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Desafio: Como é que o Reiki mudou a 

minha vida? 

A Associação Portuguesa de Reiki decidiu lançar-vos um desafio: partilhem 

os vossos testemunhos de como o Reiki mudou a vossa vida. Escrevam e 

enviem-nos a vossa experiência, relatando de que forma o Reiki introduziu 

mudanças decisivas nos vossos caminhos ou vos permitiu ajudar alguém 

nesse sentido. Iremos publicando os vossos testemunhos com o intuito de 

divulgar os benefícios desta terapia complementar e filosofia de vida.  

 

 

  



 

 “Jamais esquecerei o dia em que 

decidi escolher o caminho do Reiki” 

Publicamos mais um testemunho de como o Reiki mudou a vida de alguém. 

Desta vez, quem nos conta a sua história é Lina Pinto, que recorda como se 

deixou encantar pelo Reiki e como até o marido se interessou por esta 

terapia complementar e filosofia de vida. Podem continuar a enviar os 

vossos testemunhos para editorial@montekurama.org . Queremos muito 

partilhar os vossos relatos! 

“Só um reikiano consegue saber a importância que tem o Reiki em nossas 

vidas. Como costumo dizer, todo o ser humano deveria tirar pelo menos o 

1.º nivel de Reiki, porque bastava isso para ver tudo de uma forma 

diferente. 

Jamais esquecerei o dia em que decidi escolher o caminho do Reiki… faz 

anos que não andava bem, tudo me aborrecia, ia ao espelho e não gostava 

de nada que via em mim. Pensava, mas isto é a minha vida! Todos os dias 

ter que me levantar, ter que tomar banho , ter que fazer a cama, ter que me 

enfiar na cozinha. Se não tivesse marido não tinha que cozinhar e aí não era 

gorda. Estou farta da vida, tomara desaparecer. Foram anos seguidos 

constantemente a pensar desta forma, nada nem ninguém me trazia 

felicidade. 

A minha contabilista é Reikiana e, certo dia, decidi pedir ajuda. Logo com a 

primeira sessão senti-me menos deprimida e mais leve, mas o tempo era 

sempre pouco e como não gosto de aborrecer ficámos apenas na terceira 

sessão. O tempo foi passando e nada mais fiz para o meu bem estar.Certo 

dia, do nada comecei a pensar: tenho que ir para o Reiki. Por que não 

aprender a tratar-me a mim mesmo e poder ajudar o próximo? Foi então 

aqui que tudo começou. Procurei vários Mestres falei com eles e dois 

meses depois estava a fazer o meu 1.º nivel. Recordo como se fosse hoje… 

Só três pessoas sabiam onde eu estava, a minha contabilista, a minha filha 

e o meu marido. Na hora de almoço telefonei aos três para lhes dizer que o 

Reiki era a coisa mais linda do Mundo e eu era a pessoas mais feliz. Porquê 

só agora ter descoberto o Reiki? Evidentemente que a minha contabilista 

compreendeu, mas marido e filha apenas sorriram e disseram que eu 

nunca lhes iria por as mãos em cima. À noite quando cheguei a casa meti o 

manual em cima da mesa. 

Qual não foi o meu espanto quando no domingo, quando me levantei, fui 



 

dar com o meu marido a ler o manual de Reiki e a dizer-me que se 

cumprisse o que estava nele ia longe, porque tudo aquilo era 

importantíssimo. Na hora de almoço perguntou-me se eu não lhe queria 

fazer Reike. Sorri e, de tarde, tentei fazer o melhor que sabia. 

Foi assim que tudo começou em mim. Aprendi a ver o Mundo mais 

colorido, a ser uma pessoa passiva, a silenciar muitas vezes em vez de 

responder e principalmente a gostar da minha pessoa. Pois se não 

gostarmos de nós será impossível podermos gostar de alguém. Sei que é 

estranho para muitas pessoas, mas as energias de qualquer ser humano 

têm capacidade para fazer desaparecer uma nuvem no Universo, basta 

aprender a usá-la. Somos todos iguais… todos temos as mesmas energias, 

cabe a cada um querer ou não trabalhar para o seu crescimento. 

Desculpem o tamanho do texto… mas isto é um Mundo tão maravilhoso 

que o testemunho não teria mais fim. Namastê!” 

Lina Pinto 

 

 

  



 

“Sinto que o reiki continua a chamar 

por mim” 

Os testemunhos de como o Reiki mudou as vossas vidas continuam a 

chegar-nos. E todos são muito valiosos pela profundidade que revelam: o 

poder que o Reiki tem de ajudar a perspectivar tudo de maneira diferente, 

com amor incondicional. Hoje partilhamos o relato de Cátia Simões, para 

quem o Reiki apareceu como uma solução que a ajudou num período 

complicado da sua vida. 

 

“Não sei bem precisar o momento exato da entrada do reiki na minha vida, 

acho que ele começou a infiltrar-se no meu subconsciente muito antes do 

dia em que decidi ir tirar o meu primeiro curso. 

Mas uma coisa é certa o reiki veio até mim porque a minha alma o invocou 

primeiro do que eu. Estava a passar por uma crise existencial na minha 

vida, aos 30 anos sentia-me confusa, perdida, sem direção. Em cima de mim 

pesavam decisões que não afetavam apenas a minha pessoa, mas sim as 

que me rodeavam, sentia-me presa, era como se estivesse estagnada na 

minha essência, sentia-me encurralada na minha própria vida e neste 

emaranhado de emoções negativas arrastava comigo quem dependia 

emocionalmente do meu bem estar psicológico. 

Um dia em que todas estas energias negativas gritavam bem alto no meu 

ser, e me imploravam para tomar decisões, decidi procurar algo que me 

ajudasse a decidir caminhos, o Reiki pareceu-me a solução. Procurei na 

página da Associação Portuguesa de Reiki escolas reconhecidas e a mais 

próxima de mim levou-me para junto da mestre Isabel, em Leiria, mestre 

fantástica, pessoa que apenas a sua presença nos transmite paz. 

