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Perspetivas do IX Congresso Nacional de Reiki – Vânia Cabaço 

 

 

 

 

 

 

O IX Congresso Nacional de Reiki realizou-se no dia 27 de Outubro de 2018, em Lisboa, no Auditório PT 
Meeting Center, na Expo, e foi dedicado ao  Impacto e Aplicabilidade de Reiki no Ciclo de Vida da Pessoa, 
e teve a participação de alguns convidados especiais, como o Jorge Coelho Lopes, organizador da Feira 
Alternativa, que nos falou sobre “A consciência para um Mundo Melhor”, e a Annie Harrington, Presidente 
da UK Reiki Federation, que apresentou o tema “A formação em Reiki segundo a UK Reiki Federation”. 

 

Este é também o ano em que a Associação Portuguesa de Reiki celebra os 10 anos de constituição e, por 
isso, é uma data muito feliz e especial! 

 

Este foi um Congresso muito especial, repleto de aprendizagens, reflexões e partilhas, através das quais, 
certamente, todos nós enriquecemos, ainda mais, os nossos conhecimentos sobre o Reiki. Partilho os 
preciosos ensinamentos que retirei, e sobre os quais senti a necessidade de aprofundar mais através de 
estudo e pesquisas. 
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A História e os Ensinamentos da Prática de Reiki 

João Magalhães 

 
 
Mikao Usui nasceu a 15 de Agosto de 1865 e era conhecido também como Kyoho. Nasceu na aldeia de 

Taniai, Yamagata, na província de Gifu. O seu pai era chamado Taneuji, conhecido como Uzaemon, e a sua 

mulher era proveniente da família Kawai. Usui era o seu nome de família e, Mikao, o seu nome budista. 

• A Aldeia Taniai – Kannon da Paz - é muito difícil de encontar, e só através dos caracteres, é 

possível fazê-lo. 

 

O Mestre Usui era gentil, modesto e natural. Era alto robusto e estava sempre a sorrir. Tinha um carácter 

muito bondoso, e quando se deparava com dificuldades, ultrapassava-as com muita determinação e 

paciência.  

Isto mostra-nos que é importante cultivar uma grande bondade e deixar os julgamentos cada vez mais de 

lado. Todos temos as nossas questões, mas a capacidade de empatia ajuda-nos a ser mais receptivos e a 

ver o outro de uma forma mais ampla e autêntica. 

Mikao Usui tinha 3 irmãos. Sanya e Kunji (irmãos mais novos) e Tsuru (irmã mais velha): 

• Sanya formou-se como médico e foi para Tóquio  

• Kunji tornou-se polícia em Gifu 

• De Tsuru, não há qualquer registo, até ao momento 
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No ano de 1923 os quatro irmãos da família Usui doaram um Tori (que simboliza a purificação, a passagem 

da vida terrena para o sagrado, para a paz e tranquilidade) ao templo Amataka, em Taniai. 

    

Mikao Usui construiu a sua família. Casou-se com Sadako Suzuki e tiveram dois filhos (Fuji e Toshiko): 

• Fuji tornou-se professor universitário em Tóquio e faleceu a 10 de Julho de 1946, com 39 anos 

• Toshiko faleceu a 23 de Setembro de 1935, com 21 anos 

• Sadako Suzuki faleceu a 17 de Outubro de 1946 

 

Sadako e Mikao Usui 
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Um dia decidiu fazer jejum por 21 dias no Monte Kurama  em Março de 1922, treinando arduamente. Ao 

fim deste tempo, sentiu o impulso da energia espiritual (Reiki) na sua cabeça e descobriu um método de 

cura. Primeiro tentou em si e na sua família e, como o efeito foi maravilhoso, decidiu que este método 

deveria ser partilhado também com muitas outras pessoas. Assim, decidiu ir para Aoyama, em Tóquio, 

onde fundou a Associação, em Abril de 1922. Desta forma, deu início ao ensino e tratamento da terapia 

Reiki. 

 

O propósito principal da terapia Reiki não é somente tratar a doença, mas também ter saúde e paz na 

mente e no corpo e desfrutar a vida. Para tal, ele ensinava as pessoas a compreender os antigos Poemas 

do Imperador Meiji e a cantar os Cinco Princípios de manhã e à noite. De referir que não temos 

conhecimento de que forma eram entoados os Cinco Princípios nesta altura. 

O número de estudantes que aprenderam com o Mestre Usui ultrapassa os 2000. Nesta altura, havia uma 

predominância de alunos homens, ao contrário do que acontece hoje em dia. 

Os seus alunos: 

 

Os cursos eram de elevado valor e as pessoas que os frequentavam tinham muita consideração pela 

prática de Reiki. 
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O seu fim de vida foi em Fukuyama, a 9 de Março de 1926, com um AVC, tendo ensinado Reiki apenas 

por 4 anos. Encontra-se sepultado em Tóquio e não em Taniai.  
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O Memorial das Grandes realizações do Mestre Usui  (Fevereiro de 1927) foi Composto por Masayuki 

Okada (Doutor em Literatura) e a Caligrafia por Almirante Juzaburo Ushida. 

“Os nossos membros juntaram-se hoje  e decidiram erguer um memorial no Templo Saihouji, no distrito 

de Toyotama, para mostrar a virtude e excelência do Mestre Usui e passá-las para sempre às novas 

gerações.” 

 

 

 

Como legado, o Mestre Usui deixou-nos: 

• Uma filosofia de vida orientada a uma vida feliz, pacífica e à melhoria do corpo e da mente 

• A reflexão através dos poemas do Imperador Meiji  

• 21 Técnicas 

• Prática meditativa 

• Prática terapêutica e autocuidado e tratamento a outros 

• Técnicas de sintonização e emponderamento (Reiju) 

 

 

 

 

 

 

 

Este ensinamento mostra-nos que o nosso objectivo é praticar. Quanto mais praticarmos, quanto mais 

treinarmos, mais iremos desenvolver a nossa verdadeira essência e mais unos iremos ficar com o 

Universo. Ao compreendermos isto, iremos perceber que tudo na vida é transitório, tal como os estados 

da água. 

