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COMUNICAR REIKI
Só por hoje sou grata pela vossa colaboração!
Andreia Vieira
Comunicação Social e Pesquisa
Associação Portuguesa de Reiki
editorial@montekurama.org

Andreia Vieira
Notícia publicada a 19 de Janeiro
Comunicar reiki
Pensar na quantidade de coisas que todos os dias, todos nós,
fazemos em prol dos outros sem que os destinatários dessas
acções se dêem conta, chega a ser desanimador. Anda tudo
tão entretido e apressado a viver as suas vidas que, muitas
vezes, a nossa boa vontade se esfuma no meio do turbilhão
de acontecimentos que nos cerca.
A solução, dizem-nos os entendidos na matéria, é comunicar.
Comunicar bem, de forma rápida e eficaz de preferência. Por
esse motivo, a Associação Portuguesa de Reiki criou este
espaço para dar visibilidade não só a notícias relevantes
sobre reiki, mas sobretudo para dar a conhecer as inúmeras
actividades que vão sendo organizadas pelos coordenadores
de norte a sul do país.
Para que essas notícias apareçam aqui com o destaque que
merecem, os coordenadores só precisam de enviar
informação sobre as suas iniciativas para o e-mail
editorial@montekurama.org. Deste lado estarei eu com a
tarefa de ajudar a APR a comunicar para o exterior aquilo
que vai acontecendo. Porque a grandiosidade da nossa
Associação é feita, diariamente, por essas provas de
empenho, motivação e dádiva de todos os que a compõem.
Através deste e-mail podem também fazer-me chegar os
vossos artigos para o jornal Ser Kurama, bem como qualquer
tipo de conteúdo que encontrem sobre reiki,
nomeadamente, notícias, reportagens ou vídeos. O objectivo
é organizar e agregar toda esta informação e colocá-la
acessível no site da Associação.

Só com a vossa ajuda será possível levar mais longe o nome
da APR, contribuindo para a missão que é de todos:
credibilizar e disseminar o reiki.

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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FREGUESIA DE SÃO BRÁS DEBATE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Por seu turno, o projecto ProSama visa sensibilizar para a
adopção de práticas de responsabilidade social por parte do
município da Amadora e das organizações aqui implantadas,
através da criação de uma dinâmica de participação e
articulação contínuas e sistemáticas entre os sectores
público, social e económico do município. Nesse sentido, é
dever de cidadania de todos os que trabalham em empresas
instaladas na área geográfica do município da Amadora
apoiarem e integrarem o projecto.
No último painel do encontro aprofundou-se o tema da
cidadania empresarial, tendo havido partilha de experiências
por parte da Valorsul, Fundação Montepio e Grupo
Chammartin.

A Comissão Social de Freguesia de São Brás, Amadora,
realizou no dia 18 de Janeiro o encontro «Responsabilidade
social: um instrumento de desenvolvimento humano». O
evento, que decorreu nas instalações da Junta de Freguesia
de São Brás, resultou da iniciativa do Dr. Pedro Santos, da
Santa Casa da Misericórdia daquele concelho, entidade que
é igualmente parceira da Comissão Social.
De acordo com os promotores, a importância da temática
reside no facto de se observar uma «mudança de paradigma
na organização e no desenvolvimento sustentável das
organizações do sector da economia social». Além do Dr.
Pedro Santos, esteve presente na sessão de abertura Amílcar
Gonçalves Martins, presidente da Comissão Social de
Freguesia de São Brás.
Para debater o tema «Responsabilidade social e
envolvimento do tecido empresarial» foi convidada a Dr.ª
Rute Gonçalves, do ProSama (Projecto de Responsabilidade
Organizacional e Social da Amadora, Câmara Municipal da
Amadora) e a Dr.ª Maria João Almeida, em representação do
GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial).
O GRACE existe desde Fevereiro de 2000, tendo sido
constituído por um conjunto de empresas com o objectivo
de aprofundar o papel do sector empresarial no
desenvolvimento social. Da sua missão fazem parte a
reflexão, promoção e desenvolvimento de iniciativas de
responsabilidade social empresarial. As empresas que
pretendem desenvolver acções nesta área podem encontrar
informação e apoio no site do organismo, em www.grace.pt.

Andreia Vieira
Notícia publicada a 23 de Janeiro
Freguesia de São Brás debate
responsabilidade social
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ABRIU O NÚCLEO DE REIKI EM BARCELOS

No passado Sábado, 21 de Janeiro de 2012, abriu em
Barcelos o nosso núcleo de Reiki, coordenado pelo Paulo
Roseta, Lara Roseta e Joana Oliveira. Com este núcleo temos
uma maior proximidade com os associados e praticantes de
Reiki de Barcelos e regiões próximas, querendo também
investir no voluntariado local, do qual em breve daremos
boas notícias.

PODEM CONHECER O NOSSO NÚCLEO DE
BARCELOS E OS SEUS COORDENADORES EM:



Reiki em Barcelos no Facebook…
O site de Reiki em Barcelos…

Rua da Olivença, Urb. Qta. da Espinheira, bloco3, Fração B
4750-191 Barcelos, Portugal




Telefone: 929075561
reiki.em.barcelos@gmail.com
Mapa

João Magalhães
Notícia editada a 23 de Janeiro
Abriu o núcleo de Reiki em Barcelos

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

5

CANAL DE REIKI NO YOUTUBE

Graças à colaboração da Helena Mendes e Andreia Vieira,
podemos colocar à disposição do público em geral, vários
videos sobre Reiki. Iremos sempre colocando as devidas
actualizações e caso queiram, não hesitem em nos enviar a
vossa sugestão de publicação para
editorial@montekurama.org


Podem ver aqui o nosso Canal YouTube

João Magalhães
Notícia editada a 23 de Janeiro
Canal de Reiki no YouTube

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

6

VOLUNTARIADO DE REIKI PARA CAVALOS

A Associação Portuguesa de Reiki, através do seu núcleo de
Famalicão, vai desenvolver um projecto de Reiki para
Cavalos, dia 28 às 14h30 no centro hípico de Joane,
Famalicão.
Para mais informações podem contactar a nossa associada
Carla Silva - cmts@net.sapo.pt
Podem ler mais sobre o Centro Hípico de Joane, aqui…

João Magalhães
Notícia editada a 24 de Janeiro
Voluntariado de Reiki para Cavalos
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FORMAÇÃO INICIAL EM VOLUNTARIADO JOVEM

No próximo sábado dia 28 de Janeiro, o núcleo de Famalicão
vai receber a TIME4U para uma acção de voluntariado
jovem. Esta acção decorre das 10h00 ás 17h00 em Delães
e a nossa Juventude Positiva, o projecto de Reiki para
Jovens, vai estar presente. Aberto a todos os jovens até aos
23 anos. Para mais informações contactar a nossa associada
Susana Duarte – susanaduarte.duarte@gmail.com
Junta-te a nós, ser voluntário é participar activamente na
vida e ajudar, de forma eficaz, aqueles que mais precisam,
construindo uma sociedade cada vez mais humana e
próxima.
Podem ler mais sobre a TIME4U aqui…

João Magalhães
Notícia editada a 24 de Janeiro
Formação inicial em voluntariado jovem
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REIKI AJUDA IDOSOS DA CRUZ VERMELHA
RP – Há outras aspectos que queira referir sobre esta
parceria?
AL – Uma das funcionárias do Serviço de Apoio Domiciliário
refere que está a fumar menos desde que iniciou o Reiki.
Além disso, os voluntários da APR têm uma excelente
relação com os seniores, funcionários e restantes voluntários
do Centro de Dia de Santa Isabel. Ficámos muito
sensibilizados por todos terem comparecido no convívio de
Natal do Centro de Dia, incluindo o Valter Jacinto
[coordenador do voluntariado da APR].

A Associação Portuguesa de Reiki (APR) tem um protocolo
de voluntariado com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP),
através do qual dezenas de idosos recebem Reiki todas as
semanas. Mas afinal, que benefícios estão estes seniores a
obter em concreto? Para nos responder a esta e outras
perguntas falámos com Alexandra Leitão, directora técnica
do Centro de Dia de Santa Isabel da CVP, em Lisboa.
Reiki em Portugual — Há quanto tempo é disponibilizado
Reiki no Centro de Dia de Santa Isabel?
Alexandra leitão – A apresentação e demonstração do Reiki
foi efectuada no dia 15 de Novembro de 2011. Temos dois
grupos de dois voluntários cada a disponibilizar Reiki para os
nossos seniores às segundas e quintas-feiras. O grupo das
segundas-feiras iniciou a actividade no dia 28 de Novembro
de 2011 e o grupo das quintas-feiras começou no dia 15 de
Dezembro.

Contactos:
Centro de Dia de Santa Isabel
Rua Saraiva de Carvalho, n.º 8, R/C Dt.º
1250-243 Lisboa
Tel.: 21 390 19 41
E-mail: dlisboa.cdsi@cruzvermelha.org.pt

Andreia Vieira
Notícia editada a 25 de Janeiro
Reiki ajuda idosos da Cruz Vermelha

RP — Por que razão decidiu estabelecer esta parceria de
voluntariado com a Associação Portuguesa de Reiki?
AL – Os centros de dia de São Francisco Xavier, em Lisboa, e
de Santo Eloy, na Pontinha, ambos da CVP, têm Reiki e os
seniores gostam muito.
RP — Qual tem sido a receptividade dos utentes?
AL – Muito boa. Existe um grupo de seniores que faz Reiki
todas as semanas e alguns deles fazem-nos duas vezes por
semana.
RP — Que benefícios têm sido observados nos utentes que
frequentam as sessões de Reiki?
AL – Melhoria do humor, melhoria das dores e bem-estar
generalizado. Alguns referem que dormem melhor.

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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SESSÕES DE REIKI POR ALIMENTOS
para uso na Casa Coração e nos eventos de divulgação e
apoio de 2012.
Sabemos que este ano está a ser mais complicado para
algumas pessoas, os pedidos de tratamento complementar
têm aumentado, com casos cada vez mais graves, e nós,
enquanto Associação e praticantes de Reiki, estaremos no
nosso melhor, dando o que nos é possível, dentro do nosso
saber e Amor Incondicional.
Só por hoje, somos gratos.

No passado mês de Dezembro e ainda em Janeiro de 2012
estivemos a realizar o nosso voluntariado das quartas-feiras,
na Casa Coração, através de donativos de alimentos. Esta
recolha foi entregue no dia 18 de Janeiro de 2012 à
Comissão Social de Freguesia de São Brás, à qual
pertencemos, podendo desta forma apoiar a comunidade
onde estamos inseridos. A seguinte tabela, disponibilizada
pela Drª Rute Julião, da Junta de Freguesia de São Brás,
identifica as quantidade entregues – 79,2Kg.

João Magalhães
Notícia editada a 26 de Janeiro
Sessões de Reiki por alimentos

O nosso grande obrigado aos voluntários da Casa Coração,
que disponibilizam o seu tempo e saber na doação de Reiki.
Retomaremos a campanha de recolha de alimentos a partir
de Março, em coordenação com a Comissão Social de
Freguesia. Até lá, dos donativos recebidos na Casa Coração
serão convertidos na compra de duas marquesas portáteis,
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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REIKI NO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES DA
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE

O CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES da Associação
Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de
Basto, apresenta hoje um Workshop de Reiki, às 20h, na
Escola Profissional de Fafe, dado pela Coordenadora de
Famalicão, Sílvia Oliveira.

Podem conhecer melhor o Centro Novas
Oportunidades aqui…

João Magalhães
Notícia editada a 26 de Janeiro
Reiki no Centro Novas Oportunidades da
Associação Empresarial de Fafe
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NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS 2012-2014
É com muito gosto que apresentamos os Órgãos Sociais para
2012-2014, eleitos por unanimidade em Assembleia Geral,
realizada a 25 de Janeiro de 2012, na Casa Coração,
Amadora. Seguindo os nossos estatutos, apresentamos a
grelha correspondente aos nomes, órgãos e cargos
atribuídos.
Nome

Órgão

Cargo

João Magalhães

Direcção

Presidente

Teresa Mendes – Gestão e Apoio Associativo

João Nabais – Regulamentação
Valter Jacinto

Direcção

Vice-Presidente

Teresa Mendes

Direcção

Vogal

João Nabais

Assembleia Geral Presidente

Gabriel Simões

Assembleia Geral Vice-Presidente

Andreia Vieira

Assembleia Geral Vogal

Ana António

Conselho Fiscal

Presidente

Bruno Azevedo

Conselho Fiscal

Vice-Presidente

Pedro Favinha

Conselho Fiscal

Vogal

Gabriel Simões – Acção Social

Andreia Vieira – Comunicação Social e Pesquisa

Ana António – Relações Internacionais e Apoio
Associativo
Neste projecto de 2 anos optamos por desenvolver a nossa
actividade não como assumindo um cargo mas sim
assumindo uma função. A função é mais importante que o
Cargo que, no contexto de uma Associação activa, exigente e
de praticantes de Reiki, não tem nem deve ter tanto
relevo. Apresentamos a nova equipa de trabalho para estes
próximos anos.

Bruno Azevedo – Medicina e Terapias

Pedro Favinha – Desenvolvimento Regional

João Magalhães – Formação e Profissionalização

Brevemente colocaremos à disponibilidade dos nossos
associados a Acta da Assembleia, o documento de
apresentação de todos os pontos da Assembleia e, claro, um
descritivo das nossas funções.

Valter Jacinto – Voluntariado
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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O nosso agradecimento aos órgãos sociais que
representaram a Associação Portuguesa de Reiki ao longo
dos anos de 2010 e 2011 – Fernando Mateus, Regina Fontes,
Graça Afonso, António Pinto e Rui Serôdio. O nosso especial
obrigado ao Fernando Mateus, que sempre esteve presente
desde 2008, sendo um motor de desenvolvimento, um
professor e praticante de Reiki exemplar.

João Magalhães
Notícia editada a 26 de Janeiro
Novos Órgãos Sociais 2012-2014
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II ENCONTRO NACIONAL DE REIKI – FÁTIMA
No dia 29 de Janeiro estivemos no 2.º Encontro Nacional de
Reiki, promovido pela Ordem da Pomba, no Centro Bíblico
dos Capuchinhos, em Fátima. Foi um encontro muito bonito,
não só pela qualidade dos seus oradores e participantes mas
também por todos os temas e partilhas que ali foram feitos.

Um grande obrigado à nossa Coordenadora de Almada, a
Olinda Ângelo, pela força e motivação de levar alguns dos
nossos associados até Fátima para tão bons momentos de
convívio e trabalho. Um obrigado a todos pela vossa
presença e força.

Sob o tema “Reiki nesta nova Era dos Sentidos” foi também
feita uma apresentação valiosíssima do entendimento do
homem sobre si mesmo, a sua forma de agir e pensar, além
de algumas propostas de como mudar esses antigos
paradigmas. Foram tocados pontos essenciais, ao longo da
mesa redonda, sobre alguma uniformização de conceitos e
foram dados vários exemplos de chamadas de atenção para
a formação e qualificação de futuros terapeutas de Reiki.
Sem dúvida um espaço muito valioso para a troca de
impressões que terão impacto no trabalho a que nos
propusemos para 2012.

João Magalhães
Notícia editada a 31 de Janeiro
II Encontro Nacional de Reiki – Fátima
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VOLUNTARIADO NA FRATERNA, UMA CAMINHADA

João Magalhães
Notícia editada a 31 de Janeiro
Voluntariado na Fraterna, uma caminhada

O trabalho como voluntária tem sido uma grande
caminhada e também uma grande aprendizagem como ser
humano. Desde Setembro que tenho dedicado parte do meu
tempo, que gostaria que fosse mais mas a vida não me
permite, a partilhar com as crianças o meu amor e o reiki.
Tem sido uma experiencia fantástica pois à medida que o
tempo vai passando os laços que se criam vão se reforçando,
a intensidade de cada dádiva de reiki vai aumentando. É
muito bom ouvirmos as crianças dizerem que gostam de
sentir o reiki e que depois de receberem ficam mais calmas e
que o corpo parece formigas porque sentem cócegas. Nesse
espaço de tempo muitas sensações afloram e por vezes vem
o choro, o sono profundo, a necessidade de falar e de “deitar
cá para fora” o que nem sempre se consegue falar noutro
momento.” Aqui sinto-me bem, calma , em paz” disse uma
menina numa das muitas sessões de reiki. Já muitas crianças
me pediram para receber reiki e algumas vezes ouvi-as dizer
“ Ela vai e eu não vou porque?”. A curiosidade é grande e é
comum partilharem entre eles as inúmeras sensações que
sentem ao longo das sessões. E é também normal, como foi
num destes dias chegarem ao pé de mim e dizerem-me: “eu
gostava de fazer reiki, posso?” Só numa sexta-feira foram 4
crianças a fazerem o pedido. Como é bom sentir que o reiki
está fluir e que as crianças ficam cada vez mais
entusiasmadas para receberem luz. Agradeço também a elas
a luz, os sorrisos e os abraços que me dão sempre que lhes
faço uma sessão de reiki. Um obrigado iluminado.
Testemunho da voluntária Claúdia Gomes
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JUVENTUDE POSITIVA EM FORMAÇÃO

Andreia Vieira
Notícia editada a 31 de Janeiro
Juventude Positiva em formação

No passado dia 28 de Janeiro, os jovens que integram o
projecto Juventude Positiva, do Núcleo de Famalicão,
receberam uma formação inicial em voluntariado,
dinamizada pela equipa Time4U daquela cidade.
Ao longo de seis horas, e através de actividades de educação
não formal, os jovens tiveram a oportunidade de trabalhar
inúmeras competências, preparando-se para a prática de
voluntariado. Reflectiram sobre a essência desta actividade,
a sua importância no contexto actual em problemas como a
desigualdade social e a sustentabilidade ambiental e até as
soluções encontradas pelas Nações Unidas, através da
análise dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
Ficaram também a conhecer os seus direitos e deveres como
voluntários, bem como as áreas e instituições onde podem
desenvolver a sua acção. No final da formação, os jovens
realizaram o seu projecto pessoal de voluntariado.
É essencial destacar a importância que estas formações têm
para os jovens que pretendem iniciar a sua acção voluntária.
Além da informação adquirida, é um momento de partilha
de medos e ideias que podem ser fundamentais no seu
futuro como voluntários. Agradecemos à equipa Time4U por
toda a disponibilidade e pela qualidade da formação. O
Time4U é um projecto da associação YUPI (Youth Union of
People with Initiative), que tem como objectivo promover
uma Bolsa de Voluntariado Jovem (dos 15 aos 25 anos) em
Vila Nova de Famalicão.
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO «MUITO ESPECIAL»

No dia 27 de Janeiro, o Núcleo de Famalicão promoveu mais
uma sessão de esclarecimento, desta vez na Universidade
Sénior de Vizela. Porém, nas palavras da sua coordenadora,
Sílvia Oliveira, esta sessão «foi muito especial», porque,
«com muita surpresa, fomos recebidos com um recital
interpretado por alunos da Academia de Música de Vizela».
«Ficámos emocionadas com a forma atenciosa como nos
acolheram e com a atenção com que nos ouviram falar sobre
Reiki». Por este motivo, o Núcleo de Famalicão agradece
publicamente à Universidade Sénior, à Casa do Povo e ao
Rotary Clube Vizela.
As fotos testemunham o acontecimento:

Andreia Vieira
Notícia editada a 31 de Janeiro
Sessão de esclarecimento «muito especial»
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REGISTO DE TERAPEUTAS NA ÁREA DAS MEDICINAS
NÃO CONVENCIONAIS
lhes permitirá o uso do título profissional — o documento
será emitido pela Administração Central do Sistema de
Saúde.
A este organismo do Ministério da Saúde caberá também ter
actualizado um registo público dos profissionais
credenciados, acessível no site da instituição.” …

PERSPECTIVA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
REIKI
O seguinte artigo é um extracto da notícia saída hoje no
Jornal Público (1.2.2012), pela repórter Catarina Gomes.

CIDADÃOS VÃO PODER ACEDER A REGISTO
ONLINE COM TERAPEUTAS ALTERNATIVOS
CREDENCIADOS
Proposta de regulamentação do Governo quer disciplinar a
área das medicinas não convencionais. Profissionais ficarão
proibidos de fazer “falsas promessas de tratamento”
“Oito anos depois da aprovação de uma lei que devia ter
sido regulamentada em seis meses, o Governo tem
finalmente pronta uma proposta de regulamentação das
terapêuticas não convencionais. A ideia é que só possa
exercer acupunctura, fitoterapia, homeopatia, naturopatia,
osteopatia e quiropráxia quem tenha cédula profissional
emitida pelas autoridades de saúde. Aos cidadãos será dado
acesso a um registo online onde constarão os “profissionais
com formação adequada”.
…
Os objectivos da proposta do Governo, a que o PÚBLICO teve
acesso, são “a protecção da saúde pública” e o disciplinar da
“actuação dos profissionais”, criando “garantias de formação
adequada para o exercício destas profissões”, lê-se. Uma das
regras ali estipuladas é a proibição de os terapeutas fazerem
“falsas promessas de tratamento”, “não podendo alegar
falsamente que os actos que praticam são capazes de curar
doenças, disfunções e malformações”.
Se a regulamentação for aplicada, aos profissionais que
exerçam as seis terapêuticas não convencionais previstas na
lei vai passar a ser exigida uma cédula profissional e só esta

O trabalho que a Associação Portuguesa de Reiki tem vindo a
desenvolver desde 2011 e com a proposta para 2012, vai ao
encontro desta regulamentação do Governo. Temos a plena
consciência que para fornecer um serviço de qualidade no
âmbito da Terapia Complementar Reiki é necessária uma
formação consistente e uma regulamentação presente quer
nos praticantes quer nos profissionais. É por isso que se
torna importante a participação dos Formadores no âmbito
do projecto do “Grupo de Estudo e Debate da Formação em
Reiki“. Para mais informações podem consultar a nossa
página no site…
O nosso trabalho tem estado a ser articulado com reuniões
realizadas com entidades competentes do Governo que
compreendem a condição actual e os objectivos a serem
alcançados com o reconhecimento do Reiki como Terapia
Complementar. Da nossa parte, faremos todos os esforços
para o mais correcto enquadramento do Reiki e dos seus
praticantes.

João Magalhães
Notícia editada a 1 de Fevereiro
Registo de Terapeutas na área das
medicinas não convencionais
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CERCIAMA FAZ BALANÇO POSITIVO DE
VOLUNTARIADO REIKI
que desde logo mostrou disponibilidade e abertura para
iniciar esta parceria.
RP — Qual tem sido a receptividade dos utentes?
LR– A receptividade dos utentes é extremamente positiva.
Ao longo desta parceria criou-se a rotina de, em
determinados dias, haver a terapia reiki. Os utentes dizem
que «é o dia do Reiki» e, nesses dias, alguns esperam desde
cedo pela chegada do terapeuta. Temos também outros
casos de adesão em que alguns utentes, depois de
receberem a sua sessão, fazem desenhos e escrevem
histórias sobre aquilo que sentiram durante o tratamento.
«Maior assertividade e equilíbrio» são alguns dos
benefícios constatados nos utentes da Cerciama que
recebem Reiki, em regime de voluntariado, oferecido pela
Associação Portuguesa de Reiki (APR). Quem o diz é Luís
Rodrigues, animador cultural naquele espaço, defendendo
mesmo a integração desta terapia noutras instituições
congéneres.
A Cerciama existe desde 1976, na Amadora, e a sua missão
consiste em ajudar crianças, jovens e adultos com
deficiência, contribuindo para melhorar as suas vidas.
Actualmente apoia cerca de 120 utentes. Para melhor
perceber o impacto que o Reiki está ter entre aqueles que
semanalmente aderem a esta terapia, Reiki em Portugal
falou com Luís Rodrigues, animador cultural e responsável
pelo Tr.Ama – Teatro da Cerciama (na foto um ensaio de «A
maior Flor do Mundo», peça levada à cena por este grupo).
Reiki em Portugal — Há quanto tempo é disponibilizado
Reiki na Cerciama?
Luís Rodrigues – A terapia Reiki é disponibilizada pela
Associação Portuguesa de Reiki na Cerciama há cerca de um
ano. Neste momento, os utentes têm possibilidade de
receber Reiki dois dias por semana (cerca de oito horas
semanais) facultado por quatro voluntários.
RP – O que é que motivou a realização desta parceria de
voluntariado com a APR?
LR – Porque acreditamos que o Reiki, enquanto terapia
alternativa, é extremamente útil a todos os níveis para a
população em que intervimos. Assim, contactámos a APR,

RP — Que benefícios têm sido constatados nesses utentes
que frequentam as sessões de reiki?
LR – Benefícios ao nível dos comportamentos,
nomeadamente, maior assertividade e equilíbrio. Enquanto
terapia alternativa, pela sua abrangência e simplicidade e
falando só no nosso tipo de instituição, pensamos que o
Reiki deveria ser instituído como prática regular, como um
serviço a oferecer aos utentes. Pela nossa parte, tudo temos
feito para que assim seja, divulgando o Reiki e o serviço de
voluntariado a outras associações congéneres.

Contactos:
Cerciama - Rua Mestre Roque gameiro, 12
2700-578 Amadora
Telef. 21 498 68 30
http://cerciama.com.sapo.pt/
http://www.tramateatrodacerciama.blogspot.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 1 de Fevereiro
Cerciama faz balanço positivo de
voluntariado Reiki
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REIKI PARA DESEMPREGADOS ARRANCA EM
PEVIDÉM
Os responsáveis pelo projecto sublinham, no entanto, que o
objectivo «não é o de resolver o problema de desemprego
da pessoa, mas sim apoiá-la nalguns dos efeitos que esta
situação causa na sua saúde e bem-estar». Por outro lado,
frisam também que «enquanto terapia complementar, o
Reiki trabalha apenas para o equilíbrio e manutenção do
bem-estar da pessoa», pelo que «não há prescrição ou
diagnóstico, esse é o trabalho realizado pelos profissionais
de saúde competentes para tal».

Ciente das consequências da actual conjuntura económica,
que todos os dias empurra para o desemprego centenas de
pessoas, a Associação Portuguesa de Reiki (APR) criou o
projecto Reiki Sem Crise. O programa entrou em
funcionamento no dia 31 de Janeiro, em Pevidém, e
destina-se a apoiar quem está sem trabalho.
Da responsabilidade do Núcleo de Famalicão, o projecto
passa por dar formação em Reiki (nível I) durante um ano a
nove desempregados da região e resulta de uma parceria
estabelecida entre a APR, o Gabinete de Inserção
Profissional de Pevidém e o Gabinete Local de
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Guimarães.
Segundo Sílvia Oliveira, coordenadora do Núcleo de
Famalicão, «muitas vezes o desemprego leva as pessoas a
ficarem desorientadas e com baixa auto-estima, o que as
conduz frequentemente à depressão». Os principais
destinatários da acção são precisamente os desempregados
com depressão diagnosticada e aqueles que se encontram
sem emprego há mais de um ano (desempregados de longa
duração), tendo sido este um dos critérios de selecção dos
formandos. «Todos ouvimos diariamente nos noticiários que
o número de desempregados aumenta e com isso cresce
também a desmotivação perante o quotidiano, daí a grande
importância do Reiki nestas pessoas», justifica Sílvia Oliveira.

