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Iniciativas dos Coordenadores
De Janeiro a Julho de 2015, foram publicadas 32 iniciativas dos nossos núcleos
regionais. Estas representam apenas um décimo das iniciativas reais que organizam,
quer através das suas sessões de voluntariado, iniciativas de ação social ou
esclarecimento sobre o que é Reiki.
Se formos a pensar nisso, em termos práticos, são dias e dias de doação, de trabalho
voluntário, que tanto faz parte daquilo que é o Reiki. E isto é notável, que pelo esforço
dos Coordenadores, quer pelos seus voluntários pois todos têm os seus empregos,
obrigações sociais e familiares.
É por isso que Reiki faz sentido, que não é uma moda. Que é uma prática que une
corações e traz bem estar físico, mental e emocional.
Convido-os a conhecerem o trabalho dos núcleos e a convidarem-nos através das
seguintes páginas:
www.associacaoportuguesadereiki.com/nucleosdereiki/
www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal

O meu muito obrigado a todos, Só por hoje, Sou grato!
João Magalhães
Presidente
Associação Portuguesa de Reiki
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AULA NO PARQUE DA PAZ EM ALMADA –
ALUNOS TKM UNIVERSIDADE SÉNIOR D.
SANCHO I DE ALMADA
Janeiro 5, 2015

No dia 9 de dezembro, o Núcleo de Almada da Associação Portuguesa de Reiki (APR), coordenado por Olinda
Ângelo, deu uma aula sobre o tema “Carregar Bagagens Alheias, uma forma de tomar consciência sobre o
que carregamos diariamente no nosso caminho”. Entendermos através do Reiki como nos tratamos e nos
conscientizamos naquilo que nos fazemos sem darmos conta.
Foram feitos exercicios de libertação energética de determinadas situações que nos desequilibra. O caminho
é longo e descuidamos na maioria dele a atenção a nós próprios, desta forma ficámos em alerta do que
podemos fazer com o Reiki e os Cinco Principios em nosso benefício. Quando o investimento não é
proporcional ao retorno, ou seja, damos mais do que recebemos na vida, nos relacionamentos humanos ou
profissionais, é porque estamos desatentos ao nosso estar. Desta forma, chegou o momento de revermos o
que estamos a fazer com o nosso precioso tempo. O peso e o cansaço nos tornam insensiveis à beleza do que
nos rodeia, por falta de atenção de cuidarmos de nós. A mania de fugirmos de nós, e procurarmos ocupar
nossa mente mais com os outros, leva-nos ao sofrimento, à mágoa, à preocupação, ao controle, à ansiedade,
ao excesso de ze-lo pelos outros…
O medo de olhar para a própria vida, leva-nos a preferir tomar conta dos outros, uma forma de
manipularmos o nosso próprio confronto. O Reiki faz-nos ver e sentir que chegou a hora de nos
identificarmos e começarmos uma limpeza, para transmutarmos e jogar fora o lixo mental que não interessa
e nem sequer é nosso. Por fim o caminho torna-se mais leve. Vamos somente carregar a nossa “mala” ou
“bagagem” que já por si só, tem um peso dificil de suportar. O Reiki faz-nos ver e sentir que a vida de cada
um deve ser suportada pelo próprio, com bases mais suaves, pois os relacionamentos cumplices e
equânimes, acabam por se tornar mais amorosos, atenciosos, sem cobranças e a liberdade abre muito mais o
caminho.
Só Por Hoje Somos Gratos!!!

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/01/05/aulaparque-da-paz-em-almada-alunos-tkm-universidade-senior-d-sancho-de-almada/
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InVISTA na Solidariedade
Janeiro 7, 2015
Este ano o Núcleo de Guimaraes da Associação Portuguesa de reiki e CENIF Social, criaram o projeto InVISTA
na Solidariedade, e durante as semanas que antecederam o Natal, foi feito o apelo para angariação de
alimentos, roupa e brinquedos para distribuir por sete famílias carenciadas de Fafe. Após o apadrinhamento
de várias pessoas, o grupo da Juventude Positiva, esteve bastante empenhado a preparar os embrulhos de
brinquedos e roupas que foram depois entregues por algumas das voluntárias do Núcleo de Guimaraes e
CENIF Social, na escola EB1/JI de Arões, em Fafe. Os jovens da Juventude Positiva ficaram felizes por terem
ajudado a tornar o Natal daquelas crianças mais sorridente!
Marta Pacheco

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/01/07/invista-na-solidariedade/
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Núcleo de Guimarães em Natal Solidário
Janeiro 23, 2015
As voluntárias do Núcleo de Guimarães da Associação Portuguesa de Reiki e do CENIF Social, uniram-se e
formaram o grupo Reiki Girls, com o objetivo de dinamizar atividades de voluntariado junto das instituições
parceiras do Núcleo de Guimarães da APR e CENIF Social.
Neste sentido, no Natal de 2014, o presente das Reiki Girls, foi recolher sorrisos com cantares, boa
disposição e muito amor ao Lar de Mascotelos e o Lar da CERCIGUI onde é realizado voluntariado em terapia
Reiki.
Em 2015 cá estaremos para mais solidariedade, porque ser solidário também é um dos nossos princípios!!

