
 

 

77 Curiosidades  e Dicas sobre Reiki 

 

1. Animais e Plantas podem se tornar um canal de Reiki; 

 

2. Uma sessão de Reiki equivale a mais de 6 horas de 

sono profundo; 

 

3. Pode-se aplicar Reiki em alimentos e bebidas; 

 

4. Incensos podem ser potencializados com o Reiki; 

 

5.  Pode usar Reiki com Cromoterapia; 

 

6. Pode usar o Reiki em qualquer lugar; 

 

7. Pode harmonizar relacionamentos com Reiki; 

 

8. Mulheres grávidas tem uma melhor gestação quando 

se recebe reiki ou se auto-aplica; 

 

9. Se uma grávida receber uma iniciação no Reiki o bebê 

nasce reikiano de Nível 1; 

 

10. Desenhar símbolos nos cantos eleva o nível 

energético do ambiente; 

 

11. Aplicar Reiki nos 7 Principais chakras é eficiente 

quando se tem pouco tempo no dia-a-dia; 

 



12. Comer carne vermelha diminui a percepção 

energética; 

 

13. Tomar bebida alcoólica diminui o padrão 

vibracional e atrai obsessores; 

14. Aplicar Reiki no chakra frontal aumenta a 

percepção da energia Reiki; 

 

15. Começar aplicar Reiki nos pés não causa sono; 

 

16. Aplicar Reiki no timo e baço aumenta a produção 

de anticorpos no organismo, fortalecendo o sistema 

imunológico; 

 

17. Meditar com  Reiki produz estado alterado de 

consciência; 

 

18. Desenhar símbolos nas mãos potencializa a 

energia canalizada por esses chakras; 

 

19. Podemos enviar Reiki para o passado ( traumas, 

bloqueios , fobias, vidas passadas e karmas); 

 

20. Pode enviar reiki para o futuro; 

 

21. Reiki ajuda no emagrecimento; 

 

22. Reiki reduz o envelhecimento precoce; 

 

23. Pessoas que são reikianas tem o corpo quente, 

principalmente as mãos; 

 

24. Reikiano de nível 1 pode usar o Choku rei ( na 

linhagem Usui tibetano, Osho e Kahuna); 



 

 

25. Mestres de Reiki pode enviar Reiki a distância 

sem usar símbolos; 

 

26. Reiki aumenta nossas amizades espirituais; 

27. Pode-se potencializar efeitos de remédios 

aplicando Reiki neles; 

 

28. Reiki ajuda a trazer a pessoa a o estado natural 

de consciência; 

 

29. Reiki reduz o estresse em menos de 40 minutos; 

 

30. Reiki induz relaxamento nas pessoas a sua volta; 

 

31. Pessoas podem sentir coceira, sono e 

relaxamento quando estão próximo de um reikiano; 

 

32. Reiki não mata bactérias e vírus; 

 

33. O Chokurei tem ressonância com o elemento 

terra; 

 

34. O Sei He Ki tem ressonância com o elemento 

água; 

 

35. O Hon Sha Ze Sho Nem  tem ressonância com 

elemento Fogo; 

 

36. O Dai Koo Myo tem ressonância com o elemento 

Ar; 

 

37. Pode-se aplicar Reiki com qualquer dedo; 

 



38. Esfregar as mãos aumenta  a percepção das 

mãos; 

 

39. Quando reikiano levanta as mãos para o céu a 

energia reiki é ativada automaticamente; 

 

40. Reikianos pode aplicar reiki sem uso de símbolos; 

 

41. Recitar todos os dias os princípios do Reiki ajuda 

na caminho espiritual; 

 

42. Aplicar Reiki é um caminho de harmonização e 

paz interior; 

 

43. Só de pensar no Reiki suas mão começa a 

perceber o fluxo energético; 

 

44. Pode-se tomar banho aplicando Reiki; 

 

45. Reiki ajuda em casos terminais; 

 

46. O Reikiano com o tempo se torna uma pessoa 

compassiva e generosa; 

 

47. Reikianos tende a dormir menos; 

 

48. A energia vital é absorvida com muito mais 

facilidade pela manhã entre 06 a 12h; 

 

49. Mastigar bem alimentos aumenta drasticamente a 

absorção de energia vital do alimento; 

 

50. Pode-se usar mudras com Reiki; 

 



51. Reiki pode ser usado para encontrar objetos 

,pessoas e soluções de problemas; 

 

52. Pode-se potencializar orações com Reiki; 

 

53. Aplicar Reiki diariamente no chakra frontal 

desenvolve a clarividência; 

54. Aplicar reiki em travesseiros melhora o sono; 

 

55. Desenhar símbolos em papel com lápis, faz com 

que o símbolo fique ativo eternamente; 

 

56. Ter uma mandala de cristal é uma excelente 

ferramenta de proteção para o Reikiano de Nível 3-a e 

Mestre de Reiki; 

 

57. Pedras são atacadas em árvores que produz bons 

frutos,  quanto mais ajudamos mais somos atacados,  

deve-se proteger sempre; 

 

58. Invocar seus anjos e guardiões espirituais é 

sempre recomendado quando for tratar um caso 

complexo; 

 

59. A intuição é a melhor indicação para o Reikiano e 

não o tempo; 

 

60. Um abraço de um Reikiano é restaurador; 

 

61. Namorar com um Reikiano ou  Reikiana é dádiva 

de Deus; 

 

62. Dormir aplicando Reiki no chakra cardíaco 

melhora sua saúde; 

 



63. Pode-se programar Reiki para te acordar na hora 

que você desejar; 

 

64. O Reiki melhora sua concentração nos estudos; 

 

65. O Símbolo Sei He Ki aumenta a memória do 

Reikiano; 

66. 85% dos reikianos são mulheres; 

 

67. O Reiki tem sido usado em muitos Hospitais; 

 

68. O Mestre de Reiki perde energia Vital nas 

iniciações de Reiki; 

 

69. O Antahkarana é um símbolo que todos reikianos 

pode usar para meditação e colocar no ambiente; 

 

70. O Choku Rei pode ser usado para livra-se de 

acidentes, roubos e problemas; 

 

71. Pode-se usar pedras com Reiki; 

 

72. Pode-se conectar com mentores espirituais com 

Reiki; 

 

73. Objetos podem ser transmutados com a energia 

Reiki; 

 

74. Pode usar Reiki pelos olhos; 

 

75. Enviar Reiki a distância é muito recomendado, 

pois 30% da energia enviada é absorvida pelo 

emissor; 

 



76. Sahaja Yoga com Reiki é uma bomba energética; 

 

77. Ser professor de Reiki é transformar uma nova 

vída; 

 

Se você gostou dessas 77 Curiosidade e Dicas sobre 

Reiki, você tem que conhecer o E-book do Guia das 

Técnicas do Reiki, onde eu ensino 55 Técnicas para você 

usar em seu: dia-a-dia e alcançar seus melhores resultados 

com Reiki 

 

Clique Aqui para Saber Se O E-book É Para 

Você! 
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