Mestre – Rogério de Souza
Rogério de Souza
Mestre em Reiki Tradicional Usui
/ Tibetano.
Terapeuta holístico.

História
Após ter sido executivo em diversas empresas internacionais
nas
áreas de Produção, Marketing, Comercial e Direção, e também,
sócio de uma agência de propaganda durante 6 anos, mudou-se
para o interior do Estado de São Paulo, onde teve a
oportunidade
de iniciar-se na prática do Reiki em 11 de Abril de 1999 –
Nível I.
A iniciação ocorreu em Atibaia, pela Mestre Michele Íris
Koralek,
que se tornou Mestre em Reiki na Inglaterra.
Este fato representou uma radical mudança de vida, depois de
mais
de 30 anos em que percebia uma capacidade nata de curar por
meio
da imposicão das mãos. Desde então, praticou o método para a
auto-cura e cura das pessoas próximas que lhe solicitavam a
aplicação
da energia. Participou da criação de entidades beneficentes,
neste período.

A partir do dia 7 de Junho de 2001, passou ao Nível II.
Orientado pelas
Mestres Neusa Mori Sério e Sandra Olivieri, em Indaiatuba.
Diversas pessoas
passaram a ser atendidas à distância com resultados que
comprovavam a eficácia
do Reiki, presencial ou à distância.
No dia 20 de Julho de 2002, passou ao Nível III, orientado
pelas Mestres
Neusa Mori Sério e Sandra Olivieri. Sempre praticando,
estudando
auto-didaticamente e por meio de estudos e seminários em
Reiki. Diversas
cirurgias com a Energia foram praticadas com bons resultados.
No dia 19 de Dezembro de 2004, se tornou mestre em Reiki,
também orientado
pelas Mestres Neusa Mori Sério e Sandra Olivieri. Percebeu a
partir deste momento
que devia praticar diariamente visando estar em contato com a
Energia, todos os dias.
Rogério de Souza está sempre à disposição de todos os que lhe
procuram para
atendimento terapêutico, conversar, palestras ou para os
cursos de Reiki, em
todos os níveis. Residindo no centro de Barão Geraldo em
Campinas,
(em breve – em Americana) atende a todos que o procuram seja
pessoalmente,
por telefone ou e-mail.
Tenho praticado a terapia de cura Reiki há mais de 19 anos, e
também a prática dos
preceitos orientados pelo Mestre Mikao Usui, como disciplina
de vida.
No dia 11.Abril.2018, comemorei 19 anos da iniciação na

Terapia Reiki.
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