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/01/23/nucleo-de-guimaraesem-natal-solidario/
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O Núcleo de Almada no dia 04 de
Dezembro de 2014 Deu Uma Palestra Na
Casa Do Artista
Janeiro 23, 2015

O Núcleo de Almada começou o voluntariado na Casa do Artista no dia 31 de Maio de 2012, e, ao fim deste
tempo todo de experiência, convivio e doação de Amor com Reiki, recebemos um convite de Ricardo
Madeira, Animador Socioeducativo, especializado em Gerontologia Social, para darmos uma palestra sobre
Reiki e o Voluntariado.
A palestra foi sobre:







O que é o Reiki?
Sua prática
Uma filosofia de Vida com Cinco Princípios
Sua aplicação
Auto aplicação
O Voluntário e os Seniores

Entre outros assuntos de interesse fundamentais, com esclarecimento de dúvidas.
Com o depoimento de Ricardo Madeira, no Boletim Informativo da Casa do Artista sobre uma Sessão de Reiki
e o Testemunho de uma Residente sobre o mesmo. Agradecemos a parceria com o Ricardo Madeira pelo
apoio. Somos GRATOS por tudo, e, pelo Trabalho Honesto de todos os Voluntários que fazem parte deste
projeto e principalmente ao nosso Coordenador Valter Jacinto, que sempre se disponibiliza para apoiar-nos.
Olinda Ângelo

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/01/23/onucleo-de-almada-dia-04-de-dezembro-de-2014-deu-uma-palestra-na-casa-artista/
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Núcleo de Guimarães lançou o desafio de
fazer banhos de bondade pública
Janeiro 23, 2015
“A Cátia precisa tanto de um aparelho auditivo, que até para ao Cristiano Ronaldo já escreveu a pedir ajuda.”
mãe da Cátia
Em Setembro o núcleo de Guimarães da Associação Portuguesa de Reiki lançou o desafio de fazer banhos de
bondade pública. Algumas pessoas foram nomeadas e a Manuela Mendes foi uma delas. Aqui está sua
bondade:
https://www.facebook.com/video.php?v=1463810570550451&set=vb.1463148763949965&type=3&theater
O núcleo procurou junto de algumas entidades alguém que precisasse deste aparelho e surgiu a ação social
da Camara Municipal de Vila Verde, através da Dra. Alexandrina que nos apresentou a Cátia! Tem 22 anos
um sorriso lindo e timido e com uma surdez quase completa que lhe está a causar muitos problemas de
auto-estima. Precisava urgentemente de um aparelho auditivo, mas não tinham recursos para o pagar.
A mãe da Cátia dizia: “A Cátia precisa tanto de um aparelho auditivo, que até para ao Cristiano Ronaldo já
escreveu a pedir ajuda.”
Desta vez, não foi o Cristiano Ronaldo, mas sim a boa vontade de uma praticante de Reiki.
E, sim há finais felizes!E este é mais um final feliz! Foi mesmo muito bom ver a alegria estampada no rosto
desta jovem.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/01/23/nucleo-de-guimaraes-lancou-o-desafio-de-fazer-banhos-debondade-publica/
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O NÚCLEO DE ALMADA TRABALHA COM A
DANÇA DA VIDA E O REIKI A EXPRESSÃO
CORPORAL INDIVIDUAL NA TKM
UNIVERSIDADE SÉNIOR D. SANCHO I DE
ALMADA
Janeiro 26, 2015
A dança é a libertação da alma. É a liberdade espontanea e sentida corporal, de cada individuo.
A libertação das emoções contidas e estagnadas no corpo mental/ emocional, provocam graves lesões nos
pontos marmas, originando bloqueios, devido à não libertação de determinadas energias que não são
transmutadas no momento certo do choque. Ao dançarmos libertamos essas energias condensadas nesses
pontos bloqueados. Só damos conta que estamos bloqueados quando as dores fisicas se manifestam. Antes
de qualquer trabalho que faço com Reiki, permito aos alunos esse desbloquear e libertação. Dança e as
palmas. As palmas transmutam com o bater das mãos uma na outra e irradiam energia para essa
transformação.

Após este trabalho o aluno sente-se mais leve, liberto, conjugando a respiração pranayama ao mesmo
tempo com a dança. A dança é uma sequência, voltada para cada parte do nosso corpo, com o objetivo de
desbloquear toda e qualquer energia a bloquear o corpo.
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Através do relaxamento e da respiração adequadas, conseguimos desbloquear essas mesmas energias mais
profundamente.
Em cada parte do nosso corpo existe uma concentração de forma energética consciente ou inconsciente, de
pensamentos no nosso corpo emocional/ mental, cujas energias acumuladas, estão nas áreas da coluna,
costas, ombros, cervical, joelhos, barriga das pernas, cotovelos, etc.
Então, através da conscientização do movimento, do ritmo e da emoção, que a música provoca na célula, dános a possibilidade da libertação dessas densas energias, proporcionando-nos liberdade de expressão,
sensualidade e com a beleza do movimento, elevando a nossa auto estima, desenvolvendo uma vida nova de
estado de consciência mais liberal.
De seguida formamos a roda Mawashi, com as mãos em posição Gassho, mantramos os Cinco Princípios do
Reiki. Fechamos o círculo, ficando de mãos dadas e numa união recebemos e damos Reiki num trabalho
Grupal.
Sou imensamente GRATA por toda a orientação que tenho para que este Trabalho Honesto possa ser
partilhado, por toda a CONFIANÇA que deposito na Técnica Complementar REIKI.
Olinda Ângelo

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/01/26/onucleo-de-almada-trabalha-com-danca-da-vida-e-o-reiki-expressao-corporal-individualna-tkm-universidade-senior-d-sancho-de-almada/
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Voluntariado Núcleo de Évora –
Cerciestremoz
Fevereiro 3, 2015
“O Núcleo Regional de Évora da Associação Portuguesa de Reiki coordenado por Fernanda António e Fábio
Bazílio iniciou no dia 02 de Fevereiro de 2015 o projeto de voluntariado em Estremoz. Para que este desafio
fosse possível contámos com o extraordinário trabalho no terreno da Terapeuta Vanessa Barriga, o apoio da
Terapeuta Mónica Santos e acompanhamento da coordenadora do Núcleo Fernanda António.