O meu primeiro curso foi tirado, e a minha ânsia de problemas resolvidos 

aumentou, e foi com desconsolo que me pareceu tudo ainda mais 

perdido. A minha vida parecia uma “bagunça” mas hoje tenho a certeza que 

foi graças a essa mesma desorganização que o meu caminho foi 

estruturado. Foi uma limpeza na minha vida, uma limpeza de sentimentos, 

de pessoas, de ideais, de conceitos padronizados que se vinculavam na 

minha vida durante anos e que eram os causadores de tanta prisão do meu 

“eu”. 

Mas claro está, como tudo na vida, qualquer perda é dolorosa, seja ela de 

que nível for, era uma realidade que eu conhecia e de que estava habituada 

e perder foi difícil para mim, mas libertou-me. Durante todo este processo, 



 

cheguei a perguntar-me “Mas porque está a acontecer tanta coisa na minha 

vida? Porquê tantas situações a acontecerem ao mesmo tempo?” e hoje em 

dia sei perfeitamente a resposta, tudo aconteceu porque a lei do universo e 

a energia cósmica com que o Reiki trabalha, assim o quiseram, foi 

necessário uma restruturação de tudo o que me rodeava para finalmente 

eu ficar livre de tudo o quanto me fazia mal. 

Depois de tudo organizado comigo, senti a vontade de ajudar os que me 

rodeavam, e dessa vontade até ao inicio do meu 2º curso de reiki, foi um 

passinho pequeno. De seguida, munida com novas ferramentas comecei a 

explorar, a testar se funcionava também para com os outros, 

pequenos gestos e pequenas vitórias foram o suficiente para me começar 

a sentir mais confiante. 

Mas foi quando me deparei com duas situações complicadas de saúde de 

pessoas importantes para mim, que me coloquei verdadeiramente à prova 

e passei a confiar em  100% na minha capacidade de ajudar o próximo. 

Primeiramente com uma amiga com tumores cerebrais a ultrapassar uma 

crise horrível e depois com a entrada em estado de coma da minha avó. 

Sinto que o reiki continua a chamar por mim, o terceiro nível está nos meus 

projetos, financeiramente por enquanto não me é possível, mas como a 

minha mestre diz, quando chegar a hora certa de eu avançar no reiki, 

quando eu estiver pronta esse dinheiro chegará até mim, e assim o vou 

esperando, porque tenho a certeza que esse dia chegará.” 

Cátia Simões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

“Obrigado ao Reiki por tudo aquilo 

que me tem proporcionado” 

Mais um bonito e profundo testemunho do poder transformador do 

Reiki.  Hoje partilhamos o relato de Carla Sousa, que agradece ao Reiki 

todas as mudanças que lhe trouxe, nomeadamente a qualidade de vida que 

agora tem. Além de manter a sua atividade profissional, Carla Sousa é 

também terapeuta de Reiki e voluntária da APR no Núcleo de Santo Tirso. 

Fez no passado dia 8 de Novembro dois anos que fui iniciada no Reiki. 

Depois de praticamente três anos a dormir muito mal porque o meu filho estava 

sempre doente, um ano com otites, expectorações no ano seguinte e acordava 

constantemente a meio da noite, cheguei a um ponto em que dormia menos de quatro 

horas por dia. Tinha regressado de férias e acordava todos os dias esgotada. Mesmo 

nas noites em que o menino dormia bem (que eram raras), eu acordava sempre, 

praticamente à mesma hora e nunca mais voltava a dormir. 

O cansaço estava a tomar conta de mim e achei que a minha vida não podia ser isto: 

tentar sobreviver a mais um dia. Trabalhar, cuidar da casa, do filho, do marido e ainda 

me aguentar em pé já pareciam tarefas completamente desgastantes só de pensar 

nelas. 

Cheguei a pensar que iria entrar numa depressão ou algo parecido, pois o desgaste era 

enorme. 

Um dia decidi contactar uma colega da faculdade que era Mestre de Reiki e fiz algumas 

terapias. 

Senti que mudei de uma semana para a outra. Estava descansada e muito feliz. 

Ela propôs-me ser iniciada no Reiki. Também me tinha dito que poderia, só com o nível 

I, tratar o meu filho e obter melhorias. Mas como sempre, a desculpa foi que estava 

cheia de trabalho. Sou tradutora e o desgaste psicológico e mental é enorme. A 

concentração tem de ser sempre a mais elevada, mas ainda assim continuava a 

trabalhar muito bem. Nunca me tinha apercebido, mas todo o meu cansaço mental era 

transferido para o físico e a cada dia que passava, lá me desgastava mais um pouco. 



 

No entanto, no espaço de pouco mais de um mês, o meu filho adoeceu novamente e 

percebi que iria voltar tudo ao mesmo. Mais cansaço, mais noites sem dormir, mais 

otites, mais expectorações, mais vómitos, mais de tudo aquilo que estava farta e sabia 

que não teria de ser assim. 

Então, o coração de mãe fala mais alto e dei um passo em frente. Ia ser iniciada no 

Reiki. Não sabia como seria capaz de o fazer. O que a minha mestre ia fazer? Ligar-me 

um botão? Seria capaz de conseguir tratar-me a mim própria e ao meu filho? Parecia 

tudo tão fácil e ao mesmo tempo ainda tão longe. 

Depois do curso, chegou o momento da iniciação. A minha mestre disse-me: “estás 

preparada para mudar a tua vida? A partir daqui nada será como dantes”. 

Sinceramente, naquele momento fiquei assustada e pensei “no que me vim meter?”. 

Não era porque não acreditava no Reiki, apenas porque estava longe de perceber 

todas as potencialidades benéficas. Naquele preciso momento foi como que 

repentinamente me abrissem as portas de mundo completamente novo que sabia ser 

maravilhoso e sentia-me tão pequena perante tal situação. Acho que foi sentir cá 

dentro uma enormidade avassaladora, boa, mas que não conseguia saber o que era. 

Claro, o momento da iniciação é um momento mágico e nunca será esquecido. Aliás, 

cada iniciação é um momento mágico e todas elas farão parte de todos os momentos 

especiais da minha vida. E neste momento sou terapeuta, tendo concluído o nível II. 

