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Editorial

João Magalhães
APR-000001-PT

Olá a todos,
Esperamos que este mês tenha sido bastante bom, no que
toca à Associação, estivemos mais envolvidos com a questão
associativa, com a reunião do Movimento Associativo ao
qual pertencemos como Acção Social e com a reunião do
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, que nos
permitiu abrir portas no contacto e parceria com outras
associações. Temos estado a apostar neste trabalho para
conseguirmos obter o testemunho de entidades já
credenciadas, sobre a aplicação de Reiki a pacientes seus
associados. Cremos que desta forma estaremos mais perto
dos nossos objectivos para a credibilização do Reiki, no
entanto contamos com a vossa opinião sobre as direcções
que tomamos e o desempenho que temos.
Já atribuimos lugar a Delegados Regionais e é com muito
orgulho que temos representação em terras de menor
dimensão, é sinal que o Reiki chega a todo o lado e que em
todo o lado há trabalho a fazer. Peço-vos que se juntem a
nós, dando os parabéns e apoio a estes delegados que são
associados que assumiram a responsabilidade de trazer a
realidade do Reiki, um passo mais à frente.
Tudo de bom e muito Reiki, são os votos do Monte Kurama,
João Magalhães
Catarina Ortigão
Fernando Mateus
João Nabais
Ana Galindro
Silvia Oliveira
Ana António
Mariana Lopes
Luisa Leão
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Técnicas do Reiki Tradicional Japonês
(Dentho Reiki Rioho)

GASSHO
Gassho significa duas mãos se juntando, unidas ou em prece. A pronúncia correta é gáshô. Ensinada
no Shoden. É colocar-se num estado receptivo para ouvir o Criador, promovendo um centramento, levandonos em direção ao vazio.

Ana Galindro
APR-000072-PT

Sente-se o mais ereto possível, é bom apoiar as costas e relaxar os ombros, feche os olhos e respire
profundamente três vezes;
Mantenha as mãos relaxadas e unidas em frente ao peito ou garganta, com os dedos direcionados para
cima;
Focalize a atenção no ponto onde os dedos médios se tocam. A concentração no toque dos dedos ajudará
a manter o tônus da meditação Gassho, sem grandes devaneios;
Quando sentir um bom nível de tranqüilidade mental, repita pausadamente, refletindo suas palavras, os
cinco princípios do Reiki (Gokai).
A razão de manter as mão junto ao Chacra Laríngeo é a de que este representa o início da comunicação
com o mundo espiritual, responsável pelos insights do reikiano ao longo da sessão. Quem preferir realizar
a técnica à altura do Chacra Cardíaco deve entender a importância desse chacra. Centrar-se no Chacra
Cardíaco significa abrir-se para o Amor Incondicional. O Chacra Cardíaco além de ser o mais sagrado é o
mais significativo para o Reiki, é a fábrica do Reiki, é o centro de equilíbrio dos sete chacras principais
de nosso corpo.
Tempo médio: 15 a 30 min.
Fonte: Johnny di Carli
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Desenvolvimento da prática do Reiki

Carlos Silva
APR-000275-PT

O mais
importante, no
que diz respeito ao
desenvolvimento
da prática do
Reiki é a
qualidade e a
força da nossa
intenção.

