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Reportatge 

Què en sabem del Reiki ?
El Reiki és una tècnica de canalització i transmissió 
d'energia vital a través de la imposició de mans,que 
s'utilitza per obtenir pau i equilibri i bé de Xina.

Segons  la  finalitat  que  volem  aconseguir  tenim 
quatre tipus de tractaments:

El Físic: serveix per la majoria de lesions...

L'Emocional:  serveix  per  afrontar  problemes 
sentimentals, agressivitat, infelicitat...

El  Mental:  serveix  per  superar  hàbits  negatius, 
dolents, estrès, insomni...

L'  Espiritual:  per  aconseguir  harmonia,  pau, 
equilibri...

El Reiki es pot utilitzar només per 
als adults ?
No,  el  Reiki  és  sa  i  segur  i  es  pot  adreçar  als 
malalts, a les embarassades, als nens, als nadons i 
fins i tot als  animals i plantes, perquè el Reiki és 
una  teràpia  complementària  a  la  medicina 
convencional i a les teràpies psicològiques.

                      Reiki en xinès

El Reiki serveix per:
• Alliberar emocions reprimides

•  Augmentar  el  nivell  energètic,  proporcionant 
vitalitat física i anímica

•  Revitalització  orgànica  i  rejoveniment  de  tot 
l'organisme

• En la  majoria dels casos el Reiki  augmenta els 
efectes  del tractament mèdic quan s'usa  en unió 
amb ell, mai reemplaçant-lo.

•  Provocar  un  estat  de  relaxació  reduint  o 
eliminant l'ansietat

• Alleugerir el sofriment així sigui físic, emocional, 
mental o espiritual

• Ajuda a eliminar l'estrès diari a què som sotmesos 
per les exigències de la vida actual

•  Minvar  el  dolor  provocat  per  migranyes, 
depressió, dolors menstruals, restrenyiment, ...

• Ajuda a netejar l'organisme i la ment de tot tipus 
de toxines.

• En el cas de pacients en fase terminal, pot donar 
alleujament tant a la persona afectada com al seu 
grup familiar

• Embaràs i post part

• Facilitar el somni i disminuir l'abatiment

• Trastorns alimentaris (bulímia i anorèxia)

• Pot ser usat per ajudar animals i plantes

     Mapa on es va crear el Reiki


