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Milá Jani,
jsem plná zážitkù ze semináøe, je&scaron;tì jednou moc dìkuji . O v&scaron;em pøemý&scaron;lím, zvlá&scaron;• byla pro
mì silná ta druhá meditace.......
Milá Jani,
jsem plná zážitkù ze semináøe, je&scaron;tì jednou moc dìkuji . O v&scaron;em pøemý&scaron;lím, zvlá&scaron;• byla pro
mì silná ta druhá meditace, jak jsem v domì potkala mé blízké, kteøí již zemøeli. Stále vnímám ten pocit, který jsem pøi tom
mìla - láska, teplo, pohlazení, &scaron;tìstí, svìtlo. Ani to neumím popsat. Bylo to moc pøíjemné. Musím, øíct, že když jsem
pøi&scaron;la v sobotu veèer domù, tak jsem je&scaron;tì najednou breèela, ale vùbec jsem nemìla dùvod. Já jsem
zaèala mamce vypravovat jaký byl celý semináø a najednou jsem zaèala breèet, tak jsem tomu nechala volný prùbìh, pøesnì
jak jsi mnì øíkala, vùbec jsem se nesnažila to nìjak zadržovat.Vèera v nedìli jsem byla moc unavená, nemìla jsem na nic sílu,
pocit jak pøi virose - unavené a bolavé celé tìlo. Jen jsem jedla, mìla jsem velkou chu• na sladké (odnesly to 2 èokolády)
a na chvíli jsem si i lehla a odpoèívala. Nìkolikrát jsem byla na toaletì - vìt&scaron;í støevní pohyb, pøesnì jak jsi øíkala. Dnes
jsem v práci a už je to lep&scaron;í.Vèera jsem také zkou&scaron;ela dávat Reiki Luká&scaron;ovi (mùj syn), ale ten
se vùbec nesoustøedil a mìl z toho legraci. Tak mì pak znejistìl, že nevím, zda to vùbec umím a mohu dávat?Jani jen jsem se
chtìla zeptat, zda vždy pøed dáváním Reiki (když budu dávat sobì nebo i doma mamce každý den) musím nejdøíve èistit
èakry a nebo mohu rovnou dávat Reiki? A mohu si tøeba já sama pøed usnutím dávat Reiki, aniž bych vždy
proèi&scaron;•ovala? Janièko je&scaron;tì bych se ráda pøihlásila znovu na Reiki I. , které je v kvìtnu 18. - 19. 5. a pak na
semináø Reiki II. - 15. - 16. 6. 2007.Jani mìj se moc hezky, tì&scaron;ím se na dal&scaron;í semináøe a setkání s Tebou.
Alena
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