Atendimentos com a terapia
Reiki à distância atingem a
expressiva marca de 15.600
envios.
Nos últimos 12 anos, o número de
atendimentos com a terapia Reiki
à distância atingiu a expressiva
marca de 15.600 envios.

E o número de pessoas atendidas
chegou a 209, em âmbito nacional e
até alguns casos de pedidos de outros
países.
Esse é o voluntariado que praticamos atualmente.

Novo depoimento da jovem
mamãe tratada com a terapia
Reiki à distância – Campinas

Bom dia Rogério.

Eu agradeço imensamente o envio das sessões. Eu voltei a
trabalhar e quase não consegui abrir meus e-mails. Estou no
final da gestação, faltam poucas semanas. E já estou afastada
do trabalho para controlar a pressão. Minha saúde está boa,
apesar de estar bem, então imagino que você possa utilizar o
tempo para atender outras pessoas. Foi muito importante para
mim todo o processo das terapias, inclusive, meu marido está
pensando em fazer um curso de Reiki para, assim como você,
ajudar outras pessoas.
Espero não ter tomado seu tempo e me desculpa por não ter
respondido antes, mas, minha vida andou meio bagunçada com o
retorno ao trabalho. Agora estou tranquila novamente.
Agradeço imensamente a atenção e ajuda.
Que o universo retribua em dobro tudo de bom que você tem
ofertado às pessoas.
Forte abraço,
M.B.

Reiki está entre as
terapias alternativas

dez
que

passam a ser pagas pelo SUS
Foi publicada ontem – 14 Março 2018 – no portal SisSaúde – a
no´tica sobre o fato do Ministério da Saúde haver começado a
pagar tratamentos com a terapia Reiki.

Depoimento de moça tratada
com Reiki à distância com
depressão Rio Claro SP
Depoimento de moça tratada com Reiki à distância com depressão
Rio Claro SP

Depoimento de jovem mamãe
tratada com a terapia Reiki à

distância – Campinas
Boa noite Rogério, venho por meio deste
ofertar-lhe meu depoimento.

Como eu havia dito anteriormente, tive um grande sangramento
durante a 12ª semana de gestação. Descobriram um hematoma
enorme. Fiz repouso, tomei os remédios e pedi-lhe as sessões
de Reiki à distância. Foram dias muito difíceis, pois, não
sabia como estava meu bebê, mas, hoje fiz um novo ultrassom e
estava tudo certo com meu bebê.
O hematoma praticamente regrediu e ficamos muito felizes com o
resultado.
Tenho plena certeza de que as sessões me ajudaram neste
momento e só posso agradecer-lhes de todo coração.
Forte e agradecido abraço.
Ass: M.B.

Depoimento de moça tratada
com
a
terapia
Reiki
à
distância

Olá, Rogério!!

Graças a terapia reiki à distância, estou me sentindo bem
melhor, estava bastante desanimada, com uma carga muito
negativa de pensamentos em relação a todas as áreas da minha
vida. Só tenho agradecer pela a sua ajuda que pra mim foi
muito importante, me ajudou muito.
Que Deus abençoe pelo seu trabalho, grata!!!
Abraços
Srta. S.S.B – Santa Bárbara do Oeste – SP

Depoimento
de
moça
de
Portugal sobre o tratamento
com Reiki à distância
“O tratamento de Reiki à distância me
ajudou muito eu estava desanimada e
cansada, com 3 sessões eu notei muitas
melhorias. Depois das 5 sessões, estou me
sentido com mais energia, mais tranquila e
minha saúde melhorou. Muito obrigado”. Srta. M.S.S.L – Coimbra
– Portugal

Mais um curso Reiki Nível I
em Campinas
Aconteceu ontem mais um curso de
Reiki Nível I. Muita gratidão a
jovem Fernanda R. D., por me
escolher para iniciá-la na
terapia de cura Reiki. Ela veio
de São Paulo para o curso em
Campinas, ontem – 15.Maio.2017.

Curso Reiki Nível I realizado
em 18.Março.2017 – mais duas
reikianas em Campinas

Mais um curso de Reiki Nível I
foi
realizado
no
dia
03.Março.2017.
Duas
novas
reikianas em Campinas. Mãe,
Vera, e sua filha Janaína foram
inciadas e passam a viver com a
energia da terapia Reiki, Muito
grato por me escolher para ser
seu mestre.

Mais uma reikiana Nível I em
Campinas
Mais uma
nova
reikiana
participo
u
do
curso
Reiki
Nível
I
em
Campinas.
Gratidão
a Vanessa
Nobre
Cabral
pela
confiança em me escolher como seu mestre.

