
CURSO DE REIKI - níveis I, II e III - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 30h/A 
1º sábado / jun - ago
Datas: 01/06 | 06/07 e 03/08
Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso para todos. Muito útil para 
profissionais que atuam na área da saúde 
e para todos interessados em melhorar a 
qualidade de vida pessoal.

SOBRE O CURSO
Esse curso é composto por três níveis. 
Em cada nível você receberá um símbolo 
com significado diferente. Você poderá 
começar a aplicar e auto-aplicar Reiki logo 
a partir do primeiro nível. O curso prepara o 
terapeuta não só para melhorar as condições 
de saúde da pessoa, como também 
atua de forma preventiva, pois fortalece 
a parte mental e orgânica, aumentando 
naturalmente a resistência física.

INVESTIMENTO
R$ 834,00 - 5% desconto à vista
Até 5x sem juros no cartão
Até 3x sem juros em cheque

Facilitadora: Miriam Gehres Trapp
Graduada e pós-graduada em pedagogia – orientação 
educacional e empresarial, pela PUCRS. Master PNL. 
Formada em Biodanza. Especializada em Psicologia 
Transpessoal. Especializada em Educação Biocêntrica, 
Master AVATAR, Terapeuta de Biomagnetismo e terapia 
Neuromuscular desde 2012

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

Reiki significa em japonês “Energia de Vida Universal” ou 

“Energia Vital Universal”. É o nome de uma antiga arte de 

cura através das mãos. Reiki existe em todo o espaço que 

nos circunda - o Universo - e é infinita e inesgotável. Esta 

força universal é a essência de qualquer processo vital, 

seja de uma planta, de um animal ou do homem. Sem 

ela não há vida. Reiki é uma energia curativa natural e se 

torna acessível de forma concentrada através das mãos de 

uma pessoa iniciada em Reiki. A pessoa se torna um canal 

da energia universal.

Reiki é um tratamento holístico natural sem efeitos 

colaterais, e atua em todos os níveis do nosso ser: Nível 

Físico, Emocional, Mental e Espiritual. 

Reiki ajuda a qualquer tratamento médico ou terapias 

naturais, como por exemplo massagens, shiatsu, 

acupuntura, terapia respiratória, psicoterapias e outras.

Reiki é uma energia amorosa. Através dele muitas pessoas 

estão buscando a cura para os problemas físicos, mentais 

e espirituais.

Reiki é uma terapia complementar da medicina oficial 

nas cura das doenças. Ele nos possibilita harmonizar os 

desiquilíbrios do nosso corpo.

SOBRE O REIKI

“Só por hoje, agradecerei pelas minhas várias bênçãos; só por hoje, não me preocuparei; só por hoje, não me aborrecerei; 
só por hoje, não me preocuparei; só por hoje, trabalharei honestamente; só por hoje, serei bondoso para com o meu próximo, 

e para com todos os seres vivos!”

BENEFÍCIOS DO REIKI
Equilibra as energias do corpo

Amplia a consciência pessoal

Potencializa a energia vital

Aguça a intuição

Fortalece o sistema imunológico

Auxilia na cicatrização e alívio de dores físicas

Libera toxinas

Libera bloqueios e emoções reprimidas

Trata o sintoma e as causas das doenças

Relaxa e reduz o estresse

Promove harmonia e tranquilidade diminuindo 

e eliminando fobias e medos


