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Cunoaște-ți Maestrul



Sfaturile
Maestrului

Împarte şi împărtăşeşte
Energia Reiki Usui
Tibetan cu semenii,
pentru vindecarea
acestora. 

O dată inițiat, porți
responsabilitatea
vindecării celor care îți
cer ajutorul cu
sinceritate.

Dacă esti purtător de
Lumină alege să priveşti
și să îți trăiești viața cu
evenimente, oameni şi
lucruri de vibraţie cât
mai înaltă.

Aminteşte-ţi
de ceilalţi

Orientează-te către
lumină

Energia Reiki este un
dar divin care, dacă ți-a
fost dăruit, este bine să-l
foloseşti pentru o
sănătate tot mai bună,

bunăstare și abundență.

Nu uita să îţi faci
autotratamentul
zilnic

Zâmbind mai des,
spiritul tău te va  orienta
către lucrurile  pozitive
din viaţă

Zâmbeşte atunci
când esti trist

www.bogdanprosperio.com.



Rolul 
REIKI 
USUI 

TIBETAN

Medicina
Integrativă

 Î N

www.bogdanprosperio.com

Echilibru Personal



Terapia Reiki Usui Tibetan,
ajută la purificarea și

protecția întregului
organism,

eliminarea toxinelor,
restabilirea echilibrului

hidric, nutriția celulară și
alcalinizarea organismului.

Pe măsură ce practicați Reiki
Usui Tibetan, dobândiți
abilitatea de a controla

aceste
aspecte în mod firesc, fără să

vă fie teamă de rezultatul
analizelor medicale.

Vindecarea energetica aduce
rezultate bune de vindecare

pentru corpul fizic. 

www.bogdanprosperio.com

În România, terapia  Reiki  este  recunoscută ca practică de medicină
integrativă  prin Legea  nr. 118/2007 şi lucrează  complementar cu alte
forme de tratament medical sau psihologic. Terapia  Reiki  nu
înlocuiește consultul medical de specialitate, tratamentul medical
alopat, şi nu se substituie administrării medicamentelor, cărora le
potențează efectele benefice și le diminuează efectele secundare.
Starea de sănătate înseamnă armonizare cu tine însuți și cu mediul
înconjurător sau cu Universul. În acest context, practica  Reiki  Usui
Tibetan reprezintă o oportunitate de a vedea cum atitudinea mentală
cât și echilibrarea energetică poate schimba starea corpului fizic, iar
vindecarea se produce la nivel înalt și profund.
În tumultul vieții cotidiene, omul modern își poate asigura farmacia
proprie cu ajutorul acestui remediu natural și simplu numit Reiki.
În primul rând, Reiki este o terapie pentru suflet. Efectele
tratamentului sau ale autotratamentului se manifestă dincolo de
corpul fizic, la niveluri subtile, greu de explicat de știința modernă.
Reiki face parte din categoria terapiilor energetice, este de origine
japoneză și promovează starea de bine necesară vindecării
organismului.
Tehnica Reiki Usui Tibetan face parte din categoria mijloacelor de
medicină preventivă,  recomandate ca un instrument eficace și la
îndemână în orice situație. Să nu uităm, Reiki Usui Tibetan este o cale
de creștere spirituală,  dar și de vindecare.
Practica Reiki Usui Tibetan, asigură echilibrul în viața de zi cu zi, astfel
încît fiecare din noi să ia în fiecare clipă deciziile corecte cu privire la
alimentație, programul de lucru, programul de odihnă, necesitatea de
relaxare și așa mai departe. Înainte de a ajunge la medic sau la terapeut,
amintiți-vă că sunteți propriul vostru medic și vindecător!
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Energie Inteligentă



”Începând
de astăzi, fii plin de

recunoștință !”