“Espero que as novas gerações continuem a admirar e a seguir o nosso grande Mestre.” 
Masayuki Okada 

 

 

 
“O treino, de acordo com a lei natural deste mundo, desenvolve a espiritualidade humana. Quando 

te convenceres de que isto é verdade, o teu treino empenhado trará a unificação com o Universo. 

As palavras que falas e as acções que tomas, tornam-se unas com o Universo e trabalham sem 

esforço como o absoluto ilimitado. Esta é a verdadeira natureza do ser humano.”  

Mikao Usui 
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A Consciência para um Mundo Melhor 

Jorge Coelho Lopes 

 
O Jorge começou por nos colocar a seguinte questão para reflexão: 

Quais os Denominadores Comuns no Ser Humano? 

Queremos: 

• Ser Amados 

• Amar  

• Ser Felizes  

A Consciência tem um papel importantíssimo em todas as áreas da nossa vida e, nos dias de hoje, 
podemos verificar que estamos a viver uma tomada de consciência cada vez maior a nível global. Há uma 
consciência colectiva que se tem vindo a expandir cada vez mais. 
 
Embora existam, ainda, paradigmas em diversas áreas – na política, no  ensino, ou nos relacionamentos, 

por exemplo - podemos verificar também que estes estão em mudança. É-nos possível constatar isso no 

crescimento, cada vez maior, das Terapias Complementares que começam a fazer a ponte com a 

Medicina.  

Actualmente, já são realizadas Consultas de Reiki em contexto hospitalar e em clínicas médicas, e a 

Técnica Terapêutica de Constelações Familiares já é utilizada em tribunais. 

o A Técnica Terapêutica de Constelações Familiares é um método terapêutico breve, que tem 

como objectivo amenizar os conflitos e os desafios existenciais. As pessoas com questões ligadas 

à família, por exemplo, apresentam os seus problemas em audiências públicas, e podem ver de 

que forma poderão estar a repetir padrões de comportamento que já vêm da ancestralidade, e 

de como isso pode ter impacto nas suas vidas. Deste modo, têm a oportunidade de olhar para as 

suas questões, através de uma outra perspectiva e com mais consciência, para que não voltem a 

repetir as acções que as conduziram aos problemas do presente. 

Na área da Medicina, cada vez mais, encontramos profissionais de saúde que têm uma mente aberta e, 

que, ao perceberem que todos temos uma dimensão energética, percebem que é possível conjugar a 

Medicina com outras Terapias. 

O crescimento do Matriarcalismo também é exemplo dessa expanção. Cada vez mais, há  energia 

feminina no poder - no parlamento e em outras áreas - o que significa que as mulheres têm cada vez mais 

voz. 

Isto mostra que nos encontramos numa Era de grandes mudanças e de transfomações cada vez mais 

rápidas. Estamos a viver uma nova Era, a Era de Aquário, que é baseada na Essência, na Verdade, na 

Consciência do que Somos, no Sentido da Vida, na Consciência das nossas crenças, e dos medos que nos 

impedem de fazer algo. Estamos a ter uma maior Consciência de quem Somos e a deixar de viver tanto 

em piloto automático.  
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Somos energia e mudança, nada é estático, tudo está sempre a mudar e, nesse sentido, podemos sempre 

trabalhar o nosso aperfeiçoamento e evolução. A prática de Reiki como Filosofia de Vida, leva-nos à 

introspecção e à reflexão das nossas acções e de quem Somos. E, ao colocar-nos em contacto connosco, 

leva-nos à reflexão de quem queremos Ser, contribuindo para o nosso desenvolvimento interior e para a 

elevação da nossa Consciência. 

Enquanto seres humanos, podemos construir um caminho em Consciência, de forma a criar um estado de 

paz interna, de compreensão e de amor incondicional, não colocando condições no acto de gostar de 

alguém. Devemos tentar equilibrar os nossos desejos e necessidades, de forma a que haja um Propósito 

Maior, que seja superior às nossas necessidades individuais e para o bem comum, pois todos dependemos 

uns dos outros. 

O que é a Felicidade? 

A Inabilidade na Gestão dos Desafios em 4 áreas da Vida: 

O Coaching propõe-nos algumas questões poderosas que nos podem levar à tomada de Consciência 

nestas áreas: 

• Amor 

Qual o perfil de relacionamentos que tenho tido até agora?  
 
Quando estamos sózinhos, as coisas são mais fáceis porque fazemos o que queremos, quando queremos, 

mas quando estamos em relação, surgem alguns desconfortos, e são esses desconfortos que nos fazem 

crescer. Crescer de mãos dadas com o outro. 

• Saúde 

Como me sinto em relação à minha saúde? Sinto-me bem? Alimento – me bem? Sei quais são as minhas 

intolerâncias alimentares? Cada ser humano deverá estar confortável com a sua alimentação e estilo de 

vida. 

• Trabalho 

Há equilíbrio entre o que Dou e o que Recebo? 

• Família 

Muitas vezes, projectamos nos outros as nossas sombras. Quando há alguma coisa que não conseguimos 

tolerar em alguém, muito provavelmente, estamos a identificar, no outro, algo que é nosso e que não 

aceitamos em nós, que negamos. É importante termos capacidade de empatia e ter em consideração que 

cada pessoa reage de acordo com o seu nível de Consciência e maturidade emocional. Cada ser humano 

vive um mundo próprio e tem a sua história de vida. 

