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Editorial 
 

Alcançamos o segundo semestre de 2010 e, olhando 

para trás, que meses tão intensos tivemos. É bom ver 

a Associação Portuguesa de Reiki a crescer de mãos 

dadas com os seus associados, delegados e com a 

comunidade onde estamos inseridos. Atingimos perto 

de 800 associados, o que quer dizer que até ao mês 

de Junho tivemos mais inscrições que no ano de 2009. 

O focus da Associação tem sido a divulgação da 

prática do Reiki, de forma desmistificada, prática e 

coerente tendo para tal desenvolvido o Simpósio 

Luso-Brasileiro de Reiki, realizado em Lisboa e o 

Fórum Reiki e Medicina, que foi até à data realizado 

na cidade da Maia e em Miranda do Corvo. 

Atingimos um objectivo magnífico, ao nível do 

reconhecimento da útilidade pública da Associação, 

pertencemos à Comissão Social de Freguesia de São 

Brás, no âmbito da Rede Social da Amadora. Não é 

apenas uma forma de divulgarmos o Reiki, é também 

um suporte fantástico para apoiarmos a comunidade 

com o nosso conhecimento e prática, na qual iremos 

desenvolver várias actividades de inclusão social, para 

seniores e para jovens. 

Ao nível do voluntariado, demos formação a 10 

voluntários, em Lisboa e Famalicão, para trabalharem 

nos projectos Seniores e para Animais, como sempre, 

vamos crescendo com a experiência e tornando cada 

actividade que temos mais profissional e competente. 

Para auxiliar os voluntários, criamos um site de acesso 

restrito onde podem colocar os dados sobre as suas 

experiências, debater ideias, ter acesso a documentos 

auxiliares, alem de contarem com o nosso apoio 

presencial no caso de dúvidas ou necessidade de 

acompanhamento no voluntariado. Falaremos melhor 

sobre isto no nosso número de Agosto-Setembro. 

Não esquecemos o nosso focus no reconhecimento 

do Reiki, o apoio aos associados e ao público em geral 

e nesse sentido publicamos vários artigos auxiliares, 

tais como "Como escolher o seu Mestre de Reiki", 

“Diário dos 21 dias”, promovemos o Reiki para 

crianças e actualizamos o código deontológico. 

No segundo semestre temos como projecto divulgar e 

disponibilizar no nosso site, material monográfico, 

artigos e teses que têm vindo a ser feitas no Brasil, UK 

e EUA. Sabemos que já alguns trabalhos monográficos 

foram feitos em Portugal mas ainda não os 

recebemos mas fica já a guarantia dos nossos 

esforços nesse sentido. 

 

No âmbito monográfico, iremos apoiar o trabalho da 

nossa associada Flor Correia APR-000701-PT, num 

projecto monográfico de Fisioterapia e Reiki. Quem 

quiser concorrer ao nosso apoio para projectos 

monográficos, por favor contacte-nos através do 

nosso email. 

Outra boa notícia é que temos um colaborador para o 

Jornal Ser Kurama, é o Mário Peres, nosso associado 

APR-000236-PT, que irá coordenar os artigos que 

serão recebidos para publicação para o nosso Jornal. 

Um grande bem-haja pela sua dedicação e entrega a 

este trabalho. Os artigos para o jornal, da autoria dos 

associados, podem ser enviados para o email 

jornal.serkurama@montekurama.org. 

E deixo-vos com este fabuloso número do Ser 

Kurama, com um grande obrigado a todos pelo vosso 

empenho, amizade e partilha.  

Vamos em força para o dia 15 de Agosto, para 

comemorarmos o Dia Internacional do Reiki, em 

espírito de União e paz. 

 

Tudo de bom para todos, 

João Magalhães 
 

 

 
Este Jornal é feito com a colaboração dos associados, 

qualquer associado pode escrever um artigo da sua 

autoria ou adaptação e enviar para 

jornal.serkurama@montekurama.org 

 

Nota: Todos os artigos publicados neste jornal são da 

inteira responsabilidade dos seus autores. 
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Pagamento de Quotas 
 

Caros Associados, vimos lembrar que o pagamento 
das quotas é obrigatório em 2010, pelo que pedimos 
que regularizem a vossa situação. Caso não tenham 
possibilidades, entrem em contacto connosco. 