E durante estes dois últimos anos ganhei qualidade de vida, vi o problema do meu filho 

ser resolvido. As otites, as expectorações e o acordar de noite parecem coisas do 

passado e tão distantes. Sou uma pessoa mais calma, não me deixo vencer pelo stress, 

trabalho mais e melhor e aprendi a equilibrar tudo aquilo que me prejudica, tirando 

mais tempo para mim e fazendo mais do que gosto. E afinal tenho tempo para tudo. 

Afinal não estava assim tão ocupada com o trabalho, é apenas uma questão de gerir as 

prioridades. 

E nestes dois anos já conquistei tanta coisa que se indicasse tudo até pareceria 

mentira, mas é verdade. Agora sei que há dois anos cheguei quase a um ponto de 

exaustão. Agora percebo o desgaste energético que a minha profissão envolve e agora, 

mais importante de tudo, sei que tenho o Reiki a meu lado para me ajudar e tenho 

tanto para agradecer todos os dias. 

Agora tenho um novo Mestre, pois assim a vida o ditou. 



 

Obrigado Mestre B por me ter iniciado no Reiki. 

Obrigado Mestre A. por tudo aquilo que me tem ensinado, por estar sempre presente, 

por ser uma pessoa dedicada. 

Obrigado ao Reiki por tudo aquilo que me tem proporcionado e todo o crescimento 

que me tem possibilitado. 

Obrigado aos Mestres de Reiki por nos guiarem e estarem sempre presentes.Obrigado 

à Associação Portuguesa de Reiki por estabelecer programas de voluntariado. Hoje sou 

voluntária pela Associação e pelo Núcleo de Santo Tirso, e esta situação possibilitou-

me um crescimento ainda maior, como pessoa e como terapeuta. Espero continuar a 

ajudar mais pessoas com Reiki, tal como eu fui ajudada.Obrigado a mim por me ter 

permitido abraçar este caminho. Já conquistei tanto e sei que muito mais ainda estará 

para vir.Muito mais haveria por dizer, talvez de uma outra forma, mas estas são as 

palavras (para mim emotivas) que me foram saindo. Uma última mensagem: sempre 

fui muito pragmática, mas no que diz respeito ao Reiki, só posso dizer que há coisas 

que não se explicam, que se sentem. Permitam-se sentir… fará toda a diferença! 

Carla Sousa 

  



 

Hoje posso dizer que sou Eu, sou livre 

e vivo em paz” 

Revelamos mais uma história sobre a importância decisiva do Reiki em 

momentos-chave da vida. O relato de hoje é da autoria de Natália Rosa, que 

nos conta a dura caminhada que empreendeu até encontrar o Reiki e o seu 

verdadeiro Eu. 

Ao longo da minha vida sempre senti que tinha de fazer o que os outros 

queriam, seguir regras e, por isso, o meu Eu sempre ficou oprimido. 

Sempre que tentava “lutar” contra a corrente havia algo que impedia de me 

revelar … e Eu deixava-me levar … 

Com isso acumulei tanta energia negativa ao longo dos anos que se revelou 

num Adenoma na Hipofise em 2004. 

Estive do outro lado mas não era a minha hora, pediram que regressasse 

pois a minha missão não estava cumprida. 

Seguiram-se anos complicados, com internamentos, cirurgia e doses 

elevadas de medicação. 

Não me sentia nada bem, física e psicologicamente, e à minha volta vi quem 

realmente se preocupava de verdade e quem mostrava satisfação por me 

ver na mó de baixo … foram anos duros de viver (se assim posso dizer). Nos 

primeiros quatro anos foi como viver um “coma robótico”, depois aos 

poucos fui acordando e comecei a meditar. 

Apesar da meditação diária sentia que algo me faltava, ainda não conseguia 

ser Eu e voltava a sentir-me “atropelada” por todos à minha volta! 

Por mero acaso recebi um convite para um Passeio dos Sentidos em Maio 

de 2013. 

A dois dias do Passeio decidi ir, era na Quinta da Regaleira. 

Ambiente fantástico, excelente grupo e uma Mestra de valor … 

Foi no Poço da Iniciação que se fez o click! 

Superei um Grande Obstáculo Mental e isso abriu a minha mente e fez o 

meu Eu ter uma janela cá para fora. 

Em Junho fiz o nível I, renasci, foi uma experiência tão intensa que chorei 

que nem um bebé. 

Em Julho fiz o nivel II, evoluí. 

Hoje posso dizer que sou Eu, sou livre e vivo em paz. 

Cumpro a minha missão, ultrapasso os meus obstáculos com um sorriso na 

cara. 



 

É uma tarefa que já faz parte da minha rotina diária e somos 

constantemente colocados à prova, é esse o Desafio! 

Vejo tanto negativismo à minha volta mas sinto-me Protegida. 

Estou a ser verdadeiramente EU! 

Hoje Sou Calma em todas as situações, Grata por tudo o que recebo (tudo 

tem uma razão de ser), Confio nas minhas capacidades, Trabalho 

Honestamente como sempre o fiz e Sou Amorosa com Todos os Seres 

(mesmo os Humanos para quem não há paciência) … 

Recomendo a Todos, o Reiki: não se explica, Vive-se, Respira-se, Sente-se. 

Muita Luz e Amor 

Namasté 

Natália Rosa 

 

 

  



 

“O Reiki é um presente de Vida para a 

Vida” 

 

Mais um testemunho do poder do Reiki. Este foi-nos enviado por Elisabete 

Braga, que contactou pela primeira vez com o Reiki em 2000 e nunca mais o 

largou. Hoje considera que “o Reiki é um presente de Vida para a Vida, pois 

o nosso corpo é um reflexo da nossa mente. O Reiki equilibra o espírito, 

torna o corpo sadio e ajuda as pessoas a alcançarem a felicidade”. Aqui fica 

o seu relato: 

 

“O Reiki como Filosofia de Vida” 

Quero partilhar com vocês a importância do Reiki na minha vida. Esta 

terapia não apareceu por acaso na minha existência, teve o seu sentir 

quando algo no meu interior me fez um apelo para fazer algo pelos outros 

e pelo Universo, ajudar ou tentar ajudar as pessoas nos seus infortúnios e a 

torná-las mais saudáveis, mais positivas apesar das vicissitudes e 

contratempos que se nos deparam pela vida fora. 

