Formació de TERAPEÙTA DE REIKI.
Teràpia, Formació, Equilibri, Benestar, Generositat, Energia, aquestes son les claus del
REIKI. Formar-se en una teràpia que t'aporta equilibri i benestar al temps que potencies la
teva energia i la comparteixes amb els altres.
S’ha de tenir la certesa de voler ser formador de reiki. És un decisió molt important no es
tan sol iniciar-se com alumne sinó realitzar el Reiki amb rigor i de qualitat.
Si estàs segur, apunta’t, t’esperem al curs.

I si vols més informació et convidem a participar de la
xerrada de presentació que farem
DIMECRES, DIA 4 D’OCTUBRE
A LES 19:00 A L’ESPAI F del Foment Mataroní
a càrrec de Jaume Lopez

Programa del curs de Formador Terapeuta de Reiki
En el 1r nivell:


Aprendràs les nocions bàsiques del Reiki.




Activaràs la capacitat de curació
T’ensenyaran a aplicar-la (per tu mateix, pels éssers més propers, animals,
plantes.... )
 Tprendràs diferents tècniques què t’ajudaran a desenvolupar la teva
sensibilitzat a l'energia i potència el teu canal. (un canal què hauràs obert en
la iniciació amb el teu professor i què es mantindrà sempre obert, perquè el
puguis utilitzar si aquest és el teu desig.
*** Les classes son teorico-practica
En el 2n nivell:





Augmentaràs el nivell d’energia
Treballaràs a nivell físic, mental i emocional
Treballaràs amb més intensitat la energia, l’equilibri interior, els mantras...
Tècniques avançades de sanació.

Es fa entregar d’un DOSSIER i TITÚLACIÓ de CADA NIVELL
Per accedir al 2n nivell és necessari haver realitzat el primer d’aquest mateix
mètode.
Per poder OBTENIR el títol és necessari haver finalitzar tot el curs.
Si per circumstàncies personals, familiars o laborals JUSTIFICADES, no es pot
acabar un curs perdent així la possibilitat de la titulació, se’l donarà l’opció que
pugui incorporar-se en un altre grup en el mateix punt que ho va deixar perquè
pugui accedir a la titulació.
Professor: Jaume Lopez
Centre: Foment Mataroní
Dades: dimecres a les 7 de la tarda per 80€ (1r nivell) i 120€ 82n nivell)
(cada nivell té una durada de 8 sessions)