Reiki é uma maravilhosa e verdadeira dádiva. Enquanto uns usam o Reiki em si
próprios ou em amigos e familiares, muitos são impelidos a partilhar o Reiki com
um círculo muito mais amplo. O desenvolvimento da prática do Reiki pode ser
uma grande troca de experiências. Assim, devemos assumir que ao ser iniciados
no Reiki e habilitados a canalizar essa maravilhosa energia para os outros,
devemos também partilhar ideias e técnicas que poderão ser úteis ao
desenvolvimento da prática do Reiki.
O mais importante, no que diz respeito ao desenvolvimento da prática do Reiki é a qualidade e a força da
nossa intenção. A qualidade e a força dos pensamentos vai determinar a qualidade e a força do que é
atraído para nossas vidas. É, pois importante desenvolver e manter uma atitude mental positiva sobre a
prática do Reiki. Devemos ter em mente que o valor que iremos receber da prática do Reiki será tão grande
quanto o esforço e o sacrifício que envolvermos nessa mesma prática. Assim, com esta motivação, afastamos
qualquer dúvida ou falta de coragem quando ocorrem imprevistos. Acreditemos em nós próprios e no
nosso propósito de desenvolvimento, pois desde modo, estamos em pleno desenvolvimento.
As pessoas vêm ter connosco com a maior variedade de problemas, dificuldades ou doenças, por vezes
como derradeiro recurso. Vê-las voltar para casa, relaxadas, por vezes radiantes, com alegria e uma nova
esperança, vê-las crescer, ganhar confiança, acreditando mais na vida É GRATIFICANTE!
Ver algumas delas fazerem grandes mudanças ou apenas ajustamentos à sua vida ou ocasionalmente ser
testemunhas de "milagres", sentir a força do Amor Universal passar através de nós para os outros
É GRATIFICANTE!
Sentir a presença dos Seres de Luz, sentir o seu toque ou apenas saber que estão ali a trabalhar conosco,
ser elevado aos mais altos níveis de alegria e paz, simplesmente por colocar as nossas mãos em outrém
É GRATIFICANTE!
Ver a nossa vida crescer e desenvolver-se ao mesmo tempo que imergimos continuamente na energia
Reiki, transformando as nossas atitudes, valores e crenças, sentindo que os Seres de Luz nos guiam, com
todos os cuidados, no nosso caminho espiritual e no nosso comprometimento de ajuda para com os outros
É GRATIFICANTE!
Esta é a promessa do nosso desenvolvimento na prática do Reiki
Honrá-lo com alegria, honestidade, coragem e MUITA gratidão.
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Viver Reiki
Na minha meninice, acreditava que para ser feliz bastava ter um lar, família, um bom
emprego e principalmente muito dinheiro para poder comprar todos os Bens materiais
que quisesse. Com o avançar da vida percebi que a felicidade está dentro de nós e que
a verdadeira mudança acontece de dentro para fora e que esse caminho apenas
depende de nós mesmos. Antes do meu encontro com o Reiki, em 2007, minha vida
era bastante confusa e complexa, e hoje percebo que não tinha sentido.
Mariana Lopes
APR-000110-PT

À medida que me encontrei com Reiki, encontrei também o sentido de mim e da minha vida, desde então sintome "a caminhar com o Reiki" ao encontro da verdade de mim. Esta verdade é a evolução e transformação, constante
e contínua.

Diariamente, a
cada momento,
temos uma razão
para expressar
nossa gratidão.
Todo momento
tem um potencial
criador,
transformador.

Se não temos tempo para nos dedicar ao Reiki, porque temos uma vida muito atribulada e não conseguimos dar
conta do trabalho e da família, então devemos fazer do nosso trabalho e da nossa família o nosso "Reiki". Em cada
momento devemos "viver o Reiki", respirar Reiki.
Viver o Reiki, é usar os Cinco Princípios do Reiki diariamente, é através dos Cinco Princípios que olhamos para o
que há em nossas mentes e corações.
Devemos canalizar o Reiki em cada respiração, deixá-lo fluir constantemente através do nosso corpo.
Só por hoje,
Não se zangue,
Não se preocupe,
Seja grato,
Dedique-se ao trabalho,
Seja gentil com todos os seres humanos.
Através da meditação Gassho, em que colocamos nossas mãos em prece à altura do coração, percebemos que
somos parte do Reiki. Que a energia vital universal está dentro de nós e nós dentro dela. Que não há claramente
um limite entre a energia do universo e nós mesmos. Nós não apenas "canalizamos" Reiki, nós Somos Reiki.
Reiki é uma postura e uma filosofia de vida, onde devemos incorporar e viver os princípios do Reiki, e os passos
dados por seu precursor, Mikao Usui. Devemos incorporar o Reiki como um modelo de iluminação a ser seguido.
Quando nos tornamos Reikianos, procuramos aprender "como fazer" Reiki. E nessa busca por aprendizados,
geralmente focamo-nos em técnicas.
Mas o ensinamento do Reiki é um ensinamento interior, para aprender a "fazer Reiki" temos que aprender a "Ser
Reiki". Para "Ser Reiki" é preciso Viver Reiki, Sentir Reiki. O Reiki está dentro de nós, é inato, não é necessário
nenhum conhecimento prévio para se aprender a vivenciar Reiki. Vivenciar Reiki é entrar em contacto com o nosso
Eu Interior.
Ser reikiano não é só aplicar a energia universal (Reiki) conscientemente, mas aplicá-la em cada passo do nosso
caminho, experienciando a energia da melhor forma possível para nós, na sua interacção com o mundo.
O trabalho com o REIKI é essencialmente um trabalho de amor. É uma integração do Amor Incondicional e da
sabedoria universal.
Trata-se de ligar o próprio coração ao coração da vida e ser um canal consciente dessa fusão vital. Não basta ser
apenas um canal Reikiano. É necessário ser um Reikiano repleto de amor, para que o Amor Maior possa fundirse no coração e na consciência e daí jorrar a luz de cura e amor para os homens.
Porque "viver Reiki" é viver a vida em plenitude, em inteireza, em relação de amor e comprometimento.
E isto é Reiki...
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Regressão com Reiki
Como terapia, o uso da Regressão ajuda-nos a compreender situações, padrões de
comportamento e/ou relacionamentos. E a partir dessa compreensão "curar" e sair
do círculo de acções repetitivas, pois de uma forma geral, todos nós já vivemos uma
multiplicidade de vidas, até chegarmos a este momento a que chamamos de Presente.

