
    Todos nós somos um “SER ORIGINAL” sadio e perfeito. Esse Ser Original experimenta a vida através de vários níveis, os 

mais conhecidos são: físico, emocional, mental, energético e espiritual. É sabido que o organismo físico não adoece 

isoladamente, esses níveis estão inter-relacionados e a interferência de um nível sobre o outro é contínua.  

    Muitas vezes a cura de uma doença ou situação não acontece enquanto um só nível for atendido, é necessário tratar o 

indivíduo em sua totalidade levando em consideração vários fatores: fisiológicos, biológicos, nutricionais, crenças, 

relacionamentos, profissão, dinheiro, traumas, inseguranças, medos, sistema familiar etc.  

   O MRI permite verificar e tratar os desvios que interferem na manifestação do EU Original e busca no inconsciente os 

recursos para a reestruturação da Saúde Integral.  

     Por Saúde Integral entende-se um conjunto de informações que busca uma integração sadia e equilibrada nos níveis físico, 

emocional, energético, mental, espiritual e que repercute como satisfação e realização nas áreas afetiva, financeira, familiar, 

profissional, social, saúde e resgate do potencial individual de cada um para uma vida mais plena e mais amorosa.  

O TRATAMENTO COM MRI É INDICADO PARA QUEM? 

- Para pessoas que estão passando por dificuldades em algum setor da sua vida e não conseguem resolvê-lo (profissional,  

relacionamentos, familiar, financeiro, amizades, autoestima, etc).  

- Para pessoas que repetem com frequência padrões que a fazem sofrer. Exemplos: sempre se envolve em relacionamentos 

complicados, está sempre sem dinheiro, tem um problema de saúde e nenhum tratamento funciona, está sempre insatisfeito 

profissionalmente, não consegue encontrar amizades justas e apoiadoras, etc. 

- Para pessoas que queiram investir na integração dos níveis físico, energético, emocional, mental e espiritual.  

-  Para pessoas que sofrem com dores, ansiedade, cansaço, traumas, medos, ciúmes, angústia e alteração da qualidade do 

sono. Para pessoas que necessitem de mudança da atitude mental. 

- Para desativação de alergias, intolerância alimentar e ambiental. 
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