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

Nome: 

1. Quem foi o fundador do Reiki?

2. Como você define o Reiki?

3. Qual a palavra que descreve o nível I do Reiki?

4. Qual o nome das três principais pessoas no começo do Reiki?

5. Como você vê a atuação da Takata no desenvolvimento do Reiki?

6. Quem foi o criador do sistema Reiki Usui Tibetano?

7. Qual o significado de Rei?

8. Qual o significado de Ki?

9. Qual o foco do nível I?

10. Qual a necessidade da iniciação ou sintonização no Reiki?

11. Quais são os níveis do Reiki Usui?

12. Como você vê o intervalo de tempo entre uma iniciação e outra?

13. Qual a relação entre o Reiki e as religiões?

14. Qual a relação entre o Reiki e a Medicina Tradicional?

15. O que é Medicina Complementar?

16. O que são os Gokai?

17. O que é Chiryo?

18. Cite os 5 Princípios do Reiki.

19. Qual a sua opinião sobre o uso dos Gokai?

20. Quais são os Pilares do Reiki?

21. Porque são chamados de Pilares?

22. Em quais locais podemos aplicar o Reiki?

23. Qual a sua opinião sobre o uso de incensos e óleos durante um chiryo?

24. Como ficam as mãos do reikiano nível I?

25. Quanto tempo se recomenda manter as mãos em cada posição de aplicação?

26. O que é auto-aplicação de Reiki?

27. Como você explica o gráfico da aplicação?

28. Quais são as posições extras de aplicação de Reiki?

29. O que é o período de limpeza?

30. De quantos em quantos dias a energia se modifica no período de limpeza?

31. Porque a auto-aplicação é recomendável durante o período de limpeza?

32. Quais são as etapas do Hatsurei-Ho?

33. Qual o ponto importante da Meditação Gassho?

34. O que você conhece sobre as informações adicionais citadas?

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

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

Obs: use suas palavras e coloque seu nome ao enviar para revisão.
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