Como o lema proposto pela própria instituição CERCIESTREMOZ para esta 1.ª fase de implementação do
projeto de voluntariado de Reiki se intitula “Cuidar de quem Cuida” …demos nesta dia início a esta
extraordinária experiencia…cuidando daqueles que todos os dias cuidam dos utentes que frequentam esta
instituição.
Este projeto decorrerá todas as segundas-feiras entre as 16h30 e as 18h00 nas instalações da
CERCIESTREMOZ
Somos gratos…
Ao Engenheiro Jorge Canhoto e á Dr.ª Luísa Carraça que amavelmente nos receberam…Fica um
agradecimento especial á Vanessa Barriga (que coordenará este projeto).Como nos transmitiu o nosso amigo
Válter Jacinto…com a sua experiência e ensinamentos no âmbito da formação de voluntariado:

“Com humildade e sabedoria, percorre-se um caminho do tamanho do mundo”.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/02/03/voluntariado-nucleo-de-evora-cerciestremoz/
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Reiki a Animais em Contexto Hospitalar e o
Projeto Patinhas de Luz – por Andrea
Domingos
Fevereiro 10, 2015
Andrea Domingos, voluntária e membro do Nucleo de Reiki de Santa Maria da Feira – APR, elaborou um
trabalho para o Hospital Veterinário do Porto, em Janeiro de 2015, sobre Reiki a Animais em Contexto
Hospitalar, falando sobre o nosso projeto Patinhas de Luz.

Foi uma excelente iniciativa que teve todo o nosso apoio e o apoio da Clinivet.
Este trabalho serve como esclarecimento à terapia de Reiki a animais, sendo uma mais valia, como terapia
complementar em ambiente hospitalar.

Andrea Domingos com Drª Adriana Prata e Cátia Duque
O nosso agradecimento à Andrea pelo excelente trabalho
e à Drª Adriana pela sua colaboração.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/02/10/reikianimais-em-contexto-hospitalar-e-o-projeto-patinhas-de-luz-por-andrea-domingos/
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O Núcleo de Cascais da APR, esteve no
CASP – CENTRO APOIO SOCIAL DO PISÃO
no âmbito do Projeto “Cuidar de quem
cuida”
Fevereiro 13, 2015
O Núcleo de Cascais da APR, esteve presente no passado dia 5 de fevereiro no CASP – CENTRO APOIO
SOCIAL DO PISÃO – numa ação de divulgação no âmbito do Projeto “Cuidar de quem cuida”.

Vamos celebrar o protocolo de Voluntariado a iniciar no próximo mês de março destinado a todos os
técnicos (cuidadores) que assim o desejem. O nosso muito obrigado à Dra. Soraia Brito, à Dra. Manuela Dias
e Dra. Raquel Ramalho e a todos os participantes, pela atenção e participação.
A prática de Reiki é um auxiliar super valioso para cuidar de quem cuida.
Já temos uma lista de interessados em receber Reiki e alguns em fazer a formação do nível I.
A CASP é uma estrutura que data dos anos 40, pertence ao Instituto da Segurança Social, IP, gerido pela
Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Acolhe em regime de internamento adultos com patologia
psiquiátrica de ambos os sexos (275 homens e 65 mulheres), cujo quadro psicossocial requer cuidados
básicos de subsistência e de saúde integral que engloba aspectos físicos, psíquicos, sociais, ocupacionais e de
reabilitação.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/02/13/onucleo-de-cascais-da-apr-esteve-casp-centro-apoio-social-pisao-ambito-projeto-cuidarde-quem-cuida/
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Curso preparatório para Voluntariado REIKI
programado pelo Núcleo de Albufeira
Fevereiro 24, 2015
No dia 22 realizou-se mais um curso preparatório para voluntariado REIKI, programado pelo Núcleo de
Albufeira, tendo em vista a preparação de voluntários para alguns dos projetos de voluntariado REIKI , que
irão desenvolver. Agradecemos a todos os participantes a sua disponibilidade e agradável partilha. Foi muito
bom contar também com a presença da Teresa (coordenadora do núcleo de Faro) que brevemente irá
desenvolver projetos de voluntariado na sua área.
Ao Vitor Valente, um fraterno agradecimento pela partilha e organização.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/02/24/curso-preparatorio-para-voluntariado-reiki-programado-pelonucleo-de-albufeira/
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A Arte aplicada ao Reiki – testemunho e
expressão
Março 3, 2015
Criámos um desafio com um momento criativo, cujo tema foi o Reiki e a experiência dos voluntários do
Núcleo – organizado pelo nosso querido amigo e artista plástico André Costa.
Este quadro expressa o nosso lema: Reiki em Movimento. Uma fusão de vibrações de cores e energia que sai
das mãos de reikianos, aliado ao poder da unidade, apesar de sermos todos diferentes. Temos algo que nos
une: o Reiki e o Amor. Grata a todos os que participaram. Que seja o primeiro de muitos :)
Aqui ficam as fotos:
Os artistas :)

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/03/03/arteaplicada-ao-reiki-testemunho-e-expressao/
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JANEIRAS SOLIDÁRIAS pelo Núcleo de
Guimarães
Março 10, 2015
As Reiki Girls no passado mês de Janeiro, cantaram as janeiras no Nucleo de Guimaraes da APR, com o
objetivo de angrarias lanches (pacotes de leite ou sumos individuais e croissants, madalenas, bolachas e
afins) para doar às crianças da Fraterna.
Vamos cantar as janeiras
Vamos cantar as janeiras
As Reiki Girls de Guimarães
Andam muito cantadeiras!!!
É bom ser solidário!!!
É fácil, é barato e enche os corações!! Desde já obrigada a todos os que contribuiram para esta causa!

