necesar a ne aşeza 
mâinile pe corp şi a lăsa energia să meargă unde este necesar. Trebuie precizat că orice 
afecţiune sau boală apare prima dată în câmpurile noastre subtile ca un deficit de energie 
sau ca o acumulare de energii malefice şi abia apoi apare în corpul fizic ca boală propriu-
zisă. Prin urmare, în timpul autotratamentului, corpul se curăţă de energiile negative şi se 
reface necesarul energetic al corpului nostru, prevenind sau îndepărtând anumite boli. 
 
Poziţiile palmelor pentru autotratament 

 

Cap Gât Piept  Abdomen Spate 

– creştet 
– emisferele 
cerebrale 
– frunte, ceafă 
– urechi 
– ochi 

– pe laterale – plămâni deasupra 
chakrei inimii 
– chakra inimii 
– sâni 
– plexul solar 
– chakra gâtului, faţă, 
spate 

– deasupra 
buricului 
– chakra II 
– zona 
pelviană 

– la fel de 
sus până 
jos. 
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Echilibrarea chakrelor sau autotratamentul rapid 

 
Autotratamentul rapid se efectuează la fel, 5-10 minute fiecare poziţie: 
1.   O palmă pe chakra 1, cealaltă pe chakra 7 
2.   O palmă pe chakra 2, cealaltă pe chakra 6 
3.   O palmă pe chakra 3, cealaltă pe chakra 5 
4.   Ambele palme pe chakra 4 (inimii). 

 
Bastonul de foc  

 
Constă în energizarea coloanei vertebrale şi în acelaşi timp curăţarea canalului 

energetic principal/canalul guvernor. Se execută ţinând o mână pe gât în zona cervicală, iar 
cealaltă mână în zona coccisului. Este foarte eficient dacă se execută din trei poziţii: 

Prima poziţie: o mână pe gât în zona cervicală – cealaltă în zona coccisului 
A doua poziţie: o palmă pe marea vertebră – cealaltă la nivelul chakrei III din spate 
A treia poziţie: palmele una lângă cealaltă la nivelul inimii. 
 

Tratamentul altei persoane 
 
Pentru tratamentul altei persoane se urmează aceeaşi paşi ca şi la autotratament. Se 

începe cu poziţiile de cap, apoi gât, piept, abdomen, după care se parcurge pe spate şi pe 
picioare. 

La sfârşit se execută bastonul de foc. 
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Tratamentul animalelor 
         

Tratamentul animalelor respectă acelaşi principiu ca şi tratamentul unui om, trebuie doar 
adaptat la dimensiunile animalelor. În cazul în care este vorba despre un cȃine mare se 
începe cu poziţiile de cap, parcurgând corpul acestuia până la coadă. Dacă este vorba 
despre un animal mic, acesta se poate ţine între palme şi transmite energie. 
     Dacă un animal refuză tratamentul, nu trebuie să insistaţi; animalele sunt foarte 
sensibile la energii, ele simt cȃnd au sau nu au nevoie de energie. Dacă totuşi insistaţi pot 
interpreta dorinţa dumneavoastră ca pe o agresiune. 
 
Tratamentul plantelor 
 

Plantele de asemenea au nevoie de energie; ele trebuie îngrijite, curăţate, iubite şi 
tratate. 

- Se energizează pământul în care sunt plantate.  
- Se energizează apa cu care le udăm. 
- Se ţin palmele în jurul coroanei, făcând tratament plantei. 

 
Tratamentul copiilor mici 

 
Tratamentul copiilor mici, se face doar cu acordul părinţilor şi doar în prezenţa acestora. 

 
Ȋn cazul infecţiilor 

 
Nu se efectuează tratamente reiki în caz de infecţii, apendicite, amigdalite sau alte “iţe”. 

Nu se transmite energie infecţiilor, deoarece în aceste cazuri avem de a face cu organisme 
vii care se află sub influenţa energiei şi se dezvoltă mai bine. 
 
Ȋn cazul anesteziilor 
 

Nu se efectuează tratamente reiki şi nu se transmite energie pacienţilor ce urmează să 
facă anastezie cu 24 de ore înainte de intervenţie. 

Tratamentul reiki, prin punerea palmelor este foarte eficient în recuperarea în urma 
anesteziilor. 
 
!ATENŢIE! 
 

Reiki nu este o metodă de a diagnostica. Nu este permisă punerea de diagnostic sau de 
schimbare a medicaţiei. Pacientul poate fi rugat să îşi facă analizele şi cu acestea să 
meargă la un medic, care să îi schimbe tratamentul sau să îi pună un diagnostic. 
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Tăierile Reiki 
 
Reprezintă o modalitate de curăţare de legături şi de corzi, care se leagă pe chakrele 

din spate. Cu palmele activate, tăierile se fac trecând în forţă cu palma de la umărul drept şi 
şoldul stâng, iar apoi între umărul stâng şi şoldul drept. 

 
Perierile Reiki 

 
Au ca scop îndepărtarea energiilor negative de pe canalele energetice posterioare. Se 

fac cu degetele răsfirate pe orizontală, la diferite niveluri ale coloanei vertebrale, dinspre 
interior spre exterior. În general se fac trei serii de câte patru perieri. 
 
Energizarea alimentelor şi a băuturilor 

 
Energizarea alimentelor sau a băuturilor se face transmiţȃnd energie prin palme timp de 

10 minute. Odată cu energizarea se produce şi o curăţare energetică a lor. Este foarte 
indicată, deoarece nu toate alimentele, mai ales cele deja preparate, sunt curăţate din 
punct de vedere energetic. 