É muito fácil estarmos em piloto automático, mas quando começamos a ter consciência do que pensamos, 
do que fazemos, do impacto que os outros têm em nós, podemos ir-nos aperfeiçoando. Quando nós 
mudamos, tudo à nossa volta muda, as coisas mudam e ficam mais fáceis. Quando estamos bem 
connosco, consiguimos estar bem também com os outros. 
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Quando estamos Presentes e em Consciência, podemos ter momentos quânticos de União com o 
Universo. Daí a importância de estarmos sempre a “terapeutizar-nos”, o verdadeiro terapeuta é aquele 
que está sempre a “terapeutizar-se”, e este é um trabalho que não tem fim, é um trabalho de 
consciencialização contínuo. 
 
O que é que impede o nosso bem-estar?  

O desconforto. Priveligiamos sempre a nossa zona de conforto mas, ao longo do dia, andamos sempre em 

desconforto. Então, devemos reflectir sobre quais são os nossos desconfortos interiores e perceber o que 

precisamos de corrigir em nós. 

 

Quais os desafios que nos levam para a zona de desconforto?  

Se não estivermos em piloto automático, mas em Consciência, podemos ter um conhecimento maior do 

nosso funcionamento interno e a oportunidade de nos aperfeiçoarmos enquanto seres humanos. 

 

Se conseguimos observar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, isso quer dizer que não somos 

os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Somos a testemunha consciente deles e, por isso, 

podemos decidir o que queremos fazer com esses pensamentos, sentimentos e emoções. Com esta 

Consciência, podemos decidir o que queremos fazer e não nos deixarmos condicionar por eles. 
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Definindo um Padrão para o Reiki no Reino Unido  
Annie - UK Reiki Federation 

 
A UK Reiki Federation é uma organização sem fins lucrativos, independente e formada por pessoas que 
estão em sintonia com o Reiki, e que tem como objetivo, fornecer apoio e orientação aos profissionais de 
Reiki e ao público em geral, com especial atenção na área da educação. 
 
A Organização tem um comité administrativo de 12 pessoas, que se reúne quatro vezes por ano, e em que 
cada membro do Comitê de Gestão é eleito pelos membros e tem um mandato de três anos. 
 
São uma das maiores organizações profissionais de Reiki, e representam mais de 1500 membros no Reino 
Unido, Europa e resto do mundo. 
 
Dispõem de um diretório online de praticantes, professores e cursos. Todos os profissionais assinaram o 
Código de Ética da Federação, têm seguro de praticante de Reiki e possuem certificados e linhagens de 
Reiki apropriados ao seu tipo de associação. 
 
Em 2019 comemoram 20 anos de existência e irão realizar uma série de eventos em todo o Reino Unido. 
O grupo irá reunir-se no Festival e Assembleia Geral Anual (AGM), pela primeira vez, na Escócia. 
 
Presentemente, a Federação encontra-se a trabalhar com os mesmos grupos de profissionais para 
desenvolver o Currículo Principal para o Reiki, o que demonstra todos os conhecimentos e a 
compreensão que são necessários para que os praticantes desenvolvam o seu trabalho com o Serviço 
Nacional de Saúde e outros serviços de cuidados de saúde. 
 
A implementação de um Registo Voluntário para todos os praticantes profissionais de Reiki no Reino 
Unido, garante que tenham as qualificações e a experiência necessárias para trabalhar em ambientes de 
assistência médica. 
 
Actualmente, a organização está também a trabalhar no sentido de permitir que os praticantes de Reiki 
possam aplicar Reiki em Animais, em locais de prestação de cuidados aos animais, em todo o Reino Unido. 
 
Nos últimos anos, a Pesquisa tornou-se um elemento muito importante no trabalho desenvolvido pela 
Federação e, como resultado do mesmo, a equipa de pesquisa conseguiu reunir um conjunto importante 
de ensaios clínicos e de artigos publicados sobre Reiki. 
 
 

➢ É possível saber mais no site da Federação em: https://www.reikifed.co.uk/ 
 

  

https://www.reikifed.co.uk/
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Reiki Antes, Durante e Depois da Gravidez e Reiki para Bebés  

Ana Cristina Ramos e Paula Duarte 

 

A Ana Cristina e a Paula Duarte apresentaram-nos os benefícios que o Reiki proporciona em todo o 

processo que envolve a gravidez, o parto e o pós-parto. Falaram-nos, também, dos benefícios que o Reiki 

proporciona no início do percurso de vida, e de como é importante incentivar a prática de Reiki nestas 

fases da vida.  

Em determinada altura das suas vidas, os casais podem desejar ter um bebé, no entanto, a vida stressante 

dos dias de hoje, pode tornar difícil a concepção. O Reiki pode para auxiliar, tanto na concepção, como no 

decorrer da gravidez, antes, durante e depois do nascimento.  

Depois, quando o bebé muito querido e desejado surge, pode ter alguns desafios nos momentos iniciais 

da sua vida, e o Reiki como Terapia Complementar poderá auxiliar. 

Na altura da Pré-Concepção, existe um casal em idade reprodutiva, com vontade de engravidar, que faz 

o seu Planeamento da gravidez, mas tem dificuldades na concepção.  

Assim, é feita uma Avaliação do estado de saúde do casal, dos estilos de vida, dos comportamentos e do 

ambiente psicossocial. 

Existem alguns Obstáculos que podem influenciar este processo, como o stress e aspectos psicológicos, 

familiares, sociais e emocionais. 

Relativamente ao acompanhamento, o casal pode fazer Escolhas como: 

• Consulta médica 

• Consulta de Enfremagem 

• Consulta Terapêutica 

• Utilização de Terapias Médicas 

• Utilização de Terapia Reiki 

• Utilização de Outras Terapias 

 

O Reiki é uma Terapia Complementar que pode ser utilizada em simultâneo com outros Processos 
Terapêuticos. Promove  a homeostasia, favorece o equilíbrio, influencia a saúde, favorece o relaxamento 
e reduz o stress, harmoniza o Corpo Físico, Emocional e Mental e actua dependendo da vontade. 
 