De acordo com Sílvia Oliveira, «a receptividade revelada pelo
grupo inicial em relação ao Reiki foi enorme e no final da
sintonização estavam todas fascinadas». Saliente-se que o
trabalho dos formadores envolvidos no projecto Reiki Sem
Crise, à semelhança das restantes acções da APR, é
integralmente voluntário. A coordenadora de Famalicão
acredita que «é muito importante que cada reikiano doe um
bocado do seu tempo e se entregue a qualquer um dos
projectos que a Associação tem em desenvolvimento, pois
no final ficamos com o coração realmente quentinho».
É intenção da APR estender o projecto Reiki Sem Crise a
outras instituições que demonstrem interesse no mesmo.
Para tal, basta contactarem a Associação através do e-mail
info@montekurama.org. Mais informação sobre o projecto
pode ser encontrada aqui.

Andreia Vieira
Notícia editada a 4 de Fevereiro
Reiki para desempregados arranca em
Pevidém

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

21

REIKI NO MAMA HELP AJUDA DOENTES COM
CANCRO
se mais calmas e aliviadas dos pesos e pressões que
sentiam», justifica.

O Mama Help existe no Porto desde Março de 2011 e é um
verdadeiro porto de abrigo para doentes com cancro da
mama em busca de apoio e informação. O Reiki é uma das
valências disponíveis no centro e, segundo a terapeuta
Angela Feiteira, a maior parte das pessoas que o
experimentam referem melhorias, nomeadamente ao nível
da dor física.
Descrito pelos responsáveis como um «centro de recursos
diversificados aberto a toda a gente», o Mama Help foi
criado com o objectivo de disponibilizar informação e ajuda
«desde o primeiro diagnóstico e em todas as fases da
doença». Mas porque esse mesmo diagnóstico traz consigo
uma enorme carga psicológica para o doente, família e
amigos, torna-se importante que a resposta à situação não
seja exclusivamente médica. Por esse motivo, entre as
valências disponíveis no espaço contam-se Nutrição,
Psicologia, Fisioterapia, Acupunctura, Osteopatia,
Naturopatia, Yoga, Tai Chi e Reiki.
Angela Feiteira é a terapeuta de Reiki que trabalha no
espaço desde o início e, em declarações ao Reiki em
Portugal, explicou que a receptividade dos doentes a esta
terapia tem sido boa: «Em geral, as pessoas que
experimentam o Reiki sentem-se muito bem e onde é mais
fácil constatar o seu “poder” é quando existem dores físicas,
pois estas normalmente desaparecem durante a sessão.» «A
maior parte das pessoas gostam das sensações, da
tranquilidade, do “calor” que as aquece por dentro; sentem-

Ainda assim, Angela Feiteira lamenta a falta de
conhecimento que existe sobre o Reiki: «Tal como acontece
com algumas das outras terapias complementares, o Reiki
ainda é desconhecido de muita gente.» Assim, refere que
«muitos dos que fizeram tratamentos de Reiki vieram
porque alguém aconselhou, apesar de não saberem como
era aplicado. Outros julgam erradamente que o Reiki é um
milagre, e por isso experimentam uma sessão à espera de
uma cura quase imediata». Porém, «o Reiki é um
tratamento, sendo necessário, nalguns casos, sessões
semanais ou até diárias para que ocorram melhorias
significativas», adverte. Na sua experiência como terapeuta
de Reiki, não apenas no Mama Help mas em outros locais,
Angela Feiteira revela ter já «observado situações realmente
fascinantes com os tratamentos de Reiki, mas são situações
de tratamentos com alguma regularidade».
Assumindo-se como uma «apaixonada por esta terapia»
desde que entrou em contacto com ela, e tendo em conta as
situações que vai vivendo, a terapeuta não vê desvantagens
na sua aplicação. «É um acto de amor e um tratamento que
vai muito além da compreensão humana», sintetiza.
Auto-ajuda e apoio jurídico
No Mama Help estão ainda disponíveis serviços de
aconselhamento jurídico, grupos de auto-ajuda e são
realizadas sessões de esclarecimento sobre diversos temas.
A cirurgiã Maria João Cardoso, professora na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e responsável pela
Cirurgia Mamária da Unidade de Mama da Fundação
Champalimaud, é a presidente do Conselho Científico, o qual
integra oncologistas, patologistas, radioterapeutas,
imagiologistas, psiquiatras, enfermeiros, entre outros. Já o
Conselho de Curadores inclui mais de uma dezena de
nomes, entre os quais se encontram Leonor Beleza,
Sobrinho Simões ou Maria Amélia Cupertino de Miranda.
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Contactos:
Mama Help – Centro de Apoio a Doentes com Cancro da
Mama
Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, 34, 2.º andar
4000-285 Porto
Telef. 22 206 01 00/09
E-mail: info@mamahelp.pt
http://www.mamahelp.pt
facebook.com/mamahelp

Andreia Vieira
Notícia editada a 8 de Feveiro
Reiki no Mama Help ajuda doentes com
cancro
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SANTA MARIA DA FEIRA COM NÚCLEO DA APR

Mais um núcleo da Associação Portuguesa de Reiki (APR)
foi criado no Norte do país, desta vez na cidade de Santa
Maria da Feira. Cátia Duque é a coordenadora e encara a
tarefa como «um verdadeiro desafio», na medida em que
detecta ainda «algum desconhecimento sobre o Reiki»
nesta zona.
«Reiki em Movimento» é o lema do recém-criado Núcleo de
Santa Maria da Feira. E isto porque, segundo Cátia Duque,
«o objectivo principal é colocar em movimento o Reiki na
comunidade em todas as suas vertentes, nomeadamente
terapia, formação ou voluntariado». A residir «mesmo no
centro da cidade há dez anos», a coordenadora nota que
«há aqui muito para despertar». «Santa Maria da Feira tem
muitas potencialidades, pois além de ser uma área com
muita população e sempre em crescimento, apresenta
algum desconhecimento sobre o Reiki, criando um
verdadeiro desafio para o Núcleo», justifica. Por outro lado,
esta «é uma zona carenciada, em que se pode ajudar de
algumas formas, a nível social, contribuindo com o Reiki».

Cátia Duque
CONTACTOS
Núcleo de Santa Maria da Feira
reiki.em.movimento@gmail.com
http://reikiemmovimento.blogspot.com
Vício das Letras — Livraria e Actividades Culturais Lda.

Colaborar na área social, através de voluntariado, foi uma
das primeiras intenções da coordenadora desde que se
inscreveu na APR. Nesse sentido, chegou mesmo a «fazer o
curso de voluntariado com a Sílvia Oliveira [coordenadora do
Núcleo de Famalicão], para poder estar apta a isso». Todavia,
foi com a candidatura para o Núcleo de Santa Maria da Feira
que iniciou a sua colaboração directa com a Associação.
Entre as actividades que prevê desenvolver, Cátia destaca o
voluntariado com animais «como primeiro projecto», mas
está igualmente a delinear outras acções de voluntariado e
formação em Reiki. Em Março deverá realizar uma sessão de
esclarecimento sobre Reiki à comunidade na livraria Vício
das Letras, em Santa Maria da Feira, realizando nessa
mesma ocasião a apresentação oficial do Núcleo. As
proprietárias do espaço colaboram com o Núcleo, pelo que
deverão ser aqui realizadas as formações e outras sessões de
esclarecimento.

Andreia Vieira
Notícia editada a 10 de Fevereiro
Santa Maria da Feira com Núcleo da APR
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DIA MUNDIAL DE FELICIDADE
Vamos também reflectir com o poema 108 do Imperado
Meiji

108 – AMIGOS
“A força
mais valiosa deste mundo
é a estreita amizade,
na qual nos apoiamos.”
E aqui fica uma bela partilha de música para acompanhar as
vossas meditações, deste Dia Mundial da Felicidade.
Hoje, 11 de Fevereiro, comemoramos o dia Mundial da
Felicidade. Esta felicidade, que parece cada vez mais
condicionada pelos momentos exteriores, precisa ser
redescoberta interiormente. Como o podemos fazer?

João Magalhães
Notícia editada a 11 de Fevereiro
Dia Mundial de Felicidade

Uma simples meditação com Reiki:
















Coloquem as mãos em Gassho ou em cima das
pernas, com as palmas voltadas para cima
Liguem-se à energia universal
Deixem fluir pelo interior da cabeça, descendo até
ao coração, do coração às mãos
Deixem sair a energia pelas mãos, como se fossem
uma fonte
Voltem a sentir a energia no topo da cabeça e
deixem agora fluir até aos pés
Sintam os vossos pés e imaginem que crescem
raizes desde as plantas dos pés até ao centro da
Terra
Sintam-se ligados, unidos à Terra, pelas raizes
Sintam-se ligados, unidos ao Universo, pelo topo da
cabeça
E deixem fluir a energia como se fosse um rio
interior que vos limpa e harmoniza
Coloquem agora uma mão no chakra cardíaco e
outra no plexo solar
Deixem fluir Reiki
Recitem pausadamente, os cinco princípios de
Reiki, sentindo-os a vibrar intensamente dentro do
vosso corpo, do vosso Ser
Vão sentindo essa vibração, luz, interior
Deixem que essa luz se vá expandindo de dentro
para fora, para a pele, para o ambiente que vos
rodeia
Quando quiserem terminar, voltem a sentir a vossa
ligação à Terra e agradeçam à Energia.
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NÚCLEO DE MAFAMUDE – VILA NOVA DE GAIA
CONTACTOS
Núcleo de Mafamude – Vila Nova de Gaia

www.gabineteisastros.com

Mafamude é o novo Núcleo da Associação Portuguesa de
Reiki (APR) e Cláudia Isabel Guimarães é a sua
coordenadora. A aposta em Mafamude justifica-se porque
a responsável trabalha na freguesia, notando-a ainda
«pouco dinamizada no que respeita à divulgação de Reiki e
da APR».

Andreia Vieira
Notícia editada a 13 de Fevereiro
Núcleo de Mafamude – Vila Nova de Gaia

Sócia da APR desde 2008, Cláudia Isabel Guimarães colabora
com a mesma desde então, mas só agora vai assumir a
coordenação do Núcleo de Mafamude – Vila Nova de Gaia.
Questionada sobre a motivação para abraçar este desafio, a
coordenadora não hesita em apontar a necessidade de se
dinamizar mais a freguesia em tudo o que se relaciona com a
divulgação do Reiki e também da APR.
Quanto a projectos futuros, informa que está a ser
elaborado o projecto «Centro Terapêutico de Reiki», o qual
deverá dar entrada na Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, «aguardando um parecer favorável». Para breve
deverão também realizar-se sessões de esclarecimento e
workshops. Mais informação sobre estas actividades
poderão vir a ser encontradas no site
www.gabineteisastros.com.

Cláudia Isabel Guimarães
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NÚCLEO DO PORTO CONTINUA O TRABALHO DE
DIVULGAÇÃO
colegas da Associação é um factor determinante». «Tenho
excelentes colegas, pessoas com quem criei laços e que são
fundamentais para que o trabalho possa ser desenvolvido
com rigor e profissionalismo, pois sozinhos não conseguimos
empreender a mudança necessária», justifica. Porém, uma
das suas maiores motivações neste momento é a
«continuação da divulgação do Reiki e a necessidade de
regulamentação e legalização da Prática». A este propósito,
considera mesmo que «a APR tem uma grande
responsabilidade nesta área».

Sónia Gomes continua à frente do Núcleo do Porto da
Associação Portuguesa de Reiki (APR), tarefa que assume
desde 2009. A coordenadora faz um balanço
«extremamente positivo» do caminho percorrido até aqui
e garante que um dos motivos que explica a sua
recandidatura prende-se com a «continuação da divulgação
do Reiki e a necessidade de regulamentação e legalização
da prática».

Olhando para os três anos passados a coordenar o Núcleo
do Porto, Sónia Gomes não tem dúvidas em considerar a
tarefa como «enriquecedora». «Foi muito gratificante e
ajudou-me a crescer muito como ser humano», conclui,
salientando que «as acções e actividades desenvolvidas
foram muito construtivas para uma maior divulgação do
Reiki e para uma maior proximidade entre o cidadão comum
e a Associação». Ainda assim, lembra que tal «inicialmente
não foi fácil, mas a motivação era muita e as coisas foram
fluindo com toda a naturalidade».
Questionada sobre o que a motiva a continuar à frente do
Núcleo, a coordenadora explica que «a partilha com todos os

Actividades
Entre as actividades que prevê dinamizar em breve, Sónia
Gomes destaca o habitual Chá com Reiki, que deverá
realizar-se no dia 24 de Março às 18h. Já nos dias 13, 14 e 15
de Abril, o Núcleo promoverá um retiro de Reiki e meditação
em Paredes de Coura, subordinado ao tema «Momento
presente, momento maravilhoso», durante o qual serão
abordadas algumas técnicas japonesas de Reiki e práticas de
meditação. Existem outras acções em preparação, mas ainda
sem data definida.

Sónia Gomes
CONTACTOS
Núcleo do Porto
Spaso Zen
Rua do Campo Alegre, 1256
4150-174 Porto
22 609 97 23/91 262 03 32.
reiki@spasozen.com
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Andreia Vieira
Notícia editada a 14 de Fevereiro
Núcleo do Porto continua o trabalho de
divulgação
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AJUDA DE MÃE BENEFICIA DE VOLUNTARIADO
REIKI
FF – A parceria surge após uma proposta efectuada por um
voluntário, também colaborador da APR, que nos
apresentou o Reiki e as suas vantagens.
RP — Qual tem sido a receptividade das utentes em relação
à terapia?
FF – Após um período inicial de reservas e dúvidas quanto à
terapia verificou-se uma boa aceitação da mesma por parte
dos residentes. As crianças mostram muita receptividade e
estão sempre muito entusiasmadas nos dias de Reiki.
Desde Abril de 2011 que a Associação Portuguesa de Reiki
(APR) disponibiliza Reiki na Ajuda de Mãe através de um
protocolo de voluntariado. Ultrapassadas as dúvidas
iniciais, mães e crianças revelam agora «muita
receptividade» à terapia, de acordo com Filipa Fernandes,
psicóloga da instituição.
A Ajuda de Mãe é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social criada em 1991 com o objectivo de
apoiar a mulher grávida. Para tal, informa, encaminha e
acolhe grávidas; promove a qualificação escolar das mães,
bem como a sua reinserção social e integração profissional.
Para dar resposta ao acolhimento, dispõe de duas
residências temporárias destinadas a grávidas adultas e
adolescentes, respectivamente. Possui ainda a Casa João
Paulo II, que proporciona acolhimento, vivência familiar e
desenvolvimento de competências maternais e escolares a
dez mães adolescentes e seus bebés. Filipa Fernandes,
psicóloga na Ajuda de Mãe, explicou ao Reiki em Portugal
como é que mães e crianças estão a reagir à terapia que lhes
é oferecida em regime de voluntariado pela APR.
Reiki em Portugal — Há quanto tempo é disponibilizado
Reiki na Ajuda de Mãe e com que frequência semanal?
Filipa Fernandes – O Reiki é disponibilizado na Casa João
Paulo II – Residência de Acolhimento para Mães
Adolescentes desde Abril de 2011 com periodicidade
quinzenal. As sessões são oferecidas a todos os residentes:
mães e crianças.
RP — Por que razão a Ajuda de Mãe decidiu estabelecer
esta parceria de voluntariado com a Associação Portuguesa
de Reiki?

RP — Que benefícios têm sido constatados nas utentes que
frequentam as sessões de reiki?
FF – As residentes referem sentir-se bem após a terapia e
mais aliviadas das queixas existentes.
RP — A parceria com a Associação Portuguesa de Reiki é
para continuar?
FF – A Ajuda de Mãe tem todo o interesse em manter esta
parceria.

CONTACTOS
Ajuda de Mãe
Rua Arco do Carvalhão, n.º 282, 1350-026 Lisboa
Tel. 21 382 78 50/ Fax. 21 3827859
ajudademae@ajudademae.pt
www.ajudademae.pt

Andreia Vieira
Notícia editada a 15 de Fevereiro
Ajuda de Mãe beneficia de voluntariado
Reiki
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O QUE É CUIDAR?
ciente do âmbito da mesma, dos seus direitos, de todo o
processo que o irá envolver no seu caminho para a cura,
para o equilíbrio e bem-estar. Cuidar é também assumir a
responsabilidade do trabalho que se irá realizar, sempre
tendo em consciência o amor incondicional que nos deve
guiar.
Em todo este processo, vemos reflectidos os cinco princípios
de Reiki – Calma, Confiança, Gratidão, Honestidade e
Bondade. Sem eles, não conseguimos cuidar.

Quando nos dedicamos a um serviço de terapia, quer em
relação a nós quer em relação a outros, temos sempre que
ter, claramente definido, o conceito do que é cuidar. A forma
com que nos entregamos a esse serviço, como estamos
presentes, como Somos, serão sempre acções de grande
influência no factor relacional e no sucesso do nosso
trabalho.

João Magalhães
Notícia editada a 16 de Fevereiro
O que é Cuidar?

“O processo de cuidar é a forma como se dá o cuidado.
Cuidar é mais que um acto, é uma atitude, portanto abrange
mais que um momento de atenção e zelo. Representa uma
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e
de envolvimento afectivo com o outro.”
O processo de cuidar pode ser entendido como um conjunto
de acções e comportamentos realizados no sentido de
favorecer, manter ou melhorar a condição humana no
processo de viver ou morrer. Neste sentido, o processo de
cuidar é um processo interactivo, de desenvolvimento, de
crescimento, que se dá de forma contínua ou em um
determinado momento, mas que tem o poder de conduzir à
transformação (Waldow, 1998).
Cuidar com Reiki
As terapias complementares podem ter um papel muito
importante no cuidar e no cuidado da pessoa. O Reiki é uma
terapia e filosofia de vida que baseia-se em princípios como
o Amor Incondicional, ou seja, a capacidade de dar,
independentemente de a quem ou em troca de o quê, não
menosprezando a responsabilidade profissional, a ética no
atendimento e no estar com a pessoa. A sensibilidade que
exige a prática desta terapia traz uma outra dimensão em
todo o processo, quer no terapeuta, quer no seu cliente ou
utente. Ao procurar uma terapia complementar, que tenha
estes princípios por base, também o cliente deve estar
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GOKAI, OS CINCO PRINCÍPIOS DE REIKI
Podem ouvir os Gokai, ditos por Mari Okazaki, no nosso
Canal de Youtube.

João Magalhães
Notícia editada a 18 de Fevereiro
Gokai, os cinco princípios de Reiki

A prática de Reiki visa o nosso equilíbrio e bem-estar mas, é
também direccionada ao nosso crescimento interior, aquilo a
que o Mestre Usui chamava de o Caminho para o Satori,
para a Iluminação. Além da veiculação da Energia Universal,
temos também a prática dos Gokai (Cinco Princípios). Estes
cinco princípios devem ser praticados de manhã e à noite,
são simples frases, afirmativas, que nos auxiliam a começar
e terminar o dia de forma positiva e construtiva. A sua
prática é tão simples que pode ser inserida a qualquer altura
do dia, em qualquer situação e momento. Sem dúvida que, a
prática constante, traz a serenidade e a verdadeira
interiorização destes princípios tão humanos e construtivos.

GOKAI – 五戒
今日たけは Kyo dake wa
怒るな Ikaruna
心配すな Shinpaisuna
感謝して Kanshashite
業をはけめ Gyo wo hageme
人に親切に Hito ni shinsetsu ni
Só por Hoje,
Sou Calmo,
Confio,
Sou Grato,
Trabalho Honestamente,
Sou Bondoso.
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA MESTRES DE REIKI

Numa sociedade cada vez mais exigente com a qualidade e
com os conhecimentos transmitidos, onde o Reiki já não é
mais um segredo ou uma prática particular, encontramos a
necessidade de reforçar o nosso Código de Ética para
Mestres Formadores.
Este código deontológico não pretende interferir com os
conteúdos dos cursos mas sim com a qualidade dos
mesmos, garantindo aos alunos as melhores bases para o
seu ensino. No esforço de tornar o Reiki uma prática de
terapia complementar, reconhecida oficialmente, não
devemos descurar o seu ensino, pois este terá bastante
influência na forma como os praticantes o aplicarão.
Um Mestre Formador de Reiki, deve assumir a
responsabilidade do que ensina, como ensina, de forma
ética, competente e eficiente, guarantindo aos seus alunos a
possibilidade de virem a ser bons praticantes/terapeutas.


Podem ler o Código de Ética para Mestre
Formadores no nosso site…

João Magalhães
Notícia editada a 19 de Fevereiro
Código de Ética para Mestres de Reiki
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NÚCLEO DE CASTELO BRANCO COM NOVO ESPAÇO

Andreia Vieira
Notícia editada a 20 de Fevereiro
Núcleo de Castelo Branco com novo espaço

No dia 25 de Fevereiro, pelas 18 horas, será inaugurado o
novo espaço da Biosintonia em Castelo Branco, local onde
funciona também o núcleo da Associação Portuguesa de
Reiki (APR) desta cidade. No encontro, que será marcado
por uma meditação guiada, celebra-se igualmente o facto
de Vanda Vaz de Carvalho continuar à frente do núcleo pelo
segundo ano consecutivo.
A meditação guiada será feita em prol do «bem-estar e
felicidade dos seres humanos e pelo equilíbrio do planeta»,
segundo informação enviada por Vanda Vaz de Carvalho ao
Reiki em Portugal. A entrada é livre mas implica inscrição
prévia, por questões de lotação do espaço. A reserva deve
ser feita para o e-mail biosintonia@biosintonia.com,
indicando nome e contacto telefónico.
De acordo com a coordenadora, o novo espaço associa a
medicina convencional às terapias complementares, estando
disponível Reiki, Biosintonia, Clínica Geral, Nutrição,
Osteopatia, entre outras. Neste local estará também
representado o Núcleo da Associação Portuguesa de Reiki de
Castelo Branco, coordenado por Vanda Vaz de Carvalho.

CONTACTOS
Biosintonia
Núcleo de Castelo Branco da APR
Rua Cardeal da Mota n.º 8- Lote B- 1.º Esq. Frente
Castelo Branco
Telef. 272 33 73 77
biosintonia@biosintonia.com
espacobiosintonia@gmail.com
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NÚCLEO DE ARRIFANA – SANTA MARIA DA FEIRA
queiram estar presentes». As inscrições podem ser feitas
para o e-mail reikiarrifanasmf@gmail.com.

O recém-criado Núcleo de Arrifana – Santa Maria da Feira
tem como coordenadora Sara Castanheira. Embora só
agora se estreie na liderança de um núcleo, a sua
colaboração com a Associação Portuguesa de Reiki (APR) já
vem de trás. A «possibilidade de alargar o trabalho iniciado
em Gaia» é um dos principais factores que a motivam a
lançar-se neste desafio.
A colaborar com a APR desde o início de 2011, através da
participação em inúmeras actividades levadas a cabo pela
Delegação de Gaia, Sara Castanheira começa agora uma
nova fase como coordenadora do Núcleo de Arrifana.
Questionada sobre o que lhe dá alento para embarcar nesta
aventura, a responsável não hesita em responder que «a
motivação de criar um núcleo em Arrifana – Santa Maria da
Feira prende-se com a possibilidade de alargar o trabalho
iniciado em Gaia». Além disso, destaca também a
importância de poder contribuir para a «divulgação do
Reiki» no local onde cresceu e vive actualmente. «Sinto que
a descoberta que constituiu o Reiki para mim e o que me fez
evoluir interiormente pode ser alargado a pessoas com
quem convivo desde que me conheço e a todos com quem
partilho o meu concelho», esclarece.

O Núcleo de Arrifana continuará a colaborar com os
projectos de voluntariado em que Sara Castanheira já estava
envolvida em Vila Nova de Gaia, nomeadamente no lar de
idosos Salvador Brandão e na Associação de Protecção à
Criança. Com o apoio do seu mestre, João Ribeiro, Sara
iniciou ainda um programa de voluntariado no Núcleo de
Ensino Estrela Guia, em São João da Madeira, «onde será
ministrado um curso a alguns membros do corpo docente da
escola para que possam ter uma participação activa no
projecto, que se traduzirá numa oficina de Reiki e terapia
Reiki a algumas crianças da escola».
Em breve, a coordenadora espera ainda iniciar outro
«projecto de terapia em regime de voluntariado», estando já
a fazer contactos com a Divisão Social da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira, com o objectivo de «disponibilizar
esta terapia orientada para pessoas que necessitam de apoio
e têm uma situação económica que não lhe permite ter
acesso à mesma». Para além disto, serão organizadas
sessões regulares de divulgação e partilha de Reiki, bem
como outras acções de voluntariado. A sede do Núcleo
funciona na Hilaris, uma empresa de apoio domiciliário a
idosos e dependentes da qual Sara Castanheira é sócia.

