Energia Reiki daje niezwykłe możliwości pracy w praktycznie każdym obszarze naszego życia:
osobistym, uczuciowym, zawodowym, rodzinnym, finansowym itd. Poniżej prezentuję szerszy
zakres tematyczny poszczególnych warsztatów, przeznaczonych dla osób wtajemniczonych do
pracy z energią na poziomie zaawansowanym.

Jasnowidzenie, widzenie duchowe, jasnosłyszenie
- Pojęcia, definicje i różnorodność form postrzegania pozazmysłowego;
- Jak pracując z energią Reiki kreować własną drogę do rozwoju fenomenu postrzegania
pozazmysłowego?
- Tarot, Runy, Karty Anielskie – co to jest, skąd się wzięło, jak to działa i na ile się sprawdza?
- Co widzi jasnowidz i słyszy jasnosłyszący?
- Jak SKUTECZNIE korzystać z pomocy osób posługujących się postrzeganiem pozazmysłowym?
- Czym różni się wróżka od proroka?
- Przewodnik duchowy – kto to jest i czy warto korzystać?
- Proroctwa, przekazy i inne tym podobne czyli co to jest i czym się różni?
- Case studies

Egzorcyzmy / oczyszczanie duchowe
- Pojęcia, definicje i różnorodność form oczyszczania
- Rodzaje „zanieczyszczeń” czyli jaka jest różnica między bytami, astralami, wampirami energetycznymi,
myślokształtami, klątwami i urokami?
- Zagrożenia i korzyści wykonywania egzorcyzmów / oczyszczania duchowego
- Świat astralny i jego wpływ na ludzi
- Czy każdy może być egzorcystą?
- Jak bezpiecznie wykonywać egzorcyzmy / oczyszczanie duchowe przy pomocy energii Reiki?
- Czym różni się praca egzorcystów mianowanych (tzw. „osoby duchowne”) od pracy egzorcystów
świeckich?
- Dlaczego buddyści oddają hołdy demonom i dlaczego to nie jest równoznaczne z byciem satanistą?
- Śmierć i co dalej? Jak powinna wyglądać godna śmierć? Po co żyjemy skoro i tak umieramy? Co jest po
„drugiej stronie”?
- Dokąd po śmierci idą święci, a dokąd samobójcy?
- Reinkarnacja – co to jest, dlaczego się to dzieje i jakie praktyczne korzyści płyną z tego dla mnie?
- case studies
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Dzieci – jak pracować z dziećmi korzystając z Reiki
- Różnorodność duchowa dzieci – czym się różnią i dlaczego tak jest? Co to są dzieci awatary, dzieci
indygo i dzieci kryształowe?
- Dlaczego dzieci w różnorodny sposób uczą się, reagują, rozwijają i jak to praktycznie wykorzystać z
punktu widzenia rodzica?
- praktyczny przewodnik: „Co stosując Reiki może zrobić bezdzietna para, aby mieć dzieci?”
- wykonywanie zabiegów Reiki na małych dzieciach
- kiedy dziecko może zacząć pracować z energią?
- jak wcześnie rozpoznać różnorodne predyspozycje dziecka i wykorzystać to, aby ułatwić jego rozwój,
wychowanie i naukę;
- w jaki sposób dzieci komunikują się z dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny?
- jak rozplanować pracę z ciałem dziecka, aby uwolnić je od chorób w przyszłości?
- dziedziczenie cech, emocji, reakcji i zachowań przez dzieci – co możemy z tym zrobić?

Karma i przeznaczenie
- Definicje i pojęcia
- Co to są związki karmiczne i bliźniaki karmiczne?
- Jak przy pomocy energii Reiki mogę pracować z własna karmą?
- Jak przy pomocy energii Reiki mogę pracować z przeznaczeniem?
- Czy można „oszukać” przeznaczenie?
- Reinkarnacja – co to jest i w jakim stopniu mnie to dotyczy?
- Dlaczego u niektórych osób występuje pamięć poprzednich wcieleń?
- W jaki sposób mogę poznać poprzednie wcielenia?
- Wiek duszy – co to jest i z czym to się wiąże?