A Gravidez é um momento único de mudançças físicas, emocionais e psicológicas, em que há o 

desenvolvimento de um novo Ser, e o Reiki na Gravidez apresenta diversas vantagens: 

• Favorece o equilíbrio – deficiência/ excesso de energia 

• Auxilia na diminuição ou eliminação de desconfortos: 

✓ Náuseas e vómitos 

✓ Cansaço, sonolência e alterações de humor 

✓ Cefaleias e câibras 

✓ Obstipação e infecções urinárias 
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Na Preparação para o Nascimento o Reiki: 

• Favorece a preparação física, mental e emocional da grávida/ família para o parto e acolhimento 

de um novo membro 

• Harmoniza situações de crise 

• Minimiza a ansiedade e insegurança 

• A energia flui para onde é necessária 

No Parto: 

• Proporciona relaxamento 

• Reduz o stress e a ansiedade 

• Minimiza o desconforto e a dor 

• Restabelece a confiança 

• Reforça o amor e a harmonia 

• Favorece a correcção de patologias/ situações adversas 

No Pós-Parto: 

• Alivia desconfortos 

• Acelera a recuperação materna 

• Reduz a probabilidade de ansiedade e depressão 

• Ajuda na harmonia, repouso e sono da mãe, pai e bebé 

• Proporciona bem-estar 

• Favorece o sentimento de Alegria, Vida e Amor 

Mesmo quando o casal já tem o seu bebé muito querido e desejado nos braços, os momentos iniciais de 

vida são desafiantes e, quando se trata de pais pela primeira vez, os desafios podem ser ainda maiores. O 

Reiki pode auxiliar o casal a viver em harmonia e plenitude este momento tão especial das sua vidas, e a 

promover o bem-estar do bebé. 

O Nascimento é um grande desafio para o bebé, na medida em que terá de fazer uma grande adaptação 

à vida extrauterina. É uma altura em que o corpo do bebé passa por uma série de transformações. 

Respirar pela primeira vez não é  fácil, sendo que a primeira coisa que o bebé faz, é chorar. Os pulmões 

ficam cheios de líquido pulmonar e todo o processo de respiração passa por adaptações. O sistema 

gastrointestinal também começa a funcionar.  

Para além de todos estes processos, a dinâmica de toda a família (bebé, mãe, pai e irmãos) necessita de 

ser reajustada. 

Antes do nascimento, o bebé tem dentro do útero todas as suas necessidades suprimidas através do 

cordão umbilical, e o útero e o líquido amniótico aquecem e protegem o bebé, tornando o ambiente 

acolhedor. 

Depois do nascimento, o bebé enfrenta vários Desafios, como respirar, alimentar-se, eliminar, chorar e a 

necessidade de segurança – quando o bebé não sente limites físicos, não sente barreiras, não vê, nem 

toca em nada, sente-se inseguro, ao contrário do que acontece dentro do útero. 
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A Adpatação Extrauterina faz com que o bebé tenha de lidar com cólicas, roupa (que nem sempre é a 

mais confortável), o toque de outras pessoas, a luz e os sons. 

Esta imagem é ilustrativa das diferenças que existem no ambiente do bebé dentro do útero e após o 

nascimento: 

 

O Reiki no Bebé 

O Reiki no Bebé apresenta algumas particularidades, como:  

• A energia flui naturalmente sem bloqueios  

• Há uma óptima receptividade 

• Absorvem de forma inata 

• Ausência de medos ou convicções 

• São como “esponjas” absorventes dos estados emocionais em redor 

Ao aplicarmos Reiki no Bebé, é fundamental:  

• Estar no Aqui e Agora 

• Localizar-se no seu centro 

• Estar em equilíbrio, tranquilo e relaxado 

• Ter a mente com pensamentos positivos 

• Estar com verdadeira intenção de efectuar a terapia 

• Pedir autorização ao bebé (este pedido pode ser feito mentalmente e mostra respeito por aquele 

Ser que acabou de chegar) 

O Reiki no Bebé apresenta como benefícios:  

• A promoção da adaptação à vida extrauterina 

• A promoção do equilíbrio 

• O relaxamento dos músculos 

• O alívio das dores e das cólicas abdominais 

• A estimulação do sistema imunitário 

• O auxílio no desenvolvimento 

• A promoção do bem-estar 

• Não tem contra-indicações 
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Nos pais, o Reiki:  

• Ajuda a fortalecer os laços familiares 

• Promove o bem-estar, relaxamento, tranquilidade e harmonia 

• Ajuda a lidar com os receios da maternidade 

• Reduz a probabilidade de ansiedade e depressão 

• Desenvolve a auto-estima e confiança 

• Favorece o sentimento de Alegria, Vida e Amor 

As sessões de Reiki com bebés têm algumas características, como as Posições, por exemplo, que deverão 

ser adaptadas de acordo com o tamanho das mãos do terapeuta e o tamanho do bebé; a abrangência da 

aplicação; e a aplicação no Abdómen (caso tenha cólicas). As sessões não têm um limite rígido, 

habitualmente, têm a duração de 10-15 minutos. 

Alguns exemplos de posições que podem ser adoptadas na Aplicação de Reiki a Bebés: 

 

O Bebé é um Ser puro, inocente, sensível, vulnerável, inato e receptivo e, por isso, as sessões requerem 

um grau de Envolvência assente no cuidado, no amor e na vivência dos 5 Princípios. 

Enquanto mãe, equanto pai, avô, amigo, pessoa, todos somos dignamente cuidadores, e sermos 

cuidadores em Reiki, é sermos cuidadores na Luz, na Vida e no caminho do Amor Universal. 

Em cada Aqui e Agora do percurso dos pais e do bebé, os 5 Princípios iluminam o caminho e fazem a 

diferença: 

• A calma 

• A confiança 

• A gratidão 

• O trabalho honesto 

• A bondade 



15 
 

Perspetivas do IX Congresso Nacional de Reiki – Vânia Cabaço 

A continuação do contacto do bebé com o Reiki, fruto do Amor e da Cumplicidade dos pais, permite que 

viva, desde a sua experiência intrauterina, “a arte secreta de convidar a felicidade”. 