Segundo informação disponível no site do Núcleo, a
justificação para a criação deste grupo é mais alargada e
passa pela «vontade de semear, cultivar e ver florescer o
Reiki em Santa Maria da Feira». «Este visa ser um espaço de
divulgação, esclarecimento, formação, partilha e
voluntariado de Reiki. Um ponto de encontro para todos
aqueles que percorrem o caminho do Reiki ou que o
queiram conhecer», lê-se ainda.
Actividades previstas
A inauguração do Núcleo será assinalada no próximo dia 3
de Março, pelas 21horas, através de uma partilha de Reiki
«aberta a companheiros de caminho e a todos aqueles que
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Sede do Núcleo de Arrifana — Santa Maria da Feira
CONTACTOS
Núcleo de Arrifana – Santa Maria da Feira
Rua da Estrada n.º 110
4520-810 Travanca — Santa Maria da Feira
E-mail: reikiarrifanasmf@gmail.com
Site: http://reikiarrifanasmf.weebly.com
Facebook:
http://facebook.com/reikiarrifanasantamariadafeira

Andreia Vieira
Notícia editada a 22 de Fevereiro
Núcleo de Arrifana – Santa Maria da Feira
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ANADIA COM NÚCLEO DA APR

Depois de ter sido delegado de Aveiro em 2011, Luís
Ferreira assume agora a coordenação do Núcleo de Anadia.
Como grande objectivo do grupo, o responsável aponta a
abertura do Espaço Arco-Íris, onde funcionará a sede do
Núcleo à semelhança da Casa Coração da Associação
Portuguesa de Reiki (APR).
Foi delegado de Aveiro desde Fevereiro de 2011 e agora, um
ano depois, Luís Ferreira passa a coordenar o recém-criado
Núcleo de Anadia. Fazendo um balanço do percurso
percorrido até ao momento, e tendo em conta alguns
atrasos iniciais relacionados com «logística e construção de
eventos», o responsável faz um balanço «extremamente
positivo». Ainda assim, faz questão de salientar que «por
trás do delegado de Aveiro está, na realidade, uma grande
família que funciona pelo espírito de solidariedade e coesão
sustentado nos cinco princípios do Reiki».
Olhando para trás, Luís Ferreira considera que «com a
criação do conceito de Espaços Associados à Delegação de
Aveiro, algo que é único em todas as delegações e que
derivou da ausência de um espaço físico de actividade
permanente, a Delegação de Aveiro abriu um precedente de
boa imagem, simplicidade e qualidade na terapia Reiki». Nas
suas palavras, «tudo isto culminou com um profundo
esclarecimento e desmistificação da terapêutica Reiki, mas
também no reconhecimento, por parte do público em geral,
da Delegação de Aveiro como um organismo de apoio social
e fundamental para os dias de hoje». Tendo em conta que a
APR instituiu 2012 como o Ano da Formação e
Profissionalização em Reiki, o coordenador entende que
«não fazia qualquer sentido abandonar estes precedentes».
«Se o fizéssemos seríamos apenas mais um grupo que
durante algum tempo fez qualquer coisa sobre Reiki e esta é
uma imagem que não queremos ter colada a nós», justifica.

encontra uma «nova força e motivação». Com vista a
alcançar essa meta, afirma que «muito já foi feito». «A
equipa mantém-se e expande-se com novos coordenadores;
e surge o novo Espaço Arco-Íris, com um modo de
funcionamento semelhante à Casa Coração», esclarece
ainda. Com efeito, segundo Luís Ferreira, «o grande
objectivo do Núcleo de Anadia prende-se com a abertura do
seu próprio espaço». «Será um Espaço única e
exclusivamente financiado por donativos onde serão
disponibilizados, tal como na Casa Coração, voluntariado,
workshops, formações e eventos de esclarecimento sobre
Reiki de forma tendencialmente gratuita».
Núcleo vs. Delegação
Em relação à diferença que existe
entre Núcleo e Delegação, o
coordenador entende que «são
conceitos completamente distintos».
«Os objectivos são muito mais
exigentes e obrigam-nos a um maior
tempo de dedicação, o que, nos dias
de hoje, é realmente um desafio»,
sublinha, acrescentando que «muitas
das vezes não basta colocar o dístico;
é preciso perceber realmente o que é se faz e por que é que
se faz, uma vez que deixamos de ser uma extensão regional
da APR para sermos a própria Associação representada na
região. E isto sim, aos olhos de todos, transmuta-se num
sentido de responsabilização completamente diferente».
Luís Ferreira, coordenador do Núcleo de Anadia
CONTACTOS
Núcleo de Anadia
Site: www.nucleoanadiaapreiki.weebly.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 23 de Fevereiro
Anadia com Núcleo da APR

Por outro lado, considera que a fasquia está «agora muito
mais elevada devido aos resultados obtidos» e «é no sentido
de manter ou superar esses objectivos» que a equipa
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RETIRO DE REIKI E MEDITAÇÃO EM PAREDES DE
COURA
- NADATE CHIRYO-HO
- OSHITE CHIRYO-HO
- SEI-HEKI CHIRYO-HO
17h00 – PRÁTICA DE SHU CHU REIKI
18h30 – MEDITAÇÃO DINÂMICA “NO DIMENSIONS”
20h00 – JANTAR
21h00 – MEDITAÇÃO E RECITAÇÃO DE MANTRAS

O Núcleo do Porto da Associação Portuguesa de Reiki (APR)
vai realizar um retiro de Reiki e meditação nos próximos
dias 13, 14 e 15 de Abril, na Quinta das Águias, em Paredes
de Coura. «Momento Presente, Momento Maravilhoso” é o
tema do encontro que será alvo de reflexão por todos os
participantes.
PROGRAMA
13 DE ABRIL
18h00 – Recepção / Acomodação
20h30 – Jantar vegetariano
21h30 – Prática de meditação GASSHO
22h00 – Reflexão sobre o tema do retiro “Momento
Presente, Momento Maravilhoso”
14 DE ABRIL
08h00 – Meditação
09h00 – Pequeno-almoço
10h00 – EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS
SUBTIS
11h30 – PARTILHA DE REIKI
13h00 – ALMOÇO
14h30 – PASSEIO PELA QUINTA
15h30 – TÉCNICAS DE REIKI TRADICIONAL JAPONÊS
- GYOSHI HO
- KOKI – HO
- ZENSHIN KOKETSU-HO
- USHITE CHIRYO-HO

MANTRA RA MA DA SA
A vibração de RA MA DA SA atravessa o tempo e espaço e
traz cura. Mantém, fortalece e melhora a saúde. Este mantra
será feito com a técnica de visualização criativa. No final da
recitação deste mantra, teremos uma meditação em silêncio
ao som de taças tibetanas e gongos e uma pequena prática
de Tonglen. A prática de tonglen é um método para nos
conectarmos com o sofrimento (o nosso próprio sofrimento
e o que nos rodeia onde quer que possamos ir). É um
método que nos leva a superar o nosso medo da dor e a
dissolver a dureza do nosso coração. Acima de tudo, faz
despertar a compaixão que é inerente a todos nós. Tomar
consciência de que somos capazes de reciclar as energias
que nos paralisam, porque nos paralisamos nelas…
15 DE ABRIL
8h00 – Meditação
9h00 – Pequeno-almoço
10h00 – ENSINAMENTO DE TÉCNICAS PARA ALINHAR E
LIMPAR OS CANAIS SUBTIS
11h30 – Partilha de REIKI na Natureza
13h00 – Almoço
14h30 – MEDITAÇÃO GUIADA “MOMENTO PRESENTE,
MOMENTO MARAVILHOSO”
15h45 – RELAXAMENTO
16h00 – CÍRCULO ABERTO PARA PERGUNTAS E PARTILHA
17h00 – CHÁ e SESSÃO DE ENCERRAMENTO

PREÇO POR PESSOA: 125 EUROS
Inscrição: 50% do valor (valor deduzido no total
do preço a pagar)
Inclui alojamento e pensão completa na Quinta das
Águias. Não inclui transporte.
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INSCRIÇÕES
Pelo telefone 22 609 97 23 ou pelos endereços de
e-mail:
actividades@spasozen.com
reiki@spasozen.com
Inscrições abertas até dia 03 de Abril
Limitado a 20 participantes

Andreia Vieira
Notícia editada a 27 de Fevereiro
Retiro de Reiki e Meditação em Paredes de
Coura
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NÚCLEO DE CASTELO BRANCO PREVÊ ANO REPLETO
DE INICIATIVAS
forma a «promover a divulgação do Reiki e a nossa
Associação em vários meios de comunicação locais e
nacionais». Mas, mesmo assim, a responsável entende que
«ainda há muito mais para fazer».

Com inúmeras actividades de divulgação a decorrer e
outras tantas em preparação, o Núcleo de Castelo Branco
da Associação Portuguesa de Reiki (APR) continua a ser
orientado por Vanda Vaz de Carvalho. Motivada, a
responsável considera o desafio «muito gratificante» e
revela-se empenhada em pôr ao serviço do Reiki e da APR
aquilo que sabe «fazer melhor».

Pelo segundo ano consecutivo à frente do Núcleo de Castelo
Branco, Vanda Vaz de Carvalho faz um balanço «muito
positivo» do caminho percorrido até ao momento.
Sobretudo porque «têm sido muitas as actividades que têm
contribuído para dar a conhecer o Reiki e a Associação nesta
região», nomeadamente, meditações guiadas, Reiki para
crianças, palestras e workshops. Segundo Vanda Vaz de
Carvalho, todas estas ocasiões têm sido aproveitadas de

Questionada sobre o que a motiva a continuar à frente do
Núcleo, Vanda Vaz de Carvalho não hesita na resposta:
«Acho fundamental a divulgação do trabalho da Associação
enquanto entidade que promove, divulga e regulamenta a
nossa actividade. E os núcleos têm também um papel muito
importante neste sentido, chamando a atenção das pessoas
para o Reiki, para a actividade dos reikianos e terapeutas,
credibilizando a acção do Reiki entre nós.» A este propósito,
dá como exemplo o artigo que escreveu sobre o papel da
APR para o periódico A Reconquista, «um jornal local com
um espaço já consolidado entre a população», e que acabou
por «ter um retorno muito positivo, por esclarecer e
informar, mas principalmente por motivar as pessoas a
quererem saber mais», explica. Assim, diz que «este é um
trabalho muito gratificante» por lhe permitir colocar o que
sabe «fazer melhor ao serviço do Reiki e da APR».
Reiki nas Escolas
São muitas as iniciativas que Vanda Vaz de Carvalho está a
promover neste momento e inúmeras outras estão já em
preparação. Um dos projectos a decorrer é o Reiki nas
Escolas, iniciado no dia 18 de Fevereiro na Escola de João de
Deus, em Castelo Branco. A acção consiste em dar aulas
semanais de Reiki a crianças entre os 4 e os 9 anos de idade,
incluindo «auto-tratamento, meditação, mantras e muitos
jogos divertidos para que sintam o Reiki». Além disso, a
coordenadora criou também uma turma de experienciação
de Reiki e meditação para o «primeiro grupo de pequenos
reikianos dos 6 aos 14 anos, iniciados em Julho do ano
passado», tendo as aulas começado no dia 27 de Fevereiro
no Espaço Biosintonia».
Vanda Vaz de Carvalho diz estar ainda a «programar algumas
palestras de esclarecimento sobre o Reiki e a APR em Castelo
Branco, Fundão e Covilhã, a partir da Primavera». No dia 31
de Março haverá um encontro no Cine Teatro Avenida para o
lançamento dos seus CD de Meditação. Nessa ocasião, fará
uma meditação guiada com um concerto ao vivo de
apresentação das músicas criadas para este trabalho.
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Caminhada, retiro e muita divulgação
À semelhança do que fez no ano passado, deverá ainda
promover uma caminhada por altura do Equinócio da
Primavera, bem como um Chá com Reiki, em Abril, para
partilha de Reiki «aberto a todos os reikianos e amigos do
Reiki que queiram participar». No dia 21 de Abril fará um
retiro de meditação em Água de Madeiros e, no final deste
mesmo mês, tem agendada uma palestra na Escola Superior
de Saúde de Castelo Branco sobre «Reiki e a Anatomia
Oculta do Homem», integrada numa aula do curso de
Enfermagem, mas aberta à população.
Em Maio gravará outro CD de Meditações de Reiki em
parceria com a APR. O objectivo passa por «proporcionar
meditações guiadas de Reiki aos associados e também
partilhar com a APR a satisfação de fazer parte deste
caminho, que nem sempre tem sido fácil, mas que é, e
continuará a ser um exemplo para todos os reikianos».

CONTACTOS
Núcleo de Castelo Branco
Rua Cardeal da Mota n.º 8- Lote B- 1.º Esq. Frente
Castelo Branco
Telef. 272 33 73 77
nucleoaprcb@biosintonia.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 28 de Fevereiro
Núcleo de Castelo Branco prevê ano
repleto de iniciativas

Para este ano, Vanda Vaz de Carvalho prevê ainda dar
seguimento às «aulas de esclarecimento e experienciação de
Reiki e Biosintonia» na Universidade da Terceira Idade no
Fundão, iniciativa começada em 2011 «a convite de uma
reikiana que está a desenvolver um excelente trabalho no
Fundão, a Paula Roque».

Vanda Vaz de Carvalho, coordenadora do Núcleo de Castelo
Branco
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NÚCLEO DE FAMALICÃO LEVA REIKI A CENTRO
SOCIAL

O Núcleo de Famalicão promoveu, no dia 27 de Fevereiro,
uma sessão de esclarecimento e demonstração de Reiki no
Centro Social da Paróquia de Santa Eulália de Nespereira,
em Guimarães. Segundo Sílvia Oliveira, coordenadora do
Núcleo, tratou-se de «mais uma experiência fantástica», na
medida em que «o dar sem receber nada em troca é a
melhor coisa que podemos sentir».
A presença do Núcleo da Associação Portuguesa de Reiki
resultou de um convite da própria instituição particular de
solidariedade social, tendo como destinatário um grupo
composto por 21 idosos e três técnicas do centro. Sílvia
Oliveira revela-se bastante satisfeita com o resultado da
acção, porque «o Reiki é isto, ou seja, dar, ajudar os outros
no seu processo de desenvolvimento e começarmos a
pensar não só no nosso bem-estar mas também no bemestar dos outros».
No final, o grupo de voluntárias do Núcleo de Famalicão
recebeu o melhor agradecimento possível. «Quando saímos
vimos 21 sorrisos estampados no rosto e um pedido de… por
favor, voltem!», refere Sílvia Oliveira.
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Andreia Vieira
Notícia editada a 28 de Fevereiro
Núcleo de Famalicão leva Reiki a Centro
Social
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PARTILHAS DO SER NO NÚCLEO DE FAMALICÃO
Dia 2
Tema: Tratamentos à distância
Aprender ou recordar as várias técnicas e partilhar as
experiências que mais nos marcaram numa sessão de Reiki à
distância.
Dia 9
Tema: Mandalaterapia
Meditação com Mandalas e Criação de Mandala de
Intenções

Com o objectivo de dar resposta a diversas solicitações, o
Núcleo de Famalicão criou as Partilhas do Ser, um espaço
dedicado a múltiplos saberes e experiências, realizado às
sextas-feiras. O dia de partilha de Reiki passa a decorrer ao
sábado, durante todo o dia, uma vez por mês.
O Núcleo de Famalicão da Associação Portuguesa de Reiki
(APR) decidiu alterar o programa das sextas-feiras dedicadas
às partilhas. A explicação é avançada por Sílvia Oliveira,
coordenadora do Núcleo: «Porque sentimos a necessidade
de dar mais a quem nos procura». A sexta-feira mantém-se,
mas sempre com temas diferentes. «O dia de partilha de
Reiki passa a ser a um sábado, todo o dia, para que todos os
reikianos, com paz e serenidade, possam aprender mais e
para que outros recebam uma sessão de Reiki completa. O
nosso espaço é o vosso espaço e cá estamos sempre para
vos receber com muito amor», explica a responsável
Ainda de acordo com a própria, as Partilhas do Ser
constituem «um espaço de aprendizagem partilhada, onde
têm lugar todos os saberes que possam interessar àqueles
que realizam connosco um percurso de formação». Assim,
«este é o espaço ideal para abordar aspectos relacionados
com o Reiki e com as terapias complementares, assim como
partilhar outros saberes que possam auxiliar e enriquecer o
nosso processo de desenvolvimento».

Dia 16
Tema: Concerto meditativo com taças de cristal quartzo
As vibrações produzidas pelas Taças de Cristal de Quartzo
activam as células e penetram profundamente em todo o
ser. O som envolve o corpo como um casulo proporcionando
uma experiência e sensação semelhantes à de uma subtil
massagem.
Dia 23
Tema: Equinócio da Primavera
Caminhada Meditativa. Ao mesmo tempo que trabalha o
corpo, permite treinar a meditação e desenvolver a atenção.
O trilho é suave e percorre caminhos rurais.
Dia 30
Tema: Conversas com a Goretti sobre « O Cristianismo e o
Reiki»
PARTILHAS DE REIKI
Estes encontros serão sempre no último sábado de cada
mês, das 10h00 às 17h00, em Delães. Neste dia serão
aprofundadas técnicas como terapeutas de Reiki, fazendo
tratamento a quem desejar.

Andreia Vieira
Notícia editada a 29 de Fevereiro
Partilhas do Ser no Núcleo de Famalicão

Cada encontro é orientado por um tema, e pode assumir
vários formatos: uma meditação, um concerto, uma reflexão,
uma oficina, uma projecção, entre outros.
PARTILHAS DO SER
Agenda de Março

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

44

PARABÉNS TSF

Esta semana celebram-se os 24 anos de serviço público da
TSF. O seu nome vem por analogia do acrónimo Telefonia
Sem Fios, que era como se chamava a rádio nos primeiros
dias. Emissão nº1 desta rádio ainda “pirata”, por não serem
permitidas emissões privadas de Rádio em Portugal, teve
lugar a 29 de Fevereiro de 1988. Podem ler mais sobre a TSF
aqui…
Assim, como “Tudo o que se passa, passa na TSF”, faz quase
um ano que João Paulo Meneses, no Programa “Mais Cedo
ou Mais Tarde” entrevistou o Presidente da Associação
Portuguesa de Reiki sobre esta terapia complementar e a
preparação do 3º Fórum Reiki e Medicina de Lisboa. O
programa pode ser ouvido aqui…

João Magalhães
Notícia editada a 29 de Fevereiro
Parabéns TSF
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LINKS DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM FEVEREIRO
















31/01 - Sessão de esclarecimento «muito especial»
31/01 - Juventude Positiva em formação
31/01 - Voluntariado na Fraterna, uma caminhada
30/01 - II Encontro Nacional de Reiki - Fátima
26/01 - Novos Órgãos Sociais 2012-2014
26/01 - Reiki no Centro Novas Oportunidades da
Associação Empresarial de Fafe
26/01 - Sessões de Reiki por alimentos
25/01 - Reiki ajuda idosos da Cruz Vermelha
24/01 - II Encontro Nacional de Reiki
24/01 - Formação inicial em voluntariado jovem
24/01 - Voluntariado de Reiki para Cavalos
23/01 - Canal de Reiki no YouTube
23/01 - Abriu o núcleo de Reiki em Barcelos
23/01 - Freguesia de São Brás debate
responsabilidade social
19/01 - Comunicar reiki
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ARTES INTERNAS CHINESAS COM DESCONTO PARA
SÓCIOS DA APR

Andreia Vieira
Notícia editada a 1 de Março
Artes internas chinesas com desconto para
sócios da APR

A Associação Tai Chi Center vai realizar o seu Estágio Anual
de Tai Chi, Qi Gong e Meditação Ch`na no dia 25 de Março,
no Porto. Os sócios da Associação Portuguesa de Reiki
(APR) beneficiam de um desconto de 20%, ao abrigo do
protocolo assinado entre as duas instituições em 2011.
A Associação Tai Chi Center é uma associação promotora de
desporto, que se dedica em exclusivo à divulgação das artes
internas chinesas Tai Chi, Qi Gong e Meditação Ch`an. Este
estágio anual contará com a presença do Mestre Liming Yue
(7.º Duan Wei), presidente do Chen Style Tai Chi Centre,
membro honorário do comité internacional da Chinese
Health QiGong Federation e embaixador do estilo Chen do
Tai Chi na China.
Na sequência do protocolo realizado em 18 de Maio de 2011
entre a Associação Tai Chi Center e a Associação Portuguesa
de Reiki, os associados desta usufruem de uma redução de
20%.
Para mais informações:
portugaltaichicentre@hotmail.com
www.taichiportugal.com
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FAZER O CAMINHO DE SANTIAGO COM O NÚCLEO
DE ARRIFANA
Nota: Os valores dizem respeito apenas às actividades a
desenvolver no caminho, não incluindo alojamento,
alimentação ou outras.
Para mais informações e inscrições:
Telem. n.º 93 341 52 97
reikidosaracastanheira@gmail.com
www.facebook.com/reikiarrifanasantamariadafeira
www.reikiarrifanasmf.weebly.com

O Núcleo de Arrifana – Santa Maria da Feira vai realizar,
nos meses de Março e Abril, três retiros, os quais incluem
caminhadas com actividades de introspecção, meditação e
Reiki. Um dos retiros terá a duração de seis dias e será ao
longo do Caminho de Santiago.

Andreia Vieira
Notícia editada a 1 de Março
Fazer o Caminho de Santiago com o Núcleo
de Arrifana

1.º | 17 e 18 de Março | São Pedro de Rates – Ponte de
Lima
São Pedro de Rates – Barcelos | 16 km (sábado)
Barcelos – Ponte de Lima | 33 km (domingo)
2.º | 31 de Março e 1 de Abril | Ponte de Lima – Valença
Ponte de Lima – Rubiães | 19 km (sábado)
Rubiães – Valença | 21 km (domingo)
3.º | 22 a 27 de Abril (6 dias) | Valença – Santiago de
Compostela
Valença – Porriño | 18 km
Porriño – Redondela | 16 km
Redondela – Pontevedra | 16 km
Pontevedra – Caldas de Reis | 23 km
Caldas de Rei – Padron | 19 km
Padron – Santiago de Compostela| 23 km
Valores: 1.º e 2.º retiros: 20€ cada | 3.º retiro: 50€ | Os 3
retiros: 80€ no total
Limitado a 8 participantes
O alojamento será de preferência em albergue
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REIKI NAS JORNADAS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
– “ONCOLOGIA: COMPREENDER, PREVENIR, TRATAR”

João Magalhães
Notícia editada a 1 de Março
Reiki nas Jornadas de Educação para a
Saúde – “Oncologia: compreender, prevenir,
tratar”

Nos dias 19 e 20 de Abril estaremos nas 6ªas Jornadas de
Educação para a Saúde, desta vez subordinadas ao tema
“Oncologia: compreender, prevenir, tratar”.
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Barcelos,
através da Casa da Juventude, dirigida a profissionais de
educação, profissionais de saúde, instituições educativas e
sócio-culturais, jovens, pais e encarregados de educação e
autarcas.
A Associação Portuguesa de Reiki estará presente, através
dos Coordenadores do Núcleo de Barcelos, Paulo e Lara
Roseta e a Joana Oliveira. Iremos ter demonstrações de
Reiki e ainda um painel de apresentação sobre a aplicação
de Reiki em doentes oncológicos. Estejam à vontade para se
inscreverem como voluntários, na doação de Reiki, ao longo
do dia 19 e 20 de Abril.
Data: 19 e 20 de Abril
Horário: 9h00 às 17h30
Local: Auditório dos Paços do Concelho – Barcelos
Para mais informações e inscrições como voluntários:
Paulo Roseta: info@reikiembarcelos.com
Podem ler mais aqui, no site da Câmara de Barcelos…
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO EM SANTA MARIA DA
FEIRA

O Núcleo de Santa Maria da Feira da Associação
Portuguesa de Reiki (APR) vai organizar uma sessão de
esclarecimento no próximo dia 17 de Março, pelas 17h00.
Cátia Duque, a coordenadora do Núcleo, aproveitará a
ocasião para dar a conhecer à comunidade a sua equipa e
os projectos que pretende levar a cabo no âmbito da
divulgação do Reiki.
Dia 17 de Março às 17h00
Local: Vício das Letras – Livraria e Actividades Culturais, Lda.
Rua Dr. José Correia de Sá, n.º59
4520-208 Santa Maria da Feira
Entrada livre
reiki.em.movimento@gmail.com
http://reikiemmovimento.blogspot.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 2 de Março
Sessão de esclarecimento em Santa Maria
da Feira
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NOVO NÚCLEO DE BARCELOS DEFENDE «BOA
COOPERAÇÃO»
utilização desta terapia em doentes oncológicos.
Promover o voluntariado e organizar formações de Reiki e
áreas complementares, bem como sessões de
esclarecimento são outras acções previstas.
Calendário
Desde o início deste ano, a Associação Portuguesa de Reiki
(APR) conta com um novo núcleo em Barcelos. De acordo
com Paulo Roseta, seu coordenador, a intenção é «seguir a
filosofia» da APR, procurando sempre que «haja uma boa
cooperação entre os vários núcleos». A partilhar a
orientação do espaço estão ainda Lara Roseta e Joana
Oliveira.
«Seguir os passos da filosofia da Associação» foi o grande
objectivo da criação do Núcleo de Barcelos, segundo Paulo
Roseta. Assim, e à semelhança da APR, também o Núcleo de
Barcelos procura «difundir o Reiki, aclarar o que é o Reiki e
reunir os reikianos». Isto tudo, claro, «colocando a tónica na
promoção do voluntariado».
Para o responsável, outro objectivo igualmente
«importante» passa por conseguir levar a cabo «um trabalho
unificado dos vários núcleos». Paulo Roseta frisa que não
defende a «perda de identidade de cada um», mas apenas
que se promova um trabalho conjunto. «O diálogo é vital
para que haja uma boa cooperação entre os vários núcleos»,
explica, lembrando que «é e será importante ajudarmo-nos
mutuamente sem críticas destrutivas ou quezílias, até
porque temos muito a aprender uns com os outros». «Se
uns podem ter o conhecimento profundo de uma área,
outros poderão ter de outras, por isso, nunca devemos
subvalorizar opiniões e intenções, pois é das pequenas
intenções que se constroem as grandes», sublinha.
Actividades previstas
São várias as actividades programadas pelo Núcleo de
Barcelos para desenvolver ao longo de 2012. Uma das mais
relevantes prende-se com a participação nas VI Jornadas de
Educação para a Saúde, que se realizam em Barcelos nos
dias 19 e 20 de Abril, sobre o tema «Oncologia:
compreender, prevenir, tratar». Esta é uma iniciativa da
Câmara Municipal de Barcelos e o Núcleo estará presente
com demonstrações de Reiki e uma apresentação sobre a

9 de Março, 21h00 – Chá com Reiki
10 de Março, 16h00 – Worshop: Manual Prático de Chakras
17 de Março, 9h00 – Curso de Reiki I e Worshop nível I
18 de Março, 9h00 – Workshop: Meditação das Rosas
23 de Março, 21h00 – Chá com Reiki
25 de Março, 15h00 – Workshop: Mandalas
31 de Março a 2 de Abril – Participação na Feira
Internacional Expocosmetica, Porto
13 de Abril, 21h00 – Chá com Reiki
15 de Abril – Workshop: Aromaterapia
Dias 19 e 20 de Abril – Participação nas Jornadas de
Educação para a Saúde, Barcelos
Dia 28 de Abril – Curso de Reiki II e Workshop nível II
CONTACTOS
Núcleo de Barcelos
Rua da Olivença, Urb. Qta. da Espinheira, bloco 3, Fracção B
4750-191 Barcelos
Telem. n.º 929075561 ou 929193968
Site: www.reikiembarcelos.com
Blog: http://reikiembarcelos.weebly.com
Facebook: http://www.facebook.com/reikiembarcelos
Email: info@reikiembarcelos.com ou
reiki.em.barcelos@gmail.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 2 de Março
Novo Núcleo de Barcelos defende «boa
cooperação»
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ASSOCIAÇÃO APOIA A UNIÃO HUMANITÁRIA DOS
DOENTES COM CANCRO
inteiramente gratuitos, e abertos a toda a população:
consultas de Apoio Médico e de Psico-oncologia, Linha
Contra o Cancro e Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico. A
União promove ainda diversas campanhas de informação e
de prevenção ao longo do ano e campanhas antitabagismo
nas escolas, presta Apoio Domiciliário, Apoio Hospitalar,
Apoio Multidisciplinar a Crianças com Cancro, Assistência
Social, Serviço de Voluntariado e Terapia Familiar.
Podem ler mais sobre a UHDC aqui…

A Associação Portuguesa de Reiki irá participar no “Dia Zen,
Cuide da sua Saúde pela União Humanitária dos Doentes
com Cancro.” Este evento será no dia 6 de Maio, das 10h às
17h, na Cordoaria Nacional, onde estaremos presentes para
oferecer sessões de Reiki e ainda uma palestra subordinada
ao tema “Reiki, Cuidar com Amor”.