Segundo a Assembleia Geral de 12 de Dezembro de 
2009, para 2010 foram decididas quotas de valor 
obrigatório, cujo montante é de €10, anuais. 

€10 não chega a €1 por mês, custa menos que duas 
entradas no cinema, é mais barato que um jantar mas 
para a Associação faz toda a diferença, é o que 
permite que continuemos a desenvolver esforços 
para a credibilização e reconhecimento do Reiki, 
apoiando os nossos associados com as suas questões 
e projectos. Permite-nos realizar eventos que servem 
para partilhar o que se sabe e continuarmos com o 
debate saudável de ideias e  projectos. As despesas 
que temos são ao nível de materiais usados nos 
eventos assim como o aluguer do espaço e 
equipamentos.  

O NIB da associação é: 

MILLENNIUM BCP -  MONTE KURAMA 

0033 0000 45366862462 05 

O pagamento deve ser confirmado, enviando um 
email para conselhofiscal@montekurama.org  com o 
respectivo comprovativo e número de contribuinte. 

A Associação adquiriu um software para emissão de 
recibos, que nos permite agilizar o processo e 
entregar um controlo rigoroso à nossa TOC dos 
valores em banco. Este software cumpre as normas 
SAF-T/PT 1.01 (2010). Este programa está certificado 
pela Portaria n.º 363/2010, de 23 de Junho, Série I, 
n.º120. Desta forma iremos regularizar os recibos que 
estavam em atraso. A emissão de recibos conta com o 
apoio da nossa associada Graça Afonso APR-000612-
PT. Queremos também agradecer todo o esforço e 
dedicação da Mariana Lopes pelo seu trabalho e 
doação ao longo deste tempo, tomando conta desta 
tarefa. 

 

Facebook 
O facebook tem-se demonstrado um excelente canal 
de comunicação e divulgação, podendo partilhar 
ideias, fotografias ou simplemente aqueles 
pensamentos fabulosos que por vezes nos inspiram. 
Até à data temos perto de 900 amigos e sempre a 
crescer. Podem encontrar-nos em: 

http://www.facebook.com/ 
associacaoportuguesadereiki 

Iremos cancelar a nossa conta no Hi5, por motivos de 
gestão de tempo. 

Dia Internacional do 

Reiki 
 

A Associação Portuguesa de Reiki promove o dia do 
nascimento do Mestre Mikao Usui, 15 de Agosto, 
como a data para a comemoração do Dia 
Internacional do Reiki. Este é um dia de união, de 
comunhão entre todos os reikianos.  

 

A Associação Portuguesa de Reiki irá comemorar a 
sua iniciativa do DIA INTERNACIONAL DO REIKI, no dia 
15 de Agosto, no Centro Tibetano de Faro, pelas 15h. 

ENDEREÇO - Centro Tibetano de Faro 

Rua Ataíde de Oliveira, nº 79, r/c, Faro 

Tel: 289827822  

Dia Internacional do Reiki no 
Porto 
Encontro organizado pela nossa Delegada Regional do 
Porto, Sónia Gomes. 

15 de Agosto às 16h no Parque da Cidade do Porto 
(entrada pela zona das cavalariças)  

Dia Internacional do Reiki em 
Lisboa 
Encontro organizado pelo nosso Delegado Regional 
de Lisboa, Roberto Candeias. 

15 de Agosto às 15h, no Espaço Hórus 

Largo 25 de Abril nº3A, 2610-183 Alfragide/Amadora 

Telefone: 210 996 322  

Dia Internacional do Reiki - 
Brasil 
Temos a comemoração do Dia Internacional do Reiki, 
no Brasil, em duas localidades. 