Carlos Silva
APR-000275-PT

A questão é que a
maior parte das
emoções que
sentimos no
presente já viajam
connosco há uma
série de vidas. São
memórias.
Emoções que
sentimos no
decorrer de várias
vidas.

O objectivo da nossa vinda à Terra, à matéria, é fazer a aprendizagem do que nos permite evoluir como seres
espirituais que somos. Vimos aprender que cá em baixo na matéria, na dualidade, as emoções opostas existem
em simultâneo e que não podemos aceitar umas e rejeitar outras. Temos que aceitar todas. Tal como aceitamos
que não existe luz sem escuridão, dia sem noite temos também de aprender a lidar com a multiplicidade de
emoções que povoam a nossa vida presente.
A questão é que a maior parte das emoções que sentimos no presente já viajam connosco há uma série de vidas.
São memórias. Emoções que sentimos no decorrer de várias vidas.
Através da regressão com Reiki, sem hipnose, temos a possibilidade de regressar a vidas anteriores. Ao que já
fomos ao longo da nossa existência, de forma a compreender os medos, traumas e bloqueios que nos assolam
no presente, encarando-os como memórias e capacitando-nos assim para os enfrentar, compreender e libertarmonos deles.
A regressão pode tratar de vários sintomas mentais, emocionais e/ou físicos, originados muitas vezes em traumas
ocorridos em "vidas passadas". Assuntos inacabados que se vêm repetindo há várias vidas podem ser resolvidos.
Ajuda a dissolver dores, tensões e padrões crónicos, penetrando no cerne dos bloqueios emocionais, compreendendo
o motivo dos mesmos.
Entramos pela porta da imaginação até à vida onde ocorreu o bloqueio e encorajamos o corpo a contar uma história
para entender o que deu origem ao mesmo, compreender a situação e curá-la.
A regressão é feita com a ajuda da energia Reiki, que nos permite, num estado de relaxamento, consciente, regredir
ao momento dos bloqueios, compreender os motivos que os ocasionaram e curá-los ou no mínimo compreendêlos e começar um processo de libertação.
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GERAÇÃO FAST-FOOD
Vivemos numa época em que tudo se consome rápido e tudo se exige rápido.
O tempo parece que já nao chega para tudo, e a palavra STRESS , ja vem incutida
em nós desde a nascença.