João Magalhães
Notícia editada a 3 de Março
Associação apoia a União Humanitária dos
Doentes com Cancro

Podem ler mais sobre o dia Zen, aqui…
A Associação Portuguesa de Reiki encara muito seriamente a
questão da pessoa com doença oncológica e dedica vários
esforços para apoiar no bem-estar e no seu processo de
cura, através da terapia complementar Reiki. Além do
protocolo com a ADL, no Porto, a Associação disponibiliza
sessões de Reiki na Casa Coração, na Amadora, às quartasfeiras, bastando para tal contactarem através do email
info@montekurama.org.

A União Humanitária dos Doentes com Cancro (UHDC) é
uma Associação Humanitária, de Solidariedade Social e de
Beneficência, sem fins lucrativos, fundada em 1999, que tem
como objetivo apoiar os doentes com cancro e seus
familiares e sensibilizar a população sobre esta doença.
A União destaca-se por ter sido pioneira no nosso país na
criação de 4 diferentes tipos de apoio a doentes com cancro,
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PATINHAS DE LUZ ARRANCA EM SANTA MARIA DA
FEIRA

Andreia Vieira
Notícia editada a 31 de Janeiro
Patinhas de Luz arranca em Santa Maria da
Feira

O Núcleo de Santa Maria da Feira iniciou, no dia 1 de
Março, um protocolo de voluntariado de Reiki em animais,
denominado Patinhas de Luz. De acordo com Cátia Duque,
a coordenadora do Núcleo, este programa «servirá de base
para novos projectos semelhantes, já em fase de
planeamento» a decorrer igualmente em Santa Maria da
Feira.
O projecto resulta de uma parceira estabelecida entre
aquele Núcleo da Associação Portuguesa de Reiki (APR) e a
Clinivet – Clínica Veterinária de Santa Maria da Feira. Cães,
gatos e coelhos são os principais beneficiários do Reiki neste
programa de voluntariado destinado a animais. Cátia Duque
afirma estar «muito contente» com o projecto,
considerando-o mesmo «uma excelente forma de iniciar o
Núcleo» de Santa Maria da Feira.
Contactos:
reiki.em.movimento@gmail.com
http://reikiemmovimento.blogspot.com
www.clinivet.com.pt
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ANADIA INAUGURA ESPAÇO ARCO-ÍRIS

O Núcleo de Anadia da Associação Portuguesa de Reiki
(APR) vai inaugurar, no dia 17 de Março, às 21h15, o Espaço
Arco-Íris. Aqui passará a funcionar a sede do Núcleo, que
disponibilizará formação, voluntariado, consultório e ainda
a habitual partilha de Reiki mensal. O Espaço Arco-Íris será
coordenado pela formanda Magna Silva Rosa.
De acordo com Luís Ferreira, coordenador do Núcleo, as
actividades no espaço serão iniciadas a 9 de Março, por volta
das 21h30, com um evento de esclarecimento – Chá com
Reiki — orientado pela coordenadora de Formação, Zulmira
Pereira. Por seu turno, o primeiro dia de voluntariado será a
14 de Março, numa acção orientada pela coordenadora de
Voluntariado, Isaura Coelho.
Para conhecer os calendários do mês de Março, consulte:
Agenda do Núcleo de Anadia
www.nucleoanadiaapreiki.weebly.com
Agenda do Espaço Arco-Íris
www.espacoarcoiris.weebly.com
Espaço Arco-Íris
Morada: Rua António Feliciano de Castilho, nº34, 2º andar
Anadia

Andreia Vieira
Notícia editada a 6 de Março
Anadia inaugura Espaço Arco-Íris
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O QUE TER EM CONTA ANTES DE UMA SESSÃO DE
REIKI
Exemplos do que pode perguntar a um terapeuta de Reiki,
para seu esclarecimento:
O que é o Reiki e como funciona?
Há quanto tempo pratica? E profissionalmente?
Como acha que o tratamento pode ajudar-me no meu
processo de cura?
O que inclui um tratamento de Reiki?
Quanto tempo dura a sessão?
Qual é o custo da sessão?
Podem ler toda a informação no nosso site, aqui…
O que se passa numa sessão de Reiki é ainda desconhecido
para muitos portugueses, nesse sentido, querendo auxiliar a
esclarecer e dar algumas indicações que poderão ajuda a
perceber o que é realmente um terapeuta de Reiki,
decidimos colocar conselhos ilustrativos do que um cliente
poderá procurar num terapeuta de Reiki, para que possa
garantir que a sua sessão tenha um resultado profissional e
satisfatório.
Tendo em atenção que existem já bastantes terapeutas de
Reiki e não havendo ainda alguma inspecção sobre o
trabalho dos mesmos, o cliente pode seguir os seguintes
conselhos, em caso de dúvida:
Procurar um terapeuta que seja recomendado por alguém
que já teve prática com o mesmo;

O que esperar de uma sessão de Reiki
Algumas informações básicas sobre o que se pode esperar
durante uma Sessão de Reiki
O que não deve ocorrer numa Sessão de Reiki
Documentos acessórios

João Magalhães
Notícia editada a 6 de Janeiro
O que ter em conta antes de uma Sessão de
Reiki

Falar com o terapeuta sobre como procede na sua prática,
conhecê-lo antes da Sessão, para conhecer o espaço e
perceber se sente afinidade com o mesmo ou se as suas
competências são as que necessita;
Verificar se o terapeuta segue algum código de ética
profissional, auto-regulamentador, os associados da
Associação Portuguesa de Reiki estão obrigados ao
cumprimento do Código de Ética Profissional da mesma.
Colocar todas as devidas questões sobre a prática ao
terapeuta e ter respostas satisfatórias das mesmas.
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NÚCLEO DE GAIA MANTÉM CAMINHO DE
DIVULGAÇÃO
obter com esta filosofia de vida ou terapia, consoante a
abordagem pretendida», reforça o responsável.
Recordando as diversas iniciativas que têm sido realizadas
pelo Núcleo, o coordenador salienta as «várias acções que
visaram juntar reikianos». Entre estas aponta os «Jantares de
Natal», realizados fora da época festiva e assim
denominados «porque é Natal sempre que o homem quer»,
justifica. Foram também «assinalados dias especiais com
partilhas e meditações dedicadas ao Dia da Mulher,
aniversário do nascimento de Mikao Usui e realizadas outras
acções sugeridas por elementos que frequentam as
partilhas».

À frente do Núcleo de Vila Nova de Gaia da Associação
Portuguesa de Reiki (APR) desde Janeiro de 2010, João
Ribeiro continua apostado em divulgar o Reiki na região. E
como em equipa que ganha não se mexe, dará seguimento
aos projectos e actividades que tem vindo a desenvolver
até ao momento.

A funcionar no espaço Reiki-Do, em Vila Nova de Gaia, o
Núcleo da APR desta localidade tem sido, desde a sua
criação, um importante motor de divulgação do Reiki. De
acordo com João Ribeiro, ao longo destes dois anos de
existência, o Núcleo já realizou 110 sessões semanais de Chá
com Reiki, o que «permitiu juntar pessoas de várias
localidades próximas e de outras mais remotas, tendo
havido participantes desde Viana do Castelo até Coimbra».
«Para além da partilha de Reiki, a sessão permite esclarecer
dúvidas dos reikianos e divulgar o Reiki a quem ainda não
teve oportunidade de conhecer os benefícios que pode

Voluntariado
Em 2011 foram realizadas duas acções de formação de
voluntários, o que, nas palavras de João Ribeiro, «abriu as
portas a uma participação mais activa no âmbito social».
Entre os muitos contactos feitos, dois deram fruto. Após
uma sessão de esclarecimento, o Lar Salvador Brandão
passou a dispor de Reiki todas as terças-feiras à tarde. São
cerca de 20 utentes a beneficiar de Reiki desde Outubro de
2011. «Na continuidade desse processo de divulgação,
terminará em Março um curso gratuito facultado a dois
utentes do lar, quatro funcionários e duas estagiárias de
serviço social que se disponibilizaram para colaborar com a
APR, sendo esta uma forma de estar presente sete dias por
semana no lar», explica.
Também a Associação de Protecção à Criança de Valadares
passou a contar com sessões de Reiki em Janeiro de 2012. O
acompanhamento de Reiki às crianças e jovens com idades
entre os 9 e os 18 anos tem sido assegurado por duas
voluntárias fixas e alguns elementos intermitentes.
Para 2012, João Ribeiro compromete-se a dar «continuidade
aos projectos em curso, à realização semanal do Chá com
Reiki – que se realiza às quartas-feiras entre as 21h30 e as
23h30 — e algumas formações de voluntariado, Reiki e curso
preparatório de terapeuta».

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

56

CONTACTOS
Núcleo de Gaia
Morada: Avenida da República, 1711, S/L – C/F
Vila Nova de Gaia
Telem. n.º 91 810 13 80
Site: www.reiki-do.webs.com
E-mail: reikido.jr@gmail.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 7 de Março
Núcleo de Gaia mantém caminho de
divulgação
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«CAMINHOS DE APRENDIZAGEM» EM CALDAS DA
RAINHA
Ester Lázaro coordena o Núcleo de Caldas da Rainha desde
2011, numa constante «aprendizagem» feita ao longo do
percurso. E embora esta seja uma zona do país considerada
«difícil» no que toca à divulgação do Reiki, a responsável
revela-se muito entusiasmada com o desafio e cheia de
ideias para futuros eventos.

«Positiva» é como Ester Lázaro caracteriza a experiência que
tem vindo a levar a cabo, desde o ano passado, enquanto
coordenadora do Núcleo de Caldas da Rainha da Associação
Portuguesa de Reiki (APR). E isto porque «é sempre bom
percorrermos novos caminhos que nos servem de
aprendizagem», afirma, aproveitando para sublinhar o
quanto é «difícil esta zona do país» em termos de expansão
do Reiki. «Aqui em Caldas as pessoas dispersam-se e tenho
como objectivo uni-las e informá-las sobre o Reiki e sobre a
APR», refere.
Acima de tudo, Ester Lázaro diz-se «muito grata por fazer
parte de uma Associação com objectivos de divulgação e
voluntariado de Reiki». Desta forma, assume que é sua
intenção «continuar este ano de 2012 com mais entusiasmo
e com várias ideias e eventos» e resume o que sente em
relação a esta energia: «O Reiki faz parte da minha vida.»
Iniciativas
Em marcha está já um projecto de voluntariado,
denominado Grupo de Apoio à Comunidade de Caldas da
Rainha, destinado a fazer angariação de roupas e bens
alimentares para famílias carenciadas em troca de Reiki. O
grupo fará ainda sessões de esclarecimento, entre outras.
Depois de, em Fevereiro, ter organizado um Chá com Reiki,
uma sessão de divulgação de Reiki com crianças e ainda uma
sessão de esclarecimento junto de seniores, Ester Lázaro
tem já algumas actividades marcadas para breve:

Março:
Dia 17 — Curso de Reiki I
Dia 24 — Maratona de Reiki
Dias 31 e 1 de Abril — Curso Complementar de Terapeutas
(com Sílvia Oliveira)

Ester Lázaro, coordenadora do Núcleo de Caldas da Rainha
CONTACTOS
Núcleo de caldas da Rainha
Espaço ARCO IRIS
Rua Cambo-les-Bains, loja 7 Esq. (Cidade Nova)
2500-306 Caldas da Rainha
Telem: 91 575 83 24/96 601 25 39
E-mail: arcoiris05@live.com.pt
Facebook : Voluntariado Reiki Caldas da Rainha

Andreia Vieira
Notícia editada a 8 de Março
«Caminhos de aprendizagem» em Caldas
da Rainha
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COMO ESCOLHER UM MESTRE DE REIKI
Sistema de Reiki ensinado
Estão identificadas dezenas de sistemas de Reiki, pelo que o
aluno deve compreender na totalidade em que consiste o
sistema ensinado, bem como o tipo de ferramentas que lhe
serão disponibilizadas.
Importa ainda perceber:

Depois de decidir dar o grande passo em frente – aprender
Reiki – seguem-se momentos de hesitação e, às vezes,
desorientação. Afinal, que mestre escolher? Com o
objectivo de ajudar a esclarecer os futuros alunos desta
terapia complementar, a Associação Portuguesa de Reiki
reuniu algumas dicas a ter em conta.
Antes de mais, importa que a pessoa esteja certa daquilo
que vai fazer. Deve, por isso, interrogar-se:
• O que é que me motiva a aprender Reiki?
• Quais são os meus objectivos de aprendizagem?
• O que irei fazer com esse conhecimento?
• Quem serei capaz de tratar com Reiki?
As respostas a estas perguntas são, muitas vezes, suficientes
para a pessoa perceber se deve mesmo seguir em frente ou
se, pelo contrário, estava iludida em relação ao que precisa
naquele momento da sua vida. Iniciar o caminho do Reiki
deve ser uma decisão pensada, tomada em consciência e,
sobretudo, informada.
Caso a intenção de aprender Reiki se mantenha, então,
vários aspectos devem ser considerados. Com base nas
dúvidas mais frequentes, a Associação Portuguesa de Reiki
aconselha o futuro aluno a contactar diversos potenciais
mestres, pedindo-lhes informação detalhada sobre os
seguintes tópicos:
Extensão do curso
O Reiki, dependendo do sistema que se escolha, pode
dividir-se em três ou quatro níveis. Importa que o aluno
perceba qual o método adoptado por cada mestre.

• Qual a duração (horas ou dias) do curso/sintonização para
cada um dos níveis?
• Quanto tempo deve o aluno permanecer em cada nível?
• Que condições são necessárias para passar ao nível
seguinte?
• Que acompanhamento lhe será facultado pelo mestre?
• Haverá encontros regulares para esclarecimento de
dúvidas?
Custo da formação
O custo da formação é variável, dependendo do nível de
Reiki em causa e até do contexto socioeconómico da
localidade onde a escola está inserida. Interessa ter sempre
em mente que o preço não é sinónimo de qualidade.
Localização
A localização da escola é relevante, pois aprender perto da
área de residência/trabalho pode funcionar como estímulo à
continuação do estudo. No entanto, não é inválido o aluno
escolher um mestre que esteja longe, desde que este
garanta o acompanhamento pelos meios de comunicação
disponíveis.
Neste ponto, o aluno não deve esquecer que irá praticar
Reiki em si e nos outros, pelo que poderá necessitar de
orientação no que diz respeito à posição correcta das mãos
ou para o esclarecimento das dúvidas que naturalmente
surgem no processo.
Material Educativo
Em regra, o aluno recebe um manual correspondente ao
nível que está a aprender. Esse manual pode ser completo
ou dividido, sendo que neste último caso será acrescentado
ao longo da aprendizagem.
Poderá ainda ser facultada informação complementar ao
aluno, nomeadamente relacionada com o estudo do corpo
energético do Homem (chakras ou meridianos), técnicas
tradicionais ou outras técnicas de Reiki, meditação, etc.
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Para saber mais sobre este tema, podem ler aqui o
documento «Como Escolher Um Mestre Ou Escola de Reiki»
elaborado pela Associação Portuguesa de Reiki. Note-se que
este documento é generalista e tem carácter meramente
informativo, pelo que não foca um determinado sistema ou
escola de Reiki.

Andreia Vieira
Notícia editada a 8 de Março
Como escolher um mestre de Reiki
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REIKI, UMA VISÃO HOLÍSTICA NA SAÚDE
emocionais, mentais e energéticos que criaram a condição
para que a patologia se tenha manifestado. A doença ou a
manifestação de um problema surge assim de um
desequilíbrio de uma ou várias dimensões do indivíduo que
interferem na circulação da energia vital, originando
bloqueios, desequilíbrios ou rupturas nesse movimento.
Considerar a doença desta forma é ver cada caso com
características próprias que requerem uma abordagem única
e que tenha em conta todas as dimensões do indivíduo.

O Reiki enquadra-se como uma terapia complementar no
âmbito do Campo Bioenergético, vendo o Homem segundo
uma perspectiva Holística, ou seja, como um todo. O Ser
Humano é feito de várias dimensões – física, mental,
emocional e energética. Cada uma destas dimensões está
interligada e é, vitalmente, importante para o equilíbrio da
pessoa. Desta forma, apresentamos, com uma outra visão, o
que é Reiki e qual a sua perspectiva holística.
O que é o Reiki?
A definição de Reiki pode ser procurada na própria formação
palavra. Os vocábulos japoneses Rei (Alma, Espírito ou
Universal) e Ki (energia) juntaram-se para descrever um tipo
de energia que é universal. O que é esta energia universal? O
que é este Ki universal?

Reiki – Uma Visão Holística na Saúde é um trabalho
realizado pela Susana Duarte e escolhido como
vencedor do Prémio Reiki / Dinalivro 2011 no âmbito
do esclarecimento do Reiki e da sua perspectiva na
integração com os serviços da Medicina
Convencional. Podem ler mais sobre este trabalho aqui…

João Magalhães
Notícia editada a 8 de Março
Reiki, uma visão Holística na Saúde

O Ki é a forma japonesa de Qi, palavra chinesa que define
um conceito fundamental da cultura tradicional da China no
qual se fundou toda a sua medicina. Em termos gerais,
colocando de parte as variações entre as diversas filosofias
orientais, o Qi é um tipo de energia que permeia e sustenta
todos os seres vivos, uma energia vital interna que flui ao
longo de todo o corpo. Bloqueios, desequilíbrios ou rupturas
no movimento dessa energia estariam na origem da doença.
Reiki – uma perspectiva holística
O Reiki actua sobre a energia vital, partindo do corpo como
um todo. O corpo é assim trabalhado não apenas na sua
dimensão física, mas também nas dimensões emocional,
mental, espiritual. Esta abordagem holística considera o
corpo na sua totalidade, concentrando-se não apenas na
manifestação da doença ou da patologia mas nas causas
dessa manifestação, procurando localizar os factores
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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REIKI APOIA SENIORES NA QUALIDADE DE VIDA

João Magalhães
Notícia editada a 9 de Março
Reiki apoia Seniores na qualidade de vida

Faz três anos que a Associação Portuguesa de Reiki apoia os
Seniores no aumento da sua qualidade de vida através da
aprendizagem e prática de Reiki. A APR tem um grupo de 11
alunos no Nível I e 6 no nível II, no Projecto Recriar a Vida da
Câmara Municipal da Amadora, a decorrer na Junta de
Freguesia de São Brás, aulas dadas pelo Carlos Silva. No seu
projecto mais antigo, a UNAGUI – Universidade Autodidacta
de Guimarães, a APR conta com 10 alunos de nível 1, pela
Sílvia Oliveira e 6 alunos de Nível 3, por João Magalhães e
Sílvia Oliveira. Recentemente alargou o projecto para a Casa
do Povo de Vizela, onde contam com 15 alunos de nível 1,
pela Sílvia Oliveira, com o apoio de Susana Duarte.

Desta forma, a Associação Portuguesa de Reiki encontra uma
maior proximidade intergeracional, estando os seus Mestres
Formadores a doar o seu tempo e saber em prol de
comunidades Seniores activas e com maior qualidade de
vida. Sendo este um ano particularmente dedicado à
partilha de saberes entre gerações, a Associação Portuguesa
de Reiki irá alargar ainda mais o seu âmbito de trabalho a
outras comunidades, formando, partilhando e auxiliando,
seguindo os grande princípios de Reiki, a gratidão, a
bondade e o bom trabalho.
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IDOSOS BENEFICIAM DE REIKI ATRAVÉS DO NÚCLEO
DE ANADIA
que a formalização do acordo ocorreu ainda em Dezembro
de 2011. Nesta fase estão envolvidos 15 voluntários, que
disponibilizam Reiki às terças-feiras e/ou sábados em
períodos de uma a duas horas em regime de voluntariado.
Devido ao tipo de utentes em causa não é possível a
realização de sessões completas.

Desde o início do ano que o Núcleo de Anadia da
Associação Portuguesa de Reiki (APR) desenvolve um
projecto de voluntariado na Associação Social de Avelãs de
Caminho (ASAC) com o objectivo de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos utentes. Os avanços
registados têm sido notórios e o balanço muito positivo.
A Associação Social de Avelãs de Caminho, na Anadia, é uma
instituição que, entre outras, integra as valências de centro
de dia e lar. É nesta última que, desde Janeiro de 2012, o
Núcleo de Anadia da APR mantém um projecto de
voluntariado junto de 20 utentes dependentes, dos quais
sete se encontram acamados e dez apresentam dependência
parcial. Luís Ferreira, coordenador do Núcleo, relatou ao
Reiki em Portugal qual está a ser a receptividade dos
utentes.
Reiki em Portugal — Por que razão decidiram estabelecer
esta parceria de voluntariado com a ASAC?
Luís Ferreira – Em relação à ASAC procurámos esclarecer os
utentes e seus familiares sobre esta terapêutica. Para tal,
providenciámos pequenas sessões de Reiki aos interessados
com o objectivo de promover, de alguma maneira, uma
melhoria na qualidade de vida dos mesmos. Quanto ao
Núcleo de Anadia, este projecto complementa as formações
em Reiki que disponibilizamos, e tem-se revelado
fundamental pelo tipo de utentes que abrange.

RP — Que benefícios têm sido constatados nos utentes que
frequentam as sessões de reiki?
LF – Com apenas mês e meio de voluntariado alguns efeitos
já são bem evidentes. Tem-nos sido reportado que a
generalidade dos utentes que usufruem desta experiência
está mais calma, mais serena e dorme melhor. Muitos deles
têm um quadro clínico estabelecido de demência, ou início
de demência, porém, tem-se verificado que os episódios
patológicos têm decaído consideravelmente.
Dos sete acamados inicialmente reportados, quatro deles
têm tido reacções fantásticas. Apesar de dependentes, já
acompanham os restantes utentes à sala de convívio e
efectuam as suas refeições também fora do quarto. Para já, e
dado o curto período de tempo, o balanço é extremamente
positivo.
RP — O projecto é para continuar?
LF – O projecto tem a duração de seis meses, para os quais
foram previstas três avaliações. Na sequência da primeira
avaliação decidiu-se manter os moldes deste voluntariado e
equacionar a extensão do mesmo ao Centro de Dia durante
os últimos dois meses do projecto.
CONTACTOS
Núcleo de Anadia www.nucleoanadiaapreiki.weebly.com
Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho
www.avelasdecaminho.pt

Andreia Vieira
Notícia editada a 12 de Março
Idosos beneficiam de Reiki através do
Núcleo de Anadia

RP — Há quanto tempo é disponibilizado Reiki na ASAC e
com que frequência semanal?
LF – Este projecto teve início a 16 de Janeiro de 2012, sendo
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PARCERIA ENTRE APR E CLÍNICA DENT’ART

A Dent’Art – Clínica de Estética e Arte Dentária estabeleceu
uma parceria com a Associação Portuguesa de Reiki (APR),
através do Núcleo de Mafamude-Gaia, no sentido de
proporcionar aos associados um conjunto alargado de
serviços.
Durante os meses de Março e Abril a Dent’Art oferece aos
sócios da APR um diagnóstico de saúde oral, um plano de
tratamento e condições especiais, no âmbito do protocolo
estabelecido entre os dois organismos.
Para mais informações:
Dent’Art – Clínica de Estética e Arte Dentária
Morada: Praça Dr. Francisco Sá Carneiro nº 193 Galeria Esq.
4200-313 Porto
Telef.: 22 509 60 16
E-mail: geral@clinicadentart.com
Site: www.clinicadentart.com/index.htm

Andreia Vieira
Notícia editada a 12 de Março
Parceria entre APR e Clínica Dent’Art
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ESTUDO PROVA BENEFÍCIOS DO REIKI EM
ENFERMEIRAS COM BURNOUT
imediata da função imunológica (IgAs) e da regulação da
pressão arterial em enfermeiras com SB. Portanto, a
aplicação de tratamentos por meio do Reiki poderia ser
abordagem efetiva com vistas ao manejo e à prevenção dos
efeitos negativos do estresse ocupacional, em subgrupos de
enfermeiros com perfil de alto risco para SB».