 

 

Estudos Científicos que revelam os Benefícios das Sessões de Reiki: 

• Diaz-Rodriguez et. al. (2011) referem que as sessões de Reiki têm benefícios a nível da saúde 

física – regulariza a tensão arterial  e melhora a função imunológica. 

 

• O Reiki tem efeitos na saúde mental (Tarantino, Earley, Audia, D’Adamo & Berman, 2013) – um 

programa de autocuidado que inclui sessões de Reiki, aumenta a autoconfiança e diminui os níveis 

de stress. 

 

• Um programa de auto-atendimento (que inclui sessões de Reiki) diminui a sensação de 

isolamento, facilita o reconhecimento de problemas pelos profissionais e promove a utilização 

da autoajuda para os indivíduos (Houck, 2014). 

 

• Aumento da consciência holística (Brown, 2012) num programa de intervenção a estudantes de 

medicina que incluia sessões de Reiki. 

 

• O Reiki reduz o Burnout (Duarte, 2016) e a sua inclusão na prática de enfermagem traduz-se em 

ganhos de saúde para os enfermeiros e para os utentes. 

 

• Lourenço (2016) concluiu que o Reiki promove o bem-estar das grávidas e parturientes, 

aumentando a energia e promovendo o relaxamento. 

 

• Primo, Amorim & Leite (2011) referem que o relaxamento pode ajudar a aumentar a resistência 

imunológica de puérperas. 

 

• O Reiki contribui para o bem-estar do bebé (Ramos, 2016), promovendo a adaptação à vida 

extrauterina. 
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A Importância de Reiki para Crianças e Jovens   
 Sílvia Oliveira (ARCJ - Associação de Reiki para Crianças e Jovens) 

 
 

A Sílvia começou por nos explicar que, ao crescerem, as crianças podem começar a desenvolver muitos 

medos, como o medo do escuro, por exemplo, que é muito comum. Sentem-se vulneráveis perante o 

desconhecido e, com a grande imaginação que têm, podem criar medos. Muitas vezes, recusam-se a 

dormir sozinhas, choram e fazem xixi na cama, o que leva os pais a procurar ajuda para lidar com estas 

questões mais desafiantes.  

 

Em situações como esta, a Sílvia referiu que, durante a sessão, é importante falar com a criança, e 

perceber os seus medos, sem os desvalorizar. Podemos, até, partilhar com ela, histórias da nossa infância 

em que sentimos medo e o conseguimos ultrapassar. Apresentamos-lhe o Super Reikinho e deixamo-lo 

com a criança durante toda a sessão.  

 

Podemos iniciar a aplicação de Reiki dizendo à criança que vamos fazer uma viagem pelo Rio Ser, uma 

viagem que começa pela grutinha da coroa e vai até à grutinha da raíz, numa super aventura.  

Esta viagem pelo Rio Ser, permite que haja uma tomada de consciência e permite-nos perceber como está 

a energia da criança em cada um dos centros energéticos. Toda a sua vida está ali, em cada chackra. 

 

Uma sessão de Reiki com crianças pode ser assim: 

 

“Na coroa tudo era bonito e brilhante! Quando chegamos à terceira visão, toda a gruta tinha cristais, mas 

alguns deles estavam sujos e era urgente limpar. Na garganta estava escuro e tinha medo de entrar. Os 

seres (energia do próprio chakra) estavam envergonhados  e um bocadinho preguiçosos. 

 

E entrámos na gruta do Amor, a gruta do coração!! Aí tudo era cheio de verde e rosa! Mas quando 

chegámos ao plexo, essa gruta não tinha cor. Aí estava um ser escuro e ela não gostava. Dizia ser parecido 

com o palhaço assassino. No esplénico encontrou falta de alegria e os seres muito fraquinhos. Na raíz 

encontrou seres com medo de dormir sozinhos.” 
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Os 5 Princípios para o Medo 

Após a sessão de Reiki, o medo pode voltar, por isso, podemos dizer à criança que, quando voltar a sentir 

medo, pode colocar as mãos na grutinha do coração, fechar os olhos, respirar fundo muitas e muitas vezes 

e dizer: 

1. Sou calma 

Eu sou calma, sou calma, sou calma…até sentir que fica mais calma 

2. Sinto que sou capaz!  

Pode pedir ao Super Reikinho para estar com ela e a proteger, pois assim sabe que 

com ele é capaz! 

3. Agradeço tudo o que tenho, as coisas boas e até as más 

Devemos passar à criança a mensagem de que é bom agradecer pelo medo que 

sentiu, pois foi através desse medo que pôde conhecer o seu grande Super Herói, que a vai ajudar a dormir 

no quarto sem medo, e que a vai acompanhar toda a vida. 

4. Faço as tarefas com alegria sem pensar que é um castigo 

Faço os trabalhos de casa e ajudo nas tarefas em casa com alegria e entusisamo. 

5. Dou-me bem com toda a gente, só por hoje sou um bom amigo 

Podemos incentivar a criança a ajudar os seus amigos que também têm medo do escuro, partilhando a 

experiência que tiveram com o Super Reikinho. 

 

No fim da sessão,  programamos o Super Reikinho para ajudar a criança a ganhar confiança para lidar com 

as suas inseguranças e mostrar-lhe de que forma as “palavras mágicas” a podem ajudar quando sentiir 

medo. Com este trabalho de casa, a criança irá desenvolver a filosofia de vida assente nos 5 Princípios e, 

certamente, irá crescer mais saudável e consciente. 