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/10/janeiras-solidarias-pelo-nucleo-de-guimaraes/
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Voluntariado na Casa da Criança pelo
Núcleo da Guarda
Março 12, 2015

O grupo de voluntariado do Núcleo da Guarda da Associação Portuguesa de Reiki (APR) realizou, no dia 7 de
março, a sua primeira ação de voluntariado na Casa da Criança .
O Núcleo Regional da Guarda da Associação portuguesa de Reiki tem como objetivo realizar mensalmente
ações de voluntariado junto das instituições no distrito da Guarda.
As instituições interessadas em voluntariado de Reiki podem contactar-nos através do e-mail:
reikinaguarda@gmail.com.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/12/%e2%80%8bvoluntariado-na-casa-da-crianca-pelo-nucleo-daguarda/
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Reiki em Comemoração pelo Dia da Mulher
– Núcleo de Stª Mª da Feira
Março 13, 2015
Na passada segunda-feira, oferecemos Reiki, dedicado ao Dia da Mulher, a todas as funcionárias da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com o Plano de Igualdade de Género. Este evento vem
também ao encontro do tema deste ano da Associação Portuguesa de Reiki – Monte Kurama: 2015 – Cuidar
de Quem Cuida.
Seguem algumas imagens deste encontro

Em parceria com :

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/03/13/reikiem-comemoracao-pelo-dia-da-mulher-nucleo-de-sta-ma-da-feira/
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Núcleo apoia Projeto Futuro – 100 Mil
Árvores
Março 16, 2015
Hoje fomos ao Parque das Ribeiras do Uíma, em Fiães/Lobão, Santa Maria da Feira, para apoiar e participar
num projeto muito importante, que engloba a Área Metropolitana do Porto.

O FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto – é um esforço planeado e
coordenado de várias organizações e cidadãos com o objectivo de criar florestas urbanas nativas nesta
região, que precisa de enriquecer a sua biodiversidade, sequestrar carbono, melhorar a qualidade do ar,
proteger os seus solos e contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Por isso resume-se numa
palavra – FUTURO. Porque não existe futuro sem árvores. Este projeto engloba áreas como Vila do Conde,
Gondomar, Maia, Arouca, Santa Maria da Feira, Trofa e Valongo. Esta atividade em especial foi desenvolvida
no âmbito do FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto, organizada pela
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o CRE.Porto e a Junta de Freguesia de Fiães. As árvores (todas
nativas) são fornecidas pelo Projeto Floresta Comum. É cofinanciada pelo ON.2.
Seguindo a Filosofia de Vida que o Reiki nos presenteia, sabemos que ser bondoso não é só ajudar e cuidar do
próximo, mas de tudo o que vive, de tudo o que existe e vibra, da nossa casa, no Planeta.Ajudar a plantar
novas árvores no nosso concelho é criar um novo futuro, mais saudável e justo. Como não podia deixar de ser,
cuidámos delas, plantámos-las e demos-lhe reiki :)
O objetivo de hoje era plantar 800 árvores, para se juntarem às 300 plantadas em novembro do ano passado,
e foi conseguido. Seguem as fotos

Somos muito gratos por este experiência, que venham muitas mais :)
Agradecemos em especial à Engª Marina Rodrigues, da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pelo seu
convite e iniciativa. Para saber mais sobre este projeto, siga o link: http://www.100milarvores.pt

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/16/nucleo-apoia-projeto-futuro-100-mil-arvores/
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Núcleo de Setúbal leva Reiki à Escola
Secundária Sebastião da Gama
Março 16, 2015

Paula Moreira coordenadora do Núcleo de Setúbal da APR esteve na ESSG a explicar os benefícios do Reiki –
Terapia Complementar e integrativa.
O convite inicial surgiu da Prof.ª Ana Isabel Coelho da Escola Secundária Sebastião da Gama (Professora de
Educação Moral e Religiosa Católica e também responsável pelo projecto Saúde na Escola), que solicitou o
esclarecimento sobre o que é o Reiki e como funciona para uma das suas turmas do 10.º ano do ensino
vocacional.
Com a ajuda de Valter Jacinto (Coordenador Geral da APR) foi elaborado o trabalho apresentado no dia 2 de
Março, que despertou interesse e ocasionou um bom momento a todos os presentes.
Entretanto, o Professor João Santos, também docente na ESSG da Área Vocacional, ouvindo a opinião da sua
colega sobre este assunto, solicitou a presença da Coordenadora do Núcleo nas suas aulas a fim de motivar
os seus alunos, de 3 turmas do 8.º, 10º e 11ª ano, que tem vindo a prestar esclarecimentos e a dar apoio nas
aulas, dando encorajamento não só pela prática da Filosofia de vida inerente ao Reiki, como também e
sobretudo pela Terapia em si.
O Reiki entrou na ESSG e ainda vai continuar.
Só por hoje sou GRATA _/|\_