Pentru energizarea băuturilor este indicat a ţine cana sau paharul între palme timp de 
10 minute. Se produce o energizare puternică ce duce la creşterea calităţii lichidului. Foarte 
indicat şi în cazul cafelei, avȃnd ca efect anihilarea efectelor nocive. 
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GRADUL II 
 
 

La acest grad, se face iniţiere prin simboluri şi se învaţă modul şi scopul folosirii lor. 
 

Ce sunt simbolurile? 
 
Simbolurile sunt chei care deschid porţile către anumite dimensiuni. Ele concentrează 

energia pentru a putea fi folosită în diferite scopuri. Simbolurile sunt tridimensionale şi 
fiecare are propria lui vibraţie şi acţiune.  

 
Când activăm un simbol, acolo vin gizii de Lumină din dimensiunea pe care respectivul 

simbol a deschis-o. 
 
Nu este permisă desenarea simbolurilor pe alte persoane fără acordul acestora.  

Se consideră agresiune energetică. Singurul loc unde se pot desena simboluri fără acordul 
persoanelor este vertical deasupra chakrei a VII-a. 

 
 

     Activarea simbolurilor 
 

Sunt mai multe căi de activare a simbolurilor, dar toate au ca prim fundament intenţia. 
Astfel avem: 

 
Activarea fizică. Se face folosind mâna, palma, degetul III (sau degetul de forţă), trei 

degete unite ca la închinăciunea ortodoxă, sau degetele I, III, IV (precum binecuvântarea 
cristică). 

 
Activarea mentală. Se face prin vizualizarea mentală a simbolurilor. Mai exact, ne 

imaginăm simbolul ca fiind scris în întuneric cu lumină. El se va activa în momentul în care 
va atinge vibraţia şi luminozitatea de activare. 

 
Activarea prin suflare. Se poate face prin imaginarea simbolului şi realizarea lui cu 

aerul suflat. Avantajul benefic este că vibraţia aerului suflat are de obicei vibraţia noastră 
interioară, deoarece aerul intră în legătură cu sângele, iar sângele corespunde sufletului, 
deci luminii noastre interioare. 

 

Activarea propriu-zisă a simbolurilor. Se desenează simbolul fizic, mental sau prin 
suflare şi i se spune numele de trei ori. 

 
Activarea şi dezactivarea palmelor. Se face înainte de tratament sau autotratament 

prin desenarea lor în palmă, de dimensiuni atât de mici, încât să se suprapună suprafeţei 
mâinii. 

De exemplu, se desenează CKR în palme, apoi se spune numele de trei ori şi se bate în 
acelaşi timp din palme de trei ori. 

 
Dezactivarea. Se face prin frecarea palmelor una de cealaltă şi prin suflarea aerului 

printre ele. 
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1. CHO KU REI 
Toata puterea Universului aici! Acum! 

 
Este cunoscut ca fiind Simbolul Puterii. 

 
Acţiuni: 
- Energizare. 
- Deschide acccesul la energie. 
- Concentrează energia acolo unde este activat. 
- Accelerează fluxul energiei. 
- Protecţie energetică şi spirituală. 
 
Utilizări: 
- Energizarea tuturor simbolurilor care îi succed. 
- Înainte de a începe tratamentul sau autotratamentul, pentru a te conecta la energii. 
- După terminarea tratamentului, pentru sigilarea energiilor vindecătoare. 
- Concentrează şi amplifică energia în locul unde este desenat. 
- Curăţarea unor spaţii de energii malefice împreună cu SHK. 
- Aplicat pe chakre împreună cu Sei-He-Ki  deschide, curăţă şi protejază chakrele. 
- Aplicat pe mȃncare, lichide, cristale, bijuterii le curaţă şi le energizează. 
- Util pentru sigilarea energiilor, tratamentelor, iniţierilor, dimensiunilor. 
- Se aplică în palme înainte de autotratament. 
- Pentru protecţia maşinii se activează sus, jos şi pe lateralele maşinii. 
- Pentru protecţia obiectelor se face CKR pe ele. 
 
Cho Ku Rei inversat 
 
 Cho Ku Rei în varianta inversată se foloseşte pentru a 
extrage lumina dintr-un obiect, situaţie sau persoană. Se aplică 
cu succes în cazul legăturilor făcute cu lumina care se 
disipeaza atunci cȃnd acest simbol este aplicat, cu intenţia de a 
scoate energia din acestea. 
 Se desenează acest simbol în sensul invers acelor 
ceasornicului (levogir), deasupra tumorilor şi a zonelor 
inflamate, pentru că în acest fel energia negativă este extrasă 
din ele. 
 În timpul şedinţelor aşteaptă să fi ghidat în ce sens să 
foloseşti simbolul. 
 Folosind simbolul, o dată în senul acelor de ceasornic şi o dată invers acelor de 
ceasornic, poate fi util pentru materializarea lucrurilor de care ai nevoie în viaţă. Ar trebui, 
de asemenea ţinut minte că, conul de energie din emisfera nordică, de cele mai multe ori 
se mişcă în sensul acelor ceasornicului, în timp ce, în emisfera sudică, aceeaşi energie 
circulă în direcţia opusă acelor de ceasornic.   
 Ţine cont de sensul în care se scurge apa de la chiuvetă când se formează un con, 
sensul lui de rotire arată sensul scurgerii energiei în acea emisferă.  
  
Cho Ku Rei 3D (tridimensional)  
 
   Acest simbol se poate imagina în jurul nostru, cum ne cuprinde şi ne 
protejează de energiile malefice din jur. Asigură crearea de cȃmpuri 
energetice protectoare, de ecranări bioenergetice, care ne protejează de 
factorii agresori din mediu. 
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2. SEI HE KI 
Umanitatea şi Divinitatea se unesc pentru a forma un Întreg 
 
Este cunoscut ca fiind Simbolul Armoniei.  

