Emanuelle Andrade
Advogada por formação acadêmica,
cursando Psicologia atualmente, desde os 14
anos de idade estuda e se dedica a
atividade de cuidado energético e
espiritualistas. Vegetariana desde a infância,
é praticante de Reiki há 10 anos e desde
2014 já iniciou mais de 400 pessoas no Reiki.

Curso de Reiki
Nível 1

O Reiki é um caminho maravilhoso de
cuidado integrativo! Em essência é um
caminho que

nos direciona

rumo

a

consciência plena e ao nosso próprio
centro. É uma prática muito simples e
completa, tem uma filosofia de vida
baseada em cinco princípios, em técnicas
para autotratamento e tratamento em
outros

pessoas/animais,

meditação

e

muito mais, que nos auxilia no processo de
despertar, de transformação pessoal, e
ainda, oferece meios para elevar a
consciência. Em todo o mundo, agentes
de "cura" trabalham com a energia vital,
e o Reiki se dá pela combinação de duas
forças, Rei (Energia Cósmica) e Ki (Energia
Vital), por isso Reiki é a Energia Universal
que permeia tudo! (...)

Curso de Reiki
Nível 2

Depois

de

sintonizado

no

nível

1,

passadas algumas semanas ou meses ou
anos, se você sentir que acumulou uma
boa experiência com o Reiki e que
gostaria

de

aprender

mais

para

aprofundar o tratamento e torná-lo mais
significativo, esse é o momento certo para
receber as sintonizações do Nível 2. Em
japonês, o segundo grau recebe o nome
de Okuden, que significa um exame mais
completo do próprio Eu ou "conhecimento
mais profundo". Esse nível intensifica o
movimento da energia em todos os níveis
e exerce influência especialmente sobre o
corpo etérico (sistema de Chakras), além
de expandir significativamente a intuição
e

a

capacidade

energia...

de

direcionar

a

Curso de Reiki
Nível 3ª

Depois de praticar o primeiro e o segundo
níveis

de

reunindo

Reiki

por

experiência

algum

período,

suficiente,

você

pode sentir o impulso de aprofundar um
pouco mais e também auxiliar outras
pessoas no processo de autodescoberta.
O treinamento para essa etapa é um
processo de crescimento voltado para os
mistérios e profundezas do cuidado com
Reiki,

o

que

exige

dedicação

e

experiência. Do ponto de vista energético,
o terceiro nível seu tempo e compromisso
para processar as muitas reações que
Reiki desencadeia em você neste grau...

Mestrado de Reiki
Nível 3B
Ao longo de 4 meses de formação
estaremos envolvidos com o objetivo
comum de crescimento e serão realizadas
partilhas
das
experiências
vividas,
dúvidas
e questões pelas quais
praticamente todos os Mestres de Reiki
passam e etc. Veja alguns tópicos que
serão abordados:
 Aspectos vivenciais de ser Mestre de
Reiki;
 Como iniciar o projeto de ser Mestre
de Reiki;
 Ensinar e Sintonizar pessoas no Nível
1;
 Ensinar e Sintonizar pessoas no Nível
2;
 Ensinar e Sintonizar pessoas no Nível
3A;
 Aspectos da Filosofia de Vida;
 Conceitos de Energia;
 Posturas Terapêuticas;
 Expansão
e
elevação
da
Consciência e etc.