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/16/nucleo-de-setubal-leva-reiki-a-escola-secundaria-sebastiao-dagama/
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REIKI DANCE – na TKM Universidade Sénior
D. Sancho I De Almada
Março 19, 2015
O Núcleo de Almada, estreou na TKM Universidade Sénior D. Sancho I de Almada, Reiki Dance.
O meu objetivo nas aulas de Reiki, é associar outras técnicas de equivalência como ferramentas, para dar aos
alunos, uma elevação energética e proporcionar a sua própria cura. Nas aulas de Reiki Dance, tento
proporcionar uma libertação mais solta, mais liberta, mais confiante, mais relaxada, e mais alegre, criando
um espaço, cujo aluno se sinta mais à vontade, onde pode experienciar e despender uma maior energia
condensada em seus corpos inferiores, para transmutar mais facilmente suas energias estagnadas. É muito
positivo visualizar as várias posturas de cada aluno. O efeito foi positivo, apesar de cansativo, por que num
espaço de tempo de 45 minutos, tive que avançar mais rápido nas músicas para conseguir e obter o meu
objetivo. Minha expetativa é proporcionar uma mudança mais radical e ativa na vida de cada aluno.
Esta fusão energética permite uma nova ressonância, que vai abrir a pineal e facilitar e promover a cura, a
criatividade e bem-estar, apesar do cansaço inicial.
Significado da Dança
Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som
de várias músicas. A arte de dançar, era praticada primitivamente em diferentes ocasiões; no período das
colheiras, nos rituais aos deuses, na época de caça, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou
ainda, em homenagem à Mãe Natureza, Gaia. Dançar é a arte considerada mais completa, por exprimir as
mais simples e as mais fortes emoções. É a arte como meio de adquirir conhecimento ou como opção de
lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e uma forma importante de comunicação. Na dança
o individuo expressa seu estado de espirito. No antigo Egito, já se realizava as chamadas danças
astroteológicas (teologia baseada na observação dos astros) em homenagem a Osíris. Na Grécia era
vinculada nos famosos jogos olímpicos. A dança é caracterizada pelo uso corporal, seguindo movimentos
previamente estabelecidos (coreografia), neste caso, os alunos estabelecem seus próprios movimentos, eles
são improvisados (dança livre). Na maior parte das situações, a dança, com passos rítmicos é acompanhado
ao som e compasso da música, que envolve expressão de sentimentos potenciados por ela. A dança existe
como manifestação artística, como forma de divertimento ou cerimonial.
Dançar é uma forma de alimento para a Alma, um alento para o espirito. Durante a dança existe o riso, o
sorriso, o comentário, as expressões são variáveis, que dá para fazer uma leitura mais precisa de quem
temos na frente, a forma como a pessoa se liberta ou não, dá para fazer uma análise mais profunda da
postura da pessoa. Os comentários dos alunos foram positivos e gratificantes.
Sou imensamente GRATA por todo o processo que experienciámos e partilhámos nestes dois períodos
escolares. O intercâmbio é muito positivo de ambas as partes.
Pela CONFIANÇA que deposito no Universo, faço um Trabalho HONESTO, CALMO com toda a minha
BONDADE de Amor Incondicional.
Olinda Ângelo

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/03/19/reikidance-na-tkm-universidade-senior-d-sancho-i-de-almada/
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Núcleo de Reiki da Guarda divulga terapia
junto de doentes, idosos e cuidadores
Março 25, 2015
No dia 18 de Março realizamos uma sessão de Voluntariado no Centro de Dia de Maçainhas, desta vez
para os cuidadores a quem enviamos a nossa profunda gratidão pelo seu trabalho.
Foi para nós um privilégio partilhar Reiki com estes cuidadores que tornam o dia a dia dos nossos
idosos menos solitários e contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias.
Enviamos a toda a equipa um profundo agradecimento pela forma gentil como nos acolheram.

Reiki no noticiário da SIC :

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-03-20-Nucleo-de-Reiki-da-Guarda-divulga-terapiajunto-de-doentes-idosos-e-cuidadores
“…O núcleo de Reiki da Guarda está a divulgar a terapia junto de doentes, idosos e cuidadores. Já em
aplicação nos hospitais da Covilhã e do Fundão, o grupo também quer alargar o trabalho ao Hospital da
Guarda e aumentar o número de voluntários…”
grata _/|\_
Aldina Santos

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/25/nucleo-de-reiki-da-guarda-divulga-terapia-junto-de-doentesidosos-e-cuidadores/
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Formação de voluntários de Reiki do núcleo
regional da Guarda
Março 27, 2015
No dia 25 de Março realizamos a formação de voluntários de Reiki do núcleo regional da Guarda da
APR
Envio a minha gratidão a todos os voluntários que estiveram presentes.

Objetivos do Voluntariado de Reiki.
O núcleo de Reiki da Guarda tem como objetivo estabelecer protocolos de Reiki com as instituições do
distrito da Guarda trazendo aos seus utentes e cuidadores maior estabilidade física e emocional.
DESTINATÁRIOS:
Seniores, auxiliando na mobilidade, memória e qualidade de vida.
Jovens carenciados, promovendo hábitos de vida saudável, autoestima, equilíbrio e objetivos de vida.
Pessoas com deficiências, auxiliando ao seu equilíbrio.
Pacientes oncológicos.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/03/27/formacao-de-voluntarios-de-reiki-do-nucleo-regional-da-guarda/
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Núcleo de Almada deu uma palestra sobre
“CUIDAR DE QUEM CUIDA” através da TKM
Universidade Sénior D. SANCHO I de
Almada na Escola Secundária de Cacilhas
Abril 21, 2015
O REIKI É A ARTE SECRETA DE CONVIDAR À FELICIDADE!
No dia 17 de Abril pelas 15h a Coordenadora do Núcleo de Almada, Olinda Ângelo e o vice- presidente
Valter Jacinto, estiveram presentes na Escola Secundária de Cacilhas a dar uma Palestra sobre “CUIDAR DE
QUEM CUIDA!”, para reikianos e não reikianos. Foi bastante positivo, as manifestações foram apropriadas
ao exercicio do conteudo da palestra. Qualquer pessoa pode entrar no processo da Meditação para um
melhor bem-estar no deu dia-a-dia, trabalhando formas de pensamento positivas para Cuidar de quem
Cuida!
Os tópicos da palestra foram:







PENSAMENTOS
PAZ
UNIÃO
CHAMA TRINA
MEDITAR
AMOR

Todo o pensamento na mente humana envia uma onda eletromagnética, a partir da base do coração, que
tem um efeito mensurável no mundo em que vivemos. Cada pensamento envia uma poderosa onda de
informação, que ajuda a moldar o mundo à nossa volta. Cada pensamento diferente envia uma frequência
diferente. A força do pensamento é incalculável, por isso a atenção que devemos ter aos nossos
pensamentos é demasiado importante. Somos co-criadores de formas de pensamento, não esqueçam.
Tudo o que nós precisamos fazer é simplesmente Meditar todos os dias, para criarmos uma nova
Consciência de Amor Incondicional e Paz Internos.
O Sr. Coronel de Engenharia José Baptista Evaristo, presenteou a APR com o Símbolo da Universidade D.
Sancho I de Almada.
Olinda e Valter Jacinto, Somos GRATOS a todos os Presentes, que se disponibilizaram a doarem vosso
tempo ao nosso Tempo! Amor & Luz em nossos Corações!
http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/04/21/nucleo-dealmada-deu-uma-palestra-sobre-cuidar-de-quem-cuidaatraves-da-tkm-universidade-senior-dsancho-i-de-almada-na-escola-secundaria-de-cacilhas/
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Workshop Prático na CAAPP
Abril 21, 2015

Ola Amigos:))
Aqui fica o resultado do Workshop Prático de Reiki, realizado no passado dia 18 de Abril no CAAPP em
Paredes, com o apoio do Posto de Turismo e o Vereador DR: Pedro Dinis Mendes. Depois do workshop teve
lugar uma Meditação na Mandala da Paz . Fantástica energia .
Foram entregues certificados de presença, elaborados pela colaboradora do CAAPP , Fernanda Queiroz. _/\_

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/04/21/workshoppratico-caapp/
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Reiki Solidário em Penafiel
Abril 27, 2015
Ola Amigos:)
Este Reiki Solidário realizado, neste Domingo dia 26 de Abril, superou as espectativas a todos os níveis. Aqui
fica o resultado dos alimentos obtidos e roupa. Vão alimentar e vestir 5 FAMILIAS.
GRATO de Coração a todos os que contribuíram _/\_
GRATO pela presença dos Voluntários:
Manuel Teixeira, Sandra Poiares, Vítor Sousa, Fátima Moreira, Arlindo e Crislene.
_/\_

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/04/27/reikisolidario/
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Mães Felizes – Workshop Gratuito pelo
Núcleo Regional de Paços de Ferreira
Maio 4, 2015

Neste domingo, dia 3 de Maio, o Núcleo Regional de Paços de Ferreira efetuou um Workshop Gratuito
considerando a máxima- Cuidar de quem Cuida , as mães que apresentam um papel fundamental e por isso
merecerem um miminho.
Os Temas abordados foram :
1- Os 5 princípios para mães Fantásticas
2 – Ferramentas para ser uma Mãe mais Feliz
Este Workshop teve ainda uma oferta/sorteio :
– Um Curso Reiki Nível 1
– Chá
A formadora deste foi a Dra.Lurdes Rocha
Coordenadora Núcleo Ass. Port. Reiki- Paços Ferreira

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/05/04/maes-felizes-workshop-gratuito-pelo-nucleo-regional-de-pacosde-ferreira/
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Núcleo de Santa Maria da Feira faz
surpresa aos Voluntários e Alunos do
Núcleo
Maio 4, 2015

Oferta aos voluntários e alunos do Núcleo, no dia 25 de Abril, com uma Tertúlia de Dança Folk, através da
Coreto – Associação para a Promoção de Artes e Culturas Tradicionais, com o apoio do Orfeão da Feira, que
gentilmente nos cedeu o espaço para o evento.
Inspirado no tema deste ano da Associação Portuguesa de Reiki – Monte Kurama “Cuidar de Quem Cuida”,
criou-se uma surpresa há muito merecida aos nossos voluntários e alunos que se dedicam ao Reiki na
comunidade e ao apoio social.
Foi um momento fantástico, em que se celebrou a liberdade, a inter-ajuda, a alegria e o Reiki.
Agradecemos aos membros do Coreto, pela sua energia e dedicação, que nos ensinaram, orientaram e
dançaram connosco.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/05/04/nucleo-de-santa-maria-da-feira-faz-surpresa-aos-voluntarios-ealunos-do-nucleo/
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Núcleo Regional de Paços de Ferreira
realizou o evento Mães Felizes – Workshop
Gratuito
Maio 5, 2015
Venho comunicar o resultado do evento Mães Felizes ( workshop) do dia 3 Maio

Deu-se especial relevo ao papel de mãe na transmissão e modelagem de valores na educação dos filhos,
assim como à comunicação baseada no Amor. Os 5 princípios do reiki foram exemplificados no âmbito das
competências maternais e foram dados recursos para aplicação dos mesmos.Houve boa aceitação e bom
feedback do público presente que calorosamente participou nas dinâmicas sugeridas.A formadora e
organizadora do evento foi a Dra.Lurdes Rocha, Coord. núcleo APR Paços de Ferreira, participando como
convidada a Dra. Ana Sónia, Life Coach e Formadora, cuja presença o núcleo agradece.
” Lançando sementes de AMOR para um novo mundo”

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2015/05/05/onucleo-regional-de-pacos-de-ferreira-realizou-o-evento-maes-felizes-workshop-gratuito/
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Campanha Solidária angariação de bens
alimentares pelo Núcleo de Guimarães
Maio 21, 2015
O núcleo de Guimarães da APR lança, mais uma vez, uma campanha solidária de angariação de bens
alimentares para doar a algumas famílias carenciadas, já anteriormente referenciadas pelo núcleo! Deste
modo, e numa tentativa de lançar alguma competição saudável para a actividade, o Núcleo de Guimarães
promove o concurso “Quem Quer Ser Solidário?”, apelando a todos aqueles que estão ligados ao núcleo,
através do Cenif Guimarães, ou seja, alunos de Reiki, alunos de Yoga e Pilates, e ainda pacientes e amigos do
Cenif, a contribuir para esta causa, enchendo as caixas disponíveis para o efeito nas instalações do Cenif
Guimarães/ núcleo de Guimarães da APR.