• Juazeiro do Norte, Ceará 

• São Paulo 

• Para mais informações consultem o nosso 
site. 
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2º Congreso Nacional 

de Reiki - España 
 

O 2º  Congresso Nacionald e Reiki, 21 e 22 de Maio, 
da Federação de Reiki Espanhola, foi um grande 
momento para partilhar a companhia do nosso 
querido amigo Johnny De’ Carli, da Rita de Cássia e 
partilhar ideias com John Curtin, presidente da 
Federação e da Fundação Sauce.  
Foram dois dias intensos com boas apresentações, 
práticas e meditação, incluindo um fantástico 
concerto de tambores do grupo do Walter Lubeck. 

No próximo ano iremos contar com a presença do 
John Curtin para o nosso 2º Congresso Nacional de 
Reiki, desta vez em Lisboa. 
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Fórum Saúde e  

Bem-Estar 
 

O Fórum Saúde e Bem-Estar, realizou-se nos dias 21, 
22 e 23 de Maio, das 14h às 19h e é uma iniciativa da 
Câmara Municipal da Amadora, no âmbito das 
cidades saudáveis, que promove acções de 
esclarecimento e iniciativas para o bem-estar dos 
cidadãos, promovendo a sua mobilidade e qualidade 
de vida.  

 

Há sempre quem pergunte o porquê de uma 
Associação e a resposta é mesmo o que se sente 
quando estamos ali, a mostrar diante de todos o que 
é o Reiki, como terapêutica, credível, funcional e com 
resultados visíveis. 

Muitos parabéns à Dulce Dias, à Cecília Braga e ao 
Carlos Silva, Suely Silva, Mário Peres, Lina Vicente, 
João Magalhães, Carlos Poço (o nosso querido amigo 
do Espaço dos Girassóis), a Vanessa Barros, o Rui 
Albernazes e com o apoio final da Ana Ferreira por 
doarem o seu tempo e dedicação ao Reiki neste 
fórum. São passos pequenos, concretos e sérios que 
ajudam a credibilizar esta terapêutica complementar. 
Também um obrigado ao António, esposo da Cecília, 
pela sua presença e apoio. 

No conjunto dos 3 dias realizamos 54 sessões de 
Reiki. Parabéns a todos os voluntários e ao apoio dos 
nossos associados. 

Vejam mais fotos no nosso FACEBOOK. 

 

Um muito obrigado a todos! 

João Magalhães 
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1º Fórum Reiki e 

Medicina  

 
No dia 12 de Junho realizamos o Fórum Reiki e 
Medicina, para o esclarecimento da terapêutica 
complementar Reiki e da sua utilidade nos processos 
de recuperação em pacientes, seguidos pelos 
profissionais de saúde. 
 
Estiveram presentes oradores experientes no 
desenvolvimento e prática de Reiki em instituições de 
saúde e na promoção do bem-estar do paciente, 
através da terapêutica complementar Reiki, como  a 
Enfermeira Zilda Alarcão, do Hospital São João do 
Porto e a Isabel Gouveia, do Centro de Saúde da 
Póvoa de Varzim. Foi uma excelente tarde de partilha 
e esclarecimento. 
 
No site do Fórum poderão também encontrar uma 
listagem dos trabalhos realizados ao nível da 
investigação, assim como alguns dados de Instituições 
de Saúde, em vários países, onde se pratica Reiki. 
 

Podem aceder ao nosso site do Fórum aqui: 
    * http://forumreikiemedicina.wordpress.com/ 
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Reiki nas escolas 
Patrícia Moreira –  APR–00400-PT  
 

É com muito prazer que venho dar conhecimento de 
uma iniciativa realizada a convite da Escola Eb 2/3 
Sophia de Mello Breyner em Arcozelo - Vila Nova de 
Gaia. No dia 7 de Junho foi realizada uma aula 
explicativa acerca do Reiki e no dia 16 de Junho 
seguiu-se a participação no Workshop promovido 
pelo curso nocturno desta mesma escola, acerca de 
Medicinas alternativas. 
 