No ano 2000 senti pela primeira vez a sensação do Reiki quando me 

desloquei ao Espaço Quíron a fim de receber pela primeira vez esta 

fantástica terapia japonesa. Senti-me levitar, fiquei calma, serena e 

sobretudo em paz comigo própria. Fez tudo sentido naquele momento, até 

porque a própria terapeuta me informou eu ser possuidora de uma energia 

fantástica e só tinha que a colocar em prática em prol do bem das pessoas 

e da humanidade. Tornei-me Mestre de Reiki em 2003  e a partir daí é só 

uma soma de situações agradáveis e positivas quer para mim quer para os 

que me rodeiam e me procuram. Aprendi a viver o presente, o aqui e o 

agora, o momento. A olhar a vida de frente. Aprendi a sentir melhor as más 

e as boas energias de quem me rodeia, aprendi a defender-me das pessoas 

e situações nocivas e tóxicas. Tornei-me mais sensitiva, com uma intuição 

mais apurada. O Reiki é para mim uma dádiva divina, uma benção na 

minha vida. Ajudei muitas pessoas a ultrapassarem os seus obstáculos e a 

sentirem-se mais equlibradas e a alcançarem a felicidade. 

O Reiki é um presente de Vida para a Vida, pois o nosso corpo é um reflexo 

da nossa mente. O Reiki equilibra o espírito, torna o corpo sadio e ajuda as 

pessoas a alcançarem a felicidade. Quando o Reiki penetra no nosso corpo, 

estamos a enviar Luz e Amor para o Mundo. 



 

O meu conselho para quem está a ler este meu depoimento, é 

experimentem-no e façam dele parte integrante da vossa Vida. 

O meu conselho para quem quer seguir este caminho, é: aprender a 

perdoar, ter compaixão, ser solidário, ter amor no coração, ter fé e 

acreditar! 

Elisabete Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

O Reiki na minha vida 

Este é o testemunho de Laudícia Holanda sobre a forma como o Reiki 

entrou na sua vida e a levou a alterar os planos que tinha traçado para si 

própria. Depois de se reformar como professora universitária direcionou-se 

para o Reiki e, como resultado, acabou por voltar à vida académica e ainda 

escreveu o livro de memórias para o qual não conseguia reunir inspiração 

há tempo.  Mais um relato bonito e intenso. 

“A minha história com o Reiki começou de forma um pouco misteriosa. Eu 

estava reformada há pouco tempo como professora universitária e 

procurava alguma atividade que não tivesse vínculos com a vida académica, 

da qual estava cansada. Nessa altura já nem lembrava que havia recebido 

uma sessão de Reiki (algo então desconhecido para mim), uns três anos 

antes, durante um violento stress por que passei. No entanto, hoje me dou 

conta de que os efeitos do Reiki ficaram impressos na minha alma, no meu 

sentimento, latentes, esperando o momento de florescer. 

Uma noite, antes de dormir, concentrei o meu pensamento em Deus, e pedi 

inspiração para identificar a alternativa de vida que me direcionasse ao 

campo da espiritualidade, da solidariedade, ao mesmo tempo distanciando-

me das tensões emocionais com que convivera profissionalmente, até 

então. Eu estava reformada, mas não queria ficar inativa. 

Ao acordar pela manhã, veio-me à mente uma palavra inusitada: Reiki. Senti 

uma alegria imensa ao identificar a palavra, embora desconhecida. Ao 

mesmo tempo em que não compreendia o que significava, sentia a 

necessidade de descobrir. Sem razão aparente, entrei no quarto em que 

vivera uma amiga, a qual viajara na véspera para um mestrado em 

Espanha. Sobre a escrivaninha ela havia deixado uma brochura azul clara, 

com a palavra REIKI no alto da capa. Fiquei espantada. Peguei-a e levei 

comigo. Deitei-me e comecei a ler. Li e reli inúmeras vezes até perceber que 

havia feito a grande descoberta. Senti que o Reiki era o caminho que estava 

procurando. Tempos depois soube que a minha amiga fizera a sua iniciação 

antes da viagem, mas nada comentou. 

O passo seguinte foi pensar e pensar por onde começar a busca, a partir de 

onde estava. Aprendera o conteúdo básico da brochura. O que é Reiki, 

como funciona, e pouco mais. Tive um impulso de telefonar a uma amiga 



 

cardiologista e indagar dela se, por acaso, sabia o que é Reiki. Sua resposta 

foi pronta e percebi mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixava. 

Indicou-me uma amiga comum (fizemos juntas a formação em Serviço 

Social), a quem vira aplicar Reiki num paciente daquele hospital onde 

ambas trabalham, aliviando-lhe as dores de um pós-operatório traumático. 

Contou-me que os médicos ficaram espantados com a cena que 

presenciaram, dela chegar, pôr as mãos sobre os pés e o rapaz começar a 

acalmar-se… Quando mais tarde ela me relatou esse fato, disse que tocou 

os pés, porque todo o corpo do rapaz estava cercado por médicos e 

enfermeiras aflitos, sem conseguirem atenuar o seu sofrimento, em vias de 

levarem-no de volta à sala de cirurgia. 

Bem, o passo seguinte foi marcar um encontro para conhecer a Mestra 

Lúcia de Fátima Pinheiro, que a iniciara, agendar um seminário e iniciar, em 

13 de julho de 2001, a minha formação como reikiana. Dois meses depois, 

numa emergência, apliquei Reiki na minha irmã e fiquei surpresa quando 

ela começou a descrever as cores que via durante a sessão, identificando 

cada chacra. Depois disso ela também fez a sua formação. Ela foi a primeira 

pessoa em quem apliquei Reiki, ainda no nível I. 