 
➢ A Música dos 5 princípios para as crianças, criada pela Marta Silva, está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Z422ZfqwM 
 

➢ Para mais informações sobre a Associação de Reiki para Crianças e Jovens: http://www.arcj.pt/ 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Z422ZfqwM
http://www.arcj.pt/
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A Importância de Reiki para Crianças e Jovens 
Alexandra Castro Moreira (Parentalidade Consciente) 

 
 

A Parentalidade Consciente é um processo de aprendizagem que possibilita que a ligação entre pais e 

filhos se torne cada vez mais profunda. Conduz ao desenvolvimento de adultos mais saudáveis, 

empáticos, conscientes, com uma maior auto-estima e mais felizes. Tem como pilar essencial, o Amor 

Incondicional, e é este Amor Incondicional que irá permitir aos pais verem os seus filhos tal como eles 

são, para além do comportamento que têm ou do que dizem. É o que vai permitir aos pais verem os filhos 

na sua essência. E para que isso aconteça é necessário deixar os julgamentos e as expectativas de lado, e 

começar a olhar para a criança como ser humano que é.  

A Parentalidade Consciente é uma forma de exercer a parentalidade, mas também uma filosofia de vida 

transversal a todas as relações, embora o seu centro esteja na relação pais/filhos e educadores. 

A Parentalidade Consciente tem como base 4 Pilares Principais que são considerados os alicerces da vida 

familiar: 

1. O Igual Valor 

O Igual Valor não significa que a criança possa fazer tudo o que quer, mas que os seus sentimentos, 

emoções, pensamentos e necessidades são respeitados, tal como devem ser os dos adultos. 

O que sentimos tem Igual Valor ao que o nosso filho sente, há uma equivalência e, neste sentido, podemos 

reflectir sobre a questão: “Por que é que nós é que sabemos?”. Enquanto pais e educadores, podemos ter 

a responsabilidade de determinada acção, mas não devemos desvalorizar o que a criança sente. 

É importante olhar para o comportamento dos nossos filhos e perceber o que está por detrás, a verdadeira 

origem daquele comportamento. Se nos limitarmos apenas a eliminá-lo, sem irmos à sua origem, outro 

comportamento irá surgir para o substituir. 

Se, por exemplo, o nosso filho quer comer um gelado antes da hora da refeição, em vez de lhe dizermos 

logo que não pode, podemos dizer-lhe algo como: “Vamos fazer o jantar e depois comemos o gelado”.  

Desta forma, tanto as nossas necessidades, enquanto pais, são tidas em conta, tal como as dos nossos 

filhos. 

 

2. Respeito pela Integridade 

O Respeito pela Integridade diz respeito aos limites e às necessidades físicas e psicológicas, e permite 
fazer a distinção entre desejos, necessidades centrais e limites pessoais. 

Quando o nosso filho quer uma mochila de determinada marca para levar para a escola, compreendemos 

o desejo que tem, mas explicamos-lhe que, como está a crescer, preferimos comprar uma mochila que 

tenha um valor mais adequado às nossas possibilidades. 

Isto demonstra que a necessidade é tão válida como o desejo. É importante validar o que os nossos filhos  

sentem e, quando não o fazemos, estamos a passar-lhes a informação de que não respeitamos os 

sentimentos que têm e que estes não têm valor. 
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3. Responsabilidade Pessoal 

É importante assumirmos a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas acções e pelas escolhas que 

fazemos. É  igualmente importante que os nossos filhos, de acordo com a sua idade, possam assumir as 

suas responsabilidades também. 

Quando se querem vestir sozinhos, por exemplo, devemos deixá-los assumir a responsabilidade pessoal 

da sua escolha. 

Não há Responsabilidade Social sem Responsabilidade Pessoal. 

4. Autenticidade 

É importante sermos autênticos e exprimirmos o que somos em todas as situações para podermos passar 

uma imagem/ mensagem verdadeira do que queremos.  

Num dia em que estamos muito cansados depois de um dia de trabalho, e em que precisamos de 

descansar mais cedo, devemos admitir que estamos cansados e explicar isso mesmo aos nossos filhos. 

 

❖ A Parentalidade Consciente tem no seu foco a promoção de uma Auto-Estima Forte e Saudável 

como sistema imunitário da sociedade. 

 

De referir que o conceito de Auto-Estima (confiança no que somos) e de Auto-Confiança (confiança no 

que fazemos) parecem ser a mesma coisa, mas não são:  

“A Auto-Confiança tem a ver com o que transparecemos quando estamos a fazer algo. Podemos ser 

confiantes a cozinhar, por exemplo, ou a resolver problemas de matemática. 

A Auto-Estima tem a ver com aquilo que sabemos sobre nós (todas as coisas boas e menos boas) e a forma 

como nos relacionamos com isso. Quanto melhor nos relacionarmos connosco, e soubermos sobre nós, 

mais saudável irá ser a nossa minha auto-estima. E uma Auto-Estima saudável irá funcionar como um 

sistema imunitário social, que nos irá permitir lidar melhor com todos os desafios da vida. 

A forma como nos relacionamos connosco e com as nossas necessidades e desejos, é também um exemplo 

que queremos dar aos nossos filhos. 

A maior parte de nós não tem uma Auto-Estima saudável porque damos muito importância às opiniões 

dos outros, estamos muito dependentes da validação externa dos outros. É possível trabalharmos isso com 

os nossos filhos e, quando o fazemos, a nossa auto-estima, automaticamente, também vai crescer. 

Uma das formas de ajudarmos os nossos filhos a desenvolverem uma Auto-Estima saudável, tem a ver 

com a Aceitação. E aceitação não significa aprovar tudo o que eles fazem, não é concordar, não é uma 

“não-acção”, não é resignação. É, sim, ver as coisas como elas são e estar em paz com isso. E, desta forma, 

vamos ver muito mais estratégias e opções para a acção que podemos e queremos ter, do que quando 

não aceitamos. 

Quando não aceitamos, estamos a resistir. E a resistência cria, automaticamente, mais resistência.  