Embora haja uma componente competitiva, não é importante quem angaria mais alimentos! O importante é
que a generosidade de todos possa fazer sorrir aqueles que mais precisam! Porque afinal… Todos juntos
fazemos a diferença !!

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/05/21/campanha-solidaria-angariacao-de-bens-alimentares-pelo-nucleo-deguimaraes/
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Sessões de Voluntariado pelo Núcleo da
Guarda na ASTA (Associação Sócio
Terapêutica de Almeida)
Maio 25, 2015
No Dia 09 de Maio o Núcleo da Guarda esteve na Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA)
Partilhamos aqui as imagens da nossa sessão de voluntariado .
Foi um dia inesquecível para todos os voluntários e um privilégio partilhar Reiki com estes seres tão Especiais e
Maravilhosos. Expressamos a nossa gratidão aos utentes e à ASTA por nos acolherem no seu espaço.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/05/25/sessoes-de-voluntariado-pelo-nucleo-da-guarda-na-astaassociacao-socio-terapeutica-de-almeida/
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Nucleo de Penafiel em Chá com Partilha
Junho 1, 2015
Ola Amigos :)
No passado dia 25 de Maio foi o Chá com Partilha, antes das férias dos utentes da ADISCREP. O Nucleo de
Reiki de Penafiel presenteou os utentes que usufruíram de Reiki , em voluntariado, durante estes 6 meses
decorridos com Amor Incondicional com um Girassol á escolha, que tinha um poema do Imperador Meiji em
cada um, que teve como referência esta filosofia de Vida.
Em troca recebemos um saco da Quinta da Aveleda recheado de coisas boas, partilhadas no Nucleo de Reiki
de Penafiel.

GRATO pela Partilha, Prof Sofia Leal:))
GRATO aos voluntários presentes durante este voluntariado, pois vamos continuar por mais 1 ano:)))))
Arlindo; Sandra Poiares; Ascensão Costa, Fatima Moreira; Vitor Sousa; Susete Rodrigues.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/06/01/nucleo-de-penafiel-em-cha-com-partilha/
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Núcleo Regional de Évora promoveu Curso
Preparatório de Voluntariado
Junho 3, 2015
O Núcleo Regional de Évora da Associação Portuguesa de Reiki coordenado por Fernanda António e Fábio
Bazílio promoveu no passado dia 31 de Maio o 2.º Curso Preparatório de Voluntariado de Reiki realizado em
Évora.
Agradecemos a todos aqueles que nesta data iniciaram connosco este “grandioso” desafio…ser Voluntário de
Reiki ♥
Agradecemos a disponibilidade do colega Valter Jacinto que amavelmente se juntou a nós neste dia e que
está no coração de todos nós.

“Com humildade e sabedoria percorre-se um caminho do tamanho do mundo”
O Projeto “Alentejo com Reiki conta neste momento com 40 voluntários”…felizes por estarmos, sentirmos e
trabalharmos juntos!
Contactos do Núcleo Regional de Évora da Associação Portuguesa de Reiki:
Coordenadores: Fernanda António e Fábio Bazílio

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/06/03/nucleo-regional-de-evora-promoveu-curso-preparatorio-devoluntariado/
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Workshop CUIDAR de MIM realizado pelo
Núcleo de Paços de Ferreira
Junho 4, 2015
O Núcleo APR Paços de Ferreira realizou o workshop Cuidar de Mim, no dia 30 de Maio 20015, em Paços de
Ferreira, tendo contado com a presença de um maravilhoso grupo de enfermeiras. Dada a importância do
bem-estar e equilíbrio daqueles que passam muitas horas a cuidar dos outros, foram facilitadas estratégias e
metodologias para a gestão do stress e da energia pessoal, sempre numa lógica de amor próprio e amor
pelos outros.

As jovens enfermeiras participaram com entusiasmo e partilharam alguns dos seus desafios pessoais e
profissionais, enriquecendo as temáticas abordadas e criando interação ao longo do evento. Programa do
workshop:
Gestão da energia: Corpo físico, mental, emocional e espiritual.
Aprender a reconhecer desequilíbrios.
Estratégias práticas para manter o alinhamento pessoal.
O reiki e sua potencialidade no bem-estar.
É muito positivo continuar a lançar sementes de paz e amor em “terreno fértil”.

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/06/04/workshop-cuidar-de-mim/
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Partilha de Reiki no Parque da Cidade do
Porto
Julho 2, 2015
Em dia de solstício, a dança de todos os sentidos tomou um cantinho do Parque da Cidade do Porto e
chegou-se à conclusão que para se ser feliz, segundo um dos amigos reikianos, basta estarmos juntos em
amor e autenticidade, com um papagaio de papel nas mãos! Deixamos aqui algumas fotos deste lindo evento

Só por hoje sou grato/a Só por hoje confio Só por hoje sou calmo/a Só por hoje sou bondoso/a e gentil Só
por hoje trabalho honesta e arduamente
“Vem. Conversemos através da alma. Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem exibir os dentes,
sorri comigo, como um botão de rosa. Entendamo-nos pelos pensamentos, sem língua, sem lábios. Sem abrir
a boca, contemo-nos todos os segredos do mundo, como faria o intelecto divino. Fujamos dos incrédulos que
só são capazes de entender se escutam palavras e vêem rostos. Ninguém fala para si mesmo em voz alta. Já
que todos somos um, falemos desse outro modo. Como podes dizer à tua mão: “toca”, se todas as mãos são
uma? Vem, conversemos assim. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos pois a boca e
conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se te interessas,
posso mostrar-te.” Poema sufi de Rumi
Beijinhos Filó