Neste Workshop participaram profissionais de saúde 
de áreas como a acupunctura, aromaterapia, 
drenagem linfática, medicina ayurvédica e outros. 
 
Também estiveram presentes o Instituto Superior 
Abel Salazar e as Termas das Caldas de S. Jorge.   
 
Foi uma iniciativa muito gratificante, que levou o 
conhecimento teórico e prático do Reiki ao meio 
escolar vigente. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Semana da Família 
Sónia Gomes – Delegada Regional do Porto 

18 de Maio na Escola Secundária Inês de Castro  

 

  

  

  

Alguns comentários sobre a 
apresentação 
- “Gostaria de dar os parabéns à organização pela 
escolha do tema. A formadora foi também eficaz na 
exposição que explorou adaptando ao público que 
frequentou a acção.” 

- “Todo conteúdo da palestra foi muito esclarecedor 
sobre todo tipo de relações entre terapeuta e a 
pessoa que está a receber a energia. Poderia haver 
mais informação sobre esta prática.” 

- “Agradeço todas as palavras que deu ao público, eu 
senti cada uma delas com muita energia. Foi a 
primeira vez que assisti a uma palestra sobre Reiki e 
senti que é muito importante para tratar o nosso 
interior. Obrigada pela partilha.” 

- “É bom ouvir uma pessoa tão serena, deve ser uma 
pessoa lindíssima interiormente. Cheguei à conclusão 
que «isto» faz-me falta. Falo pouco mas quando falo 
normalmente acerto.” 
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A dialéctica YIN YANG 
Mário Carmo Peres APR-000236-PT 

Como introdução à lei bipolar YIN/YANG, remeto os 
leitores para a noção, anteriormente expressa, sobre 
o conceito unionista de Energia na Filosofia Oriental. 
A Energia, sendo única na sua essência, manifesta-se 
através da dialéctica do YIN e do YANG sob múltiplas 
formas e é o motor do Universo. 

O YIN e o YANG são dois aspectos complementares e 
antagónicos de uma mesma Energia, nos quais esta se 
manifesta.  

O YIN reflecte as noções de sombra, interior, peso e 
frio; o YANG transmite as noções de luz, exterior, leve 
e quente. 

As Leis do YIN e do YANG encontram-se descritas no 
“Livro do Imperador Amarelo”, Nei Jing: 

- YIN e YANG são noções relativas; 

- YIN e YIN repelem-se, assim como YANG e YANG; 

- YIN e YANG atraem-se; 

- O YIN extremo produz o YANG, sendo o inverso 
também verdade; 

- YIN e YANG absolutos não existem; 

- a identidade não existe. 

O Homem como ser Energético 
 

Observando os ideogramas do Céu e da Terra (os 
caracteres chineses) constatamos que o ideograma 
que representa o Homem participa em ambos e é o 
seu traço de união. O Homem é, pois, o produto 
ternário de uma oposição complementar entre 
qualidades correspondentes ao Céu (o pensamento, a 
dor, o psiquismo) e à Terra (os corpos, os tecidos). 

O homem é YANG, força muscular – com genitais 
externos, emissores, aptos a fecundar – e Céu em 
comparação à mulher que é YIN, beleza – com 
genitais internos, aptos a serem fecundados – e Terra. 

Da dialéctica YIN YANG nascem os ritmos energéticos 
fundamentais do Cosmos, cujos efeitos o Homem 
sofre, ao mesmo tempo que é um seu produto. 

YIN e YANG no Tempo 
Relativamente à hora solar, máximo de YIN 
manifesta-se à meia-noite e o máximo YANG ocorre 
ao meio-dia. Entre a noite e o dia verifica-se o 
crescimento do YANG; ao nascer do Sol (às 6 horas) 
há um equilíbrio YIN/YANG com o YANG dentro do 
YIN. Entre o dia e a noite cresce o YIN; ao pôr-do-sol 
(às 18 horas) há equilíbrio YIN/YANG com o YIN 
dentro do YANG. Surgem dois eixos: o eixo dos 
estados (vertical 0h-12h) e o eixo das variações 
(horizontal 6h-18h). A um dia sucede-se outro, o ciclo 
repete-se ininterruptamente. 