O grande salto que posso atribuir ao Reiki foi a mudança operada em mim, 

em diversos aspectos. Um exemplo disso foi a produção de um livro de 

memórias que há muito desejava escrever, mas faltava-me a inspiração 

necessária. Era um antigo sonho acalentado que veio à tona, quase por 

conta própria, após a minha iniciação. Foi como se as comportas da 

memória se abrissem e as coisas ali guardadas surgissem num turbilhão. 

Eu mesma estava admirada do processo. O Reiki liberou esse fluxo, além de 

mudar a minha perspectiva de vida. Mudou a minha postura profissional e 

até voltei à vida acadêmica por mais 10 anos, com uma nova energia, um 

novo ânimo e uma atitude diferente da que tinha antes. Com o Reiki como 

suporte pude enfrentar com mais segurança as situações emocionais 

comuns aos grupos com interesses e opiniões divergentes, inevitáveis nos 

meios universitários, pela amplitude de áreas, pelos diferentes perfis, 

valores e princípios díspares. 

Aquele momento em que cuidei da minha irmã, e que ela teve uma 

percepção intensa de coisas que não conhecia como, por exemplo, as cores 

dos chacras que ela visualizou, foi uma confirmação de que eu encontrara 

um caminho. Avancei nos meus estudos, com muito interesse em aprender 

sempre mais. Concentrei-me bastante para poder avançar nos níveis, 



 

estudando e praticando. Fiz o Mestrado, produzi o meu primeiro manual de 

Reiki e passei a fazer alguns seminários de iniciação. Até ao presente 

continuo estudando, com imenso respeito por essa maravilhosa dádiva 

divina. A minha formação é na linhagem: Usui/Tibetano/The Way of The 

Heart.” 

Laudícia Holanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

“O Reiki mudou a minha vida por 

completo” 

 Publicamos  o depoimento de Helena Pote sobre a influência do Reiki na 

sua vida. Passando em revista os Cinco Princípios, explica-nos de que forma 

o Reiki a mudou, ensinando-a a ser “uma pessoa melhor”. Helena Pote é 

uma das voluntárias da Associação Portuguesa de Reiki que está a 

assegurar a campanha de Natal Solidário na Casa Coração da Associação 

Portuguesa de Reiki. 

“O Reiki mudou a minha vida por completo. Para mim não foi só encontrar 

uma terapia energética, foi encontrar uma filosofia de Vida! Os Cinco 

Princípios espirituais do Reiki mudaram a minha forma de estar e ver a 

vida. Encontrei o Reiki talvez na pior fase da minha vida, quer a nível físico 

(saúde), quer a nível emocional e mental. Penso que não foi por acaso que 

conheci a Terapia Reiki nesse momento… 

Antes de ser reikiana, quando me deparava com os problemas, só me 

lembro de estar num caos e em stress, agora SÓ POR HOJE SOU CALMO, 

agora escuto o meu coração e fico em silêncio para obter as respostas de 

que necessito. Até em situações mais rotineiras… Eu digo muitas vezes: SÓ 

POR HOJE SOU CALMO, SÓ POR HOJE SOU CALMO, SÓ POR HOJE SOU 

CALMO….E resulta, porque me situo no Agora. Mas ainda me falta palmilhar 

muito caminho… 

Aprendi a confiar no Universo. SÓ POR HOJE CONFIO. O Universo é 

inteligente e, como tal, tudo está no lugar correto, no tempo correto. Se 

existe alguma coisa que quero muito e por algum motivo não consigo ter é 

porque ainda não estou preparada para a receber. Tenho que ter confiança 

que, com a minha perseverança e seguindo o minha voz interior, o Universo 

me vai mostrar o melhor caminho e o caminho correto. 

Raramente nós agradecemos. Passei a agradecer todas as coisas boas e 

más na minha Vida e compreendi que até as más são favoráveis… Claro que 

foi difícil, e ainda é, reconhecer que o que de mau entra na nossa vida 

pode-nos trazer evolução. Não que eu ache que devemos sofrer para 

evoluir… nada disso. Mas se tivermos que passar por maus momentos que 

estes sirvam para nos tornar melhores pessoas. SÓ POR HOJE SOU GRATA 

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2013/11/18/natal-solidario-campanha-reiki-alimentos/
http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/2013/11/18/natal-solidario-campanha-reiki-alimentos/


 

AO UNIVERSO POR TUDO. Aprendi que também devemos agradecer e 

aproveitar com alegria tudo aquilo que temos como um dado adquirido. 

Porque hoje o que é um dado adquirido, amanhã poderá não ser…. 

Percebi que só trabalhando muito o nosso interior somos capazes de ter 

uma maior compaixão para connosco e para com os outros. Livrando-nos 

dos sentimentos de culpas que, como consequência, transporta-nos para 

um castigo, ainda que inconsciente. Que só um trabalho honesto do nosso 

interior nos pode levar até à Paz. SÓ POR HOJE TRABALHO 

HONESTAMENTE. Devemos em todos os nossos trabalhos diários, e desta 

vez refiro-me mesmo ao trabalho que nos proporciona bens materiais e 

conforto, fazê-lo com alegria e honestidade, se possível, para evitarmos 

posteriores sentimentos de culpa. Porque o que fazemos no exterior 

condiciona o nosso interior e vice-versa. Se estivermos bem interiormente 

faremos felizes todos os que nos rodeiam. 

Tomei consciência que Todos somos Um e que todos estamos ligados. Por 

isso, devo respeitar todos os seres. Todos estamos em evolução e devo 

respeitar a evolução de cada um. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, 

mas agora é diferente porque tomei consciência que é para um bem 

comum. Tenho feito pontualmente trabalho de voluntariado e sempre que 

posso ajudo algumas instituições. Neste momento, estou a tentar ser 

vegetariana, pois tomei consciência do sofrimento animal. Passei a olhar 

para a Natureza como nunca tinha olhado e agora ainda vejo mais beleza e 

sabedoria. Percebi que temos que coexistir neste maravilhoso Planeta que 

tanto nos ensina. SÓ POR HOJE SOU BONDOSA E GRATA A TODOS OS SERES 

VIVOS. No fundo, aprendi a reconhecer o lado bom de mim e dos outros e a 

aceitar que todos nós somos seres em evolução e que todos precisamos de 

Amor e Compaixão.  O Reiki ensinou-me a ser uma pessoa melhor!” 