Quanto mais sentirmos que a outra pessoa nos aceita como somos, melhor nos sentimos, melhor fica a 

nossa auto-estima. Podemos imaginar que o nosso filho faz uma grande birra no centro comercial, em que 

se deita no chão, grita e esperneia. Se estivermos em resistência, é essa energia que vamos transmitir e, 

provavelmente, a birra vai crescer. Mas se tivermos uma energia e uma atitude de aceitação, vamos estar 
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calmos, e não nos vamos preocupar com a opinião dos outros. Ao estarmos num estado de aceitação, 

conseguimos abstrairmo-nos das condições externas e conseguimos ver os nossos filhos naquele preciso 

momento e entender o que é estão a precisar. Pode ser necessário pegar e afastá-los daquele lugar, mas 

estamos presentes e em aceitação.” (Mikaela Övén) 

Fonte: https://dharma5academy.eu/parentalidade-talk-mikaela-oven/ 

 

❖ Dá importância à definição da Intenção enquanto pais e educadores.  

 

Em vez do foco estar no objectivo e no resultado que queremos alcançar - o que muitas vezes cria mais 

pressão e frustração por vermos que os objectivos não estão a ser alcançados conforme programámos - 

está na definição de uma intenção, o foco está no processo, e é isso que nos irá permitir reflectir sobre 

questões como: 

o O que queremos ser enquanto pais? 

o Qual a nossa intenção enquanto pais? 

o De que forma podemos contribuir para a felicidade dos nossos filhos? 

o De que forma podemos ajudar os nossos filhos a adquirirem características que 

gostávamos que tivessem? 

 

“Ou seja, as nossas intenções dependem de nós, o queremos ser, como podemos ser, que exemplo 

queremos dar, o que é muito diferente de nos focarmos somente no resultado que queremos atingir.” 

(Bárbara Amorim)  

Fonte: http://academiadeparentalidade.com/2017/11/16/importancia-da-intencao/ 

 

❖ Foca-se em Entender Comportamentos e Não na sua Correcção, por saber que todos os 

comportamentos têm uma necessidade não preenchida na sua origem. 

 

Procura o “porquê” das coisas e não o “como”. Todos os comportamentos têm uma necessidade por trás, 

mesmo que seja um desejo. 

Muitas vezes podemos achar que os nossos filhos nos estão a gozar quando não fazem o que lhes pedimos, 

porém, neurologicamente, é provável que nem tenham a capacidade de nos ouvir com a atenção que 

desejaríamos, pelo facto do cérebro ainda não estar desenvolvido na sua totalidade. Podemos, então, 

adequar o nosso comportamento e baixarmo-nos à altura deles,  tocarmos-lhes no ombro, e olhá-los nos 

olhos enquanto falamos com eles para que a sua atenção se foque no que estamos a dizer. 

No entanto, caso a situação se mantenha, devemos envolver a criança na consequência, no que 

aconteceu, pois é isso que lhe irá dar mais consciência. Há que acompanhá-a posteriormente à situação e 

não deixar que caia no esquecimento, para possa desenvolver uma maior percepção das situações. 

 

  

https://dharma5academy.eu/parentalidade-talk-mikaela-oven/
http://academiadeparentalidade.com/2017/11/16/importancia-da-intencao/


21 
 

Perspetivas do IX Congresso Nacional de Reiki – Vânia Cabaço 

A Parentalidade Consciente utiliza a Comunicação Consciente que se baseia em 6 passos fundamentais: 

1. Conexão 

2. Escuta atenta 

3. Ouvir emoções 

4. Reconhecer emoções 

5. Procurar alternativas e avaliar consequências 

6. Acompanhar 

 

O Reiki como Filosofia de Vida  

 

Os 5 Princípios de Reiki interiorizados e aplicados na nossa vida promovem: 

• A Criação de um espaço entre a Acção e a Reacção 

• Confiança na vida e nos seus desafios como oportunidade de evolução e crescimento. Confiança 

em nós e nos outros 

• Presença, Empatia, Autenticidade e Conexão 

• Calma e Paciência 

 

A abordagem pode ser feita de duas formas que se complementam, ou de forma individual, sendo que 

existe um claro benefício quando as duas se juntam: 

• Com Reiki, através de terapia ao filho e aos pais, para que exista uma harmonização energética e 

desbloqueio das situações energeticamente densas, de forma a criar o ambiente favorável a uma 

nova visão da vida e da relação familiar. No desenrolar do processo, há possibilidade de os pais 

fazerem a iniciação em Reiki para que possam entender os cinco princípios e fazer deles a sua 

filosofia de vida, bem como o autotratamento. 

 

• Com a Parentalidade Consciente, o conhecimento e ferramentas são transmitidas através das 

consultas de Coaching Parental com os pais, de forma a que possam expor as suas dificuldade e 

barreiras na relação familiar e com os filhos, num ambiente sem julgamentos e onde são 

discutidas as várias possibilidades, tendo em conta a família e as suas condições particulares. São 

abordados vários temas, em particular, os 4 Pilares da Parentalidade e a Comunicação 

Consciente e autêntica, que, nesta fase de desenvolvimento em particular, é fundamental para 

ultrapassar barreiras. 

 

É importante assistir a workshops sobre Parentalidade Consciente e sobre os vários temas abordados 

entre eles: 

• Pais Conscientes, Crianças Felizes 

• Como construir uma Auto-Estima Saudável 

• Como transformar Desobediência em Colaboração 

• Como comunicar para ser Ouvido 

 

  



22 
 

Perspetivas do IX Congresso Nacional de Reiki – Vânia Cabaço 

A Parentalidade Consciente integra 7 Atitudes de Mindfulness: 

• Não julgamento 

• Paciência 

• Mente de principiante 

• Confiança 

• Não-esforço 

• Aceitação 

• Deixar ir/deixar estar 

 

O Reiki integra os 5 Princípios, que podem ser enquadrados na prática da Parentalidade Consciente: 

Só por Hoje 

A atenção plena é o que nos vais permitir perceber como estamos, quais são os nossos pensamentos e 

emoções, e como estão os nossos filhos. Esta atenção ao momento presente cria espaço entre a Acção e 

a Reacção e, desta forma, as respostas impulsivas dão lugar à consciência, à empatia pelo outro e ao amor 

incondicional. 

