
Núcleo de Reiki de Portalegre 

Partilha de Reiki e história de vivência no âmbito do Reiki para crianças 

Há uns dias atrás (14/10), surgiu uma situação delicada com a filha de uma amiga 

nossa reikiana. A situação é muito grave porque a criança possui trissomia 21 e já 

realizou três intervenções ao coração. De modo que os pais andam sempre em 

constante sobressalto. 

Foi então que uma outra amiga me mandou um mail a informar que a Mãe estava mal 

porque a Mariana iria ser operada na  quinta-feira seguinte. Se achava por bem falar 

com ela e fazer uma corrente de Reiki. Disse-lhe que sim mas que iria falar com ela e 

começar de imediato. Soubemos então que a pequena Mariana estava amarrada á 

cama e a mãe sentia-se impotente para ajudar. 

Começámos então a realizar Reiki à distância para a mariana com diversos terapeutas 

a ajudar. Por dias consecutivos, foram feitas diversas terapias à pequena mariana, 

inclusive mais que uma por dia dada por cada terapeuta. 

 Quinta-feira, a operação já não acontece e recebo a seguinte mensagem: “Já não há 

cirurgia amanhã, foi adiada por 3 a 4 semanas. Vamos para casa ainda esta semana 

mas em resguardo, sem sair para evitar infeções e depois voltamos.” 

No sábado a seguir, recebo a mensagem da mãe a informar-me para contar com a mãe 

s os dois filhos no evento de Reiki para crianças que iriamos realizar no dia 22.  

Quarta-feira, 22, realizamos o primeiro Reiki para crianças do Núcleo. Quando estamos 

a receber as pessoas, eis que chega a pequena Mariana acompanhada pela mãe e o 

irmão. Ela não me conhece bem mas ao chegar ao cimo das escadas, ofereço-lhe um 

abraço e ela abraça-me durante cerca de cinco minutos. Um abraço de coração, 

transmitindo toda a energia de um ser especial como ela é. Foi um momento único em 

que a comoção tomou conta do local. 

No evento, foi bastante participativa e atenta a ouvir a história que lhes contei acerca 

do aparecimento do reiki. Produziu dois desenhos onde expressou as suas sensações 

do dia. 

No dia seguinte, recebo esta mensagem: “Bom dia, estou grata ao universo pelas 
pessoas q coloca no meu caminho. Obrigado. 
Os miúdos adoraram querem voltar e esta manhã souberam explicar ao pai na 
perfeição o que é o Reiki. Grata, bjos” 
O Reiki age de forma misteriosa… 
Em contraste, o João não quis colaborar no evento. Esteve sempre retirado do espaço 
até ao momento em que fomos dar reiki aos miúdos. Então, como a cadeira dele 
estava vaga, a mãe ocupou-a para receber ela. Foi então que se deu um facto 
interessante… 



O João subiu para o colo da mãe e nunca quis sair de lá. Fui eu que dei reiki à mãe e ia 
projetando reiki no João sem que ele apercebesse, pois quando isso acontecia, 
contorcia-se e desviava-se das minhas mãos. 
Quando foram para casa, a mãe diz que o João tinha receio de que o magoasse e 
queria voltar para receber reiki como os outros miúdos… 
É assim a nossa primeira experiência com estas incríveis crianças. Gratos ao Reiki e a 
eles que nos permitiram estas vivências. 
Grato, João Barreto 
 

 

 



 

 