 
Acţiuni: 
- Armonizare. 
- Deschidere. 
 
Utilizări: 
- Curăţarea unor încăperi, împreună cu Cho-Ku-Rei se aplică 
pe pereţi, tavan, podea iar în mijlocul camerei se desenează 
CKR,SHK,HSZSN. 
- Purificarea mâncării, băuturilor, cristalelor, împreună cu CKR. 
- În caz de depresie, tristeţe, supărare, anxietate, frică, furie, frustrare, gelozie.      
- Deschide chakrele şi câmpul pentru eliminarea energiilor negative de la nivelul respectiv. 
- Sei-He-Ki desenat dublu deasupra capului, armonizează emisferele cerebrale. 
- Lucru cu subconştientul. 
- Aplicare în palme pentru autotratament, împreună cu CKR. 
- Armonizarea unui grup de persoane, se activează SHK şi CKR deasupra grupului. 
 
 
3. HON SHA ZE SHO NEN 
Nu există trecut, prezent, viitor. 
Divinitatea din mine, salută divinitatea din tine! 
 
Este cunoscut ca Simbolul vindecării la distanţă.  
 
Acţiuni: 
- Tratament mental. 
- Tratament cauzal. 
- Tratament distal.  
- Protecţie împotriva magiei negre.  
- Vindecă trecutul, prezentul şi viitorul.  
- Transcede timpul şi spaţiul.  
- Eliberează karma negativă. 
- Intrare în Cronica Akasha. 
 
Utilizări: 
- În terapia la distanţă. 
- În proiectele Reiki. 
- În direcţionarea energiei în timp şi spaţiu. 
- În dezlegarea magiei. 
 
 

METODE PENTRU DIRECŢIONAREA ENERGIEI LA DISTANŢĂ 
 
Metoda distanţei 
 

Se activează palmele cu toate simbolurile cunoscute. Se aşează palmele în faţa noastră, 
în dreptul plexului şi se mentalizează persoana căreia îi trimitem energie între palmele 
noastre. Se activează în aer simbolurile, între palme, CKR, SHK, HSZSN (desenare plus 
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rostirea numelui de trei ori), se trimite energie 10-15 minute. La sfârşit se mulţumeşte 
Divinităţii şi este ideal a se face o rugăciune pentru cel tratat. 
 
Metoda fotografiei 
 

Se activează palmele cu cele trei simboluri. Pe fotografia cu persoana căreia dorim 
să îi facem tratament, se activează simbolurile CKR, SHK, HSZSN, după care, se asează 
palmele la cca 5 cm de fotografie şi se transmite astfel energie timp de 10-15 minute. 
 

În timpul autotratamentului 
 

Se poate direcţiona energie în timpul autotratamentului. Atâta timp cât staţi cu 
palmele în poziţiile de autotratament, vă declaraţi intenţia ca palmele dv. energetice să fie 
aşezate în aceleaşi poziţii pe pacientul aflat la distanţă.  
 
Transmiterea energiei la distantă în cazul în care nu aveţi acceptul persoanei 

 
 Se transmite energie folosind condiţionarea: “Spre binele lor suprem dacă vor să 

primească această energie, după Voia Lui Dumnezeu şi atât cât le este lor îngăduit.”  
 

Meditatia prin simboluri : 
 
 După ce s-a primit acordajul pentru un simbol, acesta poate fi folosit la capacitate 
maximă după ce se face meditaţia prin simbol. Meditaţia este simplă şi constă în 
vizualizarea simbolului alb, pe un fond întunecat. Meditaţia are ca scop implementarea, 
pentru a putea fi utilizat ulterior, prin vizualizare direct pe locul dorit. 
 

  
METODE PENTRU DIRECŢIONAREA ENERGIEI  ÎN TRECUT 

 
  Acest fapt nu schimbă trecutul, dar poate schimba percepţia, acţiunea şi urmările acelui 

eveniment în timpul prezent şi viitor. Se trimite energie 10-15 minute pe zi. 
Se foloseşte metoda distanţei transmiţȃnd energie către momentul care se doreşte 

vindecat. 
Se poate transmite energie către un eveniment folosind următoarea afirmaţie, spre 

exemplu: " Îmi trimit energie în trecut  la data ........ pentru situaţia ...... pentru a anihila orice 
energii şi informaţii malefice, orice forme de gând malefice create atunci şi rog îngerii mei 
de Lumină să îmi arate ceea ce eu trebuia să învat din acea situaţie, totul spre binele meu 
suprem cu Voia Lui Dumnezeu."   

 
 

METODE PENTRU DIRECŢIONAREA ENERGIEI  ÎN VIITOR 
 
Se foloseşte de asemenea metoda distanţei transmiţând energie unui eveniment viitor. 

Se poate transmite energie unui examen, unui intreviu, pentru un contract, unui botez sau 
nuntă, pentru un concediu etc. 
 
Proiectele Reiki 
 
 Se scrie proiectul pe o coală de hȃrtie. Proiectul să fie formulat corect, la timpul 
prezent, în acord cu Legile Divine. Pe verso se desenează cu pixul toate simbolurile 
cunoscute, apoi se activează cu degetele. Se împătureşte coala şi se transmite energie 
zilnic timp de câte 10-15 minute.   
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 Dacă proiectul nu este în acord cu Legile Divine sau nu face parte din Voinţa Divină 
nu se întamplă nimic. 
  Exemplu de proiect  “Mihai are serviciul ideal, la locul ideal, cu colegii ideali, cu şeful 
ideal, primeşte salariul ideal, are programul ideal totul după Voia Lui Dumnezeu în acord cu 
Legile Divine.” 

 
ATENŢIE! 
 