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/07/02/partilha-de-reiki-no-parque-da-cidade-do-porto/
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Participação no IV Mosaico Social – 2015
Julho 7, 2015

No dia 28 de Junho participámos no IV Mosaico Social de Santa Maria da Feira, com o apoio da Camara
Municipal, onde realizámos um Workshop sobre Reiki, falando da terapia, da filosofia de vida e do nosso
trabalho na região.
Este evento deu-se em Lourosa, no Centro Escolar Dr. Sérgio Ribeiro.
Foi um evento muito interessante, onde as pessoas puderam experimentar a terapia e conhecer melhor o
Núcleo.
Seguem as fotos

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-emportugal/2015/07/07/participacao-no-iv-mosaico-social-2015/
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Prémio Dar de Coração 2015 – premiar
o voluntariado Reiki em Portugal
Julho 1, 2015

A Associação Portuguesa de Reiki instituiu o prémio Dar de Coração como homenagem a todos os
praticantes de Reiki que se entregam à doação da terapia, através do voluntariado Reiki.
Desde 2010 que a Associação Portuguesa de Reiki iniciou os seus projetos de voluntariado, começando pela
Cruz Vermelha de Caselas. Passados cinco anos, estamos presentes em mais de 50 instituições,
movimentamos mais de 100 voluntários, promovendo o apoio social a quem mais precisa, a qualidade de
vida e saúde. Os nossos projetos incluem instituições como as Cercis, Cruz Vermelha, Lares, Universidades
Autodidatas, Hospitais, Abrigos de animais, entre muitos outros. O lema do voluntariado da Associação
Portuguesa de Reiki é «Com humildade e sabedoria, percorremos um caminho do tamanho do mundo».
Estes projetos são todos gratuitos, os coordenadores e voluntários fazem um esforço próprio para cumprir
este propósito, assim como muitos praticantes em todo o país, até em projetos desconhecidos, com muito
valor para quem usufrui.
Pretendemos, por isso, realizar a atribuição do prémio «Dar de Coração», como forma de homenagear estes
projetos que cuidam de tantos, sem nunca se dar a conhecer.

Algumas actividades de voluntariado de 2014 e
2015
Neste pequeno artigo, demonstramos algumas actividades realizadas pela Associação Portuguesa de Reiki no
âmbito do voluntariado para que inspirem todos os praticantes na exposição das suas próprias iniciativas de
voluntariado. PRÉMIO Dar de Coração 2015 – actividades de voluntariado

Prémio «Dar de Coração» 2015
«Nenhum ato de bondade, não importa o quão pequeno, é jamais desperdiçado». – Esopo
O prémio Dar de Coração destina-se a homenagear pessoas singulares, grupos, escolas, núcleos que
promovam o voluntariado e as iniciativas de solidariedade exclusiva, ou maioritariamente, através da prática
de Reiki. Todos podem participar, mesmo não sendo associados, tendo qualquer nível e sistema de Reiki.
Este prémio é uma motivação e reconhecimento do trabalho realizado com Reiki, para que possa inspirar
muitos mais praticantes à solidariedade e à transformação da sociedade.

O prémio insere-se em três categorias:
1. Categoria Voluntariado
2. Categoria Projeto
3. Categoria Empreendedorismo Social
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Serão distribuídas fichas próprias para cada uma das candidaturas. A mesma pessoa ou grupo de pessoas,
escola, podem candidatar-se a mais que uma categoria.

Descrição das categorias premiadas
Voluntariado
Destina-se a projetos de voluntariado que decorreram no ano de 2015, cuja base é a prática de Reiki. Estes
projetos devem ser acompanhados de prova do mesmo, através de testemunhos e fotografias.
Deve ser indicado o número de pacientes, terapeutas, sessões realizadas, duração do projeto, início e fim.
População alvo, localidade, instituição.
Podem ser feitos projetos de voluntariado em escolas de Reiki ou núcleos.

formulário categoria Voluntariado

Projeto
Para projetos sobre Reiki, ao nível da solidariedade e voluntariado, que ainda não tenham sido
iniciados. Apresentação da descrição do projeto, localidade de implantação, necessidades, públicoalvo, instituições ou parceiros, voluntários, objetivos a alcançar.
Formulário categoria Projeto

Empreendedorismo Social
Para projetos já criados que sirvam diretamente uma instituição ou comunidade, de forma reconhecida.
Nesta categoria podem entrar projetos que tenham outras disciplinas ou valências além do Reiki (que deve
estar sempre presente), que promovam o bem-estar da pessoa.
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Formulário categoria Empreendedorismo Social

Regulamento
Quem pode participar?
Qualquer praticante de Reiki, de qualquer nível, em qualquer uma das categorias. Pode candidatar-se a mais
que uma categoria.
Como é feita a seleção dos projetos?
Os projetos entregues serão selecionados pelos Coordenadores da Associação Portuguesa de Reiki,
constituídos em número impar e comunicados aos participantes, quer para correções ou para o deferimento.
Como é feita a votação?
Pelos associados, através do seu login de utilizador, no site da Associação Portuguesa de Reiki. Desta forma
não há qualquer tipo de incorreção na votação. Esta é mais uma das provas que escutamos os associados e
que são verdadeiramente eles que tomam as decisões, está sempre nas suas mãos e coração, a escolha.
Quando serão anunciados os vencedores?
Oficialmente será anunciado no dia 24 de Outubro, no VI Congresso Nacional de Reiki. 15 dias antes, os
participantes receberão uma comunicação.

Mais informações
Podem contactar a Associação Portuguesa de Reiki para o email info@montekurama.org

Reiki em Portugal – Iniciativas dos Núcleos Regionais – 1º Semestre 2015

38