De acordo com as conclusões de um estudo publicado
recentemente, uma sessão de Reiki produz melhorias
imediatas em enfermeiras que sofrem de síndrome de
burnout, um tipo de esgotamento associado ao
desempenho profissional. Falámos com alguns enfermeiros
portugueses e ficámos a saber que o Reiki é uma estratégia
usada por todos eles para lidar com o stresse a que estão
sujeitos.
Num mundo tão competitivo e exigente em termos laborais
é cada vez mais frequente encontrarem-se profissionais, de
qualquer área, que sofrem de síndrome de burnout (SB).
Também conhecida como esgotamento, esta situação
corresponde a um quadro de exaustão física e psíquica,
resultante de uma exposição prolongada a níveis elevados
de stresse. Confundida frequentemente com depressão, a SB
é responsável por inúmeros pedidos de ajuda terapêutica.
Tendo em conta as elevadas exigências a que estão sujeitos
em termos físicos e emocionais, os enfermeiros constituem
um grupo profissional particularmente susceptível a este
problema. Com efeito, diversos estudos realizados apontam
para cerca de 40% de frequência de burnout em
enfermeiros. Partindo desta premissa, um grupo de
profissionais de saúde associados à Universidade de
Granada, Espanha, levou a cabo um ensaio clínico destinado
a avaliar a influência imediata do Reiki em enfermeiras com
burnout diagnosticado. Para tal, logo após uma sessão desta
terapia, foram medidos os níveis de imunoglobina A salivar
(IgAs), a actividade da α-amilase e a pressão arterial.
Como principal conclusão do estudo, publicado na Revista
Latino-Americana de Enfermagem (Set./Out. 2011)
destaca-se que «uma única sessão de Reiki produz melhora

Passo importante
Embora os autores destaquem a necessidade de estudos
adicionais, este é já considerado um passo importante no
sentido de demonstrar a eficácia do Reiki em situações
concretas. Isso mesmo confirma Bruno Azevedo, enfermeiro
militar no Hospital de Marinha, em Lisboa. Na sua opinião,
«estas conclusões são clarificadoras e de extrema
importância no contexto actual». O profissional de saúde
sublinha que a SB «é correlacionada muitas vezes com
depressão e, consequentemente, com a diminuição da
resposta imunitária». Explica ainda que «a imunoglobolina A
(IgAs) é um anticorpo predominante nas secreções e tem
como principal acção proteger o organismo da invasão de
vírus e bactérias, daí a sua propriedade imunitária». Perante
este contexto, Bruno Azevedo, que é igualmente vicepresidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de
Reiki, conclui que «segundo este estudo, a aplicação de Reiki
promove um aumento da imunidade, ou seja, da protecção
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do organismo, e um melhor aporte do sangue a todo o
corpo, o que se traduz numa melhoria geral do indivíduo».
Perspectiva idêntica é partilhada por Ida Lourenço,
enfermeira no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e
praticante de Reiki. Nas suas palavras, as conclusões deste
estudo «são muito importantes», pois «comprovam o efeito
de relaxamento corporal e o aumento da resposta
imunológica, após uma sessão de Reiki». A enfermeira
considera mesmo que os resultados alcançados demonstram
que, através desta terapia complementar, «as pessoas, quer
sejam enfermeiros ou não, podem contribuir para a sua
saúde ao diminuir os efeitos do stresse ocupacional evitando
a etapa final que é a síndrome de burnout».
«Bem-estar considerável»
Vânia Moreira, enfermeira militar no Hospital de Marinha,
confessa não ter ficado surpreendida com as conclusões do
estudo. Não sendo praticante, recebe Reiki «com uma
frequência não muito regular», isto é, com intervalos de
duas a três semanas entre sessões. E recorre a esta terapia
alternativa porque as vantagens são claras para si: «Sinto um
aumento de bem-estar físico e emocional considerável.»
Depois de ter experimentado o Reiki há quatro anos, a
enfermeira diz que só há cerca de três meses reiniciou as
sessões, depois de engravidar. E os resultados estão a
agradar-lhe bastante: «Posso constatar o aumento de
movimentos do meu feto na hora que sucede ao Reiki; eu
fico mais calma, tranquila e o feto movimenta-se mais.»
A enfermeira reconhece que o ensaio clínico agora divulgado
é «sem dúvida, um bom indício de que este tema carece de
um estudo mais aprofundado e alargado, de forma a poder
ser extrapolado para a população em geral». E isto porque
considera importante «alertar a comunidade para os
benefícios de terapias menos tradicionais no nosso país,
terapias que gozam de séculos de experiência noutros, com
benefícios mais que comprovados». «Havendo um
reconhecimento geral da população dar-se ia um grande
passo para a introdução destas terapias no Serviço Nacional
de Saúde», conclui a enfermeira.
Cuidar de si em primeiro lugar
Mas será que a generalidade dos profissionais de
enfermagem está informada em relação aos benefícios das
técnicas de relaxamento e meditação? Segundo Ida
Lourenço, a maioria está sensibilizada para estes assuntos
«através do programa curricular actualmente em vigor nas
escolas de enfermagem». Todavia, a informação disponível
não é suficiente, reconhece. «O que constato é que os
enfermeiros, tal como outros profissionais de saúde,

necessitam de ter consciência de que para cuidar dos outros
precisam de cuidar de si. Como pessoas é-lhes exigido muito
para além do que é saudável, e muitas vezes relegam para
segundo plano as suas próprias necessidades», justifica. E
lamenta que «só quando se encontram numa fase mais
avançada de stresse ocupacional é que procuram um estilo
de vida com mais saúde».
«Quem cuida de quem cuida?» é também uma «questão
pertinente» para Bruno Azevedo. «Se não cuidar de mim,
cuidarei bem dos outros?», interroga-se o enfermeiro.
Embora acredite que «a enfermagem tem tido horizonte
suficiente para se desenvolver num contexto holístico da
saúde», o profissional admite que «existem entraves para
uma real implementação destas técnicas». Desde logo,
porque «na nossa cultura tudo é e tem de ser rápido, desde
a comida à saúde. E assim as pessoas parecem querer que a
solução acabe sempre por passar pelo comprimido».
Apesar de tudo, Bruno Azevedo é optimista e lembra que «o
paradigma de saúde está a mudar, da mesma forma que a
cultura». E «com uma mudança de consciência teremos
certamente melhor saúde e vida», conclui.
Para saber mais:
A Associação Portuguesa de Reiki (APR) disponibiliza aos
seus associados a tradução do referido estudo. Do trabalho
da APR destaca-se o contínuo apoio a praticantes, mestres e
terapeutas de Reiki, bem como o esclarecimento sobre a
terapia. Todos os associados têm acesso livre a dezenas de
documentos, manuais e materiais de suporte, recebendo
ainda newsletters frequentes de apoio à prática. Para se
tornar associado, basta inscrever-se aqui.
Revista Latino-Americana de Enfermagem

Andreia Vieira
Notícia editada a 13 de Março
Estudo prova benefícios do Reiki em
enfermeiras com burnout
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CASA DO ARTISTA RECEBE APR
Reiki». O voluntário acredita mesmo que esta «virá a ser
uma boa colaboração futura».
Da mesma forma, o voluntário Pedro Pereira está
convencido de que «este grupo pode ser muito especial,
pelo facto de a maravilhosa energia Reiki, que é amor, poder
vir a saciar buracos onde vivem frustrações e preenchê-los
com amor». Nas suas palavras, «qualquer pessoa que pouco
saiba de Reiki e aceita a experiência revela sempre um misto
de coragem e apreensão, até ao momento em que a magia
acontece e tudo muda para o lado bom do imprevisto, na
maior parte dos casos.»

A Associação Portuguesa de Reiki (APR) esteve hoje na
Casa do Artista, em Lisboa, numa sessão de esclarecimento
sobre a terapia complementar. Os cinco voluntários que se
deslocaram ao local foram muito bem acolhidos e, no final
da demonstração, os pedidos para regressarem sucederamse.
«Mas, afinal, o que é que vocês vêm cá fazer?» Foi assim,
com muita curiosidade, que os vários artistas presentes na
sessão acolheram os voluntários da Associação Portuguesa
de Reiki. É que perceber o que é o Reiki nem sempre é fácil,
além de que se corre frequentemente o risco de se
confundir conceitos. Mais do que falar sobre o Reiki, importa
senti-lo. E foi isso mesmo que a APR proporcionou aos
diversos artistas de cinema, teatro e circo que se
disponibilizaram para receber Reiki.

A Associação Portuguesa de Reiki agradece não só à Casa do
Artista, pela oportunidade de divulgação da terapia, como
também ao seu associado e voluntário José Eliseu, pela
iniciativa de proporcionar este encontro de vontades entre
instituições.
A Apoiarte/Casa do Artista é uma associação de apoio aos
artistas, sem fins lucrativos. Inaugurada em 1999, o seu
âmbito contempla as artes cénicas, cinema, rádio e
televisão. Além de espaço residencial, o edifício alberga o
Teatro Armando Cortez, um centro de formação, galeria de
exposições e espaço para fisioterapia.

www.casadoartista.net

Depois de Valter Jacinto, vice-presidente da Associação e
responsável pelo voluntariado, ter explicado sumariamente
o que é o Reiki, frisando também o que não é, passou-se à
parte prática. No final, trocaram-se agradecimentos,
pediram-se autógrafos e a APR foi convidada a regressar. No
rosto e nas palavras de todos havia sinceridade e gratidão
pelo momento partilhado.
Para Maria Barros, uma das voluntárias que participou na
sessão, esta «foi uma experiência muito gratificante».
«Gostei muito de falar com todos, porque têm muito para
dar e deram-nos muito», justifica. Também para Valter
Jacinto esta foi uma demonstração «muito especial», na
medida em que «tivemos o privilégio de estar com figuras
públicas que demonstraram muita humildade a receber
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Andreia Vieira
Notícia editada a 15 de Março
Casa do Artista recebe APR

Alguns momentos da demonstração de Reiki na
Casa do Artista
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REIKI EQUESTRE COMEÇA A CONQUISTAR
VETERINÁRIOS
RP – Qual tem sido a aceitação por parte dos cavaleiros,
das escolas de equitação e dos picadeiros nacionais?
OP – Em Portugal, esta terapia não é muito conhecida e as
pessoas mostravam-se bastante cépticas. Mas depois da
exibição da reportagem na Equitação TV tem havido muito
mais abertura, inclusivamente por parte da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa,
que me convidou a ir lá fazer uma demonstração aos alunos.
Também ao nível de escolas e coudelarias tem havido
bastante interesse e tenho recebido muitos pedidos de Reiki
para cavalos e outros animais, através do meu projecto de
voluntariado no Facebook.
Ainda pouco conhecido entre nós, o Reiki Equestre começa
agora a conquistar veterinários, escolas de equitação e
coudelarias. A terapia aplicada aos cavalos revela grandes
benefícios, além de que os resultados são visíveis muito
rapidamente. Para dar a conhecer este vertente do Reiki
entrevistámos Olivia Pimentel.
Reiki em Portugal – Há quanto tempo se dedica ao Reiki
Equestre?
Olivia Pimentel – Sou mestre de Reiki desde Maio do ano
passado e em Agosto de 2011 fui fazer o Mestrado de Reiki
Equestre a Inglaterra. Para o aprender é necessário
completar os três níveis de Reiki.
RP — O que é que a motivou a especializar-se neste ramo
do Reiki?
OP – Quando comecei a sentir os benefícios do Reiki em
mim, o meu filho, que se encontrava a frequentar o curso de
Técnico de Gestão Equina, estava a passar por um período
muito delicado da sua vida. Então, decidi estudar para o
ajudar. Mais tarde, senti que o cavalo dele estava a ficar
afectado pelos seus problemas emocionais e comecei a
pesquisar no sentido de perceber como fazer Reiki ao animal
também. Após alguma pesquisa vi que em Portugal não
havia referência nenhuma a Reiki para cavalos e decidi
procurar no estrangeiro. Foi assim que conheci a minha
mestre, Sarah Berrosford. Após troca de e-mails decidi que
esse era o meu caminho e lá segui para Inglaterra, com o
apoio do meu pai, filho e alguns amigos.

RP – A metodologia na aplicação de Reiki a cavalos é muito
diferente da utilizada nas pessoas?
OP – Existe realmente uma diferença enorme. Os cavalos
mostram logo sinais de que estão a receber bem esta
energia e os resultados notam-se bem mais rápido do que
nas pessoas. Mas a minha entrega é a mesma, quer esteja a
fazer a pessoas ou a animais. Na aplicação do Reiki a cavalos
o que difere é o tamanho. Por outro lado, alguns cavalos
gostam de nos sentir perto, enquanto outros não. Uns
gostam mais de receber Reiki à solta e outros presos. A
maior parte das vezes temos de tratar o cavaleiro ou dono
também, porque os cavalos reflectem os problemas físicos
ou emocionais dos cavaleiros ou donos. A energia dos
cavalos é especial, porque é muito mais forte que a das
pessoas, além disso, eles recebem a dobrar o que lhes
damos.
RP – Tendo em conta a sua experiência, em que situações
nota que a aplicação de Reiki em cavalos se tem mostrado
benéfica?
OP – As áreas onde tenho trabalhado mais com os cavalos e
onde vejo enormes benefícios são diversas. Por exemplo, há
o caso de um cavalo que estava deprimido e triste por ter
perdido o dono e agora, desde que trabalho com ele, já
mostra a confiança necessária para voltar a fazer tudo o que
fazia com o dono. Até já mostra o tal brilho no olhar que
tinha perdido, chegando mesmo a brincar connosco, coisa
que seria impensável há uns meses.
Também noto benefícios na relação cavalo/cavaleiro, algo
que tenho vindo a trabalhar com o meu filho e o cavalo dele.
Agora o cavalo está completamente diferente e o meu filho
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também está muito mais confiante. É incrível vê-los a
trabalhar como se fossem apenas um.
Por outro lado, verifico que ao nível de problemas nos
tendões ou músculos a recuperação é muito mais rápida. Em
problemas relacionados com cólicas também tenho obtido
bons resultados.

Andreia Vieira
Notícia editada a 16 de Março
Reiki Equestre começa a conquistar
veterinários

RP — Fez uma apresentação sobre este tema no 2.º
Congresso da Associação Portuguesa de Reiki, realizado nos
dias 15 e 16 de Outubro de 2011. Qual foi a receptividade
da plateia?
OP – A receptividade da plateia foi boa e muitos mostraramse interessados. A recepção dos veterinários também tem
sido boa e, num futuro próximo, espero vir a colaborar mais
directamente com o nosso veterinário.
CONTACTOS:
Facebook:Voluntariado de Reiki para Cavalos
E-mail: oliviazambuja@gmail.com
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NÚCLEO DE PONTA DELGADA PREPARA 3.º DIA
INTERNACIONAL DE REIKI
O seu principal objectivo, no início, passava por levar esta
terapia complementar ao Hospital do Divino Espírito Santo,
em Ponta Delgada. «A verdade é que tinha acabado de
realizar o 3.º nível e queria desafiar-me a mim mesma e ao
Reiki levando-o aos casos clínicos sérios, aos cuidados
paliativos, à Unidade de Oncologia», justifica, reconhecendo
que «seria mais fácil através de uma associação do que em
nome pessoal». «Queria que fosse um trabalho responsável,
com passos lentos mas sérios, e assim descobri a APR»,
lembra.

A funcionar desde 2010, o Núcleo de Ponta Delgada
continua activo e cheio de dinamismo para levar o Reiki a
cada vez mais pessoas no arquipélago dos Açores. O
próximo grande evento será a 3.ª edição do Dia
Internacional de Reiki, que este ano se realizará na Lagoa
das Sete Cidades.
Há dois anos a coordenar o Núcleo de Ponta Delgada da
Associação Portuguesa de Reiki (APR), Leila Miranda faz
questão de salientar ao blog Reiki em Portugal que todo o
trabalho do Núcleo resulta mesmo da dedicação de toda a
equipa e não apenas da sua contribuição individual.
Questionada sobre o que motiva o grupo a continuar tão
empenhado, a responsável não hesita na resposta: «O que
nos motiva são as pessoas que irão beneficiar desta prática
através dos projectos da APR.» Por outro lado, aponta
também como razão importante «aqueles que fazem parte
da APR e a seriedade com que têm desenvolvido o seu
trabalho, com humildade e respeito, pela divulgação e
dignificação do Reiki em Portugal».
Salientando o «balanço positivo» do caminho que tem vindo
a ser percorrido, Leila Miranda recorda que decidiu juntar-se
à APR quando tomou «conhecimento da responsabilidade
com que a Associação estava a fazer o seu trabalho e da
forma séria como estava a divulgar esta prática à
comunidade». «Identifiquei-me logo com os objectivos da
Associação no seu pressuposto de unificar as várias escolas e
desmistificar esta prática», explica.

O primeiro passo que deu foi divulgar a APR e os seus
objectivos, «pois estava certa que encontraria na ilha
praticantes de Reiki que iriam querer fazer parte deste
trabalho». Para tal, realizou em Agosto de 2010 o 1.º Dia
Internacional de Reiki em Ponta Delgada. A logística era
pouca, mas a força de vontade enorme. Leila Miranda
dispunha de apenas «duas marquesas num jardim público
com o intuito de chamar a atenção dos praticantes, saber
quem eram, além da divulgação desta prática à
comunidade». Os objectivos foram conseguidos com a ajuda
da comunicação social, que transmitiu uma reportagem e os
praticantes começaram a aparecer.
Trabalho desenvolvido
Em Outubro de 2010, o Núcleo estabeleceu um protocolo de
voluntariado entre a APR e a Associação de Doentes com
Dor Crónica dos Açores. Seguiram-se alguns Chás com Reiki,
o que agregou «mais praticantes e curiosos de vários grupos
distintos que se foram conhecendo e juntando». Com todo
este apoio acrescido, realizaram a 2.ª edição do Dia
Internacional do Reiki. E de duas marquesas e um único
voluntário, em 2010, passaram para uma situação
«fantástica» de «mais de uma dezena de voluntários que
fizeram Reiki a cerca de uma centena das mais de 200
pessoas que estiveram presentes nas actividades dessa
edição».
Na sequência desse evento foi criado outro grupo de
partilha de Reiki que se junta semanalmente. Por outro lado,
as várias associações locais ficaram mais unidas e a
curiosidade de outros para a aprendizagem ficou desperta.
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Segundo Leila Miranda, neste momento «já há um projecto
consolidado para apresentar ao Hospital do Divino Espírito
Santo para a realização de terapia complementar Reiki aos
pacientes oncológicos». O Núcleo aguarda apenas a reunião
com o Conselho de Administração. «Graças ao trabalho
realizado pela mestre e enfermeira Zilda Alarcão, e ao
impacto que tem tido na comunicação social, bem como ao
trabalho desenvolvido pela Cátia Arnaut, sentimo-nos mais
confiantes quanto à abertura do hospital local para receber
esta iniciativa e vamos fazê-lo através do Projecto Mãos de
Luz», esclarece.

CONTACTOS
Núcleo de Ponta Delgada
Blog :
http://associacaoportuguesadereikinosacores.blogspot.com
E-mail: leila.camilo.miranda@gmail.com
Telem.: 91 863 96 37 | 91 494 40 57

Andreia Vieira
Notícia editada a 16 de Março
Núcleo de Ponta Delgada prepara 3.º Dia
Internacional de Reiki

Em preparação está ainda um outro projecto, que consiste
num conjunto de acções de esclarecimento junto das escolas
secundárias, com o intuito de chegar às camadas mais
jovens.
Dia Internacional do Reiki em Ponta Delgada
Entretanto, o Núcleo está a preparar tudo para a 3.ª edição
do Dia Internacional do Reiki em Ponta Delgada, que se
realizará nos dias 24, 25 e 26 de Agosto, na Lagoa das Sete
Cidades. Com o objectivo de «internacionalizar cada vez
mais o evento, e aproveitando a afluência turística nesta
altura do ano», o Núcleo está a programar um conjunto de
actividades gratuitas, ao ar livre, num «contexto paisagístico
inspirador». Será um evento «dedicado à descoberta do
Reiki, Meditação, Tai Chi, Chi Kung, Yoga, ou seja, tudo
actividades que visam divulgar o Reiki e práticas destinadas à
consciencialização da nossa energia vital e como potenciar a
mesma», refere Leila Miranda.

Leila Miranda, coordenadora do Núcleo de Ponta Delgada
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APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO DE SANTA MARIA DA
FEIRA
Realizou-se no passado sábado, dia 17 de Março, uma
sessão de esclarecimento promovida pelo Núcleo de Santa
Maria da Feira da Associação Portuguesa de Reiki. A ocasião
serviu também para apresentação do Núcleo, a sua
composição, e actividades programadas.
A coordenadora do Núcleo, Cátia Duque, enviou-nos
algumas fotos do evento:

reiki.em.movimento@gmail.com
http://reikiemmovimento.blogspot.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 19 de Março
Apresentação do Núcleo de Santa Maria da
Feira
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APR INTEGRA REDE SOCIOCULTURAL DA
AMADORA
Rede Sociocultural da Amadora
CERCIAMA
Rua Mestre Roque Gameiro, n.º 12
2700 Amadora
redesociocultural@hotmail.com

A Associação Portuguesa de Reiki (APR) foi convidada a
integrar a Rede Sociocultural da Amadora. Este é um
projecto da responsabilidade da CERCIAMA, que visa
promover parcerias e maximizar recursos entre diversas
instituições implantadas no concelho.
Trabalhar em rede e promover sinergias deve ser uma opção
cada vez mais comum nos dias que correm. Não só porque
se vivem tempos de escassez, mas também porque as
facilidades de comunicação permitem que a troca de
informação seja fácil, rápida e muito viável. A pensar nisso
mesmo, a CERCIAMA criou, em Fevereiro deste ano, a Rede
Sociocultural da Amadora. Dos seus objectivos fazem parte a
promoção de intercâmbios com o intuito de maximizar
acções e aproveitar recursos existentes no concelho e sua
envolvente.

Associação Portuguesa de Reiki
Praceta João Oliveira, Loja 4C, Falagueira
2700 Amadora
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki
http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reikiem-portugal/

Andreia Vieira
Notícia editada a 19 de Março
APR integra Rede Sociocultural da
Amadora

A APR foi convidada a integrar a Rede e está já a colaborar
activamente na preparação de algumas actividades
previstas. Além da CERCIAMA fazem ainda parte o Grupo de
Teatro Passagem de Nível e a Associação Cultural de Surdos
da Amadora (ACSA).
Entre as actividades previstas contam-se a realização de um
encontro municipal de associações, organização de vários
workshops temáticos e a participação no Congresso de
Animação Sociocultural promovido pela Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação
Sociocultural (APDASC).
CONTACTOS
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APR OFERECE MANUAL «REIKI – MENTE E
CORAÇÃO» AOS SEUS ASSOCIADOS
importante, há quem não sinta muito a energia a passar,
mas sente perfeitamente o que o Reiki lhe está a trazer de
mudança na vida, isso sim é importante.»
Este e outros manuais estão disponíveis através do site da
Associação Portuguesa de Reiki. Para aceder, basta
inscreverem-se na Associação, vendo aqui como fazer.
Vantagens de ser associado
São muitas as vantagens e mais-valias de ser associado da
APR. Entre elas contam-se:
Com certeza já aconteceu a muitos praticantes de Reiki
darem por si, durante um tratamento, a fazer listas mentais
de supermercado ou a pensar no jantar que vão preparar
nessa noite. Porque esta situação é tão comum, a
Associação Portuguesa de Reiki (APR) elaborou um manual
destinado a ajudar os associados nessas situações. Para
que a energia flua através de uma mente limpa e de um
coração predisposto.
«Um praticante de Reiki precisa atingir dois patamares para
estar devidamente atento, apto, conectado e ausente de si
mesmo para um correcto fluir da energia: mente limpa e
coração predisposto.» Esta é a convicção de João Magalhães,
presidente da Associação Portuguesa de Reiki, e autor do
manual «Reiki – Mente e Coração», disponibilizado
gratuitamente pela Associação a todos os associados.
Na sua opinião, a prática do Reiki implica «estar disponível,
entregue de mente e coração para sentir, para deixar fluir,
para que a energia em nós possa trabalhar e dar-nos o
tempo e espaço necessários para atingirmos o equilíbrio e
mudarmos a nossa consciência.» Nesse sentido, o manual
agora disponível aborda conceitos como «voz interior»,
«livre arbítrio», «sentir e não sentir» e inclui ainda alguns
exercícios de meditação. O objectivo é ajudar o praticante a
melhorar a sua atenção e concentração interiores, para que
o Reiki flua sem bloqueios.

– Descontos nas entradas em eventos organizados pela
Associação;
– Descontos na Angel Touch e nas livrarias BookHouse;
– Acesso gratuito a workshops de Reiki dados pela
Associação;
– Validação de manuais e certificados de Reiki;
– Colocação do contacto de escola/mestre no directório de
Escolas de Reiki Associadas;
– Acesso a diverso material de apoio em três vertentes: via
ensino, via profissional e via filosófica;
– Ter votos em matéria de decisão, participando na
construção de uma prática auto-regulamentada;
– Candidatar-se a coordenador regional de um núcleo da
APR.
Mais informações:
Associação Portuguesa de Reiki
info@montekurama.org

Andreia Vieira
Notícia editada a 20 de Março
APR oferece manual «Reiki – Mente e
Coração» aos seus associados

Resumindo, João Magalhães lembra que «o Reiki deve ser
praticado com alegria, com motivação, desligados do ego e
das emoções». Mas, acima de tudo, chama a atenção para
algo muito significativo: «O sentir da energia não é o mais
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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COORDENADORA DO NÚCLEO DE CASTELO BRANCO
LANÇA CD DE MEDITAÇÃO

A colectânea dos CD de meditação intitulada «Dhyana
Samadhi», da autoria da coordenadora do Núcleo de
Castelo Branco, Vanda Vaz de Carvalho, vai ser apresentada
durante um concerto no próximo dia 31 de Março, no
Cineteatro Avenida, em Castelo Branco. Durante o evento
serão dadas a conhecer, ao vivo, as meditações e as
músicas que compõem o trabalho.
O concerto incluirá ainda uma palestra proferida por Vanda
Vaz de Carvalho, bem como uma das meditações guiadas
incluídas na colectânea. De salientar que todas as
meditações «Dhyana Samadhi» foram criadas por Vanda Vaz
de Carvalho, que pretende com este projecto «cobrir uma
lacuna existente neste sector, uma vez que existem muito
poucos trabalhos gravados e publicados de meditação em
português», explica a coordenadora do Núcleo de Castelo
Branco da Associação Portuguesa de Reiki.

Concerto em Meditação
Dia 31 de Março das 18h às 20h
(inclui lanche com produtos da região)
Cineteatro Avenida, Castelo Branco
Entrada: 5 euros (valor descontado no preço do CD)
Bilhetes à venda através do e-mail
biosintonia@biosintonia.com ou no espaço Biosintonia, Rua
Cardeal Gomes da Mota, n.º 8, Lote B- 1.º Esq. Frente,
Castelo Branco

Andreia Vieira
Notícia editada a 20 de Março
Coordenadora do Núcleo de Castelo Branco
lança CD de meditação

Cada meditação foi gravada com música composta
especificamente para o projecto e é o resultado deste
trabalho que poderá ser conhecido durante o concerto,
graças às interpretações de Nuno Borda d’Água
(teclado/sintetizadores), João Sousa (guitarra eléctrica),
Hélder Azinheirinha (guitarra clássica e berimbau) e Catarina
Cortes (taças tibetanas e gongos).
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NÚCLEO DE PORTO SANTO CONFIRMA INTERESSE
DA MADEIRA PELO REIKI
Com grande divulgação na Madeira, o Reiki tem aqui
muitos praticantes e é, até, reconhecido a nível hospitalar.
Mas a enorme aceitação alcançada não leva a que a
coordenadora do Núcleo de Porto Santo, baixe os braços.
Pelo contrário, Joana Ricardo continua cada vez mais
motivada para representar a Associação Portuguesa de
Reiki.

Ainda sem calendário previsto está um um segundo
workshop de Karuna, depois de ter realizado o primeiro no
passado dia 11 de Março com dez participantes.
Todas as terças-feiras, pelas 19 horas, Joana Ricardo
promove na sua casa um encontro com meditação e
partilhas de Reiki. « E seguramente vamos fazer vários Chás
com Reiki durante o ano, pois são momentos preciosos de
convívio que todos nós prezamos», acrescenta.

