Reiki à distância
Reiki à distância é o tratamento com a terapia Reiki aplicada
sem a necessidade da presença do
terapeuta e do paciente. Ambos
podem estar separados por
milhares de quilometros e nem
precisam se conhecer.

Após 8 anos, como voluntário na Casa Amor e Vida, a minha
prática de voluntariado é tratar com a terapia
Reiki à distância, sem solicitar remuneração às pessoas
que necessitam e não têm condições de pagar um
tratamento presencial.
A terapia Reiki pode ser aplicada sem a presença do paciente e
sem que o terapeuta o conheça, à distância,
com resultados altamente positivos.
Se você necessita curar alguma doença ou algum distúrbio,
preencha o
formulário abaixo e clique em enviar.
Você receberá o tratamento com a terapia de cura à distância
durante 15 dias.
Informe, por favor, seu nome completo, endereço (Rua / Nº /
Bairro / Cidade /
Estado / País) e data de nascimento, e o motivo da solicitação
se julgar
conveniente – não é necessário. Depois, aguarde uma resposta
com instruções
sobre o tratamento de cura à distância e as datas em que ele
ocorrerá.

Se você melhorar e se sentir bem e quiser nos dar seu
depoimento, sobre a terapia
de cura Reiki à distância, para publicação em nosso Web site
ou no blog, eu agradeço
muito.
Nota: Caso você tenha condições financeiras, solicite o número
da conta bancária,
porque esse trabalho é voluntário para pessoas sem
possibilidade de pagar.
Se você achar que precisa de mais um período de tratamento com
a terapia de cura à
distância, envie o formulário mais uma vez.
Se você deseja saber mais, favor clicar aqui e ler mais na
página O que é Reiki.
Se você deseja, perguntar algo mais sobre a terapia, envie
sua pergunte pelo formulário
Fale com, clicando aqui!
Observação importante: Se você está solicitando o tratamento
de cura à distância para
outra pessoa, ela precisa concordar em receber o tratamento.
Se ela não desejar receber,
não podemos enviar, pois fereo princípio de livre-arbítrio.
Somente se a pessoa se encontrar
“não-consciente” ou em estado de coma, você – pai / mãe /
filho / filha / parente próximo –
pode solicitar o tratamento.
Oferecemos o tratamento à distância para pessoas sem condições
de pagar a terapia e para
pessoas que moram distantes de Campinas.
Muitas pessoas têm solicitado a terapia de cura Reiki à
distância para resolver assuntos materiais, como problemas
financeiros, falta de emprego, inveja, e outros similares. A

terapia Reiki não se emprega nesses casos.

Formulário de solicitação da terapia de cura Reiki
à distância
Nome do paciente (obrigatório)

O seu e-mail (obrigatório)

Endereço completo (obrigatório)

Data de nascimento (obrigatório)

Assunto
Solicitação de tratament

Motivos do pedido (opcional)
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About Me

Sweet Captcha is about living the sweet life. I’m Alexa and
I’m all about travel, life, design, blogging, business,
marketing and more. There is a lot to life and I don’t think
you should put yourself in a box.
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