SESSIONS DE REIKI
Servei Terapèutic
QUÈ ÉS EL REIKI
El Reiki és una de teràpia energètica tradicional del Japó, que consisteix
en la canalització i transmissió de l’energia, present en tot ésser viu i a la
natura, enfocada a la sanació i harmonització global de l'individu.
En el cas de Reiki el/la terapeuta actua com a catalitzador i canal del flux
energètic. No obstant això, és el propi individu qui té la capacitat de
transformar el seu estat gràcies a la nova freqüència, podent restaurar un
equilibri durador en el seu organisme a nivell integral.
OBJECTIU
L'objectiu de la teràpia és treballar el camp energètic de la persona a
través de la tècnica del Reiki i potenciar els seus efectes a utilitzant olis
essencials, llum de color, música o sons i flors de Bach.
BENEFICIS QUE APORTA
Els beneficis principals que se n'obtenen són l'alliberació de tensions i
bloquejos energètics, la recuperació d'estats físics, emocionals i mentals
més saludables i equilibrats, prendre consciència de la pròpia energia i
aprendre a gestionar-la. Altres beneficis:
• nodrir d’energia vital tot l’organisme de forma ràpida i saludable
• actuar a la vegada, sobre el problema i la causa que el produeix
• enfortir el sistema immunològic
• alleujar el dolor físic
• alleujar les tensions físiques i mentals
• reduir els processos de recuperació
• purificar i eliminar toxines del cos
• permetre una ràpida relaxació i reducció de l’estrès
CONTACTE
BRUNA PÉREZ VIURA - Gestió Servei i Terapeuta de Reiki
www.reikiterapiaenergetica.com // info@reikiterapiaenergetica.com
664 739 426
Horari d’atenció: Telèfon - De dilluns a divendres de 9h a 20h / Correu electrònic - 24h

SOL·LICITAR UNA SESSIÓ DE REIKI
Es realitzen sessions de Reiki puntuals i també periòdiques (setmanals, mensuals,
etc), per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada persona. Les sessions es realitzen
a la ciutat de Barcelona, a diferents espais terapèutics. També hi ha la possibilitat de
sol·licitar la sessió a domicili, a centres hospitalaris per a persones ingressades, a
residències per a gent gran, entre altres, i que no poden desplaçar-se fins al centre
terapèutic. La teràpia està indicada per a tot tipus de persones i edats. A la primera
sessió s’explica més detalladament en que consisteix la teràpia, i es realitza una petita
entrevista per conèixer millor quines són les necessitats de la persona. La durada de
les sessions és d'1h 30 min, durant la qual la persona està estirada còmodament.
S’aconsella portar roba de colors neutres i no gaire ajustada per afavorir la sensació
de benestar que ofereix la teràpia.
HORARIS
En hores convingudes i en horari de matí o tarda de dilluns a divendres.
PREUS
A continuació és detalla els preus de les sessions terapèutiques, el de la primera
sessió i les següents. Si es vol rebre sessions amb més regularitat hi ha l'opció de
sol·licitar el pack de 3 o 4 sessions, en el qual la l’última sessió té descompte.