Helena Pote 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“O Reiki veio a mim de mansinho 

mudando convicções” 

Nesta partilha, Cláudia Faria conta-nos como o Reiki a encontrou num 

jantar de aniversário e, a partir daí, a ajudou a sair da fase conturbada e de 

desamor que vivia. Hoje sente-se mais tranquila e grata por poder ser um 

canal condutor desta energia para a filha. 

  

“O Reiki veio a mim de mansinho mudando convicções, posturas, sentires. 

Despertei para uma nova vida, uma nova era, uma nova dimensão de mim 

mesma que até aí desconhecia. 

Numa fase conturbada de incerteza, desamor, pouca fé em mim e nos 

outros, isolei-me do mundo de uma forma atroz e a alienação que no início 

me trouxe um enorme conforto tornou-se insuportável. Ainda que na altura 

não estivesse consciente para tal, comecei a ler artigos e livros sobre 

meditação e tentava aplicar… muitas vezes sem sucesso. 

O Reiki encontrou-me numa noite de Maio ao jantar. É verdade, numa 

comemoração de aniversário sou abraçada por um amigo que não via fazia 

muito tempo e que me disse: “O nosso encontro hoje não é ao acaso, sabes 

isso? O mestre e o pupilo encontram-se quando estão preparados”. 

Confesso que no início torci o nariz a tal comentário, mas com o desenrolar 

do jantar, e sem dar conta, fomos trocando palavras e acabei a noite a 

partilhar muitas das dores que sentia cá dentro. Dissemos adeus nesse dia 

com a certeza que nos iríamos reencontrar em breve. 

Ainda que rodeada de energias negativas externas e internas comecei a ler 

artigos sobre o tema, tomei a decisão de me permitir ir e decidi que estava 

na hora de ver o que era o Reiki. Passaram apenas duas semanas até ao dia 

da iniciação e a sensação de renascimento que senti foi inexplicável. Desde 



 

a iniciação até ao 2.º nível também passou pouco tempo e, cada dia que 

passa, me sinto grata pela oportunidade que me foi dada. O Reiki não é 

imaginação é um dom! 

Hoje em dia sou uma pessoa mais paciente e encaro cada momento 

adverso com uma tranquilidade que até a mim surpreende. Tento superar 

os meus limites todos os dias tomando consciência que tudo acontece por 

um motivo, tudo acontece para melhorarmos, para aprender algo novo. 

Vou passando a palavra intuitivamente, através de conversas, através de 

sessões que faço a familiares e amigos e tenho tido experiências muito 

gratificantes. Mas a que destaco é a experiência de fazer Reiki à minha filha 

de 9 anos, quando ela me diz: “Mãe, podes fazer-me Reiki no corpo todo?” 

Ou então, como ainda hoje aconteceu: “Mãe podes pedir aos teus guias 

para estarem comigo hoje durante a prova de português para eu ter 

calma?” Saber que para além de mãe sou um elo condutor, um canal de 

energia para a minha filha é uma oportunidade que considero Única! 

A todos os que estejam aí Só Por Hoje pensem nisso, desafiem-se enquanto 

pessoas e vivam ao máximo cada momento.” 

Cláudia Faria 

  



 

 “O Reiki trouxe-me muita paz de 

espírito e muitas dádivas”                  

Ana Margarida Ramalho é voluntária no Núcleo de Santa Maria da Feira da 

Associação Portuguesa de Reiki. Neste testemunho, conta-nos como o Reiki 

a encontrou “por acaso” na vida e hoje não só está envolvida em projetos 

de Reiki escolar como tem ainda uma rubrica semanal sobre Reiki na rádio 

local.  Assume o quanto esta terapia a pacificou e diz-se “muito feliz”. 

O Reiki surge na minha vida em 2003, “por acaso”. De início não lhe dei 

grande importância e confesso que durante algum tempo até chegou a ficar 

um pouco esquecido. Em 2005, bate-me de novo à porta e decido fazer o 

2.º nível, apenas com a intenção de o utilizar em benefício próprio e, 

quando muito, a familiares. 

A vida é surpreendente! De mansinho, quase sem que eu desse por isso, o 

Reiki foi entrando. O meu primeiro confronto foi através de uma proposta 

lançada por alunas, que me pedem que disponha de uma manhã para fazer 

sessões de Reiki na escola (não era a escola onde eu dava aulas). Acabei por 

aceitar e estive duas manhãs em sessões de Reiki. 

Mais tarde surge em mim a vontade de fazer voluntariado e interrogo-me 

sobre em que área poderia ser útil e vem-me à ideia o Reiki. Pesquiso na 

internet e descubro a Associação Portuguesa de Reiki e mais 

concretamente o Núcleo de Santa Maria da Feira. Telefono, marco encontro 

e exponho à Dr.ª Cátia Duque, coordenadora do Núcleo, a ideia de fazer 

voluntariado na escola. Como dizem que não há coincidências, acabo por ir 

de encontro a uma vontade da própria coordenadora. Fizemos uma 

palestra na escola, estabelecemos protocolo com a Associação e durante 

todo o ano de 2012/2013 fiz sessões de Reiki aos alunos que eram 

indicados pelos diretores de turma. Esta situação inverte-se e são outros 

alunos que vêm pedir sessões de Reiki, devido às opiniões que ouvem dos 

colegas que entretanto tinham acabado as sessões. O feedback não podia 

ter sido melhor! 

No final de 2012 acabei por fazer o 3.º nível de Reiki no Núcleo de Santa 

Maria da Feira e já este ano o 1.º nível de Karuna Ki. 



 

Este ano, e apesar de me ter reformado, continuo com o projeto, que está 

inserido também no PES ( Projeto de Educação para a Saúde) e a convite de 

outro agrupamento de escolas da área, também ali passei a fazer sessões 

de Reiki aos alunos. 