À frente do Núcleo da Associação Portuguesa de Reiki (APR)
desde 2010, Joana Ricardo confessa que o percurso que tem
vindo a trilhar é «gratificante», desde logo porque percebe o
enorme reconhecimento de todos em relação ao «trabalho
que a APR tem vindo a desenvolver na divulgação do Reiki».
Por outro lado, também ela assume a importância que tem
para si pertencer a este organismo: «Eu identifico-me com a
filosofia da APR, e sempre me senti acompanhada nas
iniciativas que fui levando a cabo, como tal, manter-me à
frente deste núcleo é apenas a sequência lógica.»
Questionada sobre a aceitação do Reiki na Madeira, a
responsável explica que o cenário não podia ser mais
animador: «O Reiki está muito divulgado na Madeira, onde
há imensos praticantes e é mesmo reconhecido a nível
hospitalar». Inclusivamente, a responsável lembra a
realização de um curso de Reiki, financiado pelo Governo
Regional, direccionado para enfermeiros e médicos.
Actividades previstas

Joana Ricardo, Coordenadora do Núcleo de Porto Santo
CONTACTOS
Núcleo de Porto Santo
Morada: R. Francisco Bernardo Jardim, 48
9400-133 Porto Santo
Telef.: 91 769 66 99/291 983 259
E-mail: joanaricardo@hotmail.com
Blogs: http://reiki-portosanto.jimdo.com/ e http://reikidoinpxo.blogs.sapo.pt/

14 de Abril – Workshop de reciclagem de Reiki Tradicional
Nível I
18 de Abril – Palestra na Escola Prof. Freitas Branco sobre
Reiki e Meditação
18 e 19 de Maio – Participação na 2.ª Feira da Saúde de
Porto Santo

Andreia Vieira
Notícia editada a 21 de Março
Núcleo de Porto Santo confirma interesse
da Madeira pelo Reiki

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

77

PEDRO FAVINHA ASSUME COORDENAÇÃO GERAL
DOS NÚCLEOS
RP — Em que tipo de situações será mais frequente a
intervenção do coordenador geral?
PF – Estarei sobretudo focado no encaminhamento dos
coordenadores regionais, ajudando-os a ultrapassar todas as
dúvidas que possam ter. Uma das situações a que vou estar
bastante atento é às suas boas práticas, já que o nome da
Associação, e principalmente o Reiki, não podem ficar
beliscados em nenhuma situação.

É treinador de hóquei em patins e a motivação de equipas
faz parte do seu dia-a-dia. Talvez por isso, o cargo de
coordenador geral dos núcleos da Associação Portuguesa
de Reiki (APR) lhe assente como uma luva. Pedro Favinha,
que até agora conciliava a coordenação do Sul e Ilhas com a
aprovação de candidaturas, fala sobre a nova função.

Reiki em Portugal — Qual é exactamente a função do
coordenador geral?
Pedro Favinha – A minha função é a de canalizar as
candidaturas dos diversos associados e coordenadores de
núcleos e verificar se os pressupostos para as candidaturas
estão todos em ordem. Depois segue-se aquela que é a
parte mais importante para mim, ou seja, falar com as
pessoas, tentar percebê-las, senti-las e fazê-las perceber o
quanto o Reiki é importante, bem como as suas boas
práticas, o dar de coração. Quero também realçar o quanto
estou grato, não por ser coordenador geral, mas por ter sido
escolhido para fazer parte da Associação. Quero servi-la com
todo o meu amor incondicional.

RP — Tens estado a aprovar as candidaturas dos
coordenadores dos núcleos regionais, conciliando com a
coordenação geral do Sul e Ilhas. Como está a correr a
experiência?
PF – A experiência está a ser óptima. Adorei falar com as
pessoas. Só tenho pena de não as ter conhecido
pessoalmente, mas acredito que tal acontecerá em breve.
Ainda que o contacto tenha sido apenas telefónico e
baseado nos documentos que me enviaram, fiquei a
conhecer boas histórias de vida, de que resultou muita
vontade de evoluir como reikiano. Assim, penso que
também eu vou evoluir mais, não só como reikiano mas
também como pessoa, partilhando vivências com todos eles.
RP — Há alguma situação particular que tenhas vivido ao
longo deste percurso e que queiras recordar?
PF – Essencialmente, estou grato por poder partilhar todo o
nosso conhecimento mútuo, que nos levará a tomar
melhores decisões para o Reiki. É também muito gratificante
saber que alguns coordenadores estão a fazer evoluir os
seus núcleos e a desbravar caminho para aumentar a
receptividade do Reiki em todo o lado.
RP – Esta nova função implica muito mais
responsabilidades. Sentes-te preparado para o desafio?
PF – Sinceramente, não sei. Mas uma coisa posso assegurar:
vou dar o meu melhor em todas as circunstâncias, sendo
que a motivação e o trabalho de equipa são fundamentais
para o desempenho de qualquer função. E nestes campos
concretos sinto-me à vontade, porque fui jogador de hóquei
em patins desde os três anos de idade e só deixei de jogar há
cinco anos. Agora sou treinador desta modalidade e é
também a essa experiência que vou buscar todos os
conhecimentos relacionados com motivação e trabalho de
equipa, os quais vão ser necessários, não só para ajudar os
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coordenadores dos núcleos como também no
desenvolvimento de todos os trabalhos realizados em prol
do Reiki.
RP — Quais são os objectivos que te propões atingir nesta
nova função?
PF – Em primeiro lugar, quero poder, sempre que necessário,
dar a minha ajuda aos coordenadores de núcleos, e que essa
minha ajuda seja produtiva. Para mim, mais importante do
que ter muitos núcleos é manter os que temos, que eles
evoluam e que tenham sempre boas práticas. Quero que a
evolução no número de núcleos se reflicta mais em termos
de qualidade do que de quantidade, porque acima de tudo o
bom nome do Reiki e de Mikao Usui estão sempre em
primeiro lugar.
* Pedro Favinha integra os órgãos sociais da Associação
Portuguesa de Reiki, biénio 2012-2014, sendo Vogal do
Conselho Fiscal.

Andreia Vieira
Notícia editada a 22 de Março
Pedro Favinha assume coordenação geral
dos núcleos
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PASSATEMPO DIA ZEN UHDC

Andreia Vieira
Notícia editada a 23 de Março
Passatempo Dia Zen UHDC

A União Humanitária dos Doentes com Cancro (UHDC) está
a promover um passatempo que desafia os seguidores da
sua página de Facebook a dar largas à imaginação. O
vencedor do passatempo Dia Zen UHDC ganha um fim-desemana para duas pessoas na Herdade da Matinha, no
Cercal (Litoral Alentejano), bem como duas entradas no
evento Dia Zen e inscrições no Espaço Prama.
Para participar, basta enviar para diazen.uhdc@gmail.com
uma frase criativa que inclua «ajudar», «UHDC» e «Herdade
da Matinha». Não se esqueça de mencionar no assunto do
e-mail a referência «PASS».
As cinco melhores frases serão publicadas no Facebook no
dia 17 de Abril de 2012. Para votar, basta fazer «like» na sua
frase favorita. A frase mais votada até às 18 horas do dia 23
de Abril receberá uma noite para dois na Herdade da
Matinha, dois bilhetes para o evento Dia Zen, e ainda a
oferta do valor de inscrição no Espaço Prama.
Todos os participantes terão direito a 50% de desconto na
compra de um bilhete de entrada no
encontro e à oferta do valor de inscrição anual nas aulas
regulares de Yoga e Tai-Chi/Chi-King do Espaço Prama. Na
página de Facebook do passatempo é possível consultar as
condições de participação no mesmo.
A Associação Portuguesa de Reiki (APR) irá participar no
«Dia Zen, Cuide da sua Saúde pela União Humanitária dos
Doentes com Cancro». Este evento será no dia 6 de Maio,
das 10h às 17h, na Cordoaria Nacional, e a APR estará
presente para oferecer sessões de Reiki e ainda uma
palestra subordinada ao tema «Reiki, Cuidar com Amor».
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NÚCLEO DO PORTO (AINDA) MAIS PERTO
O Núcleo do Porto da Associação Portuguesa de Reiki (APR)
está agora ainda mais perto de todos aqueles que o
quiserem contactar ou conhecer mais de perto. Com o
objectivo de estreitar a aproximação, os coordenadores
criaram uma página no Google+ e um blog para divulgação
das actividades do Núcleo e informações relevantes sobre
Reiki, bem como um endereço de e-mail para facilitar o
contacto.

Andreia Vieira
Notícia editada a 27 de Março
Núcleo do Porto (ainda) mais perto

Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki

81

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES DO NÚCLEO DE
VIANA DO CASTELO
Saberes em Teia, parceria com a Câmara Municipal de

O Núcleo de Viana do Castelo da Associação Portuguesa de
Reiki (APR) prevê um ano cheio de actividades relacionadas
com o esclarecimento e a prática do Reiki. Aqui fica o
calendário para que os interessados possam desde já
reservar espaço nas suas agendas.

Viana do Castelo
07 de Julho – O que é o Reiki – Meditação das Raízes
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
28 de Julho – Reiki como Terapia Complementar – O seu
enquadramento
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)

18 de Maio – Chá com Reiki
Objectivo: Sessão de esclarecimento vocacionado para quem
não sabe o que significa Reiki.
O Chá com Reiki é um momento de convívio entre pessoas
da localidade e suas imediações, dentro da área geográfica
do Núcleo, que tem como objectivo esclarecer quem nos
procura sobre a prática e significado do legado do Mestre
Mikao Usui, o Reiki.

15 de Agosto – Comemoração do Nascimento do Mestre
Mikao Usui – Reiki uma filosofia de Vida
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
15 de Setembro – Monte Kurama – Associação Portuguesa
de Reiki e o Núcleo de Viana do Castelo
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
29 de Setembro – Como Escolher um Sensei ou um
Terapeuta de Reiki – Código Deontológico e Norma Prática
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
13 de Outubro – Introdução à Meditação
Horário: 10.00 – 12.00
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Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
27 de Outubro – O Despertar da Farmácia Interior
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
10 de Novembro – Reiki como Voluntariado
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
24 de Novembro – Os Cristais – A sua utilização na prática
do Reiki
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
08 de Dezembro – Meditação pelo Planeta
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)
29 de Dezembro – Encerramento do Ano – Partilha de
Experiências
Horário: 10.00 – 12.00
Local: Parque Urbano da Cidade — Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental (CMIA)

Andreia Vieira
Notícia editada a 27 de Março
Calendário de actividades do Núcleo de
Viana do Castelo
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APR AJUDA A RECRIAR A VIDA
Em entrevista ao Reiki em Portugal, Carlos Silva fala sobre o
projecto e partilha alguns testemunhos de alunos:

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Portuguesa de
Reiki (APR) participa no programa Recriar a Vida, da
responsabilidade da Câmara Municipal da Amadora.
Actualmente, dois grupos de seniores estão a receber
formação em Reiki e os seus testemunhos revelam o
enorme progresso que têm feito desde que iniciaram a
caminhada.

Este é o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da
Solidariedade entre Gerações, mas há muito tempo que a
APR desenvolve projectos que visam exactamente contribuir
para a promoção do bem-estar dos seniores e a sua inclusão
na sociedade. Como é que o faz? Ensinando-lhes Reiki.
Um desses projectos integra-se no programa Recriar a Vida,
promovido pela Câmara Municipal da Amadora em parceria
com instituições locais. O objectivo é, desde 2005, ajudar os
residentes com mais de 50 anos a combater o isolamento
social, ocupar os tempos livres de forma útil e saudável,
valorizar a auto-estima, e adquirir novos conhecimentos e
aprendizagens.
Carlos Silva é o responsável pelos cursos de Reiki da APR
integrados no Recriar a Vida. Estes realizam-se na Junta de
Freguesia de São Brás desde 2010 e, no presente ano lectivo,
contam já com 17 alunos, 11 no nível I e seis no nível II.

Reiki em Portugal — Qual tem sido a receptividade dos
seniores ao Reiki?
Carlos Silva — A receptividade tem sido ou muito boa ou
nula. Há uns alunos que começam e continuam, adoram e só
perdem uma aula por força maior. Fazem normalmente
muitas perguntas associadas ao seu dia-a-dia e pretendem
alargar o conhecimento para saber lidar com situações que
possam surgir. Por outro lado, também aparecem algumas
pessoas que, não sabendo o que é, vêm apenas para
experimentar e não se interessam. Mas tenho vindo a
descobrir que fizeram o mesmo noutras actividades, ou seja,
começam e nunca continuam ou não acabam nada.
RP – Estes alunos precisam de ser conquistados para o Reiki
ou vêm a estas aulas espontaneamente?
CS – Penso que os seniores precisam de ser conquistados
para o Reiki. Este ano houve intercâmbio de alunos dos
vários cursos e conseguimos mais três inscrições em Março,
depois de os visitantes se aperceberem do que se tratava e
de trocarem impressões comigo e com os outros alunos. Só
não houve mais inscrições tardias por se tratar de uma
turma muito grande e algumas pessoas já estarem a
frequentar diversos cursos. Mas ficou a promessa de se
inscreverem no próximo ano lectivo. Já pedi à assistente
social para que, antes de iniciarem as inscrições do próximo
ano, se marquem algumas sessões de esclarecimento a fim
de informar mais e melhor.
RP — Que tipo de feedback lhe vão dando, nomeadamente
em termos de benefícios para a sua saúde?
CS – Nota-se uma resposta muito positiva. Relatam que
estão mais calmos, lidam melhor com os problemas e com as
mais diversas situações. Referem também ajuda na
resolução de assuntos que estavam parados ou emperrados
há muito tempo e que agora caminham para a resolução.
Muitos notam diferenças grandes no humor e no modo de
se relacionarem após o auto-tratamento diário, durante o
qual percebem muitas coisas acerca de si próprios e que
conseguem alterar positivamente.
RP — Os alunos usam o Reiki sobretudo em autotratamento ou também o fazem a outras pessoas?
CS – A utilização que fazem é diversa. Há pessoas que usam
exclusivamente em si próprias e estão satisfeitas com as
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mudanças positivas e ficam-se por aí. Outras pessoas apenas
usam em familiares e amigos, sempre que solicitadas ou
oferecendo os seus serviços, reservando para si muito pouco
tempo de tratamento. Há ainda outros que, além do autotratamento que consideram indispensável para o seu bemestar, usam o Reiki para tratar familiares e amigos sempre
que são solicitados. Nas aulas, há quem seja muito
reservado e quem seja o oposto. Isto deve-se muito às
solicitações que eu ou os colegas fazemos.
No geral nota-se que as pessoas estão abertas para dar e
receber mas, por vezes, não sabem como fazê-lo ou têm
medo das reacções dos outros, pelo que se retraem. Há
casos de alunos que adoram que lhes peçam um tratamento,
pois o feedback é óptimo e sentem-se muito úteis, o que
lhes eleva imenso a auto estima.
RP — Haverá nível III para os alunos que pretenderem
continuar a aprendizagem do Reiki?
CS – Quanto a isso, tudo está em aberto e depende do
orçamento da Junta de Freguesia de São Brás para o próximo
ano, mas há alunos interessados. Eu e a assistente social
vamos propor que haja continuidade. Como referi, vamos
tentar realizar algumas sessões de esclarecimento antes das
inscrições para conquistar mais pessoas e dar a conhecer o
Reiki a um número maior de residentes na área. Estou
também a solicitar aos actuais alunos que passem palavra.

ajudar os outros, o que tem sido muito gratificante.”
Vitor Fernandez
“O Reiki trouxe-me benefícios, nomeadamente no aumento
de autoconfiança e auto-estima. Comecei a acreditar que
conseguia ajudar os outros e ajudar-me a mim próprio,
confiando nas minhas capacidades. O maior benefício foi na
parte psicológica.”
Anabela Anselmo
“O Reiki ajudou-me a encontrar o meu Eu, ou seja, a
encontrar-me verdadeiramente como Ser. Ajudou-me
também no alinhamento de ideias e pensamentos.”
Mariana Romano
“O Reiki trouxe-me o discernimento necessário para
confirmar as convicções que possuía, mas que só agora
consegui força para as compreender, assimilar e, algumas,
ultrapassar. Comecei a enfrentar os problemas sem medo e
ultrapasso-os afirmando-me cada vez mais. O Reiki trouxeme a sabedoria necessária para, apesar de algum
sofrimento, chegar a uma fase de auto-conhecimento e
consciencialização pessoal muito importante para
reencontrar o meu caminho de vida, desperta para tudo e
todos.”

Testemunhos de alunos a frequentar o nível II

Turma de nível I — 2010/2011

Francisca Pires
“O Reiki proporcionou-me alegria e optimismo. Passei a dar,
dar, dar. Desenvolvi a capacidade de uma grande percepção
à distância de problemas emocionais e físicos de outras
pessoas, oferecendo ajuda com aplicação de Reiki,
nomeadamente através de tratamentos à distância por falta
de oportunidade de o fazer presencialmente. O Reiki trouxeme maior abertura para lidar com os problemas,
enfrentando-os e resolvendo-os. Estou muito virada para
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Turma de nível I — 2011/2012

Turma de nível II — 2011/2012
Para saber mais sobre Reiki para seniores, consulte o site da
Associação Portuguesa de Reiki.

Andreia Vieira
Notícia editada a 30 de Março
APR ajuda a recriar a vida
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MEDITAR COM SÍMBOLOS
sempre connosco. Assim, nada melhor que, além do autotratamento, se façam também meditações com os símbolos.
Estas meditações irão permitir-nos um contacto interior e
sensitivo com a frequência dos símbolos. “É como se os
ficássemos a conhecer tão bem que se tornassem parte de
nós”, explica João Magalhães num dos manuais,
aproveitando ainda para deixar uma mensagem:
“Que a vossa realização e descoberta dos mistérios
interiores, a todos os níveis, vá trazendo o vosso verdadeiro
potencial ao momento presente.”

O Reiki oferece-nos uma enorme riqueza de instrumentos
com os quais podemos trabalhar para o nosso crescimento
interior. Entre eles destacam-se os símbolos, poderosas
ferramentas de transformação. Para ajudar os associados
na sua caminhada, a Associação Portuguesa de Reiki (APR)
põe à sua disposição manuais contendo meditações com os
símbolos para potenciar essa elevação da consciência.
Consta que os símbolos foram criados pelo Mestre Mikao
Usui para auxílio dos seus alunos na aplicação correcta de
diferentes vibrações de energia. Cada símbolo tem uma
utilização própria, uma determinada frequência na qual
podemos trabalhar em nós e nos outros.
Ao chegarmos ao segundo nível — o Okuden ou a
transformação — deparamo-nos com três ferramentas que
muito irão requerer da nossa atenção e, mais ainda, da
nossa prática e vivência. Já o terceiro nível — o Shinpiden —
permite-nos trabalhar com o Sol brilhante do Daikomyo.
Neste caso específico, devemos ter sempre em atenção que
a Luz trará ao de cima o que quisemos manter escondido, de
forma consciente ou inconsciente. Daí que a prática de
meditação deve ser feita com esta consciência e com a
devida preparação.
Para ajudar nessa prática meditativa, João Magalhães,
presidente da APR, criou dois manuais que de forma muito
clara e acessível, ensinam a meditar com os símbolos e
auxiliam os praticante, esclarecendo eventuais dúvidas que
lhes surjam no processo. Estes manuais são inteiramente
gratuitos para os associados da APR.

Este e outros manuais estão disponíveis através do site da
Associação Portuguesa de Reiki. Para aceder, basta
inscreverem-se na Associação, vendo aqui como fazer.
Vantagens de ser associado
São muitas as vantagens e mais-valias de ser associado da
APR. Entre elas contam-se:
– Descontos nas entradas em eventos organizados pela
Associação;
– Descontos na Angel Touch e nas livrarias BookHouse;
– Acesso gratuito a workshops de Reiki dados pela
Associação;
– Validação de manuais e certificados de Reiki;
– Colocação do contacto de escola/mestre no directório de
Escolas de Reiki Associadas;
– Acesso a diverso material de apoio em três vertentes: via
ensino, via profissional e via filosófica;
– Ter votos em matéria de decisão, participando na
construção de uma prática auto-regulamentada;
– Candidatar-se a coordenador regional de um núcleo da
APR.
Mais informações:
Associação Portuguesa de Reiki
info@montekurama.org

Andreia Vieira
Notícia editada a 2 de Abril
Meditar com símbolos

Devemos ter sempre presente que qualquer prática de Reiki
é sempre para nosso próprio benefício, a cura começa
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DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A APR
é uma protecção para o paciente ou aluno, bem como para o
terapeuta ou Mestre. Apesar do compromisso assumido
pelo associado, a APR não pode garantir que a terapêutica
ou o curso de Reiki sejam rigorosos, podendo haver factores
exteriores que o comprometam. Se tiverem dúvidas sobre
associados, por favor contactem a Associação.
A Associação só se dedica ao Reiki?
Sim. A APR foi criada exclusivamente para a terapia
complementar Reiki, no entanto, todos os esforços que
possamos fazer a nível de reconhecimento oficial poderão
também contemplar outras terapias de campo energético.
Mas, afinal, a Associação Portuguesa de Reiki (APR) está
ligada a alguma escola? E quem é que pode ser sócio?
Porque é que existem tantas escolas diferentes de Reiki?
Esclarecendo tudo e todos, a APR compilou as dúvidas mais
frequentes, respondendo da forma mais directa possível. E
se ainda subsistirem dúvidas, é só entrarem em contacto
connosco que tentaremos retribuir rapidamente.

ASSOCIAÇÃO
A Associação Portuguesa de Reiki está ligada a alguma
escola de Reiki?
Não. A Associação Portuguesa de Reiki é independente de
qualquer escola ou vertente de Reiki. O objectivo da
Associação consiste na divulgação do Reiki por si e não
associado a uma pessoa ou entidade particular.
Uma vez que a Associação procura divulgar o Reiki numa
versão fidedigna, isso significa que está mais em sintonia
com o Usui Reiki Ryoho Gakkai?
Apesar de a APR adoptar, em vários aspectos, a linguagem
da Escola Tradicional, isso não significa que lhe esteja ligada.
Até porque muitas descobertas relacionadas com a vida e
obra do Mestre Usui foram levadas a cabo por pessoas que
não pertencem a essa linhagem.
A APR tem diversas escolas entre os seus associados. Essas
escolas são fidedignas?
Qualquer pessoa ou entidade que se inscreva na APR fica
comprometida a cumprir os requisitos necessários para ser
considerada associada, nomeadamente os códigos de ética.
Assim, quem procura uma dessas escolas pode solicitar o
Código de Ética aprovado pela APR. A auto-regulamentação

ASSOCIADOS
Quem pode ser Associado?
Pode associar-se à APR qualquer pessoa que tenha pelo
menos o nível I de Reiki, independentemente da sua escola.
Quais são as obrigações do associado?
O associado terá que concordar em praticar o Código de
Ética para Profissionais e o Código de Ética para Mestres e
Professores. Deve também pagar as suas quotas anuais no
valor estipulado pela Assembleia Geral da APR. Ao associado
cabe ainda participar na Associação, promovendo o Reiki e
promovendo o seu reconhecimento como terapêutica
complementar.
Apenas cidadãos portugueses podem ser associados?
Não. A Associação Portuguesa de Reiki aceita praticantes de
países de língua oficial portuguesa como associados
extraordinários.
Qual o critério de selecção dos Associados?
A aprovação de um associado é feita pelos órgãos
administrativos da APR, pelo fundador ou por alguém
designado para o efeito. Em princípio, não há nenhum
bloqueio à inscrição de um associado, desde que este aceite
e respeite as condições definidas pela APR, os seus códigos
de ética e os cinco princípios de Reiki.
REIKI
Os cinco princípios de Reiki são ensinados de forma
diferente consoante as escolas. Qual é o mais correcto?
Do ponto de vista da Associação, os cinco princípios poderão
ter mais ou menos palavras, dependendo do tradutor. Não
podemos esquecer que a tradução literal do japonês para
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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português pode parecer algo “fria” ou demasiado curta.
Como todos os princípios, o importante é conseguirmos
interiorizar e vivenciar os mesmos.
Kyo Dake Wa
Ikaru-Na
Shinpai Suna
Kansha Shite
Gyo-o Hage Me
Hito Ni Shinsetsu Ni
Só por Hoje,
Sou Calmo,
Confio,
Sou Grato,
Trabalho Arduamente,
Sou Bondoso.
Eu hoje não me zango,
Eu hoje não me preocupo,
Eu hoje trabalho honestamente,
Eu hoje sou bondoso para com todos os seres vivos, honro
os meus pais professores e idosos,
Eu hoje agradeço todas as bênçãos recebidas.
Porque é que existem tantas escolas diferentes de Reiki?
São opções dos seus criadores. Os princípios que constituem
a base são oriundos do Reiki, mas depois criaram-se
“módulos” complementares característicos da prática dos
criadores das respectivas escolas.

aconselhar a fazer determinados cursos ou a percorrer certo
trajecto no seu caminho de aprendizagem. A APR apenas
poderá esclarecer os seus associados e o público em geral
sobre questões relativas ao Reiki. No entanto, os associados
poderão debater esses temas no Fórum, sítio onde são
trocadas opiniões pessoais, não sendo veiculada a posição
oficial da Associação.
Qualquer outra dúvida que gostaria de ver esclarecida e
não encontra aqui, por favor, envie-nos um e-mail para:
info@montekurama.org
É com o contributo de todos, e em união, que progredimos
no caminho da divulgação do Reiki.
Só por hoje somos gratos!
Caso tenha interesse em associar-se, encontra no site da
APR toda a informação sobre como deve proceder:
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/inscricao.ht
ml

Andreia Vieira
Notícia editada a 10 de Abril
Dúvidas frequentes sobre a APR

A existência dessas escolas diferentes será benéfica para o
Reiki?
Há um ditado que diz “pedra que rola não ganha musgo”. No
sentido japonês, o bom é a permanência, o manter-se
estático e intemporal, como um praticante zen. No sentido
ocidental, o normal é o movimento, a dinâmica. Estes dois
conceitos estão correctos em qualquer uma das suas
culturas e, neste novo século, começam a ser partilhados
pela cultura contrária, enriquecendo com diversidade todos
os povos. A APR não se pronuncia sobre a validade de
qualquer escola, desde que esta mantenha os preceitos do
Reiki, uma história fidedigna e trabalho em prol do Bem
Supremo de todos. É da responsabilidade de cada fundador
de uma nova escola de Reiki a sua prática.
Qual a utilidade de aprender vários sistemas? A Associação
pode aconselhar neste aspecto concreto?
O crescimento espiritual de cada um está à sua
responsabilidade. A Associação Portuguesa de Reiki não
pode encaminhar ninguém para uma escola específica ou
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REIKI SEM CRISE EM DELÃES

Andreia Vieira
Notícia editada a 12 de Abril
Reiki Sem Crise em Delães

No próximo dia 27 de Abril, o Núcleo de Famalicão vai dar
formação de Reiki nível I, em Delães, enquadrada no
projecto Reiki Sem Crise. Este programa é gratuito, feito em
regime de voluntariado e destina-se a apoiar quem se
encontra em situação de desemprego.