Nu se face tratament sau iniţiere fără acordul persoanei. 
Nu se întrerupe tratamentul medicamentos şi nu se recomandă medicamente de către 

practicanţii Reiki dacă nu sunt medici. 
Nu este nevoie să se dezbrace pacientul ca să i se facă un tratament Reiki. 
Nu se ating zonele intime ale pacientului decât cu acordul acestuia. 
Nu înseamnă că un practicant Reiki grad I poate vindeca orice. 
Nu se pun diagnostice prin Reiki dacă practicantul nu este medic. 
Nu există nici o contradicţie între Reiki şi alte tratamente energetice sau forme de terapie 

(asta dacă nu se folosesc demonii în scop terapeutic!). 
Nu se insistă pe locurile dureroase decât atât cât este nevoie şi, dacă doare, se 

îndepărtează palmele, apoi se revine pe măsură ce durerea scade în intensitate. 
Nu se informează energia care ne curge prin palme cu propriile noastre gânduri, 

sentimente şi instincte. 
Nu se discută cazurile întâlnite folosindu-se numele pacienţilor, tot ce se află în timpul 

terapiei este confidenţial. 
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GRADUL III 
 
 

 
4. SHIKA-SO  
Simbolul de Comunicare 
 
Este cunoscut ca fiind Simbolul de Comunicare.  

 
Se foloseşte pe chakra gâtului. Se poate 

folosi împreună  cu celelalte simboluri.  
 Curăţă chakra gâtului şi deschide canalele 
de comunicare.  
 Este folosit pentru comunicarea cu alte 
persoane, cu eul superior, cu ghizii spirituali, cu 
îngerii şi entităţile de Lumină. Îl putem desena 
între noi şi altă persoană uşurând comunicarea, în 
cazul unei conferinţe între noi şi ascultători, se 
poate trimite îngerului păzitor, ghidului Reiki 
pentru a înlesni comunicarea cu acesta. 
 Împreună cu CKR, SHK, HSZSN se poate 
accesa orice entitate din univers căreia dorim  
să-i adresăm o întrebare, să purtăm un dialog sau 
căreia îi cerem ajutorul. 
 
 

 
 
 
5. SHIKA-SEI-KI 

Energia care se revarsă de la inimă la inimă.  
 
Este cunoscut ca fiind un Simbol pentru Inima. 
 

Shika-Sei-Ki se foloseşte pe chakra 4 (a inimii). Curăţă 
chakra şi elimină energiile negative, răul de pe suflet. Este 
un simbol care curăţă sufletul. Este foarte importantă 
utilizarea lui, pentru că sufletul este energia de bază a 
omului, dacă acesta este murdar, afectează întreg sistemul 
omului. Nu poţi vindeca un om fără a vindeca întâi sufletul 
său. 

Se poate folosi Sei-He-Ki, care deschide chakra, apoi 
Shika-Sei-Ki, care să o cureţe. Îl putem folosi în caz de 
supărare, tristeţe, oboseală, suferinţă în dragoste, tot ceea 
ce ţine de probleme de inimă şi suflet.  
Noi toţi avem nevoie de Iubire! 
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6. Dai-Ko-Mio 
Lăcaş măreţ al marii lumini strălucitoare. 
 
Este cunoscut ca fiind Simbolul Maestru.  

 
Este cel mai important simbol din Reiki şi are cea mai 

înaltă vibraţie. Vibraţia Dai-Ko-Mio este aproximativ egală cu 
vibraţia crucii.  

Dai-Ko-Mio face legătura cu sursa de Lumină. În 
momentul în care se face iniţiere pe Dai-Ko-Mio, se face 
legătura directă cu sursa de Lumină, Duhul Sfânt. Astfel, cel 
care are iniţiere pe acest grad preia Lumina direct de la 
Duhul Sfânt, ceea ce până la gradul III nu se poate, Lumina 
fiind preluată prin maestru.  

Simbolul Dai-Ko-Mio poate fi folosit în combinaţie cu toate 
simbolurile cunoscute.  

Activarea palmelor acum se face începând cu DKM, apoi 
restul simbolurilor, iar la sfârşit iarăşi DKM sau este suficient 
DKM şi CKR.  

DKM conectează la Energia Divină.  
 
 
Meditaţia în Mişcare  
 

 Cu faţa spre fereastră sau spre est. Se activează palmele cu DKM şi CKR. Se 
activează CKR pe fiecare chakra (protecţia pe chakre). 

Se desenează DKM în faţă la circa o lungime de braţ, în dreptul chakrei inimii. Apoi, cu 
ambele palme luăm lumina ce se iveşte prin deschiderea acelei dimensiuni şi înconjurăm 
de trei ori, cu braţele întinse, începând de sus în jos, aura spunând numele DKM. Când 
ajungem în partea de jos, strângem energia negativă la nivelul chakrei II. După ce am 
strâns astfel rezidurile energetice din câmpul nostru, facem aceeaşi mişcare de trei ori, 
doar că la sfârşit arunc sfera în dimensiunea imediat următoare în jos, spunând de trei ori: 
“Îmi declar prezenţa mea divină aici, acum, pe pământ!“ 

 
 

Sfera de Protecţie 
 

O metodă foarte eficientă de protecţie este şi 
sfera Reiki. Aceasta se realizează imaginȃndu-ne 
că suntem înconjuraţi de o sferă luminoasă, 
strălucitoare, careia îi aplicăm în toate direcţiile 
simboluri Reiki, pentru a-i da putere şi lumină. O 
putem conecta şi la energiile îngerilor vindecători, 
pentru a preveni instalarea factorilor patogeni în 
propriul organism. Ȋn cazul în care se doreşte ca 
această sferă să aibă şi un rol deflectiv al 
energiilor îndreptate înspre noi, se poate imagina 
şi vizualiza că suprafaţa sa exterioară este 
oglindită, reflectorizantă. Se poate implementa şi 
intenţia de a reflecta toate energiile negative în 
Pămȃnt, cu toate că, personal, prefer să le trimit în 
Lumină pentru a le arde sau curăţa. 
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Chirurgia PSI 
 
Dialogul cu persoana: 
 - Ai o problemă? Dacă da, unde o simţi localizată la nivel fizic 
 - Dacă ar avea o formă cum ar arăta? 
 - Dacă ar avea culoare, greutate, mărime, sunet, suprafată, textură, cum ar fi? 
 - Eşti dispus să te eliberezi de ea şi să o trimitem la reciclajul cosmic al Universului? 
 