 

 

 

A noção de YIN e YANG no tempo repercute-se como 
uma Lei Universal. Pode aplicar-se aos dias, às 
estações do ano, à vida. A meia-noite representa o 
Inverno, o meio-dia o Verão, o nascer do Sol a 
Primavera e o seu ocaso o Outono. A Primavera é o 
nascimento, o Verão a culminação, o Outono o 
declínio e o Inverno a estagnação. 

YIN e YANG no Espaço 
Relativamente ao Centro da Terra o YANG é céu e o 
YIN é terra. O YIN é o movimento centrípeto, do Céu 
para a Terra, condensação e concentração.  

O YANG é o movimento centrífugo, da Terra para o 
Céu, expansão e difusão.  

Conclusão 
Uma das noções primordiais da Filosofia Oriental é a 
necessidade de manter a relação harmoniosa e 
equilibrada entre a Vida Humana e o cumprimento 
das regras do YIN e do YANG, do seu estado e da sua 
variação, no tempo e no espaço. 

Adequando as nossas acções e rotinas de vida, de 
sono, de alimentação, de 

actividade física e psíquica aos estados do YIN e do 
YANG vigentes no tempo e no 

espaço em que se desenrolam garantiremos o 
equilíbrio da nossa Energia Vital. 

 

 

 

 

- � - 
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REIsocialKI.   
Vitor Valente - APR-000181-PT 

 

Caros amigos, 

Desde tenra idade, sempre fui uma pessoa dada ao 
trabalho de entreajuda e às causas nobres do 
voluntariado. Quando tinha 5 anos, cheguei a ter uma 
farda dos Bombeiros feita pela minha querida mãe. 
Mais tarde estive integrado nos Bombeiros, de uma 
forma activa, durante 16 anos. Passei também 
durante 2 anos pelos escuteiros, participei em 
associações de estudantes e até mesmo em 
movimentos políticos juvenis durante alguns anos. 
Mas agora, com as mudanças que a vida de cada um 
vai tendo e também com a diferente definição de 
prioridades, tudo isto faz parte do meu passado 
(história) pois agora, à excepção da minha profissão, 
dedico o tempo à divulgação, ensino e partilha desta 
e outras terapias holísticas energéticas. Assim sendo, 
em 2000 aquando da minha entrada no universo do 
Reiki, a prática do bem para com o meu semelhante, 
através do Amor Incondicional, foi ainda mais 
potencializada. 

Realizar actividades em prol dos outros é trabalhar 
em prol da sociedade e do bem-estar comum de 
todos os cidadãos nela inserida, pois afinal de contas 
não estamos sós neste planeta. Apesar de cada um 
ter determinadas missões mais ou menos específicas 
a desempenhar na sua vinda à terra, há uma que é 
comum a todos que se define como: “Viver em 
Comunidade”. 

Infelizmente há ainda nos dias de hoje pessoas com 
imensas dificuldades em cumprir esta incumbência, 
vivendo muito viradas exclusivamente para si e para o 
seu ego. 

Sendo uma pessoa que sempre gostei de trabalhar e 
desenvolver trabalhos em grupo, andava já com esta 
ideia na mente há algum tempo. Então, foi assim que 
chegado o momento, arregacei as mangas e decidi 
por em prática este pensamento que pairava na 
minha mente. Para tal tornava-se necessário criar um 
nome, para avançar com o projecto e eis que nasce o 
nome REIsocialKI®, sendo posteriormente registado. 
Este projecto tem como objectivo principal o 
desempenho de um papel social em prol dos mais 
carenciados, tudo com base na gratuitidade. Este 
projecto encontra-se neste momento apenas em 
funcionamento em Albufeira desde o ano transacto. 
O mesmo funcionou também durante 2 meses no 
Funchal, mas com muita pena minha o mesmo 
finalizou, mas espero que brevemente o possa 
implantar noutras zonas do país. 

