
Primeira Profundidade
Corresponde à superfície da pele, à alimentação e
ao respetivo processamento (baço e estômago).

Atitude: Preocupação
Desequilibra a Primeira Profundidade.

Envolver o dedo polegar com a outra mão.

Tratamento Kensho Reiki das Profundidades [Praticantes de Reiki I]

O tratamento Kensho Reiki evidencia-se através do conceito das profundidades. As profundidades são um instrumento de cura prático e,
simultaneamente, um meio para compreendermos como viemos à existência e como nos mantemos unidos à Fonte da Vida.
Podemos entender as profundidades como dimensões do Ser, sendo cada uma responsável por um conjunto específico de funções no
corpo, na mente e no Espírito. Essas dimensões interagem entre si e são interdependentes. Além disso, cada dimensão serve de base
direta para a seguinte.
As profundidades também descrevem o processo pelo qual a energia adquire forma, o Espírito transforma-se em matéria e como cada
etapa criação constrói-se sobre a etapa precedente.
Da sexta à primeira profundidade, a energia vital adensa-se em vários aspetos da forma humana. Em si, cada uma dessas profundidades
abrange todas as funções espirituais, físicas e psicológicas da nossa experiência humana. No plano físico, por exemplo, cada profundidade
é responsável pela criação e manutenção de um conjunto específico de funções orgânicas.
Cada uma dessas seis profundidades também tem correspondência com uma atitude específica. No tratamento Kensho Reiki o termo
atitude refere-se a uma reação emocional constante, como medo ou raiva frequente. A natureza inflexível, obstinada, das atitudes é a
principal causa da desarmonia.

Atitudes - método simples de atuação

Cada uma das seis profundidades também tem correspondência com uma atitude específica. Consequentemente, quando uma
atitude determinada torna-se predominante a profundidade que lhe está relacionada entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio,
naturalmente, pode afetar negativamente a função específica do órgão que é governado por aquela profundidade.
Felizmente, para nós, o inverso também é verdadeiro: quando equilibramos uma profundidade, livramo-nos também do fardo da
atitude que lhe é associada, que pode, por sua vez, corrigir qualquer desarmonia que possa estar a afetar o órgão com ela relacionado.
Como as seis primeiras profundidades podem ser reguladas por uma área específica na nossa mão, equilibrar uma profundidade é
simplesmente fazer a ligação com um de nossos dedos ou com a palma da mão.

Tratamento Kensho Reiki das seis Profundidades (causas e efeitos)
1. Posição Gassho (posição de oração) e Reiji-Ho (intenção) pedindo à Energia Universal, ao Reiki, que flua para o nosso

Bem Supremo.
2. Iniciar o Chiryo (tratamento) que consiste em:

● Colocar as mãos, de acordo com as imagens seguintes.
● Começar pela Primeira Profundidade, cerca de 3 minutos ou até quando a vibração energética terminar, e passar

para as profundidades seguintes, injetando mentalmente o Reiki, sequencialmente 3 vezes.
3. Terminar com a respiração do Reiki inspirando-o pelo nariz e por todos os chacras e expirando todas as emoções negativas,

pela boca e por todos os chacras, repetindo 3 vezes. No final, agradecer ao Reiki.

Segunda Profundidade
Corresponde à pele profunda e à respiração da Vida
(pulmões e intestino grosso).

Atitude: Tristeza
Desequilibra a Segunda Profundidade.

Envolver o dedo anular com a outra mão.

Terceira Profundidade
Corresponde à essência do sangue e à harmonia
interior do corpo (fígado e vesícula).

Atitude: Raiva
Desequilibra a Terceira Profundidade.

Envolver o dedo médio com a outra mão.

Quarta Profundidade
Corresponde ao sistema muscular e à fluidez do
movimento (rim e bexiga).

Atitude: Medo
Desequilibra a Quarta Profundidade.

Envolver o dedo indicador com a outra mão.

Quinta Profundidade
Corresponde ao sistema esquelético e ao
conhecimento intuitivo (coração e intestino delgado).

Atitude: Pretensão (tentar)
Desequilibra a Quinta Profundidade.

Envolver o dedo mindinho com a outra.

Sexta Profundidade
Corresponde à Fonte da Vida e à Harmonização
Total (diafragma e umbigo).

Atitude: Desânimo total
Desequilibra a Sexta profundidade.

Toque o centro de uma mão
com o polegar da outra mão.

Observação: Pode-se usar o lado direito (mão direita) ou o lado esquerdo (mão esquerda).