Como já referi, a vida é surpreendente e mais uma vez me brinda, agora 

com uma pequena rubrica sobre Reiki que passei a fazer semanalmente na 

rádio local. 

O Reiki trouxe-me muita paz de espírito e muitas dádivas, que é o que 

recebo dos alunos em especial! 

Posso dizer que respiro Reiki de manhã à noite e, apesar de algumas 

contrariedades da vida, Sou Muito Feliz! 

Agradeço constantemente por um dia o Reiki ter batido à minha porta e eu 

“estar em casa”! 

Aprendi: 

Nunca digas nunca 

Acreditar 

Fluir com a corrente 

AMAR! 

Ana Margarida Ramalho 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Cada vez mais sinto que o Reiki faz 

parte de mim” 

Partilhamos hoje o testemunho de Cátia Duque, que assume ter sido 

desafiada pelo Reiki durante muito tempo antes de, finalmente, despertar 

para esta terapia e filosofia de vida. Hoje, Cátia Duque é coordenadora do 

Núcleo de Santa Maria da Feira da Associação Portuguesa de Reiki e 

contribui para levar esta poderosa ferramenta a cada vez mais pessoas. 

O Reiki surgiu na minha vida para me ensinar e desafiar a percorrer um 

novo caminho. 

Durante cerca de dois anos (de 2007 a 2009), recebi muitos sinais para 

experimentar a terapia, através de convites ou publicidade sobre Reiki. Mas, 

durante esse tempo, o Reiki nunca me chamou à atenção. Era uma fase em 

que terminava os meus estudos universitários e me concentrava na minha 

profissão, a Psicologia, e noutros interesses. 

Por isso, é verdade, sempre que Reiki surgia, ignorava-o, não lhe dei a 

atenção devida. Mas olhando para trás, percebo o quanto o Universo foi 

persistente, o quão importante é para mim que tivesse tido esta 

experiência. 

A certa altura, tive mudanças pessoais e familiares profundas, houve uma 

fase de transformação interior muito grande e isso ajudou-me a estar mais 

recetiva a esta terapia. Surgiu um convite de uma amiga, terapeuta de Reiki, 

para ir experimentar. Inicialmente, fui com ceticismo e ao mesmo tempo 

curiosidade, só observava como as terapeutas se preparavam e me 

explicavam o que se iria passar. 

Estava de olhos abertos a analisar tudo (acho graça lembrar-me disto, 

porque não tinha medo, simplesmente queria perceber como “aquilo” iria 

funcionar). A minha amiga aconselhou-me a fechar os olhos e relaxar, 

simplesmente descontrair e desfrutar, e assim fiz. 

Costumo dizer sempre isto: deitei-me uma pessoa, levantei-me outra. Mas 

nunca expliquei a fundo o porquê. A verdade é que foi um despertar. A que 

se deitou era a que tinha os olhos fechados e a que se levantou finalmente 

estava desperta. E todos os dias sou grata por esse despertar! 



 

As sensações em si foram muito boas e intensas. A experiência foi tão 

transformadora que no final, quando me sentei na marquesa, disse à 

minha amiga: quero aprender reiki! 

A partir daí, abracei esta filosofia e terapia e nunca mais a larguei. 

Reconheci que, há muito tempo, o Reiki queria fazer parte da minha vida, 

mas não sabia reconhecer ainda os sinais. Esta experiência preciosa e 

profunda não tem fim, porque o crescimento interior é contínuo. O 

trabalho interno continua, sempre. Mas agora já reconheço os sinais, as 

etapas, os desafios e as metas. 

Com este despertar, tanto se revelou na minha vida e cada vez mais sinto 

que o Reiki faz parte de mim. 

De tal forma, que decidi deixar fluir e passei a ensinar Reiki a outros, e criar 

o Núcleo de Santa Maria da Feira, com o grande apoio da Associação 

Portuguesa de Reiki, e aceitar e deixar que o Universo me traga tudo aquilo 

que preciso para concretizar este crescimento. O Núcleo cresceu e ganhou 

uma família imensa, cheia de luz e amor, e sou imensamente grata por isso. 

Recomendo a todos, não tenham receio da vossa essência, do vosso 

interior. Despertem para a vossa existência e apreciem cada momento. 

Cresçam sem medo e sem esquecer a humildade no vosso coração. 

Todos podem aprender e viver o Reiki, sem condicionalismos, 

fundamentalismos ou tabus. O Reiki é livre, deixemo-lo naturalmente 

respirar dentro de nós. 

Cátia Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“O Reiki abriu um novo caminho 

iluminado na minha vida” 

Mais um testemunho sobre o poder transformador e curativo do Reiki. Este 

relato foi-nos enviado por Guilherme Trolly, que nos conta como a terapia 

complementar Reiki ajudou a sua mãe que sofre de Transtorno Bipolar de 

Humor. Envia-nos também a tua história para o e-mail 

editorial@montekurama.org. Só por hoje, somos gratos! _/|\_ 

Bom dia, me chamo Guilherme Trolly, tenho 21 anos, e vou contar um 

pouco da minha experiência com o Reiki: 

O Reiki surgiu na na minha vida num momento de dor, em julho de 2012. 

Minha mãe tem Transtorno Bipolar de Humor, e estava numa crise há 

quase um ano, já havíamos levado em vários psicólogos, psiquiatras e nada, 

então uma conhecida minha me falou que seria bom levar num terapeuta 

Reikiano, e foi quando comecei a pesquisar sobre. No momento não tinha 

condições de pagar um tratamento, e próximo de mim havia só com preços 

absurdos, então resolvi procurar um curso. Eu aprendendo poderia sempre 

ajudá-la, e deu na mesma: preços altos. Desanimado, mas bem curioso 

sobre a terapia e preocupado com minha mãe, lia muito sobre o assunto, 

mas desisti de procurar tratamento até que um dia encontrei na internet 

um Mestre Reikiano que me perguntou se gostaria de aprender Reiki (Nada 

é por acaso) então fui aprendendo, fui iniciado e comecei a tratar da minha 

mãe. Meses após o tratamento ela já estava tendo grandes avanços, e até 

que em 3 meses ela já estava livre da crise. 

