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

Nome: 

1. Quem foi o fundador do Reiki?

2. Qual a palavra que descreve o nível II do Reiki?

3. Qual a principal mudança que ocorre no nível II?

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

5. Qual a utilidade dos símbolos do Reiki?

6. Porque os símbolos do Reiki podem agir como sinalizadores?

7. Quais as técnicas para o envio de Reiki a distância?

8. Fale um pouco da sua experiência com os Gokai.

9. Quais são os Pilares do Reiki?

10. É necessário um local especial para aplicar o Reiki?

11. Quais são os aspectos contemplados no nível II?

12. Comente sobre o Cho Ku Rei.

13. Comente sobre o Sei He Ki.

14. Comente sobre o Hon Sha Ze Sho Nen.

15. Como funciona o Portal do Hon Sha Ze Sho Nen.

16. Como funciona a meditação com os símbolos do Reiki?

17. Qual a utilidade de desenhar os símbolos do Reiki?

18. Em um tratamento com o Reiki devemos parar com o uso de medicamentos?

19. É possível enviar Reiki para uma pessoa em outra cidade ou país?

20. É possível enviar Reiki para uma situação que ocorreu no passado?

21. É possível enviar Reiki para o futuro?

22. Após a iniciação do nível II ocorrem os 21 dias de purificação?

23. Você acha necessário o pedido de permissão antes do envio do Reiki?

24. Existe alguma alteração nas posições de aplicação do nível I para o II?

25. Qual a grafia correta: Reiki ou Reike?

26. Em uma disputa emocional qual o símbolo que você usaria?

27. Quanto tempo é recomendado a aplicação em cada ponto?

28. Você já conhece e pratica o Hatsurei-ho?

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 Youtube e no Blog. Coloque seu nome
ao enviar para revisão.
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