www.bogdanprosperio.com

Tot ceea ce există în Univers este alcătuit și provine din aceeași Sursă de Energie,
astfel că există o interconexiune între toate lucrurile create.
Ceea ce este foarte important este faptul că noi oamenii ne influențăm în
permanență unii pe alții și acționăm, de fapt, ca un singur corp. Orice gând,
vorbă sau faptă are un efect asupra noastră și asupra celor din jur. În plan
spiritual acest efect nu ține cont de spațiu sau de timp, exercitându-se imediat și
oriunde. Energia Reiki Usui Tibetan este acea energie nelimitată, de natură și
vibrație superioară, acea forță universală a vieții, care vindecă și întreține starea
de bine.
Este Energia iubirii și compasiunii la care se poate conecta nemijlocit
practicantul Reiki, pentru aplicarea autotratamentului sau pentru tratarea altor
persoane. Reiki Usui Tibetan  este o terapie și un mod de viață în același timp, o
cale spirituală la care oricine are acces dacă primește inițierea de la un Maestru.
Reiki este singura dintre terapiile alternative și complementare care presupune
o inițiere, sub forma unui ritual de trezire a conștiinței. Dincolo de acest trup
fizic există Energia. Și așa începe călătoria spirituală a inițiatului care urmează
să descopere niveluri din ce în ce mai subtile ale Universului.
Pentru fiecare inițiat, Reiki Usui Tibetan este o călătorie, dar experiența este
diferită de la persoană la persoană. 
Tehnica Reiki Usui Tibetan a apărut în Japonia începutului de secol XX, datorită
eruditului Mikao Usui. Ulterior, tehnica Reiki a fost adusă în Statele Unite în
1937 de catre doamna Hawayo Takata și a câștigat treptat popularitate.
Un studiu efectuat în 2007 de către National Health Interview Survey arată că în
decurs de un an de zile au existat 1,2 milioane adulți și 161.000 copii care au
primit una sau mai multe ședințe de terapie energetică inclusiv Reiki. 
Potrivit American Hospital Association, deja în anul 2007, 15% din spitalele
americane (sau un număr de peste 800 de spitale americane) ofereau Reiki în
cadrul serviciilor medicale.



Terapia Reiki 
şi Conceptul

Actual de
Sănătate
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Bunăstare prin Sănătate
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Sănătate nu înseamnă doar lipsa bolii, ci o bunăstare din toate punctele de
vedere, ca să parafrazăm definiția data de Organizația Mondială a Sănătății
acestei stări din ce în ce mai greu de atins în zilele noastre din cauza stresului
generalizat. Pentru a atinge acest deziderat al stării de bine pe toate planurile,
este de dorit să considerăm în permanență două aspecte ale vieții noastre: în
primul rând, să reținem faptul că suntem ființe spirituale care au o experiență
la nivel fizic pe Planeta Pământ și că în toate deciziile noastre criteriile
spirituale vor prima asupra celor materiale; în al doilea rând, vom avea în
vedere întotdeauna prevenția și nu vom tergiversa rezolvarea provocărilor pe
sănătate. Conceptul actual de sănătate se referă la prevenția oricăror afecțiuni
prin măsuri de natură să împiedice apariția disconfortului fizic sau psihic.
Tehnica Reiki Usui Tibetan este cunoscută ca o practică de relaxare și de
vindecare a diverselor afecțiuni care au invadat lumea modernă. Se știe că
foarte multe afecțiuni își au originea în viața încărcată de stres din zilele
noastre. Omul modern se relaxează cu greu, de aceea ansamblul corp fizic-corp
energetic-spirit își regăsește cu greu liniștea la capătul unei zile agitate de
lucru. Tehnica Reiki Usui Tibetan odată însușită vă ajută în primul rând să vă
refaceți echilibrul întregii ființe, alungând stresul și punând organismul pe
vibrația vindecării. După primul curs de Reiki Usui Tibetan, practicantul își
poate face singur tratament cu energie Reiki, re-echilibrându-și toate traseele
energetice și centrii energetici vitali. După câteva zile de practică Reiki,
practicantul observă un nivel crescut de vitalitate, dorință de viață, optimism și
mai multă încredere în sine însuși. Și toate acestea pe fondul unei capacități
mai bune de relaxare, pe care se pare că omul modern trebuie să și-o
reamintească pur și simplu ca pe o abilitate pierdută de ceva vreme.