Nu atingem persoana. Ea stă cu ochii închisi. 
 
 
 
1. Ȋmi activez în palme       
     
 
2. Ȋmi activez în palmele  
 
 
3. Pe tot corpul un               şi cȃte unul pe fiecare chakră 
 
4. Se scot degetele energetice, însoţite de respiraţia de scoatere (ca şi cum am sorbi ceva). 
 
 
5. Desenăm pe degetele energetice cȃte un               (ne imaginăm că repirăm numai prin 
degetele energetice). 
 
6. Se face rugăciunea de mulţumire şi ajutor. 
 
 
7. Se desenează cȃte un              pe locul operat şi se ia energia negativă cu vȃrfurile 
mȃinilor energetice şi se trimit apoi în Lumină în reciclajul cosmic. (Scot şi arunc). 
 
8. După ce aruncăm de mai multe ori energia negativă, întrebăm pacientul cum se simte şi 
cerem o nouă descriere a senzaţiilor acestuia. 
 
9. Dacă mai există ceva pe locul operat energetic se desenează                          informȃnd  
persoana că a mai rămas ceva şi că trebuie să permită primirea informaţiilor la nivel 
conştient pentru a putea întelege cauza şi scopul bolii sale. 
 
10. La fel şi pentru terapeut, şi el are ceva de învăţat din fiecare relaţie cu pacienţii. 
 
11. După ce am rezolvat problema se desenează un               pe locul operaţiei se taie 
legătura cu pacientul. 
 
12. Se mulţumeşte entităţilor superioare pentru ajutorul acordat. Se introduc la loc degetele 
energetice şi se începe un tratament gradului I cel putin 30 min. Ideal este un tratament 
complet. 
 
13. Se spală terapeutul pe mȃini, astfel întrerupȃnd orice legătură cu pacientul. 
Terapeutul trebuie să fie atent la decodificarea informaţiilor primite de la entităţile 
superioare şi cele din aura pacientului. 
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Manual 
Usui Shiki Reiki Ryoho 

Gradul IV/Maestru Reiki 
 

7. Dai-Ko-Mio Tibetan 

 
 Este un simbol de vibraţie superioară. 
 Se foloseşte în iniţieri, în sintonia de vindecare, în curăţarea personală şi a 
încăperilor şi ori de cȃte ori maestru simte nevoia. 
 Este foarte util cȃnd o chakră este blocată şi nu se deschide cu celelalte simboluri.  
 Cea mai importantă utilizare a variantei tibetane a simbolului este în timpul 
acordajelor, cȃnd acesta are funcţia de a deschide canalul central pentru a facilita 
pătrunderea simbolurilor şi a energiilor acolo. Orice energie negativă sau reziduală care 
prezintă dificultăţi în îndepărtare şi curăţare poate fi uşor eliminată aplicȃnd acest simbol. El 
poate fi aplicat în colţurile şi în centrul camerelor pentru o purificare spirituală a zonei şi 
pentru creşterea vibraţiei locului respectiv. 

 
 

8. Şarpele de Foc 

 
 Se foloseşte în iniţieri pe partea posterioară, iar în terapie pe partea anterioară. 
 Utilizări: 
     - Ȋn terapie, pentru calmarea persoanelor agitate, obosite sau triste. 
     - Este util pentru liniştirea mulţimilor agitate. 
     - Deschiderea drumurilor: ŞARPELE, CKR, SHK, HSZSN, DKM şi se trimite 
pentru a deschide drumurile pȃna la destinaţie după Voia Lui Dumnezeu. 
     - Este util împotriva spiritelor focului, se trimite de la nivelul şoldului. 
Spiritele focului îl urmează astfel curăţȃnd cȃmpurile de ele. 
     - Se poate folosi în frunte pe chakra celui de al treilea ochi împotriva 
hipnotizatorilor.  
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9. Dragonul de Foc 

 
 Se foloseşte în terapie pe spatele persoanei. 
 Este util în probleme de coloană, dureri menstruale, menopauza sau alte dureri la 
nivel de spate. 
 Poate transforma raul pe care ni-l face cineva în bine. 
 
 

10. RAKU 

 
 Raku este un simbol de maestru Reiki prea puţin menţionat şi folosit. Este utilizat cu 
preponderenţă la finalul acordajelor, avȃnd rolul principal de a separa aurele maestrului şi 
iniţiatului. 
 Pornind de la această utilizare de a separa aurele, unii îl folosesc pentru a despărţi 
doi oameni în conflict. Eu vreau să atrag atenţia asupra unei alte întrebuinţări extrem de 
importante, de care am devenit constient abia după ce am început să ajut oameni bolnavi. 
 Recomand să desenaţi Raku la finalul oricărei sesiuni Reiki şi în special a 
tratamenetelor. Altfel există riscul să rămȃneţi “conectaţi” cu pacientul. Cum am ajuns eu la 
concluzia aceasta? Am încercat sa ajut o persoană cu torticolis (contractură mai mult sau 
mai puţin dureroasă a muschilor gȃtului care limitează mişcarea capului), iar în perioada în 
care îi faceam tratamente (deşi la distanţă), aveam şi eu aproximativ aceleaşi simptome: 
îmi mişcam cu greutate gȃtul (…). Durerea a trecut abia după ce la finalul tratamentelor am 
desenat Raku.  Această practică este cu atȃt mai importantă în cazul în care aveţi de-a 
face cu boli grave (de exemplu cancer etc.). 
 Raku se foloseşte în special în timpul iniţierilor, în faza lor finală, pentru a tăia corzile 
energetice ce se stabilesc între maestru şi discipol, avȃnd rolul eliberării de karmă negativă, 
deschizȃnd meridianele energetice şi amplificȃnd împămȃntarea. Raku este în consecinţă 
un simbol iniţiatic. 
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Suflul Vital / Divin 
 

