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Inscrições
Limitadas ao espaço disponível. 
Deve trazer: roupas largas e informais, papel e material de escrita.

Tempo de aprendizagem e prática
A prática de Reiki é muito pessoal e pode variar bastante no tempo que cada
um necessita para atingir o próximo nível (mínimo 3 meses).

Falicitador
Célia Pereira

Dia 29 de Junho de 2019
das 9h30 às 18h30

 969 482 618

celia.con@gmail.com

 Curso Nível 3A de Reiki “Shinpiden”, sistema Tradicional “USUI REIKI RYOHO”



Ser mestre é saber partilhar, escutar não só as palavras,
mas também o coração.
É saber reconhecer o que se é, que todos pertencemos
ao mesmo.  APR

(*) Os colaboradores da Homeoquantum
têm um desconto de 10% sobre este valor.

Desconto de 20% para reciclagens.

O que signi�ca Shinpiden?
   Shinpiden é o despertar do mestre interior.
Descrição
 O despertar do Mestre Interior “Shinpiden”, A Realização, Ensinamentos 
Misteriosos. 
    O nível 3, é um nível que nos traz um entendimento e consciência mais profundos 
do que somos, e traz muitas e novas possibilidades terapêuticas e de evolução 
pessoal. 
   A sintonização ao nível 3 eleva-nos a um nível vibratório muito mais elevado 
possibilitando uma maior expansão de consciência 
Objectivos gerais
   Neste nível as aplicações incidem na parte mental muito embora as implicações 
estendam-se indiretamente ao nível físico, emocional. 
   Só praticando Reiki em nós podemos compreender o quanto maravilhoso é e a
dimensão in�nita do seu poder.
   Aprender Reiki é simples, bonito, é um momento connosco e com o que somos. 
   A prática do Reiki vai-nos pedir presença em nós próprios, vontade de trabalhar 
connosco, antes de trabalharmos com os outros. 
Apoios
• Manual;
• Apoio e acompanhamento por e-mail;
• Partilhas entre os formandos para alunos do mesmo nível (donativo);
Destinatários
   Todos, “Reiki está disponível para quem o procura” Hawayo Takata.
Pré-requisitos
   Ter o nível 1 e nível 2 de Reiki.