Tehnica Reiki Usui
Tibetan face parte

din categoria
mijloacelor de

medicină preventivă,
recomandate ca

un instrument
eficace și la

îndemână în orice
situație.



Echilibrarea
Energetică
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Calea Vindecării



Terapia Reiki stimulează organismul să își regăsească singur forța de vindecare,
prin restabilirea echilibrului energetic natural. Așadar  Reiki  nu vindecă o
boală, ci pune omul pe calea vindecării prin refacerea câmpurilor energetice
afectate de gânduri neconforme, stres, hrană necorespunzătoare, traume
emoționale, experiențe mai puțin plăcute, sau mai pe scurt, viața epuizantă din
societatea de azi. 
Toate afecțiunile care îi aduc pe oameni la cabinetele de terapie sunt practic
generate de lipsa reperelor spirituale. O parte din oameni nu prea mai cred
astăzi că meditația și conectarea la natură sunt   esențiale, că rugăciunea este
obligatorie, că postul are rostul său de purificare sau că nu este sănătos să
lucrezi 12 ore pe zi. Ca orice disciplină spirituală, terapia Reiki este menită să ne
arate că un stil de viață care suprasolicită ființa umană este greșit și că se
impune o schimbare spre ritmurile naturale ale vieții. Reiki reenergizează un
organism devitalizat pentru a-i reda starea naturală de sănătate și de adaptare
la stres prin reînvățarea limitelor proprii în activitatea zilnică fizică și
intelectuală.
Efectele tratamentului sau ale autotratamentului se manifestă dincolo de
corpul fizic, la niveluri subtile, greu de explicat de știința modernă. La nivel de
corp fizic, în cadrul terapiei Reiki Usui Tibetan, energia inteligentă parcurge
fiecare centru energetic  din trup, stimulând funcționarea normală a tuturor
glandelor interne, eliminând energia reziduală acumulată în aceste organe,
curățând sângele și restaurând întreg organismul la o stare mult mai bună de
sănătate. Terapia Reiki și Autotratamentul prin aplicarea palmelor este bine să
rămână o obișnuință pentru toată viața, deoarece energia Reiki are oricând ceva
de vindecat, în corpul și în mintea noastră, care zilnic acumulează un amalgam
de informație cu efecte nocive asupra Corpului nostru Spiritual, asupra
Corpului Energetic și asupra Corpului Fizic. Reiki Usui Tibetan este soluția
pentru vindecarea și obținerea unei sănătăți durabile.
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Tratamentul
Reiki se bazează pe

stimularea forței
vitale și este una

dintre cele mai la
îndemână forme de

refacere fizică și
psihic din Medicină

Energetică.
Aplicați

autotratamentul
Reiki Usui Tibetan,
dacă sunteți inițiat
în această știință a

relaxării și
vindecării



Cunoaşte-ţi
Maestrul
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Lasă-te  Ghidat  şi Învaţă



Bogdan Prosperio este Maestru Reiki Usui Tibetan, cu o experienţă vastă de 3o de ani în
domeniu, primind inițierea pe linia renumitului Maestru William Lee Rand (fondatorul
centrului international de Reiki Training din Statele Unite ale Americii) și deținând diploma
recunoscută la nivel internaţional.
Bogdan Prosperio predă şi susţine Cursuri de Reiki Profesional, atât în ţară și în București, cât
și în străinătate, fiind un Maestru autentic, căruia îi pasă cu adevărat de viața semenilor,
ajutându-i să devina mai sănătoși și mai fericiți. 
Cu rezultate de calitate, confirmări de la foarte mulți cursanți și cu experiență în domeniul
Medicinei Integrative, Maestrul Bogdan Prosperio oferă metode autentice și unice care aduc
beneficii reale de vindecare fizică și spirituală.
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«Întregul Univers este format din Informație și Energie Inteligentă.
Reiki Usui Tibetan precum și celelalte sisteme predate folosesc metode

cu Lumină Divină care ajută la obținerea unor rezultate spectaculoase și
precise pentru diferitele situații de viață »



Calitate Premium
în România

Cursuri şi Iniţieri
fără Riscuri
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Calitate fără  Riscuri