 1. Se inspiră cu punctul Hui-yin contractat şi cu limba în cerul gurii. 
 2. Se desenează cu limba în spatele dinţilor, simbolul Cho Ku Rei + numele de 3ori. 
 3. Se suflă în palme->plex->coroana->plex->palme. 

 
Suflul/ Respiraţia Violet 

 
1. Se contractă Hui-yin. 
2. Se plasează vȃrful limbii în cerul gurii. 
3. Se inspiră imaginȃnd Lumina Albă ce trece prin chakra coroanei->limbă->partea 
anterioară a corpului->traversează Hui-yin->urcă prin coloană pȃnă în centrul capului 
pe care îl umple de Lumină. 
4. Se transformă în albastru-violet, rotindu-se orar. 
5. Pe fondul acestei străluciri violete se desenează Dai Ko Mio Tibetan. 

 
Pregătirea Maestrului şi a camerei 

 

 Se purifică camera cu beţişoare parfumate sau tămȃie 

 Se pun lumȃnărele în colţurile camerei 

 Se purifică aura cu beţigaş parfumat 

 Se activează palmele cu toate simbolurile 

 Se face protecţia pe chakre cu CHR şi SHK 

 Se execută Meditaţia Ȋn Mişcare 

 Se desenează şi activează CKR şi SHK pe pereţi, pe tavan şi pe podea 

 Se desenează şi activează în centrul camerei DKM, DKM Tibetan şi celelalte 
simboluri 

 Se face o rugăciune de mulţumire şi de ajutor pentru iniţiere: 
         Către: Sfȃnta Treime, Sfinţi, Ȋngeri, ghizi, protectori spirituali.  

 Se invocă toţi ghizii, îngerii, arhanghelii etc, care pot, trebuie şi vor să vină să 
asiste, vindece, să facă această iniţiere şi să transmită toate informaţiile 
necesare pentru persoanele iniţiate şi pentru tine. 

 Cei care au iniţieri pe mai multe sisteme pot folosi şi alte metode de curaţare 
personală şi a camerei. 

 

Atentie: Poziţia corectă pe scaun este cu tălpile lipite de sol şi mȃinile în rugăciune.  

 

 Ȋnainte de a începe iniţierea se declară gradul pe care se face respectiva iniţiere. 
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Iniţiere gradul I 
 

Spate: 

- pe tot spatele desenăm  şi se fixează la baza coloanei + numele de 3 ori. 
 
  
 
- contact energetic cu persoana :  
 
- Suflu Violet între palmele noastre aflate pe creştetul persoanei. 
 
- punem mȃna stȃngă lateral pe aura persoanei şi conducem Maestrul Tibetan 
spunȃndu-i numele de 3 ori :   
 

- se desenează deasupra capului persoanei: orizontale, 
conducȃndu-le pe fiecare şi spunȃndu-le numele de 3 ori. 
 
- aducem mȃinile deasupra capului şi le susţinem cu stȃnga. 

- desenăm deasupra degetelor  , spunem numele de 3 ori şi apoi îl dirijăm la baza 
capului. 
- îi coborȃm mȃinile la loc în gasso. 
 
 

Faţă: 
 
- îi deschidem palmele şi le susţinem cu stȃnga. 

- în al treilea ochi desenăm cu mâna dreaptă  şi îl fixăm de trei ori. 

- în chakra gȃtului desenăm şi fixăm de trei ori. 

- în chakra inimii desenăm şi fixăm de trei ori. 
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- deasupra palmelor desenăm  , fixăm 3 ori şi batem de trei ori. 
 
- închidem palmele. 
 
- Suflul Divin (desenăm cu vȃrful limbii în spatele incisivilor CKR)   
 
 

 
 
Spate: 
 
- vizualizăm la baza coloanei (privind prin creştet) o minge de culoare roşie-portocalie. 
 
- ţinem mȃinile pe umerii persoanei şi pronunţăm de 3 ori: 
“Esti practicant de REIKI plin de iubire, lumină, încredere şi succes.” 

 
- punem degetele opozabile la baza craniului şi pronunţăm:  
“Sigilez acest proces cu iubirea, lumina şi înţelepciunea Divină” 
 
- vizualizez o poartă pe care o închid şi pe care o sigilez cu Cho Ko Rei. 

 

Faţă: 
- inspir şi expir un nor roz, ţinȃnd mȃinile în dreptul şoldurilor şi apoi ridic uşor mȃinile şi 
trimit norul roz către persoană, relaxȃndu-mi HUI -YIN-ul şi limba. 

 
 

Iniţiere grad II 
 
Spate: 

- pe tot spatele desenăm  şi se fixează la baza coloanei + numele de 3 ori. 
 
  
- contact energetic cu persoana :  
 
 
- Suflu Violet între palmele noastre aflate pe creştetul pers. 
 
 
- punem mȃna stȃngă lateral pe aura persoanei şi conducem Maestrul Tibetan  
spunȃndu-i numele de 3 ori : 
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- se desenează deasupra capului persoanei orizontal, conducȃndu-l la fel şi 
spunȃndu-i numele de 3 ori. 
 
