Lista de preços atendimento na pousada

RELAXAMENTO
DURAÇÃO

PREÇO

RELAXANTE............................................................50min.....................180,00
RELAXANTE............................................................80min.....................230,00
TERAPÊUTICA.........................................................50min.....................180,00
TERAPÊUTICA.........................................................80min.....................230,00
TERAPIA DE CURA RECONECTIVA*..........................80min.....................a confirmar
*Através de técnicas de massagem relaxante e terapias vibracionais como Reike, Harmonização dos
Chackras e Tethahealling, promove a reconexão do seu próprio Ser com o Universo.

- Há cobrança de 10% sobre os valores acima informados, referente à taxa de serviço.
Os Preços podem ser alterados sem aviso prévio.

Terapia de Cura Reconectiva promove relaxamento e ajuda a fortalecer a imunidade

Em tempos de pandemia sentimentos como ansiedade e insegurança se multiplicam. Aos poucos, as pessoas
estão buscando viagens curtas, para destinos de natureza, a fim de recuperar o fôlego, e recarregar as energias.
Massagens e tratamentos para corpo e alma, portanto, são bem vindos.
É o caso da Terapia de Cura Reconectiva, tratamento que mistura três técnicas : Reiki, que se utiliza das mãos
para transmissão de energia de uma pessoa para outra, harmonização dos chakras (os centros de energia do
corpo, segundo a cultura hindu), e Thetahealing, meditação que ensina a controlar e alterar os pensamentos,
com a intenção de usar a energia emocional para melhorar a saúde.
Essa Terapia é um tratamento exclusivo da Surya Terapias Holísticas, oferecido no spa da Pousada do Sandi.
Juntando as técnicas vibracionais, em uma sessão que dura cerca de 1h30, a proposta é realizar uma limpeza
energética, que tem como objetivo harmonizar o aspecto emocional e vibracional, contribuindo, naturalmente,
para o fortalecimento da imunidade. “Os óleos essenciais, por exemplo, são utilizados para amenizar o medo,
a ansiedade, auxiliando na recuperação da energia vital”, diz a terapeuta.
Ao chegar ao spa, o primeiro passo é revelar quais são os sentimentos que estão incomodando no momento ou
nos últimos dias. A partir daí, a terapeuta vai misturando técnicas, como massagem nos pés, com óleos
essenciais de lavanda, rosas, hortelã, entre outros pontos do corpo, para alinhamento dos chakras. “Tudo é
personalizado de acordo com as emoções e desafios trazidos pelo cliente”, diz Rita (terapeuta).
A sessão termina ao som da tigela tibetana, selando o ritual autocuidado.

Vale reforçar que todos os procedimentos são feito de acordo com as medidas de saúde e proteção
recomendadas pela OMS.