O Reiki mudou tudo em minha vida, depois dessa grande experiência e 

dessa prova do que essa grande terapia é capaz, eu não quis mais sair 

desse caminho. Decidi que a minha missão aqui na Terra seria ajudar as 

pessoas com minhas mãos, comecei a procurar cursos de Terapias 

Naturalistas, sempre lendo apostilas na internet, para aumentar meu 

conhecimento. O Reiki abriu um novo caminho iluminado na minha vida, o 

qual eu não penso em mudar de forma alguma. 

Hoje em dia sou Mestre Reiki e faço trabalhos voluntários com o Reiki, já 

que não tenho tempo para trabalhar como terapeuta, pois ajudo meu pai 



 

em sua loja. Faço curso de Terapias Naturalistas, tais como: Fitoterapia, 

Florais, Cromoterapia, Aromaterapia, entre outras… 

Sempre indico o Reiki a qualquer pessoa que esteja desorientada, pois 

como o Reiki iluminou o meu caminho, ele pode iluminar o caminho de 

qualquer pessoa. 

Aprendam o Reiki, pratiquem o Reiki, sintam o Reiki. Ele é a Luz pra vida de 

qualquer um! 

Paz e Luz _/\_ 

  



 

“O Reiki transformou minha vida” 

Hoje partilhamos o testemunho de Celia Ricardo de Souza, que passou de 

publicitária a terapeuta Reiki. A mudança operou-se depois de ter sentido 

na pele os benefícios desta terapia complementar, que a ajudou a lidar com 

uma complicada situação de saúde que envolvia depressão, síndrome de 

pânico e fibromialgia. 

 “Sou Publicitária, ex-paciente psiquiátrica e o Reiki transformou minha vida. 

No final de 2006 fui diagnosticada com Depressão, Síndrome do Pânico e 

Fibromialgia, e fui obrigada a me afastar do cargo de Executiva. Com a 

carreira interrompida e sem suporte por parte do setor privado e público, 

tive que arcar com os custos do processo terapêutico convencional, que 

incluía visitas regulares a Psiquiatra, Reumatologista e medicamentos. Sem 

resposta ao tratamento devido a intolerância às drogas, procurei outras 

formas de terapia, como o Teatro, Homeopatia, Acupuntura e por fim o 

Reiki. Tendo em vista a melhora significativa, passei a estudar a 

técnica Reiki e hoje voltei ao mercado de trabalho com uma total conversão 

de carreira, passando de Publicitária para Terapauta Reiki. Valorizo a 

importância do ambiente de trabalho tranquilo e viso o investimento em 

planos de prevenção dentro das corporações, introduzindo as práticas 

integrativas como forma de benefício aos colaboradores e gerando 

economia às empresas e aos cofres públicos. 

Atualmente sou Voluntária da equipe de Terapia Reiki no Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, Brasil. Em breve devo 

iniciar uma Pesquisa Científica e os artigos publicados pela Associação 

Portuguesa de Reiki são muito úteis para a área da saúde.” 

Celia Ricardo de Souza 

Terapeuta Reiki 

São Paulo – Brasil 

  



 

“O Reiki ensinou-me a lutar de uma 

forma harmoniosa” 

 
Partilhamos mais um testemunho de como o Reiki pode ajudar em 

momentos difíceis. Este é o relato de Ana Margarida Dinis que todos os dias 

conta com o apoio desta terapia complementar e filosofia de vida para 

enfrentar uma situação oncológica. 

 

“Chamo-me Ana Margarida Dinis, resido em Leiria e actualmente sou 

mestre de reiki. 

Em 2011 exercia advocacia e tinha uma vida igual a tantas outras. Casa, 

trabalho, marido, filhos, família, amigos… 

Nesse ano a minha qualidade de vida piorou drasticamente. A pele ficou 

manchada e estriada e o prurido insuportável. Recorri a vários 

alergologistas e dermatologistas mas sem qualquer resultado. 

Em 2012 depois de ter sido operada à mama e axila, de onde me extraíram 

alguns gânglios veio a sentença – cancro – afinal era um linfoma não 

hodjkin, de grau 4. 

No dia seguinte ao “veredicto” comecei a fazer quimioterapia… e a tomar 

medicação. 

Mas senti que não queria morrer. Para isso senti necessidade de procurar 

outras “coisas”. Algo mais. Algo que me desse confiança e que me fizesse 

crer. 

Através de uma amiga fui fazer o primeiro nível de reiki. Passado pouco 

tempo o segundo. Meio ano depois fiz o terceiro. 

A partir do segundo nível a minha vida começou a mudar e actualmente 

estou completamente diferente. 

http://www.associacaoportuguesadereiki.com/reiki/reiki-em-portugal/wp-content/uploads/2014/03/ana_margarida_dinis1.jpg


 

Aprender a terapia do amor, aprender a meditar, aprender a proteger, a 

enraizar – todas essas técnicas ressoaram comigo ao ponto de as ter 

incorporado no meu dia a dia quase instintivamente. 

Quando sinto medo, tristeza, receio ou angústia retiro-me e recorro ao reiki 

que me acalma e faz-me ter outro discernimento para enfrentar os 

desafios. 

Tenho feito reiki à distância e o feedfack é fantástico – até a mim me 

surpreendeu. Já cheguei a ter pessoas a dizerem-me que sabem que 

naquela situação fiz reiki porque o sentiram. 

Ainda tenho cancro pois não tem cura, mas não me sinto doente. Não 

tenho dores, não tenho medos. Estou serena, confiante. O reiki ensinou-me 

a lutar de uma forma harmoniosa. Sem pressa. Sem tempo… 

Actualmente estou desempregada mas faço sessões de reiki em Leiria 

Estou rendida ao reiki.” 

Ana Margarida Dinis 

https://www.facebook.com/cancro.versus.cancro 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado a todos pelos vossos testemunhos. 

Continuem a partilhar connosco este desafio e como Reiki é mesmo a Arte Secreta de Convidar 

a Felicidade. 

 

www.associacaoportuguesadereiki.com 