- aducem mȃinile deasupra capului şi le susţinem cu stȃnga. 

- desenăm deasupra degetelor , spunem numele de 
 3 ori, şi apoi le dirijăm la baza capului pe fiecare în parte. 
 
- îi coborȃm mȃinile la loc în gasso. 
 

Faţă: 
 
- îi deschidem palmele şi le susţinem cu stȃnga. 

- în al treilea ochi desenăm cu dreapta  şi îl fixăm de trei ori. 

- în chakra gȃtului desenăm şi fixăm de trei ori. 

- în chakra inimii desenăm şi fixăm de trei ori. 

- deasupra palmelor desenăm  , fixăm de 3 ori şi 
batem de trei ori. 
 
- închidem palmele. 
 
- Suflul Divin (desenăm cu vȃrful limbii în spatele incisivilor )   
 

 
Spate: 
 
- vizualizăm la baza coloanei (privind prin creştet) o minge de culoare roşie-portocalie. 
- ţinem mȃinile pe umerii persoanei şi pronunţăm de 3 ori: 
“Esti practicant de REIKI plin de iubire, lumină, încredere şi succes”. 

 
- punem degetele opozabile la baza craniului şi pronunţăm: 
“Sigilez acest proces cu iubirea, lumina şi înţelepciunea Divină”. 
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- vizualizez o poartă pe care o închid şi pe care o sigilez cu Cho Ko Rei. 

 
 
Faţă: 
 
- inspir şi expir un nor roz, ţinȃnd mȃinile în dreptul şoldurilor şi apoi ridic uşor mȃinile şi 
trimit norul roz către persoană, relaxȃndu-mi HUI-YIN-ul şi limba. 

 

                    
 
 
 
 
 

Iniţiere la inima şi la picioare (gradul II) 
 
Spate: 

- pe tot spatele desenăm   
 
 
- contact energetic +suflul violet (           ). 
 
 
- cu dreapta desenăm           ţinȃnd mȃna stȃngă pe aură (în continuare). 
 
 
- aducem mȃinile persoanei deasupra capului şi desenăm              pe care îl conducem la 
ceafă. 
 
-îi coborȃm mȃinile înapoi. 

 
Faţă: 
 
-  îi deschidem palmele, le susţinem cu stȃnga. 
 
 
 
- desenăm în Chakra Inimii               şi îl introducem în inima de 3 ori. 
 
 
 
- în palme desenăm               şi batem uşor de 3 ori. 
 
- Suflul Vital. 
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- îngenunchez în faţa peroanei şi îmi pun mȃinile pe picioarele ei astfel 
(cu degetele mari în interior). 
 
 
- se desenează cu ochii între picioare  
 
 
- deasupra mȃinilor (pe fiecare picior) se desenează   
 
- Suflul Vital din exterior, de o parte şi de alta a picioarelor. 

 
 

 
 
 
Spate: 
 
- vizualizăm la baza coloanei (privind prin creştet) o minge de culoare roşie-portocalie. 
 
- ţinem mȃinile pe umerii persoanei si pronunţăm de 3 ori: 
 “Eşti practicant de REIKI plin de iubire, lumină, încredere şi succes”. 

 
 
- punem degetele opozabile la baza craniului şi pronunţăm. 
 “Sigilez acest proces cu iubirea, lumina şi înţelepciunea Divină”. 

 
- vizualizez o poartă pe care o închid şi pe care o sigilez cu Cho Ko Rei. 

 
Faţă: 
 
-  inspir şi expir un nor roz, ţinȃnd mȃinile în dreptul şoldurilor şi apoi ridic uşor mȃinile şi 
trimit norul roz către persoană, relaxȃndu-mi HUI -YIN-ul şi limba. 
 
 
 

Iniţiere pentru gradul III 
 
Spate: 

- pe tot spatele desenăm  şi se fixează la baza coloanei + numele de 3 ori. 
 
  
-contact energetic cu persoana :  
 
 
- Suflul Violet între palmele noastre aflate pe creştetul persoanei. 
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- punem mȃna stȃngă lateral pe aura persoanei şi conducem Maestrul Tibetan  
 
spunȃndu-i numele de 3 ori.              
 
 
 - aducem mȃinile deasupra capului şi le susţinem cu stȃnga. 

- desenăm deasupra degetelor spune numele de 3 
ori, şi apoi le dirijăm la baza capului pe fiecare în parte. 
 
 
- îi coborȃm mȃinile la loc în gasso. 

 
 
Faţă: 
 
-  îi deschidem palmele şi le susţinem cu stȃnga. 

- în al treilea ochi desenăm cu dreapta   şi le fixăm 
de trei ori. 

- în chakra gȃtului desenăm şi fixăm de trei ori. 

- în chakra inimii desenăm şi fixăm de trei ori. 

- deasupra palmelor desenăm  , fixăm de 3 ori şi 
batem de trei ori. 
 
 
- închidem palmele. 
 
 
- Suflul Divin (desenăm cu vȃrful limbii în spatele incisivilor )   

 
 

Spate: 
 
- vizualizăm la baza coloanei (privind prin creştet) o minge de culoare roşie-portocalie. 
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- ţinem mȃinile pe umerii persoanei şi pronunţăm de 3 ori: 
“Eşti practicant de REIKI plin de iubire, lumină, încredere şi succes”. 
 
- punem degetele opozabile la baza craniului şi pronunţăm: 
“Sigilez acest proces cu iubirea, lumina şi înţelepciunea Divină”. 