O âmbito deste projecto é mais vasto do que se pode 
pensar à primeira vista, pois proporciona aos 
participantes um melhor equilíbrio e integridade do 
Ser, nos níveis físico, emocional, mental e espiritual. 
Isto porque nos dias de hoje, devido a um conjunto 
de factores externos e também a Elas/es próprias/os, 

não conseguem ter durante as 24h do dia algum 
tempo só para si. Quando digo “só para si” refiro-me 
ao facto de estar pelo menos durante uma meia 
horinha só, sem preocupações com o marido/mulher, 
filho/os, problema/as, enfim, durante esse tempo 
estar completamente centrada em si e desligada/o do 
mundo, concentrada na sua harmonia, equilíbrio e 
bem-estar. Este aspecto pessoal é muito importante 
para todos os que participam, até mesmo pelo 
próprio feedback que tenho constatado pelos 
mesmos, o que acaba por ser para Eles/as uma 
satisfação pois além de fazer do seu supérfluo uma 
valiosa oferta de Amor Incondicional para com o 
semelhante, está também a “trabalhar” em prol do 
seu bem-estar supremo. 

Contudo, há também aquelas pessoas que me dizem: 
“Vitor, desculpa não ter ido às tuas partilhas, não é 
que não tenha vontade, mas é por ser nos 
Bombeiros”. E qual é o mal de ser nos Bombeiros? 
Podia ser em qualquer outro espaço público! Até 
porque pode participar quem quiser, não necessitam 
convite nem é apenas para um conjunto de pessoas, 
pois destina-se a toda uma comunidade e aparece 
quem tiver interesse em participar, contribuindo para 
o seu bem-estar e fazendo outros felizes com o seu 
donativo. Antes de continuar vou fazer um pequeno 
aparte para lhes dizer que os Estatutos do 
REIsocialKI® definem muito especificamente que 
apenas são aceites donativos em género ou espécie 
(roupas, alimentos, brinquedos, móveis, 
electrodomésticos, etc…) sendo que, todo e qualquer 
donativo em dinheiro será realizado directamente 
com a Instituição Social em causa, nunca passando 
nem por mim nem por nenhuma das outras pessoas 
que possam vir a integrar este projecto. O facto de 
ser nos Bombeiros não deve ser impedimento para 
ninguém, até porque as Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários, conhecidos também por 
Soldados da Paz, são pessoas que nos merecem todo 
o respeito e credibilidade, pois afinal de contas todos 
necessitamos deles porque são esses “soldados” que 
diariamente estão presentes nos momentos de 
maiores aflições, dando muito do seu suor e esforço 
em prol do semelhante e por isso têm o lema de: Vida 
por Vida. Aproveito também assim, para aqui prestar 
uma homenagem a todos os soldados da paz do 
nosso país que assegurando diariamente assistência a 
cerca de 90% do território nacional. 

Assim, uns com umas funções e outros com outras, 
vamos conjunta e colectivamente trabalhar em prol 
de um mundo melhor, contribuindo com um pouco 
de nós para aqueles que necessitam hoje porque 
amanhã quem sabe se não irá também necessitar um 
pouco da solidariedade dos outros. 

Saudações Holísticas, NAMASTÉ 

- � - 
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Liga Portuguesa dos 

Direitos do Animal 

 

A Associação Portuguesa de Reiki e a Liga Portuguesa 
dos Direitos do Animal, Delegação Norte – Famalicão, 
celebraram um protocolo institucional. 

 

Este protocolo vem no seguimento da iniciativa de 
Reiki para Animais (Reiki Doubutsu), em voluntariado, 
formação e orientação de terapeutas de Reiki, na 
especialidade terapêutica a animais. 

