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O que é Reiki?

É uma técnica curativa milenar que é aplicada através da imposição das mãos.

Onde é canalizada uma energia cósmica inteligente, constituída de força vital e

guiada pela espiritualidade, que vai agir na causa do problema, acelerando e

trazendo para consciência o que precisa ser visto e transformado durante o

processo de cura.

Atua em todos nossos corpos (físico, energético, emocional, mental e espiritual),

restaurando o equilíbrio de nossos centros energéticos (chakras), e

consequentemente, harmonizando todo o nosso organismo, melhorando nossa

qualidade de vida e restaurando nosso equilíbrio natural.

Receber Reiki é sempre positivo e não há contraindicações, é compatível com

qualquer tratamento. Pode ser aplicado em pessoas, plantas, animais e situações. E

também direcionado para a água que bebemos, comidas, objetos, ambientes e etc.

Não é religião, culto ou sistema de crença. Também não é algo para ser usado

apenas nas doenças e desarmonias. É uma técnica que conduz ao crescimento

pessoal e à transformação. É um caminho de reconexão com sua essência,

transmutando as distorções e dores em energia de amor.

Em 2007, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu o Reiki como uma

terapia complementar para o tratamento da dor. E no Brasil, o Sistema Único de

Saúde (SUS) incluiu a atividade como uma Prática Integrativa e Complementar na

prevenção e promoção da saúde pública.

https://www.nayarasobreira.com
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Quais os benefícios do Reiki?

•Realinhamento dos centros de energias (chakras);

•Maior clareza mental;

•Redução do stress;

•Assistência no equilíbrio das emoções;

•Remoção das toxinas do sistema;

•Remoção de bloqueios;

•Aceleração de todos os processos biológicos da cura (ação sobre a causa);

•Cura de vidas passadas;

•Cura à distância;

•Expansão da Consciência.

Como é a sessão de Reiki?

O atendimento se inicia com uma conversa profunda com o cliente para entender

mais o motivo que o fez buscar a terapia. Será investigado se há bloqueios em áreas

da sua vida, energias distorcidas em seu campo energético e/ou cristalizações no seu

corpo físico. Após esse primeiro momento, canalizo a energia Reiki e a envio através

da imposição das mãos, visualizando o seu corpo à distância.

É indicado que o cliente esteja deitado, relaxado, receptivo e em algum lugar

harmônico durante a aplicação. É bastante normal sentir sonolência durante o

recebimento da energia.

Lembrando que o Reiki somente será enviado com a permissão do cliente.

Para um trabalho profundo, onde a energia possa atuar intensamente, é ideal um

tratamento de 3 sessões durante três dias consecutivos e depois 7 sessões uma vez

por semana.

Não crie expectativas.

Confie na inteligência da energia Reiki.

https://www.nayarasobreira.com
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Informações sobre a sessão de Reiki

Duração: 1 hora

Valor da troca energética: R$80,00

Sessão online

Para o agendamento da sessão é necessário realizar o pagamento com antecedência.

Política de cancelamento: cancelamentos deverão ser feitos com pelo menos 24h de

antecedência.

Informações de pagamento

O pagamento da sessão poderá ser realizado através de transferência bancária,

boleto ou cartão de crédito pelo PicPay.

Banco do Brasil

Agência: 3296-4

Conta Corrente: 36.255-7

Nayara Sobreira Dias Camilo

Para boleto e transferências pelo Banco Bradesco ou Nubank, você pode solicitar os

dados diretamente comigo.

PicPay

@nayarasobreira

Link: https://picpay.me/nayarasobreira/80.0

Importante: Após o pagamento, por favor, enviar o comprovante para

contato@nayarasobreira.com com os seus dados: nome completo, data de

nascimento, cidade e telefone para contato com DDD.

https://www.nayarasobreira.com
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Esclarecimento de dúvidas e mais informações sobre a sessão:

Você pode entrar em contato através do e-mail: contato@nayarasobreira.com

Para saber mais sobre a minha agenda, conteúdos, cursos, workshops e

meditações:

É só acessar meu site: https://www.nayarasobreira.com

https://www.nayarasobreira.com

Gratidão profunda!

Com amor,

Nayara Sobreira