Mąż-żona, partner-partnerka, rodzic-dziecko – jak pracować z energią w celu uzdrowienia relacji
- W jakim zakresie mogę stosować Reiki w kontekście mojego związku z partnerem/partnerką
- Co to jest PRAWDZIWA Miłość między dwojgiem ludzi, kiedy występuje, co sprawia że występuje, jak
pracować z energią, aby otworzyć się na Miłość, gdzie tkwią blokady zamykające nas na Miłość?
- Co energetycznie oznaczają śluby? Jakie mają znaczenie i konsekwencje dla nas w przyszłości? Czy
ślub kościelny ma większą wartość od innego? Dlaczego często „po ślubie się psuje”?
- Dlaczego mamy takich, a nie innych rodziców?
- Karmiczne zasady przyciągania się ludzi
- Dlaczego osoby samotne są samotne i jak można to zmienić używając Reiki?
- Jak budować właściwe relacje używając energii Reiki?
- Jakie podłoża energetyczne mają przyjaźnie, związki i stosunki służbowe?
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- Jak energetycznie zmienia się życie pary w zależności od tego jak zmienia się status związku
(kochankowie, narzeczeni, małżonkowie)?
- Dlaczego niektóre kobiety przyciągają „niewłaściwych mężczyzn”?
- Energetyczna anatomia gwałtu czyli jak zabezpieczyć siebie i dzieci na przyszłość?

Zaawansowane techniki Reiki w celu poprawy zdrowia
- W jakim stopniu i zakresie mogę wpływać na własne życie i zdrowie używając energii Reiki?
- Energetyczne źródła chorób, dolegliwości i zaburzeń
- Jak zaprojektować indywidualny schemat leczniczy
- Różnorodne formy używania Reiki w zależności od dolegliwości
- Migrena – „najłatwiejsza” z chorób
- Jak pracować z chorobami nieuleczalnymi dla medycyny konwencjonalnej
- Jak łączyć wiedzę medycyny konwencjonalnej z pracą z energią Reiki?
- Jak pracować energetycznie z ludźmi w stanie śpiączki?
- Jak pracować energetycznie z osobami umierającymi?
- Jak pracować energetycznie z ludźmi chorymi psychicznie?
- Jak pracować energetycznie z dziećmi z diagnozą ADHD i wszelkimi innymi nadpobudliwymi?
- Jak pracować z energią w miejscach zanieczyszczonych energetycznie (np. szpitale, hospicja)?

Religie w kontekście świata energii / duchowego
- Czy Święta Inkwizycja i Święte Wojny (krzyżowe) są równie święte co Pismo Święte?
- Dlaczego buddyści modlą się / oddają cześć demonom?
- Energetyczne skutki zmiany wiary / religii;
- czy fanatyzm religijny ma swoje podstawy energetyczne?
- jakie dusze (stare/dojrzałe/młode) są podatne na fanatyzm religijny, a jakie na czysty rozwój duchowy;
- Czy Jezus przychodząc ponownie na Ziemię zamieszka w Watykanie i będzie wspierał „kontynuatorów
swego dzieła”?
- Gdzie jest Jezus?
- Czy ksiądz pedofil udzielający komunii świętej lub odprawiający mszę świętą to sługa boży, czy to
przypadek świętokradztwa?
- Komunia duchowa – co to jest, ile jest warta i czy mogę ją przyjmować
- Czy „rozwodnicy” mogą przyjmować komunię?
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- Czy osoby mające świadomy wgląd do świata duchowego, kontakt z Jezusem, aniołami itp. są dla
Kościoła Katolickiego zagrożeniem czy szansą? Czy mistycy wymarli? Jakie jest ich miejsce w kościele?
- Dlaczego od długiego czasu nie ma w kościele proroków?
- Co to znaczy być świętym i czy każdy święty jest sobie równy?
- Papież Franciszek – pierwszy papież antyklerykał?
- wpływ religii, wiary i aktualnej aktywności religijnej (cokolwiek to znaczy) na przyszłe wcielenia duszy
- czy dusze katolików, buddystów i muzułmanów różnią się ze sobą?
- Dlaczego znaczna liczba kobiet w kościele podlega (automatycznej) ekskomunice?

Finanse, dobrobyt, bogactwo – jak pracować z Reiki w tych tematach
- Dlaczego jedni mają więcej, a drudzy mniej?
- Czy materializm to zło?
- Jak odnaleźć przyczyny moich niedoborów finansowych
- Jak wspierać własny biznes energią Reiki
- Czy jesteś gotowa / gotowy na bogactwo? Jakie są konsekwencje bogactwa?
- Energetyczne przyczyny biedy, głodu, niedostatku, chorób itp.

Powyższe tematy stanowią jedynie drobny przykład zastosowania pracy z Reiki. Jeżeli będzie konkretne
zapotrzebowanie mogę przygotować kolejne tematy warsztatów z zakresu pracy z energią.
Mistrz Reiki Usui Shiki Ryoho
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