 
- vizualizez o poartă pe care o inchid şi pe care o sigilez cu Cho Ko Rei 

 
 
Faţă: 
 
-  inspir şi expir un nor roz, ţinȃnd mȃinile în dreptul şoldurilor şi apoi ridic uşor mȃinile şi 
trimit norul roz către persoană, relaxȃndu-mi HUI -YIN-ul şi limba. 

 
Iniţiere de Maestru 

 

Spate: 

- pe tot spatele desenăm  şi se fixează la baza coloanei + numele de 3 ori. 

 
  
- contact energetic cu persoana :  
 
 
 
- aducem mȃinile deasupra capului susţinȃndu-le între palmele noastre 
 
- Suflul Violet între palmele noastre aflate pe creştetul persoanei. 
 
- le închidem şi ţinȃndu-le în continuare cu stȃnga, dirijăm Maestrul Tibetan spunȃndu-i 
numele de 3 ori. 
 

- desenăm deasupra degetelor   

spunem numele 
de 3 ori, şi apoi le dirijăm la baza capului pe fiecare în parte. 
 
- îi coborȃm mȃinile la loc în gasso. 
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Faţă: 
 
- îi deschidem palmele şi le susţinem cu stȃnga. 

- în Ajna desenăm cu dreapta   şi le fixăm de trei ori. 

- în chakra inimii desenăm şi fixăm de trei ori. 

- în chakra gȃtului desenăm şi fixăm de trei ori. 

- în Ajna desenăm  , le fixăm de trei ori. 
 
- deasupra palmelor desenăm: 

fixăm 
de 3 ori, batem de 3 ori 
 
- închidem palmele. 
 
- Suflul Divin (desenăm cu vȃrful limbii în spatele incisivilor )   
 
 

Spate: 
 
- vizualizăm la baza coloanei (privind prin creştet) o minge de culoare roşie-portocalie. 
 
- ţinem mȃinile pe umerii persoanei şi pronunţăm de 3 ori: 
 “Esti un MAESTRU de REIKI plin de iubire, lumină, compasiune, încredere şi 
succes”. 

 
- punem degetele opozabile la baza craniului şi pronunţăm: 
 “Sigilez acest proces cu iubirea, lumina şi înţelepciunea Divină”. 
 
- vizualizez o poartă pe care o închid şi pe care o sigilez cu Cho Ko Rei. 

 
Faţă: 
 
- inspir şi expir un nor roz, ţinȃnd mȃinile în dreptul şoldurilor şi apoi ridic uşor mȃinile şi 
trimit norul roz către persoană, relaxȃndu-mi HUI -YIN-ul şi limba. 
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Sintonia de vindecare 
 
 

Spate: 

- pe tot spatele desenăm  +nume de 3 ori + implementare la baza coloanei de 3 
ori. 
 
- contact energetic cu persoana. 
 
- Suflul Violet  + Suflul Divin +               
 
 
- conducerea DKM Tibetan în dreptul inimii + nume de 3 ori + implemetare de 3 ori. 

- pe cap de desenează  cu implementare 
în dreptul inimii de 3 ori + nume de 3 ori. 

 
 

Faţă: 
 
- se desenează în frunte cu dirijare de la cap -  la plex - la inimă, spunȃnd numele de 3 ori: 
 

     
 
- Suflul Vital pe care îl dirijăm cu palmele. 

 

 
Spate: 
 
- mȃinile pe umerii persoanei. 

 
- se vizualizează inima persoanei strălucind, cu afirmaţia de trei ori: 
“Esti complet vindecat de toată iubirea şi înţelepciunea divină” 
 
- mȃna stȃngă rămȃne pe umăr, dreapta atinge persoana în dreptul inimii 
 
- se vizualizează o poarta închizȃndu-se 

- se sigilează cu  imaginȃnd simbolul în lumină. 
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- punem mȃinile pe umerii persoanei, o binecuvȃntăm şi mulţumim. 

 
 
Faţă: 
 
- nor roz care înconjoară persoana. 
- se poate face persoanei un tratament complet. 

 
 
 

Suita de curăţare generală 
 
 

 
     

 
Chakra 7 
 
 
 
 
 
Chakra 6   
 
 
 
 
 
Chakra 5     
 
 
 
 
 
Chakra 4    
 
 
 
 
 
Chakra 3,2,1  
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Bibliografie: 
- Manuale Maeştrii: Ovidiu Dragoş Argeşanu şi Constantin Gheorghiţă 
- Dicţionar de simboluri de Risvan-Vlad Rusu 
- Forum Paranormal.ro http://forum.paranormal.ro 
- Mulţumiri pentru ajutor prietenului meu, Enache Alexandru (M) (completări) 
- Mulţumiri pentru ajutor prietenei mele, Moldovan Roxana-Teodora (M) (corectură) 
 
 
Cărti recomandate: 

 
  1) Dicţionar de simboluri - Risvan Vlad Rusu 
 
  2) Reiki Tradiţional - de la gradul 1 la maestru - Dumitru Hristenco 
 
  3) Reiki între mit şi realitate - Ovidiu Dragoş Argeşanu 
 
  4) Manual Reiki - Usui Shiki Ryoho - Daniel Dumitru Darie 
 
  5) Iniţiere în Terapia Chakrelor - Deedre Diemer 
 
  6) Vindecarea PSi - Tehnica deschiderii celui de al 3 lea ochi - Alexandra Moşneaga 
 
  7) Medicina Chakrelor – Dr. Janine Fontaine 
 
  8) Practica Reiki – Jennie Austin 
 
  9) Sistemul Complet De Autovindecare – Dr. Stephen T. Chang 
 
10) Teorii Despre Sistemul Chakrelor - O Punte Spre Conştiinţa Superioară - Hiroshi 
Motoyama 
 
11) Spiritul Reiki. Manualul Complet Al Sistemului Reiki - Walter Lübeck. 

 
      


