
Р Е Й К И 
Универсална жизнена енергия 

за тялото, ума и душата 

Нежната жизнена енергия Рейки е преоткрита в началото на XX век от Микао Усуи в 
древни тибетски текстове, преведени от него. Днес в много страни по света Рейки се 
преподава от майстор - учители. Прилага се от много хора за лично усъвършенстване, 
самолечение и лечение на други хора, пречистване, хармонизиране и медитация. 

Рейки     не зависи от вероизповеданието и не е свързана с никоя секта. Не е организация 
   или сдружение. 

Рейки 
Рейки 
Рейки 

може да се изучава и прилага от всички хора. 
подпомага по-нататъшното усъвършенстване и действа цялостно. 
обогатява всеки вид терапия. Чрез Рейки правиш стъпка към себе си, правиш 
подарък за себе си и другите. 

Рейки принципи

Точно днес не се гневи.
Точно днес не се тревожи.

Почитай своите родители,
учители и по-възрастните.
Изкарвай честно хляба си.

Бъди благодарен за всичко живо.
Микао Усуи 

Рейки: 
• е за всички хора 
• спомага за естественото самоизлекуване 
• витализира тялото и духа 
• носи нова радост от живота 
• действа на всички нива - телесно, душевно, емоционално и умствено 
• стабилизира имунната система 
• съдейства за намаляване на напрежението 
• спомага за освобождаване от натрупания в ежедневието стрес 
• по никакъв начин не е в разрез със съвременната медицина, а я допълва и 

подпомага 
• е сама по себе си завършен, естествен лечебен метод, който лесно се съчетава с 

други такива 
ПОКАЗАНИЯ 

Всички психически и физически оплаквания като : 
Мигрена, главоболие, намаление на слуха, алергии, невродермит, храносмилателни 
смущения, стомашно - чревни заболявания, безпокойство, хронична умора, артрит, 
ревматизъм, депресия, безсъние, травми, изгаряния, пристрастяване към дроги и алкохол,
астма, болки в ставите, гръбначния стълб, мускулите, менструални проблеми, менопауза и мн.
др. 
Рейки допълва и подпомага класическата медицина и всякакъв друг вид лечение и 
терапия. 



Рейки семинари 
1-во ниво

във Варна и София

 

Съдържание: Холистичен подход към здравето на Човека. Холистичен поглед към Човека,
Живота, Света и Вселената. История на Рейки. Рейки принципи. Енергийна  анатомия на
човека,  чакри,  аура,  енергийни  потоци.  Принципи  на  енергийното  лечение.  Позиции  за
самолечение с Рейки. Позиции за лечение на друг човек. Позиции на ръцете за лечение на
конкретни заболявания. Ход на лечебния Рейки сеанс. Техника за пречистване на негативната
енергия в тялото. Хармонизиране и балансиране на чакрите. Зареждане на храни и напитки с
Рейки. Основно пречистване. Медитация за енергийно пречистване и зареждане. 

По време на курса Рейки учителят ще извърши четири настройки (посвещение) в Рейки 1-во

ниво. 

Лектор: Д-р Стефан Кънев - Рейки Майстор-Учител, магистър по Класическа хомеопатия

Цели  на  обучението: Разширяване  на  услугите,  предлагани  в  Спа-  и  балнеоцентровете.
Прилагане  на  холистичния  принцип  и  подход  при  работа  с  клиенти  и  пациенти.
Подобряване на собственото здраве. Личностно и духовно израстване. 

Начин  на  обучение: Лекция,  събеседване,  индивидуален  подход,  групова  работа,
практически упражнения, примери и обмяна на опит от личната практика. 

Учебни материали: Папка с работен материал за курса, включена в цената. 

Продължителност: 2 дни 

Цена на курса: 175,00 лева 

Брой участници: Ограничен 
При записани четири и повече участници от една фирма или организация е възможно обучение на място. 

Информация / записвания: 0888 814238 д-р Стефан Кънев 
 