Júlio Rodrigues
APR-000177-PT

Apenas não
tornemos algo tão
especial e pessoal,
como algo de
consumo rápido e
que está tão na
moda

Exigimos rapidez às nossas crianças desde que começam a andar e a palavra despacha-te começa a ser
uma constante na vida dos novos seres em crescimento.
Sendo assim, crescemos nesse ambiente dos 100 à hora e dos resultados rápidos, e quando nos tornamos
adultos é essa a nossa realidade.
Muitas vezes, ouço as pessoas comentarem que vão fazer um curso de reiki ou meditação e como a vida
delas vai mudar, quando na realidade a meu ver, a nossa vida é feita de mudanças todos os dias e os cursos
apenas nos ajudam a compreender melhor o nosso caminho, mostrando-nos as opções que temos e como
podemos fazer esse caminho com maior conhecimento de quem somos..
Parece-me que hoje existe um Fast-food espiritual, em que ao fazermos um curso de um fim de semana,
nos transformamos em pessoas melhores e que junto com o menu vem uma dose de sabedoria.
Os livros escritos por tantos autores no mercado mostram-nos tantas soluções e truques, que até parece
fácil, para o comum dos mortais chegar onde tantos apenas sonham chegar e que se dedicam durante
anos para atingir o tão sonhado lugar chamado iluminação.
Não quero de maneira nenhuma dizer que não existem livros ou escritores válidos, até porque os livros
são muito importantes em certas alturas e fases da nossa evolução.
Apenas não tornemos algo tão especial e pessoal, como algo de consumo rápido e que está tão na moda.
Alguém que se dedica ao reiki ou meditação ou qualquer outro caminho, sabe que a aprendizagem é feita
durante toda uma vida e que é esse o segredo de tudo... aprendermos que nada sabemos, que apenas
temos de ser humildes para receber tudo o que nos dão, bem como ajudar o próximo, meramente através
da nossa opinião e coração aberto...
Para todos os terapeutas de reiki e todos os que tentam viver para ajudar o próximo, deixo o meu obrigado
por nunca desistirem de aprender, de serem seres em crescimento e, por não se deixarem
consumir por tanto fast-food espiritual...
O VERDADEIRO SÁBIO NÃO É AQUELE QUE DIZ SABER TUDO MAS SIM AQUELE QUE VIVE APRENDENDO.
UM ABRAÇO CHEIO DE LUZ
Júlio Rodrigues.
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Testemunhos de Reiki
O meu nome é Ana Rita e tenho 32 anos.
Há 6 anos que o desejo de ter um filho nos bateu à porta, mas as coisas não correram tão bem como esperávamos.
Durante 3 anos vivi momentos complicados entre a minha suposta infertilidade e o facto de no meio do processo
ter perdido dois bebés.
A angustia e o desespero apoderaram-se da minha vida, e durante muito tempo o meu unico objectivo foi ter um
filho. Tudo o resto, todas as pessoas, todas as coisas que eu tinha, não me traziam qualquer felicidade, até ao
ponto de deixar de lhes dar a importância que mereciam.

Ana Rita Silva
APR-000159-PT

Um dia achei por bem deitar a minha mágoa para trás e seguir em frente, mesmo sem um filho.
Procurei livros de auto ajuda, e descobri que gostava de ler. Coisa para mim impensável.
A partir daí comecei a meditar, a ouvir-me a mim própria, e a re encontrar o desejo de viver com aquilo que o
universo me dava.
Um dia surgiu-me a oportunidade de experimentar o Reiki. E cheia de expectativas lá fui. Não foi propriamente o
que estava a pensar, mas o que me foi dito naquela sessão abriu-me as portas para um mundo completamente
novo, pelo qual me apaixonei.
Consegui olhar para dentro do meu ser e assumir os meus erros. A vontade de mudar foi imediata, e depois da
segunda sessão comecei a devorar livros e mais livros.
Numa das minhas idas ao hi5 encontrei uma pessoa maravilhosa que me empurrou de volta para o meu caminho
de luz, também ela reikiana.
E então decidi que queria fazer o nivel I, sem saber ao que ia. Mas fui, de coração aberto, rumo a um dos dias mais
mágicos da minha vida.
A partir daí nunca mais fui a mesma. Todas as pessoas que me conhecem e que me rodeiam notam diferenças
enormes em mim.
Naquela alma onde residia a constante ansiedade e satisfação, reside agora a paz e o amor incondicional.
As dores fisicas que constantemente tinha, as doenças, tudo se foi apagando. Não me lembro da ultima vez em
que estive doente. Raramente tenho dores.
Lembro-me que quando acabei o meu Reiki I já estava a fazer planos para continuar a minha caminhada em direcção
ao nivel II e III.
Sendo o meu conhecimento neste campo um pouco limitado, havia muitas coisas que eu desconhecia. Mas de
blog em blog, de site em site, descobri o Monte Kurama, onde conheci duas pessoas que literalmente mudaram
a minha vida. E quase sem saber porquê, estava a ser iniciada no Karuna.
Há uns meses para cá descobri que o Karuna é o espelho daquilo que quero ser. A compaixão, o amor incondicional.
Tudo o que eu quero melhorar e passar aos outros.
Desde então acordo sempre com a certeza que só por hoje, quero ser melhor. Que só por hoje quero amar, que
só por hoje quero ser feliz, seja lá o que for que isso signifique.
Neste momento já fiz os niveis II de Reiki Essencial , Tradicional e Karuna, e o caminho é para seguir em frente,
sempre que o meu coração me peça por mais.
Quanto ao meu desejo de ser mãe, continua aqui bem firme. Sei que algures no universo o meu filho espera-me
e deseja-nos tanto como nós a ele, e que quando chegar a hora certa, nos encontraremos.
Até lá, e só por hoje...vou viver o melhor que sei, e levar o melhor que sei a todos os seres do universo.
Obrigada por estarem comigo.
Rita
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Delegados Regionais