As inscrições para a formação, que decorre entre as 10 e as
18 horas, podem ser feitas até dia 25 de Abril, através do email silviamarleneoliveira@gmail.com.
Recorde-se que Sílvia Oliveira, coordenadora do Núcleo de
Famalicão da Associação Portuguesa de Reiki (APR), já está a
desenvolver um programa idêntico em Pevidém, numa
parceria estabelecida entre a APR, o Gabinete de Inserção
Profissional de Pevidém e o Gabinete Local de
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Guimarães.
É intenção da APR estender o projecto Reiki Sem Crise a
outras instituições que demonstrem interesse no mesmo.
Para tal, basta contactarem a Associação através do e-mail
info@montekurama.org. Mais informação sobre o projecto
pode ser encontrada aqui.
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CHÁ COM REIKI NO PORTO

O Núcleo do Porto da Associação Portuguesa de Reiki vai
realizar, no próximo dia 28 de Abril, entre as 18h e as 20h30,
mais um Chá com Reiki.
As inscrições devem ser feitas enviando um e-mail para
reiki@spasozen.com ou nucleodoportoapr@gmail.com
Mais informações podem ser encontradas no blog do Núcleo
do Porto.

Andreia Vieira
Notícia editada a 12 de Abril
Chá com Reiki no Porto
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PRÉMIO COMER JUNTO 2012
Prémios
• 1.º lugar – Fim-de-semana para cinco pessoas (no valor de
cerca de 500 euros)
• 2.º lugar – Trem de cozinha (no valor de cerca de 200
euros)
• 3.º lugar – Um cabaz de compras e um electrodoméstico
de cozinha (no valor de cerca de 100 euros)
As melhores receitas serão publicadas pela organização do
concurso.
Os prémios serão entregues na final do concurso, a realizarse no dia 19 de Maio de 2012.

Se gosta de cozinhar e vive na freguesia de São Brás, na
Amadora, este concurso é para si. A Fundação EDP e um
conjunto de parceiros vão oferecer prémios às famílias que
provem os seus dotes de culinária, preparando comida
saudável mas sem gastar muito dinheiro.
Estimular hábitos de alimentação saudável, bem como
incentivar práticas de gestão doméstica são os principais
objectivos da Fundação EDP ao promover esta iniciativa do
Hub de Inovação Social na freguesia de São Brás.
Durante a final do concurso, a decorrer no dia 19 de Maio, a
Associação Portuguesa de Reiki estará presente com
voluntários que irão oferecer sessões de Reiki a quem
desejar.
Como concorrer
Se vive na freguesia de São Brás só tem de juntar-se a um
familiar de outra geração e inscrever-se com a receita de um
prato que faça parte da sua tradição familiar.
Podem ler o regulamento e a ficha de inscrição aqui…
As inscrições decorrem até 26 de Abril, devendo para tal
enviar a ficha de inscrição para o e-mail
comerjunto@gmail.com ou entregá-la na AJPAS —
Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável.
Além dos dados de identificação da equipa, deve indicar
ainda a receita que pretende confeccionar, sem esquecer de
mencionar:
• Ingredientes usados e respectivas quantidades
• Forma de cozinhar e tempo estimado de preparação
• Preço dos ingredientes para quatro pessoas

Regras
• As equipas têm apenas dois concorrentes
• Os concorrentes têm de ter pelo menos oito anos de idade
• Os elementos devem pertencer a gerações diferentes da
mesma família
• As equipas devem cozinhar um prato principal para quatro
pessoas no dia do concurso
• O prato deve fazer parte do dia-a-dia da família dos
concorrentes
• O tempo necessário para cozinhar deve ser inferior a 45
minutos
• Só podem concorrer as equipas que entreguem a ficha de
inscrição bem preenchida
• Os concorrentes aceitam que a sua receita seja utilizada
livremente pela organização do concurso
Fases do concurso
1. As equipas enviam as fichas de inscrição com as suas
receitas
2. O júri analisa as receitas e selecciona 30 equipas
3. As 30 equipas frequentam um curso sobre comida
saudável e outro sobre poupança doméstica
4. Através de um questionário sobre alimentação e
poupança realizado após as formações, são seleccionadas
dez equipas para passar à fase final
5. Na final, as dez equipas cozinham a sua receita na
presença do júri, que escolhe as três equipas vencedoras.
Selecção das equipas vencedoras
As três equipas vencedoras serão as que apresentarem os
pratos com as melhores pontuações. Para isso, o júri do
concurso irá dar a cada prato uma pontuação de 0 a 5 em
cada uma das seguintes categorias: Aspecto, colaboração
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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entre os elementos da equipa, criatividade, preparação,
sabor, textura e valor nutricional. Será valorizada a utilização
de vegetais frescos e de produtos da época.

Andreia Vieira
Notícia editada a 16 de Abril
Prémio Comer Junto 2012
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ENVELHECIMENTO ATIVO: ATRAVESSANDO
GERAÇÕES – CONGRESSO INTERNACIONAL
Constituir um espaço em que profissionais de várias áreas
possam refletir e trocar experiências sobre envelhecimento
ativo.
Permitir uma visão multiprofissional sobre o envelhecimento
ativo e o papel a desempenhar pelos vários sectores da
sociedade.
Contribuir para um melhor esclarecimento sobre o
envelhecimento e as suas dimensões.
Transmitir novos conhecimentos e permitir a atualização de
outros.
Envelhecimento Ativo: Atravessando Gerações - Congresso
Internacional
Escola Superior de Saúde Jean Piaget — Campus
Universitário de Viseu
9 e 10 de novembro de 2012
O envelhecimento da população é uma realidade com
características ímpares na história da humanidade, que tem
consequências não só nas sociedades e na saúde, mas
também repercussões económicas e educacionais. Algumas
destas consequências são preocupantes se não houver uma
intervenção preventiva de forma a adiar o mais possível a
prevalência de morbilidades, incapacidades e dependências.
Com o ano internacional do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade Intergeracional, a Europa pretende chamar a
atenção para a necessidade da prevenção de doenças e
incapacidades e para a promoção da saúde não só entre os
idosos mas em todos os grupos etários.
Ciente da responsabilidade das escolas neste processo, o
Instituto Piaget — através da sua Escola Superior de
Saúde/Campus Universitário de Viseu — não quer deixar de
se associar a esta iniciativa, promovendo um congresso
internacional sobre envelhecimento ativo, intitulado:
Envelhecimento ativo: atravessando gerações.

Contribuir para a desmistificação de estereótipos ligados ao
envelhecimento e à velhice.
Participação da Associação Portuguesa de Reiki
A Associação Portuguesa de Reiki participará na partilha de
saberes e casos de estudo relacionados com a aplicação de
Reiki em Seniores, na promoção do seu bem-estar, aumento
da qualidade de vida e saúde. As acções de voluntariado que
realizamos com Seniores estão inscritas dentro do nosso
projecto de apoio “Viver + Energia“.
Inscrições
Mais informações e inscrições directamente no Instituto
Piaget…
Para informações sobre a Associação Portuguesa de Reiki,
envie-nos um email para info@montekurama.org

João Magalhães
Notícia editada a 17 de Abril
Envelhecimento Ativo: Atravessando
Gerações – Congresso Internacional

Objectivos
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO NO DIREITOS &
DESAFIOS
No dia 18 de Abril, o Núcleo de Santa Maria da Feira, da
Associação Portuguesa de Reiki, deu uma sessão de
esclarecimento sobre o Reiki, com a sua coordenadora Cátia
Duque, nas instalações do Direitos & Desafios, a
alguns membros da equipa técnica.
Seguem algumas fotos do evento.

Sobre o Direitos & Desafios, projeto promovido pela Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, tendo como entidade
executora a Associação Pelo Prazer de Viver, resultou de uma
candidatura ao PROGRIDE – Programa para a Inclusão e
Desenvolvimento. Assim, o “Direitos & Desafios” tem como
objectivos centrais: promover a inclusão social em áreas
marginalizadas e degradadas; combater o isolamento, a
desertificação e a exclusão em zonas deprimidas; e intervir
junto de grupos confrontados com situações de exclusão,
marginalidade e pobreza persistentes.

Mais informações em http://www.direitosedesafios.com/
Podem ler mais sobre as actividades do núcleo de Santa
Maria da Feira no blog:
http://reikiemmovimento.blogspot.pt

João Magalhães
Notícia editada a 19 de Abril
Sessão de Esclarecimento no Direitos &
Desafios
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6 SUGESTÕES DE LEITURA COM REIKI
Reiki: Medicina Energética
Autoria: Libby Barnett e Maggie Chambers
Editora: Nova Era
Manual de Reiki do Dr. Mikao Usui
Autoria: Frank Arjava Petter
Editora: Pensamento

Comemora-se hoje, 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro. Por
isso, a Associação Portuguesa de Reiki sugere alguns títulos
que poderão ser úteis ao praticante. Porque estamos em
constante aprendizagem, estas obras constituem bases
sólidas de apoio a quem faz do Reiki o seu caminho ou
apenas busca mais informação sobre esta terapia
complementar.
Estes são apenas alguns livros de entre os muitos publicados
sobre Reiki. Com a divulgação desta lista, a Associação
Portuguesa de Reiki (APR) não pretende excluir os restantes
títulos. O objectivo é apenas o de apresentar sugestões
como pistas para a busca que cada um vai fazendo, ao seu
ritmo, e tendo em conta as suas próprias preferências.

Os associados da APR podem adquirir estes e outros livros
com 10% de desconto na livraria Book House. Descubra
aqui outras vantagens de se associar à APR e como fazê-lo.
“Os livros são abelhas que levam o pólen de uma inteligência
a outra.” James Russel Lowell (1819-1891)

Andreia Vieira
Notícia editada a 23 de Abril
6 Sugestões de leitura com Reiki

O Grande Livro de Símbolos do Reiki
Autores: Mark Hosak e Walter Lübeck
Editora: Pensamento
Reiki – Manual do Terapeuta Profissional
Autor: Johnny De’ Carli
Editora: Dinalivro
Reiki – As Raízes Japonesas: O tronco, Ramos, Folhas e
alguns Frutos
Autores: Sandra Ramos e Jorge A. Ramos
Editora: Dinalivro
Reiki Sobre Reiki
Autora: Satori Darshan
Editora: Ariana
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REIKI PARA ANIMAIS NA HOUSEPET, DIA 1 DE
MAIO
As inscrições fazem-se através da Escola/ HousePet com o
Instrutor Miguel de Sousa nos seguintes contatos:
housepet.aroeira@gmail.com
Inscrição como voluntários:
Podem inscrever-se como voluntários para apoiar na sessão
de esclarecimento, enviando um email para:
olindangelo@gmail.com

No dia 01 de Maio de 2012, a nossa Coordenadora de
Almada, Olinda Ângelo, realizará pelas 09h30 às 13h, no
Centro de Instrução Canina da Margem Sul/ HousePet de
Miguel de Sousa, um encontro entre pessoas e animais, para
esclarecimento sobre o funcionamento do Reiki entre
ambos.

João Magalhães
Notícia editada a 25 de Abril
Reiki para animais na HousePet, dia 1 de
Maio

Sessão de esclarecimentos sobre os seguintes temas:
O que é o Reiki
Como funciona
Os seus efeitos
Sua harmonização entre ambos (pessoa/animal)
Sua eficácia
Sessão de demonstração da energia no animal
Agradecemos desde já a vossa presença.
Horário
09h30 às 13h
Morada
Centro de Instrução Canina da Margem Sul/ HousePet de
Miguel de Sousa
Verdizela
Inscrições
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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PORTELA SÁBIOS ENSINA REIKI A SENIORES
ACTIVOS

Entre o vasto leque de disciplinas leccionadas na
Universidade Sénior Portela Sábios encontramos o Reiki.
Dulce Dias é a mestre dos cerca de 40 alunos “exemplares”
que actualmente frequentam as aulas dos três níveis.
“Muito gratificante” é como Dulce Dias define a sua
experiência enquanto mestre e professora de Reiki na
Universidade Sénior Portela Sábios, localizada na Portela,
Loures. A também associada da Associação Portuguesa de
Reiki destaca a possibilidade de “dar oportunidade às
pessoas de aprenderem Reiki, de o porem em prática e de
conhecerem os seus benefícios, contribuindo assim para que
se viva mais em harmonia, com paz e saúde”.
Reiki em Portugal — Há quanto tempo decorre o projecto
na Portela Sábios?
Dulce Dias – Já existe há 3 anos. No primeiro ano dei
formação de Reiki nível I. No segundo ano leccionei os níveis
I e II, e este ano dou os três níveis. Estas aulas são dadas
uma vez por semana, têm a duração de 1h30, de Outubro a
Junho. Dou toda a matéria referente a cada nível, mostrando
aos alunos como podemos tomar consciência do que nos
bloqueia, do que podemos mudar em nós para sermos seres
harmoniosos, com saúde e em paz.
RP – De quem partiu a iniciativa?
DD – A iniciativa partiu de algumas pessoas que, sabendo
que eu dava formação de Reiki, me pediram para oferecer a
minha colaboração à Portela Sábios. Agradou-me bastante a
ideia e fui falar com a coordenadora que me aceitou como
professora de Reiki. Houve logo muita adesão.

RP — Como descreve a receptividade dos seniores ao
Reiki?
DD – Estas pessoas têm cerca de 60/70 anos, acabaram de
se reformar, são pessoas muito activas e a maioria já tinha
conhecimento da existência do Reiki. Algumas têm amigos
ou familiares que já praticam Reiki; outras vieram porque os
médicos as aconselharam a fazer Reiki. Claro que no caso de
alguns alunos houve necessidade de explicar o que é o Reiki,
como actua e desmistificar um pouco.
A cada ano que passa vêm mais alunos, influenciados pelos
que já cá andam. Como há limite de inscrições encontro
algumas pessoas que me dizem que não conseguiram vaga
este ano, mas que esperam conseguir entrar no próximo
ano.
RP — Que tipo de retorno lhe vão dando, nomeadamente
em termos de benefícios para a sua saúde?
DD – Aceitaram muito bem o ensinamento e dão
testemunhos de que o Reiki os ajuda muito e que a sua vida
mudou. São alunos exemplares. Vão sempre às aulas e
procuraram logo forma de partilharem Reiki em gabinetes
existentes nas instalações. Neste momento já são cerca de
40 alunos e estão todos a colaborar para comprarmos
algumas marquesas. O objectivo é que se consiga ter
partilha de Reiki uma vez por semana e ainda que se possa
abrir essas partilhas a todos os que quiserem receber Reiki
na Portela Sábios.

RP — Quais são os
requisitos para quem pretende frequentar estes cursos?
DD –- O Reiki é uma das disciplinas disponíveis na
Universidade Seniores Portela Sábios. Para se inscreverem
na Universidade, os alunos têm que ser sócios da Associação
de Moradores da Portela (AMP) e terem mais de 50 anos de
idade. Cada aluno paga à AMP 3 Euros por disciplina. Nós,
professores, somos voluntários.
Para saber mais sobre Reiki para seniores, consulte o site da
Associação Portuguesa de Reiki.
Reiki em Portugal é uma publicação da Associação Portuguesa de Reiki
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Alguns alunos de Reiki da Universidade Sénior Portela Sábios
CONTACTOS
Portela Sábios
Morada: Urbanização da Portela Parque Desportivo
Apartado 548 1000 Lisboa
Telefone: 21 943 51 14/ Fax: 21 944 50 97
Site: www.amportela.pt
Dulce Dias
reikicuranatural.blogs.sapo.pt

Andreia Vieira
Notícia editada a 27 de Abril
Portela Sábios ensina Reiki a seniores
activos
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REIKI AJUDA NA RECUPERAÇÃO APÓS ATAQUE
CARDÍACO
com o título “Effects of Reiki on Autonomic Activity Early
After Acute Coronary Syndrome”.
A Associação Portuguesa de Reiki disponibiliza aos seus
associados o documento produzido por Pamela Miles, com
tradução de Sónia Gomes, coordenadora do Núcleo do Porto
da APR. A tradução foi autorizada e revista por Pamela Miles.
Caso tenha interesse em associar-se à APR, encontra no site
da Associação toda a informação sobre como deve proceder:
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/inscricao.html

As provas científicas de que o Reiki potencia a cura
sucedem-se. Neste estudo, Pamela Miles, consultora de
assistência integrada de saúde e mestre de Reiki, dá conta
dos benefícios do Reiki registados na recuperação de
doentes que sofreram um ataque cardíaco.

Andreia Vieira
Notícia editada a 30 de Abril
Reiki ajuda na recuperação após ataque
cardíaco

Segundo as conclusões do estudo, realizado no Yale-New
Haven Hospital, EUA, os doentes que receberam 20 minutos
de Reiki diário, durante três dias após terem sofrido um
ataque cardíaco, apresentaram melhorias ao nível do estado
emocional e na variabilidade da frequência cardíaca.
Segundo Pamela Miles, a intenção dos investigadores
consistia em perceber se uma intervenção nãofarmacológica poderia ser eficaz, rápida e segura para todos
os doentes que tiveram um ataque cardíaco e se
inclusivamente poderia ajudá-los a sentirem-se melhor.
Reiki e resiliência
Sabe-se que alguém que sofreu um ataque cardíaco está
mais susceptível a sofrer outro. Por essa razão, um dos
objectivos imediatos no tratamento destas situações
consiste em ajudar o corpo a recuperar a sua resiliência.
Poderá o Reiki contribuir para essa recuperação? As
conclusões deste estudo dizem que sim, ainda que apontem
a necessidade de se continuar a desenvolver investigação
sobre o tema.
Além de Pamela Miles, o estudo envolveu diversos
profissionais de saúde e o original foi publicado no
prestigiado Journal of the American College of Cardiology,
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LINKS PARA OS ARTIGOS PUBLICADOS EM ABRIL












30/04 - Reiki ajuda na recuperação após ataque
cardíaco
27/04 - Portela Sábios ensina Reiki a seniores
activos
25/04 - Reiki para animais na HousePet, dia 1 de
Maio
23/04 - 6 Sugestões de leitura com Reiki
19/04 - Sessão de Esclarecimento no Direitos &
Desafios
17/04 - Envelhecimento Ativo: Atravessando
Gerações - Congresso Internacional
16/04 - Prémio Comer Junto 2012
12/04 - Chá com Reiki no Porto
12/04 - Reiki Sem Crise em Delães
10/04 - Dúvidas frequentes sobre a APR
02/04 - Meditar com símbolos
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A NOSSA CASA CORAÇÃO TAMBÉM É VOSSA

Já conhecem a Casa Coração? Este é o nome que damos à
nossa sede, situada na Amadora. Aqui desenvolvemos
actividades regulares destinadas ao esclarecimento de
dúvidas sobre Reiki, organizamos diversas formações e
promovemos acções de voluntariado e partilha de Reiki.
Partilhas
Nestes dias promovemos o esclarecimento de dúvidas,
meditações e partilha de Reiki com os presentes. Quem
quiser pode oferecer-se para conduzir as meditações.
Formação de voluntários
Capacitação de terapeutas e alunos de Reiki para o
voluntariado através da Associação Portuguesa de Reiki.
Workshops de Reiki
Formações específicas e técnicas de Reiki, são módulos
complementares à aprendizagem de qualquer um dos 3
níveis de Reiki.
Outras actividades
O nosso espaço pode também ser utilizado pelos associados
para a realização das suas actividades e formações, não só
de Reiki mas também de outras áreas que possam interagir
com esta terapia complementar (por exemplo, ioga,
construção de mandalas, cristaloterapia, etc.).

Sempre que queiram visitar-nos ou participar numa
actividade contactem-nos através do e-mail
info@montekurama.org. Desta forma, podemos agendar o
vosso encontro ou participação dentro dos nossos horários e
actividades.
Para saberem mais sobre a Casa Coração, as acções que
desenvolvemos e a nossa localização, podem consultar os
seguintes links:
http://casacoracao.wordpress.com/casacoracao/
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/casa-coracaoo-nosso-espaco.html

CONTACTOS:
Morada: Praceta João Oliveira, loja 4C, Falagueira
2700 Amadora
E-mail: info@montekurama.org

Andreia Vieira
Notícia editada a 3 de Maio
A nossa Casa Coração também é vossa

Temos ainda uma biblioteca onde os associados podem
consultar várias obras sobre Reiki, bem como material
desenvolvido pela Associação destinado a apoiar o estudo e
o esclarecimento.
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REIKI PARA CANHOTOS?
Acima de tudo, a força da nossa vontade, o poder da
criatividade, são os maiores e mais frutuosos capacitadores
da Energia. Reiki é simples.

João Magalhães
Notícia editada a 7 de Maio
Reiki para canhotos?

Em certo momento da nossa prática de Reiki, podemos
interrogar-nos: Será que é diferente usar a mão direita, da
mão esquerda?
Reiki é uma energia sem “polaridade” ou seja, não tem um
fluxo “positivo” ou “negativo”, é uma energia vital que nos
anima, preenche, equilibra. Tanto flui na mão esquerda
como na direita, pode até fluir pelos olhos (Gyoshi-Ho), pela
boca (Koki-Ho), independentemente da polaridade natural
do nosso corpo.
Há quem note que a mão direita ou a esquerda tem um fluxo
maior ou menor, tal acontece por várias razões, como por
exemplo a anatomia energética da pessoa. Essa anatomia
indica uma predisposição maior para um canal mais largo em
determinado lado do corpo ou pode até ser a falta de prática
nesse canal. Será isto surreal?
Não é, basta ver que o nosso corpo não é totalmente
simétrico, que temos determinada predisposição para fazer
umas acções com a mão direita e outras com a esquerda. O
uso, a prática, ajuda também a determinar a condição do
canal.
É então bastante natural um canhoto desenhar o símbolo
com a mão esquerda sobre a direita, assim como é natural
um Mestre sintonizar com a mão esquerda, não há nem
pode haver preconceitos ou limitações sobre isso.
Para os mais cépticos há que lembrar a carga cultural que
carregamos, quando ainda no século XX se obrigava um
canhoto a escrever com a direita. Felizmente o Reiki não tem
essas limitações, nem culturais, nem práticas. Se assim fosse,
então quem não tivesse uma mão direita, também não
poderia desenhar correctamente os símbolos.
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CRISTAIS PODEM POTENCIAR REIKI
da utilização simultânea dos cristais no Reiki”. “Faço
pequenos exercícios com os cristais para as pessoas sentirem
a sua energia e assim ficarem mais à vontade durante o
tratamento, isto porque é fundamental o paciente confiar no
terapeuta e no tratamento que está a receber para
obtermos excelentes resultados”, sublinha. Depois desta
conversa prévia, a terapeuta assegura que, em regra, a
reacção é de “aceitação”.

Embora a utilização de cristais não faça parte da terapia
complementar Reiki, esta conjugação é praticada por
diversos terapeutas. Para tentarmos perceber as vantagens
e indicações deste uso simultâneo, falámos com a
terapeuta Patrícia Gonçalves, que nos explicou o potencial
“aumento dos canais intuitivos”.
A Cristaloterapia é um método de cura utilizado desde
tempos remotos, destinado a realinhar o sistema energético
do corpo, a mente e o espírito através dos impulsos
piezoeléctricos que emanam dos cristais. O resultado é o
reequilíbrio do campo electromagnético do corpo humano.
Por esta razão, é frequente a conjugação de cristais com a
terapia Reiki.

Patrícia Gonçalves trabalha como cristaloterapeuta há três
anos, sendo reconhecida pela Affiliation of Crystal Healing
Organisations (ACHO) e fez a sua formação no Lucis College
(Londres) em Crystal Healing. Além disso, tem formações em
Reiki, Magnified Healing®, Flower and Gem Essence e
Limpeza e Cura Energética.
Contactos
www.patriciagoncalves.com
essenciacristal@gmail.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 8 de Maio
Cristais podem potenciar Reiki

Segundo a cristaloterapeuta Patrícia Gonçalves, “os cristais
vão equilibrar, alinhar e tratar o sistema energético do nosso
corpo, nomeadamente chakras, meridianos e aura, de forma
mais rápida, eficiente e intensa”. Além disso, verifica-se um
“aumento dos canais intuitivos”. “As pessoas relatam um
aumento das percepções e intuições, assim como um
aumento da capacidade de resposta perante pessoas e
situações conflituosas”, explicou Patrícia Gonçalves em
entrevista ao Reiki em Portugal.
Conversa prévia
Aconselha-se que os pacientes que buscam uma sessão de
Reiki sejam previamente esclarecidos sobre a utilização
conjunta de cristais. Até porque esta não é uma prática que
faça parte do Reiki, tal qual este foi transmitido pelo Mestre
Mikao Usui.
Antes da consulta, Patrícia Gonçalves costuma “conversar
com as pessoas”, explicando-lhes “os benefícios acrescidos
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REIKI COM DIA ZEN
Podem apoiar a União Humanitária de Doentes com Cancro,
Rua Maestro António Taborda 37 1200 Lisboa, Portugal
Tel.: 213 940 302
Site: www.doentescomcancro.org/uhdc/
Organização New Feeling – Original Happenings
Tel.: 211 922 399
Site: www.newfeeling.com.pt

Rua Maestro António Taborda 37 1200 Lisboa, Portugal
213 940 302

No passado dia 6 de Maio estivemos no Dia Zen, um evento
de apoio à União Humanitária de Doentes com Cancro. Das
10h às 17h foram realizadas 23 sessões de Reiki, possíveis
graças ao amor, dedicação e apoio dos voluntários Teresa
Mendes, Jeannie Martins, Cristina Belém, Paula Castella,
Manuela Hassam, Pedro Favinha, Maria Barros, Cláudia
Almeida e, como sempre, o Valter Jacinto que fez o esforço
adicional da montagem, juntamente com a Jeannie. É bonito
ver que uma causa une pessoas, que uma Associação é
também uma família onde expressamos “Só por hoje, sou
grato”.