 

Para mais informações podem ver o nosso site 
dedicado a Reiki para Animais: 

http://reikiparaanimais.wordpress.com/ 

 

Da esquerda para a direita: 

Joana - auxiliar 

Drª. Adriana Alves - presidente da liga deleg norte 

Drª. Diana Campos - veterinaria 

Drª. Adriana Alves com o Protocolo entre a 
Associação Portuguesa de Reiki e a Liga Portuguesa 
dos Direitos do Animal - Delegação Norte (Famalicão) 

 

Sílvia Oliveira, Delegada Regional e coordenadora do 
voluntariado em Famalicão a tratar da Bambi. 

 

"A Bambi tem problemas neurologicos. falta de 
equilibrio, defice de coordenação motora e visao 
afectada. geralmente não pára sossegada com muito 
tiques nervosos mas durante o tratamento ficou 
muito quietinha. praticamento não se levanta quando 
está num local alto mas no final do tratamento e 
estava numa marquesa metalica levantou-se nas 4 
patas. sinal que teria q terminar o tratamento." 

 

- � - 
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Feira do Bem-Estar 
  

A Feira do Bem-Estar é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Miranda do Corvo, no âmbito das 
cidades saudáveis, onde a nossa querida associada 
Ana Gonçalves participa com Reiki. Nesse âmbito, a 
Ana conseguiu a apresentação do Fórum Reiki e 
Medicina também em Miranda do Corvo, no dia 3 de 
Julho. Foi entregue à Exmª Presidente da Câmara, o 
diploma de Membro Honorário da Associação 
Portuguesa de Reiki 

 

  

 

 10h00 – Abertura 

10h00 – 10h30 - A terapêutica complementar Reiki e 
projectos de voluntariado – João Magalhães 
(Presidente da Associação Portuguesa de Reiki) 

10h30 – 11h30 – O Reiki na Doença Oncológica e 
Saúde Mental – Ana Gonçalves 

11h30– 12h00 – Implementação do projecto de Reiki 
para grávidas no Centro de Saúde da Póvoa do Varzim 
– Técnica de Saúde Isabel Gouveia 

12h00 – 13h00 – A Psicoterapia e o Reiki – Sónia 
Gomes (Delegada Regional do Porto) 

13h00 – Encerramento 
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Comissão Social de 

Freguesia 
 

Associação Portuguesa de Reiki faz parte da Comissão 
Social de Freguesia de São Brás  

A partir de 9 de Junho, a Associação Portuguesa de 
Reiki faz parte da Comissão Social de Freguesia de São 
Brás, localidade da nossa sede. Foi decidido por 
unanimidade a inclusão da Associação Portuguesa de 
Reiki, da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, 
Lions Clube da Amadora e da AJPAS. 

 

A Comissão Social é um fórum de coordenação e 
articulação dos seus membros e dos recursos 
existentes na área da Freguesia, tendo como 
finalidade a integração e desenvolvimento da Rede 
Social numa perspectiva de conjugação de esforços 
tendentes ao reforço da solidariedade e da protecção 
social. 

 

Um muito obrigado às instituições que integram a 
Comissão Social, pela aprovação da nossa entrada. 

 

O Objectivo da Associação Portuguesa de Reiki é o de 
auxiliar a comunidade através da terapêutica Reiki 
tendo como grupos primários de acção os Seniores e 
Jovens carenciados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Simpósio 

Internacional de 

Medicinas Tradicionais 

e Práticas 

Contemplativas 
 

É com muito prazer que anunciamos que a Associação 
Portuguesa de Reiki, terá um painel no 2º Simpósio 
Internacional de Medicinas Tradicionais e Práticas 
Contemplativas. da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), com o título "SIMPÓSIO LUSO-
BRASILEIRO DE REIKI: RELATO DE UMA DISCUSSÃO 
INTERNACIONAL SOBRE UMA PRÁTICA DA MEDICINA 
COMPLEMENTAR". 