João Magalhães
APR-000001-PT

Neste mês de Abril divulgamos os Delegados Regionais que até à data se inscreveram para o ano de 2009,
sendo que alargaremos o prazo para mais um mês nas inscrições.
Algumas actividades dos Delegados Regionais
1. Esclarecer a sociedade sobre o que é o Monte Kurama e o Reiki
2. Promover o associativismo e as actividades da Associação, sejam elas locais, regionais ou nacionais
3. Enviar relatórios mensais da sua actividade como Delegado Regional
4. Ter papel activo no desenvolvimento da associação, quer pela execução de projectos ou pela
elaboração de ideias dentro do objectivo social da associação.
5. Apoiar os Centros Sociais de Reiki da sua localidade ou região

Mogadouro
Carlos Manuel Maria dos Anjos Lourenço - APR-00296-PT
Telefone: 279 340 105
Email: reiki_mogadouro@live.com.pt

Braga
Cristina Paula Rocha Veloso - APR-000337-PT
Telefone: 968639551
Email: crveloso@hotmail.com

Vila Nova de Famalicão
Sílvia Marlene Castro Oliveira - APR-000003-PT
Telefone: 916376855
Email: soliveira5@sapo.pt

Porto
Sónia Gomes - APR-000132-PT
Telefone fixo: 226099723
Telemóvel: 914876925
Email: soniagomes@spasozen.com ou smmsgomes@gmail.com

Coimbra
Ana Luisa de Sousa Francisco - APR 000258 PT
Telemóvel: 965232874
Email: ani_fr@hotmail.com / eusouoquesou@live.com.pt

Seixal
Susana Vieira  APR-00014-PT
Telemóvel: 965232874
Email: susana.vieira@ld-digital.com
Luís Duarte  APR-00039-PT
Email: luis.duarte@ld-digital.com
Tlm: 91 209 50 41
Bárbara Morgadinho - APR-00025-PT
Email: barbara@netvisao.pt
Tlf: 21 212 12 11

Odemira
Paulo Alexandre Fialho Jacob - APR-000169-PT
Telefone: 968694063
Email: Paulo_jacob@hotmal.com

Algarve
Vitor Armindo Ferreira Valente - APR-000181-PT
Telefone: 913 096 548  962 856 134
Email: mestreviktor@gmail.com
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Timo:
Chave da energia vital

