PROTOCOLO DRAGONFLY
A DragonFly – Terapias Alternativas e Complementares, localizada no Montijo, vem por
este meio propor à consideração de V. Exas o estabelecimento de um protocolo, sem
quaisquer encargos para a vossa Entidade, oferecendo aos vossos Colaboradores,
Associados e respectivos Familiares um conjunto de benefícios, traduzidos, na prática,
pelas seguintes condições:
 Terapia Reiki – 15€/sessão (valor já com 25% de desconto)
 Terapia Reiki com Cristaloterapia – 20€/sessão (valor já com 20% de desconto)
 Terapia Reiki com Aromaterapia – 20€/sessão (valor já com 20% de desconto)
Reiki é uma terapia complementar, no âmbito das Terapias e Medicinas de Campo Bio
Energético, que utiliza a energia vital universal com o objectivo de alcançar a saúde da
mente e do corpo trabalhando em diferentes níveis do ser: físico, mental, emocional e
espiritual. Podemos destacar alguns dos muitos benefícios na prática do Reiki: sensação
de Bem‐Estar; diminuição do sentimento de cansaço, fadiga e stress; superar as causas
de depressão, ansiedade e medos; reduz efeitos secundários de medicamentos;
relaxamento; equilíbrio emocional; auxilia na melhoraria da autoestima, melhora o sono
e o repouso, aumenta a produtividade, etc.As sessões poderão decorrer no nosso
gabinete, no Montijo sito na Rua Rui de Pina, nº 148, 2870‐431 MONTIJO
https://www.google.pt/maps/place/R.+Rui+de+Pina+148,+2870+Montijo/@38.7018574,8.9613709,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd19390dc3c6e19f:0xa7daee1b2b98084f?hl=pt-PT

Desde já nos colocamos à inteira disponibilidade de V.ª Exas para a realização de uma
acção de informação e sensibilização, naturalmente sem quaisquer encargos associados,
onde transmitiremos aos potenciais interessados informações básicas sobre o REIKI e
responderemos a quaisquer dúvidas que nos queiram colocar.
Telemóvel : 935 486 382
E‐mail : dragonfly.tmy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/DragonFlyTerapias

Aproveitamos para deixar alguns links onde poderão verificar alguns dos benefícios
destas terapias:
- “Reiki atrai cada vez mais portugueses” - http://www.rtp.pt/noticias/pais/reiki-atrai-cada-vezmais-portugueses_v851629
- “Estudo do Hospital de S.João mostra benefícios do Reiki na qualidade de vida de doentes
oncológicos” - http://www.rtp.pt/noticias/saude/estudo-do-hospital-de-sjoao-mostra-beneficiosdo-reiki-na-qualidade-de-vida-de-doentes-oncologicos_v415872
- “Reiki - Terapia complementar das Medicinas de Campo Bio Energético”
- http://portocanal.sapo.pt/um_video/mPrK6UeROEeEWJJNaqTt/
- “Reiki é atividade extracurricular em escola de Castelo Branco”
- http://www.rtp.pt/noticias/pais/reiki-e-atividade-extracurricular-em-escola-de-castelobranco_v579470

