
 

 

SHAKTILAURA 

  

Laura Vicente, natural de Lisboa 

Terapeuta Floral, Reiki e Leitura de Aura 
“Fluindo pela vida desejo aprender a 
humildade, a simplicidade e a compaixão, 
na procura da melhor forma de poder doar 
o meu amor ao mundo.” 

 Neste percurso fui abençoada por 
algumas manifestações supremas de 
amor, com as quais trabalho actualmente: 

 

- Reiki 

- Florais de Bach 

- Leitura de Aura 

- Massagem 

- Yoga 

- Meditação e Cristais 

 

Formação em: 

- Florais de Bach: The Dr. Edward Bach Foundation (Dra. Carmen 
Monari); 

- Reiki Essencial (III nível): Monte Mariposa (Mestre de Reiki Angelina 
Ataíde); 

- Massagem Chinesa Tuina: Angel Touch (Dr. Luciano Beltrame); 

- Massagem Ayurvedica: com Dr. José Ruguê – Docente da Academia 
Internacional de Ayurveda em Pune na India e Director da Escola 
Yoga Brahma Vidyalaya no Brasil; 

 

Outras formações: 



- Reiki Estelar 

- Leitura de Aura 

- Tarot 

- Yoga - Biorgonomia, 

- Bioenergia - Merkavah 

- Massagem Geotermal Japonesa 

- Método Dorn Breuss – a saúde através da coluna 

- O Acordar das Deusas 

- Tantra – Sexualidade Sagrada 

- Magia Celta Reclaiming 

- A Arte de Respirar 

- Meditação 

  

 

REIKI ESSENCIAL: TERAPIAS E CURSOS 

 

Reiki é um sistema de cura através 
das mãos muito antigo, com um 
elevado grau de sucesso em todo o 
mundo e cujo método de aplicação 
é muito fácil e seguro, o qual 
desbloqueia o fluxo interior de 
energia vital. 

É preventivo, mantém o bem-estar 
e ajuda em todos os processos de 
cura, não só no plano físico mas 
também a nível mental, emocional 
e espiritual. 

Reiki significa energia universal de vida e de facto pertence a todos 
nós. 

Terapias: 

- Tratamento (com a duração de uma hora) – 30€ © 



- Alinhamento de chakras (a) (com a duração de 1h30) – 35€ © 

- Alinhamento de chakras com cristais (com a duração de 1h30) - 
40€ © 

- Alinhamento de chakras com aconselhamento floral  (b)  (com a 
duração de 2h) – 45€ © 

 

Formação: 

Reiki pode aplicar-se noutros mas também em nós próprios, animais, 
plantas, etc. Para isso é necessária uma iniciação efectuada em 3 
níveis diferentes: o primeiro mais direccionado ao corpo físico, o 
segundo ao corpo emocional e mental, e o terceiro ao corpo espiritual. 
Esta iniciação é recebida dum Mestre de Reiki que durante o seu 
curso passa a arte de curar aos seus formandos. 

- Formação nível 1 – 80€ © 

- Formação nível 2 – 80€ © 

- Formação nível 3 – 90€ ©  (cursos de formação ao domingo com a 
duração de oito horas) 

(a) Chakras são centros de captação e distribuição de energia vital 
que se encontram espalhados pelo corpo, situando-se os sete 
principais ao longo da coluna vertebral. A acção do Reiki atua no 
sentido de desbloquear estes centros energéticos. 

(b)  Sistema floral usado: Florais de Bach. 

© Se porventura existir alguma dificuldade no pagamento destes 
valores por favor não hesite em contactar de forma a encontrar outra 
alternativa. 

 

  



 

FLORAIS DE BACH: CONSULTAS 

 

 Os Florais de Bach são 38 
preparações à base de essências de 
flores de plantas silvestres e árvores, 
cada uma especificamente concebida 
para combater uma das diversas 
dificuldades que o ser humano 
enfrenta no seu caminho de vida. As 
‘tinturas’ das plantas são preparadas 
com flores seleccionadas e água 
solarizada e energizada de 
reconhecido valor terapêutico. 

Estas preparações ajudam a gerir as 
exigências emocionais da vida 
moderna e são harmonizadores do 
equilíbrio emocional. Os sentimentos de medo, ansiedade, raiva e 
desespero (assim como outros) podem acarretar desequilíbrios 
orgânicos que resultam do facto das energias vitais estarem a ser 
bloqueadas ou canalizadas de modo errado. Os florais visam atingir a 
raiz dos problemas, erradicando a causa dos conflitos. À medida que o 
organismo vai sendo harmonizado como um todo, os sintomas vão 
gradualmente desaparecendo. 

Muito útil em casos de: 

- Transtornos psicológicos e emocionais 

- Libertação de medos, angústias, dúvidas, ansiedade, culpa 

- Alívio da ansiedade e preocupação e outros estados mentais 

- Diminuição da tensão nervosa e irritabilidade 

- Incentivo à coragem e poder de decisão 

- Fortalecimento em situações de cansaço extremo e exaustão 

- Problemas de auto-estima/auto-confiança, timidez, insónia, solidão, 
etc. 

Podem ser usados em pessoas idosas, adultos, crianças, mulheres 
grávidas, bebés, animais e plantas. 



Consultas (na presença ou à distância): 

- Mensais, bimensais ou trimestrais, na presença, com a duração de 
1h a 1h30 – 30€ (*) 

- Mensais, bimensais ou trimestrais, à distância, por telefone ou mail – 
25€ (*) 

- Aconselhamento floral com alinhamento de chakras c/ Reiki, com a 
duração de 2h – 45€ (*) 

(*) Se porventura existir alguma dificuldade no pagamento destes 
valores por favor não hesite em contactar de forma a encontrar outra 
alternativa. 

  

 

 


