Cursos de Reiki
Os cursos de Reiki em Campinas são realizados
de acordo com a demanda e o
interesse dos
participantes,

obedecendo

a

seguinte máxima:
Se o Aprendiz está pronto, o
Mestre aparece.

Nossos cursos são presenciais porque a iniciação dos
novos reikianos é feita pelo alinhamento dos chacras
em seus corpos.
Existem 3 níveis de praticantes da terapia de
cura Reiki, a saber:
Nível I – Despertar – Método Tradicional Usui.
Nível II – Transformação – Método Tradicional Usui.
Nível III – Realização / Mestrado Tradicional Usui
E a cada um destes níveis corresponde um curso.
Praticar Reiki é um sensacional médoto de auto-conhecimento e
evolução para o ser humano.
Veja o programa dos cursos da terapia de cura Reiki: clique
aqui!
Calendário de Cursos de Reiki 2019 – em grupo

Capa apostila cursos
Rei
REIKI Nível I – Despertar –
Fevereiro – 09
Março – 16
Abril – 6
Maio – 11
Junho – 08
Julho – 13
Agosto – 3
Setembro – 14
Outubro – 5
Novembro – 16
Inscrições até 5 dias antes da data de realização do Curso.
Início – 9h00
Término – por volta das 13h00 – depende do número de
participantes.
Solicite informações e inscreva-se. Fale com!
REIKI Nível II – Transformação –
Junho – 22
Novembro – 30
. Pode ser curso individual.

Calendário:

Local: Os cursos de Reiki em Campinas são realizados num local
calmo e bonito,
muito adequado à prática de atividades que necessitam de
silêncio
e concentração, no bairro Guanabara em Campinas.

Cursos de Reiki individuis em domícílio
Os cursos de iniciação podem ser ministrados individualmente
no período da
tarde ou à noite; Na residência ou local indicado pelo
iniciando.
Os cursos individuais terão a duração de 3 horas em qualquer
dos níveis.
O programa dos cursos individuais é o mesmo dos cursos em
grupo.
Veja os programas, aqui!
Os

mesmos

procedimentos

de

limpeza

áurica

deverão

ser

observados pelos
iniciandos individuais. Um dos maiores benefícios dos cursos
individuais
está no fato de que ao preparar a sala onde o curso será
ministrado, a casa
é purificada com a energia.
Favor solicitar informações pelo formulário Fale com!
Indique no assunto – Curso individual. Eu lhe passarei todas
as informações
e condições.
Observação: Informações sobre valores dos investimentos nos
cursos somente
serão fornecidas ou por e-mail ou pessoalmente.