João Magalhães
Notícia editada a 9 de Maio
Reiki com Dia Zen

Agradecemos também à organização do evento a “New
Feeling – Original Happenings”, por toda a amabilidade,
profissionalismo e apoio. Temos a certeza que este é um
evento a repetir-se por muitos anos, sempre por boas
causas.
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MANHÃ DIFERENTE NO PORTO

No próximo dia 27 de Maio o Núcleo do Porto da
Associação Portuguesa de Reiki organiza uma manhã com
diversas actividades gratuitas no Parque da Cidade. Ioga
tibetano, partilha de reiki e tai chi são as propostas para
um dia diferente.
PROGRAMA
10h- 11h - Aula de Lu Jong (ioga tibetano) – Teresa Luísa
Gomes
11h15 – 12h15 - Partilha de Reiki – Núcleo do Porto da
Associação Portuguesa de Reiki
12h15 – 13h15 - Aula de Tai Chi – Sérgio
Terramoto,Associação Tai Chi Center Portugal

Andreia Vieira
Notícia editada a 10 de Maio
Manhã diferente no Porto

Ponto de encontro: Junto às cavalariças
Caso as condições climatéricas não permitam a realização do
evento, este será remarcado para outra data.
Para mais informações sobre o evento:
nucleodoportoapr@gmail.com
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REIKI NA MISERICÓRDIA DE SANTA MARIA DA
FEIRA
Além de que todo o pessoal técnico é excelente”, explica a
responsável que garante estar ela e a sua equipa a “aprender
muito com esta experiência”.
Projecto
A população-alvo do projecto do Núcleo de Santa Maria da
Feira é constituída não só pelos idosos do lar da Santa Casa
da Misericórdia (com capacidade para 53 pessoas) como
pelos utentes do centro de dia (capacidade para 25). De
acordo com Cátia Duque, são utentes com diversas
patologias, alguns com co-morbilidade e com as limitações
próprias da idade, nomeadamente em termos de
mobilidade.
O Núcleo de Santa Maria da Feira está a desenvolver, desde
Abril, um projecto de voluntariado com a Santa Casa da
Misericórdia daquela cidade. Os utentes têm mostrado
grande adesão à terapia, valorizando sobretudo o alívio da
dor que sentem após cada sessão.
As quintas-feiras são, desde 12 de Abril, “dias ainda mais
especiais” para a coordenadora do Núcleo de Santa Maria da
Feira da Associação Portuguesa de Reiki (APR), Cátia Duque,
e outras três voluntárias. E isto porque, desde esse dia,
deslocam-se à Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da
Feira para oferecer sessões de Reiki aos utentes que desejam
fazer esta terapia complementar.
Segundo Cátia Duque, a adesão tem sido muito positiva.
“Quiseram experimentar a terapia e relataram logo melhoria
de muitos sintomas, sendo o alívio da dor aquele que mais
referiram no imediato”. Os utentes dizem também sentir-se
“mais leves, com maior facilidade para se movimentarem e
falam ainda da tranquilidade que sentem”.

Mais informação sobre projectos de Reiki para seniores
desenvolvidos pela APR:
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-paraseniores.html

CONTACTO
Núcleo de Santa Maria da Feira
http://reikiemmovimento.blogspot.pt

Andreia Vieira
Notícia editada a 10 de Maio
Reiki na Misericórdia de Santa Maria da
Feira

Canção de agradecimento
A cada quinta-feira que passa, “aparecem mais seniores para
receber reiki”. E a forma como as voluntárias são recebidas é
enternecedora: “Para nós, é sempre uma surpresa muito
agradável irmos lá, porque acolhem-nos com muito carinho.”
Cátia Duque recorda diversas situações “bonitas” de que
foram alvo, nomeadamente, quando uma senhora lhes
cantou como forma de agradecimento pelo Reiki recebido.
“São pessoas muito queridas, bem-dispostas, comunicativas.
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APR LEVA REIKI À SENHORA DA HORA
Mesmo assim, regista “algumas reacções surpreendentes”,
como a de uma utente que sofre de Alzheimer. “Quando lhe
perguntamos o que sente ela responde-nos de forma
efusiva: “Paz, sinto uma paz muito grande, quero fazer isto
mais vezes.”
Reforçando que ainda é precoce falar em mudanças, Carla
Rocha garante: “Os doentes estão satisfeitos e nós também
estamos com o trabalho, a disponibilidade e a amabilidade
de todos os voluntários”. Por seu turno, Sónia Gomes
destaca “as excelentes condições do local, a simpatia do
pessoal envolvido e a total abertura dos pacientes para
receber Reiki”.
O Núcleo do Porto está a apoiar, desde Abril, idosos
integrados na residência geriátrica Canto d’Encanto, em
Matosinhos. O projecto de voluntariado envolve sessões
diárias de Reiki e a satisfação dos utentes é notada pelos
responsáveis do local.
Cinco voluntárias da Associação Portuguesa de Reiki (APR)
estão envolvidas, desde 20 de Abril, num projecto que visa
apoiar, com sessões diárias, utentes da residência geriátrica
Canto d’Encanto, localizada na Senhora da Hora, em
Matosinhos. O protocolo de apoio foi estabelecido entre a
instituição e a APR, através da sua coordenadora do Porto,
Sónia Gomes.
Segundo a responsável, “neste momento estão a ser
acompanhados cinco doentes com os casos de saúde mais
graves”, nomeadamente com doença de Alzheimer,
patologia osteoarticular, anemia ferropénica, carcinoma da
próstata e doença de Parkinson.

Residência geriátrica
Inaugurada em 2009, a residência geriátrica Canto d’Encanto
integra o Centro de Infância, Velhice e Acção Social da
Senhora da Hora (Civas), Instituição Particular de
Solidariedade Social fundada em 1982. A residência dispõe
de 30 quartos (20 duplos e 10 individuais) e constitui um
espaço aberto à população matosinhense e à comunidade
em geral, visando proporcionar actividades diversificadas
adequadas à faixa etária.
Mais informação sobre projectos de Reiki para seniores
desenvolvidos pela APR:
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-paraseniores.html
CONTACTOS:
Núcleo do Porto da APR
http://nucleodoportoapr.blogspot.pt
nucleodoportoapr@gmail.com
Canto d’Encanto
www.civas.pt
lar@civas.pt

Reacções surpreendentes
Embora ainda seja cedo para se fazer um balanço do
projecto, a verdade é que, de acordo com a responsável pelo
voluntariado no lar, Carla Rocha, “a receptividade tem sido
fantástica”. “As sessões têm corrido bem mas, como é óbvio,
a satisfação e o bem-estar são mais visíveis nos utentes mais
autónomos ou que melhor conseguem verbalizar”, explica.

Andreia Vieira
Notícia editada a 14 de Maio
APR leva Reiki à Senhora da Hora
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REIKI EM CURA E EQUILÍBRIO

João Magalhães
Notícia editada a 16 de Maio
Reiki em Cura e Equilíbrio

No dia 2 de junho, a ermida de Nossa Senhora de El Carmen,
de actual nome, Palácio D’El Carmen, situado na quebrada
ocidental da serra da Arrábida, acolhe o Encontro Pela Cura
e o Equilíbrio.
Valter Jacinto, Vice presidente, Coordenador do
Voluntariado da Associação Portuguesa de Reiki, terapeuta
de reiki, fala-nos desta técnica de tratamento complementar
e sua importância na melhoria de qualidade de vida das
pessoas, pelos seus benefícios no equilíbrio de energia, bemestar e crescimento pessoal.
Apresenta como experiência o Reiki aplicado em seniores e o
que esta prática terapêutica os tem beneficiado. Aborda
ainda o trabalho de acção social, através do voluntariado
Reiki, que tem sido prestado pela Associação Portuguesa de
Reiki.
Local:
Palácio D’el Carmen
Serra da Arrábida
Azeitão – Casais da Serra
Coordenadas GPS: 38°28’13.50″N / 9° 1’46.67″W
Podem ler o programa e mais informações em:


Cura e Equilíbrio
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MEDITAÇÃO REIKI – 20 DE MAIO









Enviem Reiki sem se apegarem, uma verdadeira
doação de amor incondicional
Para o mar
Para a terra, para cada montanha e vale
Para o ar
Deixem fluir para todos os animais, todos os seres
vivos
Sintam-se plenamente ligados à Vida e à Terra
E coloquem a intenção: “Que eu esteja em
equilíbrio, harmonia e paz, que a Terra esteja em
equilíbrio, harmonia e paz”
Durante algum tempo, deixem que essa intenção se
espalhe pela Terra.

Lançamos um desafio a todos os praticantes de Reiki – uma
meditação conjunta, para a Terra, no dia 20 de Maio. Esta é
uma meditação para o equilíbrio de toda a vida no planeta.
Podemos dividir esta meditação em dois momentos, o início
do dia, pelas 8h e ao final do dia, pelas 20h. Caso tenham
oportunidade, juntem-se em grupos, de preferência ao ar
livre. Deixamos um exemplo de meditação mas poderão
fazer como melhor sentirem. Reiki é isso mesmo, sentir e
deixar fluir pela necessidade do momento.

João Magalhães
Notícia editada a 18 de Maio
Meditação Reiki – 20 de Maio

Meditação













Sentar confortavelmente
Enraizar, sentir o contacto com a Terra
Ligar à energia Reiki, colocando as mãos em Gassho
ou em cima das pernas com as palmas viradas para
cima
Sentir o seu fluir pelo coração, preenchendo o
nosso jardim interior de iluminação
Recitem os cinco princípios de Reiki, sentindo-os a
vibrar no vosso coração, em todo o vosso Ser
Deixar fluir pelas mãos e pelos pés
Vamos deixar o Reiki fluir pelo nosso coração,
tocando cada célula, cada órgão e cada osso
Deixem a energia fluir pela pele, envolvendo cada
camada da aura
Sintam-se ligados à Terra, ao Universo, como se a
vossa energia estivesse em perfeita harmonia com
tudo o que é vivo
E deixem fluir Reiki, primeiro para as pessoas que
vos são mais próximas
Para todas as que conhecem
Para todas aquelas que de alguma forma têm um
comportamento negativo
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DÚVIDAS SOBRE REIKI ESCLARECIDAS PELO
NÚCLEO DE ALMADA

No dia 1 de Maio, a coordenadora do Núcleo de Almada,
Olinda Ângelo, realizou uma sessão de esclarecimento
sobre Reiki em pessoas e animais no Centro de Instrução
Canina da Margem Sul/ HousePet, na Verdizela. Durante o
encontro foi possível constatar os efeitos relaxantes do
Reiki entre todos os participantes.

A cadela Bianca queria receber Reiki o tempo todo excepto
quando foi a vez do pastor alemão, altura em que se afastou
mesmo

Durante a sessão de esclarecimento vários fora os temas
abordados por Olinda Ângelo, nomeadamente, o que é o
Reiki, como funciona, os seus efeitos, eficácia, bem como a
harmonização da energia entre pessoa e animal. Foi também
realizada uma demonstração de Reiki em diversos cães.
Olinda Ângelo partilhou com o Reiki em Portugal algumas
fotos que ilustram a sessão:

Já depois de terminados os tratamentos, Bianca voltou a
manifestar vontade de receber mais Reiki, tendo sido feita a
sua vontade por todos os reikianos presentes, que só
acabaram quando a própria cadela deixou de querer

Nina muito inquieta e nervosa, ladrava a todos não tendo o
habito de querer colo alheio
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A Mel tinha acabado de chegar do veterinário com
problemas de garganta e estava febril, mas uns minutos
depois de receber Reiki começou a apresentar sinais de
melhoras, também com a ajuda de Floral de Saint Germain

Kuka a receber Reiki, pois os pastores alemães não se
misturam com as restantes raças durante o processo

Para mais informações:
Olinda Ângelo
olindangelo@gmail.com

Andreia Vieira
Notícia editada a 20 de Maio
Dúvidas sobre Reiki esclarecidas pelo
Núcleo de Almada
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SENTAR E CAMINHAR EM PAZ E SILÊNCIO POR UM
MUNDO NOVO

No dia 20 de Maio realizou-se um evento global, com o
nome “Sentar e Caminhar em Paz e Silêncio por um Mundo
Novo“. Santa Maria da Feira foi uma das várias cidades
portuguesas a participar e o local escolhido para o encontro
foi o Castelo de Santa Maria da Feira. Este evento foi uma
forma de, por todo o planeta, as pessoas mostrarem, de
forma pacifica e positiva, a sua vontade em construirem um
mundo novo. Mais informações no seguinte link
http://www.facebook.com/#!/SentarECaminharEmPazESilen
cioPorUmMundoNovo
A nossa coordenadora do núcleo de Santa Maria da Feira,
Cátia Duque, participou nesta iniciativa e partilha-nos
algumas das suas fotos sobre este dia fabuloso.
Também apoiamos este dia singular com duas iniciativas de
meditação, que podem ser novamente aplicadas em
qualquer dia, a qualquer hora. O Mundo Novo é cada vez
mais necessário, o positivismo e a harmonia, são essenciais
não só para nós mas também para o Planeta. Vamos
continuar…

João Magalhães
Notícia editada a 20 de Maio
Sentar e Caminhar em Paz e Silêncio por um
Mundo Novo
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PALESTRA DE ESCLARECIMENTO: “REIKI, SAÚDE E
BEM-ESTAR”
O resultado desta palestra foi bastante satisfatório,
principalmente por ter trazido o Reiki para o dia-a-dia dos
espectadores e ter ajudado a desmistificar esta terapia.
Paulo Roseta, Lara Roseta e Joana Oliveira –
Coordenadores Núcleo de Barcelos
www.reikiembarcelos.com

João Magalhães
Notícia editada a 23 de Maio
Palestra de Esclarecimento: “Reiki, Saúde e
Bem-Estar”
No seguimento das Jornadas de Educação para a Saúde, o
Núcleo de Barcelos da Associação Portuguesa de Reiki
organizou a palestra “Reiki, saúde e bem-estar” no dia 20 de
Abril pelas 21h00 no auditório da Casa da Juventude de
Barcelos. Foi presidida por Sílvia Oliveira e teve como
objetivo principal clarificar o conceito de Reiki e a
importância desta terapia para a saúde e bem-estar e dar a
conhecer à comunidade a sua equipa e os projetos que
pretende levar a cabo no âmbito da divulgação do Reiki.
Esta iniciativa foi amplamente divulgada junto de farmácias,
ervanárias e associações e outras organizações, assim como
nas redes sociais e site do núcleo e durante as jornadas. Na
audiência estiveram maioritariamente pessoas que
desconheciam o Reiki, o que proporcionou uma grande
interação entre os oradores e o público e breves
demonstrações da terapia.

O Núcleo de Barcelos contou com a preciosa colaboração
das nossas amigas e voluntárias para as demonstrações:
Carla Silva, Susana Duarte e Raquel Castro.
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REIKI APRESENTA-SE NAS 6AS JORNADAS DE
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
presença da Associação Portuguesa de Reiki em Barcelos e
terem um espaço de reunião e partilha.

Nos passados dias 19 e 20 de Abril, o Núcleo de Barcelos
participou nas 6as Jornadas de Educação para a Saúde,
promovidas pela Câmara Municipal de Barcelos através da
Casa da Juventude. Este ano as jornadas estiveram
subordinadas ao tema: «Oncologia: compreender, prevenir,
tratar». O evento foi dirigido a profissionais de educação,
profissionais de saúde, instituições educativas e
socioculturais, jovens, pais e encarregados de educação e
autarcas.

A comunicação livre e a oradora foram aclamados pela
comunidade médica presente e publico em geral pela
importante ação de terapias complementares como o Reiki
junto dos pacientes oncológicos ao promover maior bemestar e qualidade de vida, em paralelo com o aumento de
auto-estima e capacidade de auto cura nos doentes.
Aproveitamos também para lembrar o papel fundamental da
Câmara de Barcelos pela possibilidade de participação
nestes eventos.

A participação nestas jornadas teve duas vertentes:
Presença na mostra de projetos e atividades com o intuito
de apresentar a Associação Portuguesa de Reiki e o seu
núcleo de Barcelos, promover e divulgar a atuação do núcleo
de Barcelos no concelho, nomeadamente e como grande
marco o seu projeto de voluntariado para doentes
oncológicos e clarificar os benefícios da terapia
complementar Reiki para a saúde e bem-estar;

João Magalhães
Notícia editada a 23 de Maio
Reiki apresenta-se nas 6as Jornadas de
Educação para a Saúde

Apresentação de uma comunicação livre sob o tema “Reiki
na Oncologia, Cuidar com Amor” no Auditório Municipal
dos Paços do Concelho, com a valiosa colaboração de Sílvia
Oliveira, coordenadora do núcleo de Guimarães.
O balanço desta atividade é muito positivo. Durante os dois
dias de jornadas houve uma abordagem por diversos
participantes com questões sobre o Reiki, tanto por
quererem conhecer mais sobre esta terapia como por
Reikianos satisfeitos por tomarem conhecimento da
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FÓRUM REIKI E EMPREENDEDORISMO
DATA
30 de Junho
10 – 20h
LOCAL
Hotel Amazónia, Lisboa
Localização
CONTACTOS
Associação Portuguesa de Reiki
http://associacaoportuguesadereiki.com/reiki/

A Associação Portuguesa de Reiki (APR) organiza, dia 30 de
Junho, no Hotel Amazónia, o seu fórum anual, desta vez
dedicado ao tema Reiki e Empreendedorismo. Esta é uma
iniciativa que pretende promover o diálogo entre
praticantes, terapeutas e mestres de Reiki sobre questões
de carácter profissional.

Confirmação de registos: eventos@montekurama.org
Mais informações: info@montekurama.org

Andreia Vieira
Notícia editada a 23 de Maio
Fórum Reiki e Empreendedorismo

O objectivo é responder às dúvidas mais frequentes que
surgem a quem pretende iniciar-se como empreendedor na
área do Reiki. “Como formar uma empresa”, “Como abrir
actividade”, “Gestão de projectos” ou “Avaliação do espaço
segundo normas de segurança” são alguns dos tópicos em
análise.
Haverá também a partilha de experiências por profissionais
reconhecidos na área, nomeadamente, Darshan (Darshan
Zen), Isabel Gonçalves (Espaço Harmonizando) ou Fernanda
Sousa.
“Marketing Espiritual”, “Cursos e Terapias” e “Criação de
Projectos Reiki” serão temas centrais a desenvolver pelos
diversos palestrantes, tendo em conta que a APR fez de 2012
o ano da Formação e Profissionalização Reiki.
A APR elaborou uma página com todas as informações
sobre esta iniciativa, onde poderá encontrar o programa do
evento e o formulário de inscrição.
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2ª FEIRA DA SAÚDE DO PORTO SANTO
Eu fiz apenas sessões de cerca de 15 minutos/pessoa, mas
tinha sempre alguém à espera para sentir os efeitos do reiki.

Desde o ano passado, que os alunos do curso EFA da Escola
Secundaria Professor Francisco Freitas Branco, têm no seu
currículo um estudo sobre terapias alternativas; fica ao
critério de cada aluno escolher um tema dentro desta área e
preparar um trabalho para ser apresentado no final do
curso. Durante o ano lectivo, são feitas palestras sobre os
alguns dos temas: reiki, yoga, medicina tradicional chinesa,
florais de Bach, entre outras. Este ano, a palestra da
Coordenadora do Núcleo de Porto Santo foi sobre reiki e
chakras….

Famílias inteiras quiseram experimentar a terapia e mesmo
os mais novinhos pediram para subir para a marquesa!
Depois, ficavam muito quietos, de olhos fechados, sem se
mexer, até eu dizer que tinha acabado! :) Giro!!!
Apesar de o ambiente ser barulhento e agitado, num espaço
aberto e com muita gente, as pessoas sentiam-se bem,
tranquilas, relaxadas… houve uma senhora idosa, a quem
tive o prazer de aliviar as dores num joelho J…foi muito bom!
Espero que para o ano esta iniciativa se mantenha…é muito
bom poder partilhar tudo o que o reiki nos traz de bom!

João Magalhães
Notícia editada a 28 de Maio
2ª Feira da Saúde do Porto Santo
Nos dias 18 e 19 de Maio, realizou-se a 2ª feira de Saúde do
Porto Santo, tendo sido a Coordenadora da APR convidada a
estar presente, para realizar sessões de Reiki e Florais de
Bach, pois uma aluna realizou um trabalho sobre eles.
Relata-nos a Joana Ricardo sobre estes dois dias:
Tentei, tanto quanto possível, que fosse uma área que desse
a sensação de tranquilidade e bem-estar.
A feira decorreu entre as 16h e 24h, no sábado e no
domingo … 8 horas de reiki por dia, quase non-stop!
Confesso que me surpreendeu que tanta gente quisesse
experimentar esta técnica!
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PARTILHA DE REIKI NO ESPAÇO SATTVA

Este domingo, dia 27, o Núcleo de Santa Maria da Feira –
APR juntou-se no Espaço Sattva, em Santa Maria de Lamas,
para dar inicio às suas partilhas de Reiki.

Informações sobre o Espaço Sattva aqui:
http://www.fazemosyoga.com/sattva.asp
Informações sobre a Posturarte aqui: http://posturarte.com/

João Magalhães
Notícia editada a 28 de Maio
Partilha de Reiki no Espaço Sattva

Já fazia parte dos objetivos do Núcleo criar partilhas de
Reiki, abertas à comunidade, de forma a poder dar a
conhecer os beneficios da terapia e a sua filosofia. Este
projeto foi possivel com a colaboração do Espaço Sattva, que
disponibilizou o espaço para as partilhas, e da Posturarte,
que nos ofereceu uma marquesa.
Ficamos muitos satisfeitos por esta partilha e somos gratos
por mais um novo projeto.
Faremos, todos os meses, partilha de Reiki, fiquem atentos à
nossa agenda. Para mais informações, contatem-nos através
de reiki.em.movimento@gmail.com
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PRÉMIO HAYASHI DE INVESTIGAÇÃO REIKI
Chujiro Hayashi (林 忠次郎 Hayashi Chūjirō, 15 Setembro
1880 – 11 Maio 1940), foi um Médico graduado na
Academia Naval Japonesa em 1902. Em 1918 alcançou o
cargo de Director da Defesa do Porto de Ominato, no Norte
do Japão. Iniciou os seus estudos e prática de Reiki em 1925,
em Nakano, com o Mestre Mikao Usui.
Sabe-se que a partir de 1930 o sistema de Hayashi acabou
por desenvolver um conjunto de técnicas e posições
relativas para cada sintomatologia, criando uma ponte entre
o Reiki o seu saber Médico. Ao seu sistema deu o nome de
Hayashi Reiki Ryoho Kenkyukai (Associação Hayashi de
Pesquisa e Tratamento Reiki). O seu trabalho foi continuado
pela Mestre Takata e por Chiyoko Yamaguchi.
Podem ler mais sobre o prémio no nosso site…
A Associação Portuguesa de Reiki
tem vindo, ao longo dos anos, a identificar e publicar várias
monografias, estudos de caso e teses onde o Reiki é objecto
principal ou parte do estudo realizado. Percebendo a
motivação e exposição que tal trabalho deve ter na
sociedade portuguesa, foi instituido o Prémio Hayashi de
Investigação.
Este prémio visa reconhecer o esforço que muitos
estudantes têm vindo a levar para conseguir demonstrar os
efeitos da Terapia Complementar Reiki, nas várias disciplinas
académicas.

As candidaturas são enviadas para o nosso email
info@montekurama.org

João Magalhães
Notícia editada a 29 de Maio
Prémio Hayashi de Investigação Reiki

SOBRE CHUJIRO HAYASHI
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REIKI EM CURSO EFA

No passado dia 28 de Maio, o núcleo de Guimarães da APR,
promoveu junto de um curso EFA, nível secundário, de
técnicos de acção educativa, do Centro de Formação
Profissional de Chaves (IFP), em Fafe, uma acção de
sensibilização sobre a terapia Reiki e as vantagens desta
terapia neste tipo de formação. Mais uma vez, a importância
de levar a divulgação desta terapia junto de cursos
profissionais, principalmente aqueles que se dirigem para
trabalhar com outros.
No próximo dia 18 de Junho, a APR vai proporcionar uma
sessão de Reiki em forma de voluntariado a estes 16
formandos.

Para mais informações:
Sílvia Oliveira
silviamarleneoliveira@gmail.com

João Magalhães
Notícia editada a 31 de Maio
Reiki em Curso EFA
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SER E VIVER, O REIKI NA SEMANA EUROPEIA DE
LUTA CONTRA O CANCRO

A Associação Portuguesa de Reiki tem já um longo historial,
desde a sua fundação, no apoio à pessoa com doença
oncológica. Desde 2008 que este foi um dos projectos mais
exigentes que temos vindo a desenvolver, quer através de
protocolos, quer através do acompanhamento nas nossas
instalações ou núcleos.

João Magalhães
Notícia editada a 31 de Maio
Ser e Viver, o Reiki na Semana Europeia de
Luta Contra o Cancro

Com a Semana Europeia de Luta Contra o Cancro 2012,
lançamos a nossa iniciativa “Ser e Viver, Reiki na
Oncologia”. Este é um projecto de voluntariado, dedicado à
pessoa com doença oncológica, que é realizado na Casa
Coração, nos núcleos da associação, assim como em
instituições que desejem ter este protocolo de terapia
complementar.
A pessoa que entre para o “Ser e Viver” terá
acompanhamento do mesmo terapeuta, em sessões
regulares que serão previamente definidas pelos dois, este
projecto tem um âmbito de voluntariado e pretende
também a partilha de informação, dentro dos limites
deontológicos, com os médicos que estejam a fazer o
acompanhamento. Todo o nosso trabalho segue o Código
Deontológico que implantamos e a NPTCR-01.

Podem ler mais sobre as Acções da APR relacionadas com a
Oncologia e detalhes do projecto “Ser e Viver, Reiki na
Oncologia”, no nosso site…
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LINKS PARA OS ARTIGOS PUBLICADOS EM MAIO




















31/05 - Ser e Viver, o Reiki na Semana Europeia de
Luta Contra o Cancro
31/05 - Reiki em Curso EFA
29/05 - Prémio Hayashi de Investigação Reiki
28/05 - Partilha de Reiki no Espaço Sattva
28/05 - 2ª Feira da Saúde do Porto Santo
23/05 - Fórum Reiki e Empreendedorismo
23/05 - Reiki apresenta-se nas 6as Jornadas de
Educação para a Saúde
23/05 - Palestra de Esclarecimento: "Reiki, Saúde e
Bem-Estar"
21/05 - Sentar e Caminhar em Paz e Silêncio por um
Mundo Novo
20/05 - Dúvidas sobre Reiki esclarecidas pelo
Núcleo de Almada
18/05 - Meditação Reiki - 20 de Maio
16/05 - Reiki em Cura e Equilíbrio
14/05 - APR leva Reiki à Senhora da Hora
10/05 - Reiki na Misericórdia de Santa Maria da
Feira
10/05 - Manhã diferente no Porto
09/05 - Reiki com Dia Zen
08/05 - Cristais podem potenciar Reiki
07/05 - Reiki para canhotos?
03/05 - A nossa Casa Coração também é vossa
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