MAIG/2012

CURS DE REIKI JAPONÈSNIVELL II

INFORMACIÓ GENERAL
OBJECTIU GENERAL

LLOC: Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Tarragona

A Reiki Nivell II es comença a dirigir l’energia amb la
intenció, fora de l’espai físic i temporal. A Reiki nivell I, dirigim
l’energia a nivell físic mitjançant les mans, a Reiki Nivell II
comencem a modificar l’entorn fent servir les eines que
s’aprenen
al
curs.
Amb Reiki II augmenta el grau vibracional del participant per
la canalització d’energia.

DATES:
Seu de Tarragona:
15 – 17 – 22 – 24 i 29 de maig de
2012
Delegació de Tortosa:
14 – 16 – 21 – 23 i 30 de maig de
2012.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Reiki serveix per múltiples aplicacions, però a la vegada té un
sol
ús:
Ajudar a estar en harmonia amb tu mateix i el teu entorn.
D’aquesta forma no pateixes estrès, malalties i aprens a
solucionar les diferents situacions del dia a dia d’una forma
positiva.
Reiki és una eina, no una filosofia, ni una manera de pensar.
És simplement la possibilitat de canalitzar l’energia en el seu
estat més pur i harmoniós cap a tu i els demés.

METODOLOGIA
Classes teòriques i pràctiques.

DOCENT
Maestro Luis Reyes.

DIRIGIT A
Infermeres/s i professionals interessats en el tema.

HORARI:
Seu de Tarragona:
S’impartiran dues edicions: una
de matí i una altra de tarda.
Matí: de 9:30 a 13:30 h.
Tarda: de 16:00 a 20:00 h.
Delegació de Tortosa:
De 15.00 a 19.00h.
HORES: 20 hores
PREU:
50 € per als nostres col·legiats 100
€ no col·legiats.
10€ col·legiats a l’atur
.(subvencionat un 80% presentant
fotocòpia del carnet
d’aturat).
ALUMNES: Màxim 20 alumnes.
INSCRIPCIÓ: La inscripció es
realitzarà a la pàgina web del
Col·legi: www.codita.org en
l’apartat de FORMACIÓ---INSCRIPCIONS i es formalitzarà
mitjançant ingrés, Banc
Santander al núm. de compte:
0049-1064-40-2710139305.
Un cop fet el pagament l’has de
fer arribar al Col·legi per e-mail:
formacio@codita.org o per fax:
977 22 09 08

