
Q u e s t i o n á r i o  N í v e l  3 A  -  U s u i

Nome: 

1. Qual o nome que designa o nível 3A?

2. Qual o símbolo do nível 3A?

3. Quem foi o fundador do sistema Reiki Usui Tibetano? 

4. Como funciona a técnica de envio para multidões?

5. Descreva a técnica do Reiki para o planeta.

6. O que é Hesso-Chiryo-Ho?

7. Descreva uma das técnicas de meditação com o símbolo do 3A.

8. O que é um mudrá?

9. O que são Canais de Força?

10. Qual o chakra ativado no momento da iniciação do nível 3A?

11. Qual a grafia correta: Reiki ou Reike?

12. Qual a utilidade de desenhar os símbolos no papel?

13. Qual a utilidade de traçar os símbolos?

14. Qual a diferença entre traçar os símbolos com a ponta dos dedos ou com mão em
concha?

15. É possível usar a Técnica da Redução no nível 3A?

16. Quantas vezes podemos usar o Reiji-ho?

17. Qual o foco do nível 3A?

18. Qual a razão do bambu ser identificado com o Reiki?

19. Como você faz a sua auto-aplicação?

20. Como foi a sua experiência com os Gokai?

21. Porque o Reiki não deve substituir um tratamento de saúde convencional?

22. Como é feita a Meditação Gassho.

23. Qual a diferença entre o nível 3A e 3b?

24. Como foi a sua experiência com a verbalização do símbolo do 3A.

25. Dentre as atividades com os símbolos qual você gosta mais?

26. Como foi a sua experiência em desenhar o símbolo do 3A?

27. Você já conhece e usa o Hatsurei-ho?

28. Você experimentou traçar os símbolos do Reiki no céu da boca com a língua?

29. Você possui ou já leu algum dos livros da Bibliografia Específica sobre o Reiki?

30. Você possui ou já leu algum dos livros da Bibliografia Geral?

Obs: use suas palavras, pesquise na apostila, nos vídeos do canal no Youtube e no Blog.
Coloque seu nome ao enviar para revisão.
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