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.

Depoimento de uma senhora de
São
Paulo
Capital
sobre
tratamento
com
Reiki
à
distância.

A Sra. LMM, amiga de longa data, deu um lindo depoimento.

Depoimento sobre Reiki à
distância, de uma filha, a
respeito do tratamento de seu
pai em Americana SP
Rogério

O meu depoimento sobre o tratamento de meu pai:

Meu pai sofreu um AVC há 6 anos atras, ficou com sequelas no
lado direito, tem dificuldade em falar e não aceita seu
situação atual. Vive bravo, irritado,
nervoso e às vezes até ofensivo. Não aceita que não pode
dirigir, trabalhar e levar a vida que tinha anteriormente.
Depois do tratamento de Reiki à distância ele está calmo,
otimista, confiante, fala que está melhor, que o braço está
ficando bom é que ano que vem ele
vai voltar a trabalhar e dirigir. Estou muito feliz por ele e
sei que o Reiki ajudou muito ele.
Agradeço de coração ao Rogério e peço a Deus que abençoe sua
vida.
Gratidão,

eterna

gratidão

a

essa

energia

de

cura

tão

maravilhosa.

Depoimento sobre Reiki à
distância, de uma filha, a
respeito do tratamento de sua
mãe em Americana SP
Rogério

Envio meu depoimento sobre o tratamento para a minha mãe.
Minha mãe estava entrando num processo depressão. Muito
desanimada, quieta e sem ânimo para nada e super irritada.
Após o tratamento de Reiki à distância, percebi que ela está
mais animada, mais calma, até sorridente e com ânimo para
sair de casa. A irritação passou e consigo ver ela mais
paciente com as pessoas.
Gratidão e muita luz para você, Rogério.
FCC – Americana – SP

Depoimento de senhora
reside em Tupã – SP

que

Conheci o site www.cure-se.com e
através dele, Rogério de Souza.
Depois de um bate papo e ter
escutado minhas queixas que eram
muitas há algum tempo atrás , ele
se prontificou a usar o método Reiki
à distância.
Naquele momento, acreditando na sua boa vontade, resolvi
concordar com a
ajuda. O problema que mais me afligia era uma insônia
constante, daí inúmeros
efeitos colaterais surgiam tais como dores pelo corpo, cansaço
absurdo,
sensação de peso na cabeça e consequentemente mau humor.
Rogério me explicou qual seria o procedimento e que certamente

a Terapia
REIKI daria bons resultados.
Alguns meses se passaram e me sinto muito melhor…mais
tranquila o que faz com
que meu sono não se interrompa. Uma sensação que há muito não
desfrutava!
Aprendi a confiar nesse método, faço esse depoimento e se
tiver oportunidade de ir a Campinas, vou procurá-lo para fazer
esse tratamento pessoalmente.
Só tenho a agradecer.
Sra. LSC – Tupã / SP