 

  

 

O Professor Ricardo Monezi, nosso "Distinto Membro 
Honorário" irá apresentar uma série de painéis seus e 
de alunos por si orientados, com os temas: 

Reiki: Instrumento para qualidade de vida 

 

    * SHIATSU E FIBROMIALGIA: ABORDAGENS DA 
MEDICINA TRADICIONAL ORIENTAL NO TRATAMENTO 
DA DOR 

    * O possível papel do eixo Hipotálamo-Hipófise-
Adrenal nas respostas psicofisiológicas de 
intervenções da medicina complementar 

    * A medicina complementar e o ser biopsicossocial 

    * Yoga e Imunidade 

    * Reiki: da prática terapêutica à visão científica, a 
transformação de praticantes cuidadores em 
pesquisadores 

 

A Professora Maura Ferreira, nosso "Distinto Membro 
Honorário" irá também apresentar um painel "MÃOS 
QUE CURAM: HISTÓRIAS E ARQUÉTIPOS DE 
CUIDADORAS (ES) DO BRASIL E PORTUGAL "  
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Reiki para Crianças 
 

Faz de conta que o teu corpo é como uma lâmpada e 
o Reiki é a electricidade que a ilumina. Sempre que 
quiseres fazer Reiki com as tuas mãos, basta ligares a 
luz! 

 

A palavra Reiki é japonesa e significa “Energia Vital do 
Universo”. A palavra vital também significa vida. Tal 
como o planeta Terra protege e alimenta as plantas e 
todos os seres vivos, os animais, o Universo protege e 
sustenta com amor, a vida de todos os Seres! Em 
japonês “REI” significa Energia Universal e “KI” 
significa Energia Vital. “KI” é a energia da vida, que o 
corpo de qualquer ser vivo produz e vêm de diversas 
fontes: a terra, o ar, a água, os alimentos, o sol… ou o 
Universo! 

 

A nossa saúde depende do maior ou menor grau de 
harmonia e fluidez da energia “KI” no nosso corpo. O 
Reiki é amor incondicional do Universo! 
Simplesmente existe e está disponível para todos tal 
como o sol e pode curar-nos, como o amor e o 
carinho da nossa mãe. O Reiki pode ajudar a cicatrizar 
um arranhão, ou uma picada de insecto, pode tirar-
nos uma dor de barriga, aliviar uma dor de cabeça, 
atenuar uma nódoa negra, ou diminuir o mal-estar de 
uma doença qualquer! Basta colocares as tuas mãos 
no corpo e deixar o Reiki fluir…A energia é conduzida 
para onde é mais necessária. 

 

Para poderes fazer REIKI é necessário que um 
“Mestre” ou melhor, um Professor de Reiki, 
estabeleça a tua primeira ligação com esta energia de 
amor universal. A partir daí, tornas-te um canal de 
Reiki para sempre! É como se o professor de Reiki 
estivesse a ensinar-te a captares uma nova estação de 
rádio! No momento da tua iniciação, o teu corpo 
aprende qual é a frequência emissora e podes voltar a 
usá-la sempre que quiseres, quando quiseres e onde 
quiseres… Não é fantástico? 

 

Tudo pode acontecer! E é tudo natural! Reiki é a arte 
de convidar a felicidade! 

 

Sónia Gomes  

 

Coordenadora de Reiki para 
Crianças 
Para quaisquer questões sobre Reiki para Crianças, 
contactem a nossa Coordenadora: 

Sónia Gomes  

Mestres de Reiki para Crianças 
Os seguintes Mestres de Reiki têm os seus manuais e 
métodos de ensino aprovados pela Associação 
Portuguesa de Reiki 

 

    * Ana Mafalda (Porto) 

    * Fátima Andrade (Senhora da Hora)  

    * Isabela Ribeiro (Guimarães)  

    * Roberto Candeias (Lisboa)  

    * Sónia Gomes (Porto) 

 

Em caso de alguma questão, contactar a Associação 
Portuguesa de Reiki 

Literatura recomendada 
Recomendamos a leitura do livro "Reiki para 
Crianças" (2ª Edição) do Mestre Johnny De' Carli, pela 
editora Dinalivro. - Ver mais em Bookhouse... 

 

 



 

© Associação Portuguesa de Reiki - Monte Kurama  Jornal Ser Kurama #10 – Maio-Julho 2010 

 

 