Reiki:
Energia Vital Universal

Carlos Silva
APR-000275-PT
Situado no peito, atrás do osso esterno, produz os linfócitos-T,
chamados assim por serem derivados do timo. Além dos linfócitosT, existem no organismo outros tipos de linfócitos que não são
produzidos no timo, como os linfócitos-B, envolvidos na produção
dos anticorpos. No entanto, os linfócitos-T constituem os elementos
centrais no funcionamento do sistema imunológico, e por este papel
central, sua ausência (ou a ausência do timo) frequentemente resulta
na morte do indivíduo.
O seu nome provém do grego, thymos, que significa energia vital.
Para Platão, thymos é a parte da alma que denota o orgulho, a
indignação, a vergonha e a necessidade de reconhecimento. É um
atributo guerreiro, um aspecto da vida interior que dá significado à
beligerância. Sem thymos o homem não é mais do que um animal
muito inteligente, com cérebro e necessidades físicas, mas sem
autonomia moral. Para Platão, thymos coexiste em nós com a razão
e os desejos, sendo que, às vezes, nos leva a agir de uma maneira
não razoável.
O timo continua a ser um ilustre desconhecido. Ele cresce quando
estamos contentes, encolhe para metade quando stessamos e mais
ainda quando adoecemos.
Essa característica iludiu durante muito tempo a medicina, que só
o conhecia através de autópsias e encontrava-o sempre encolhidinho.
Supunha-se que atrofiava e parava de trabalhar na adolescência,
mas mais tarde a ciência demonstrou que, mesmo encolhendo após
a infância, continua totalmente activo; é um dos pilares do sistema
imunológico, junto com as glândulas adrenais e a espinha dorsal, e
está directamente ligado aos sentidos, à consciência e à linguagem.
Se somos invadidos por micróbios ou toxinas, reage produzindo
células de defesa na mesma hora, os linfócitos-T que constituem os
elementos centrais no funcionamento do sistema imunológico. Esta
reação linfocitária, que normalmente resulta na eliminação da
entidade estranha, não regride totalmente quando da eliminação
desta. Assim, os linfócitos-T envolvidos na resposta inicial permanecem
no organismo já curado em um estado de prontidão reactiva, um
estado de pré-activação, que poderá expressar-se como uma resposta
imunológica acelerada e de alta eficiência caso o mesmo patógeno
volte a invadir o corpo.
Mas também é muito sensível a imagens, cores, luzes, cheiros,
sabores, gestos, toques, sons, palavras, pensamentos.
Amor e ódio afetam-no profundamente.
Idéias negativas têm mais poder sobre ele do que vírus ou bactérias
pois, já que não existem em forma concreta, o timo fica tentando
reagir e enfraquece, abrindo brechas para sintomas de baixa
imunidade, como por exemplo herpes.
Em compensação, idéias positivas conseguem dele uma activação
geral em todos os poderes, lembrando a fé que remove montanhas.
Um simples teste pode demonstrar essa conexão.
Feche os dedos polegar e indicador na posição de "ok", aperte com
força e peça a alguém para tentar abrí-los enquanto pensa "estou
feliz".

Depois repita pensando "estou infeliz".
A maioria das pessoas conserva a força nos dedos com a idéia feliz
e enfraquece quando pensa infeliz.
Esse mesmo teste serve para lidar com situações bem mais complexas.
Por exemplo, quando o médico precisa de um diagnóstico diferencial,
o paciente tem sintomas no fígado que tanto podem significar câncer
como abcessos causados por amebas. Usando lâminas com amostras,
ou mesmo representações gráficas de uma e outra hipótese, testa
a força muscular do paciente quando em contato com elas e chega
ao resultado.
As reações são consideradas respostas do timo e o método, que tem
sido demonstrado em congressos científicos pelo mundo.
O detalhe curioso é que o timo fica encostadinho ao coração, que
ganha todos os créditos em relação a sentimentos, emoções, decisões,
jeito de falar, jeito de ouvir, estado de espírito
"Fiquei de coração apertadinho", por exemplo, revela uma situação
real do timo, que só por reflexo envolve o coração.
O próprio chacra cardíaco, fonte energética de união e compaixão,
tem mais a ver com o timo do que com o coração e é nesse chacra
que, segundo os ensinamentos budistas, se dá a passagem do estágio
animal para o estágio humano.
Através da colocação das mãos nas regiões das principais glândulas
do corpo humano, que são os centros energéticos por onde tudo é
captado, a energia vital universal - REIKI - é trazida para essas regiões
revitalizando todos os sectores do corpo humano que são
coordenados por essas regiões.
Podemos deste modo associar o REIKI como terapia complementar
da medicina convencional numa imensidão de situações derivadas
das alterações negativas do Timo bem como na manutenção do seu
bem estar que também será o nosso bem estar.
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