1. Sou calmo 

Este princípio ensina-nos que tudo tem o seu tempo e que não adianta querermos apressar as coisas 

(mente de principiante). É importante aprendermos a aceitar as coisas como são, no aqui e agora, vivendo 

cada momento como único que é, escutando os nossos filhos, respeitando o momento em que estão e 

colocando os limites necessários para que possamos viver de forma mais equilibrada e feliz.  

2. Confio  

Devemos confiar em nós, no que as emoções nos estão a querer mostrar, e na nossa intuição. Confiar no 

que sentimos enquanto pais e no que os nossos filhos sentem por nós. 

3. Sou grato 

Ao olharmos para dentro de nós e ao nos apercebermos do que precisamos de mudar, estamos a vivenciar 

uma de tomada de consciência pela qual devemos estar gratos. Primeiro, porque percebemos o que 

precisamos de corrigir e, segundo,  pelo facto de o podermos fazer. Mesmo as situações mais desafiantes 

que os nossos filhos nos trazem, são motivo de gratidão, pois são elas que nos irão permitir a verdadeira 

mudança e crescimento interior. 

4. Trabalho Honestamente  

O quarto princípio pede-nos que sejamos verdadeiros com o que sentimos e no percurso que fazemos. 

Devemos desenvolver o gosto pelo nosso trabalho, neste caso, o trabalho com os nossos filhos. É 

importante estarmos verdadeiramente entregues a ele e realizarmos as nossas acções com um coração 

compassivo e verdadeiro. A nossa alegria vai, certamente, transparecer para os nossos filhos e tornar 

todas as situações mais leves e fluídas. 

  

https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/08/a-funcao-do-amor-e-da-compaixao/
https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/08/a-funcao-do-amor-e-da-compaixao/
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5. Sou bondoso  

Sermos bondosos é essencial. A bondade é a base de qualquer relação. Ao sermos bondosos na relação 

com os nossos filhos e na relação connosco, mais facilmente vamos compreender as situações de desafio 

que surgem na nossa vida e, de uma forma mais consciente, vamos conseguir ultrapassá-las. 

 

Para finalizar, a Alexandra colocou-nos algumas questões para reflexão:  

• Um adolescente desafiante ou um adolescente com desafios? 

• Um adolescente problemático ou um adolescente com problemas? 

• Um adolescente difícil, ou um adolescente com dificuldades? 

 

 

 

 

 

Os mais recentes estudos da Neurociência: 

• Dr. Daniel Siegel 

• Alison Gopnik e outros 

 

Trabalhos e Pesquisas feitas pelo professor e terapeuta dinamarquês Jesper Jull, fundador da Family – 

LAB International. 

 

As várias teorias de desenvolvimento: 

• Teoria Psicossocial de Erikson 

• Teoria Cognitiva de Desenvolvimento de Piaget 

• Teoria Sociocultural de Vygotsky 

• Teoria das Múltiplas Inteligências de Gardner 

• Teoria da Vinculação (Attachment Theory) 

 

 

➢ Para mais informações sobre a Academia de Parentalidade Consciente: 

http://academiadeparentalidade.com/blog/ 

 

  

“A forma como descrevemos o que observamos, faz toda a diferença quando 

procuramos soluções.” - Mikaela Övén 

 

 

http://academiadeparentalidade.com/blog/
https://www.facebook.com/miafulness/?__tn__=kC-R&eid=ARAl_tA0Ms75hyutwWchAVDgC7p5afdxGYhaqa_1NMEXp1D-PNkacW-Z-kSh6QV6UnJd6uHOq081WgTp&hc_ref=ARQ4tWORX8Toyg8ua5BvIt-QqDmfNXQFJKq55-RRcZcobb0MRu9JDkngcjNa0Np6Tv0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBOLnzJDnH-bBm9tKv1NysHJ3BuYm-Lkfn7Pk5iz8hQBZ4oeAwb_y8yLUKvAkwjr62mDM7STdPONNG0TclsN25aQHB07d01CjoNZGYx9O3iH4LQgrFO6cStgJs4StOgGWc6VfW3FzuT-jmdHNXYVHqunqKVHzTOmHjKXg9gKRuy600hZyfQZlHM8ewSWRcy8gPQ8ypAK6MT0Qa3MY_JjdpkO5w
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Cuidados Paliativos 

Cristina Belém e Maria Teresa França 

 

Os Cuidados Paliativos são cuidados activos, coordenados e globais. São dirigidos aos doentes em 

situação de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em fase avançada e progressiva, e às 

suas famílias. Tem o objectivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida, através da prevenção e 

alívio do sofrimento psicológico, social e espiritual. 

Os Cuidados Paliativos têm como Princípios e Valores:  

• A Afirmação da vida 

• A Morte como processo natural 

• Os Cuidados individualizados, humanizados e tecnicamente rigorosos 

• A Multidisciplinaridade e a Interdisciplinaridade 

• O Respeito pelos valores, crenças e práticas pessoais, culturais e religiosas 

(Lei nº 52/2012 de 5 de Setembro – Lei de Base dos Cuidados Paliativos) 

O Trabalho é realizado em Equipa e tem as seguintes Valências (complementaridade e integração no 

acompanhamento do doente):  

• Multidisciplinaridade – trabalhar com diferentes valências 

• Interdisciplinaridade – complementar diferentes valências para o mesmo fim (tratar o doente e 

a família como um todo) 

• Transdisciplinaridade – a equipa (todas as valências), a pessoa doente, a família, os cuidadores, 

os voluntários, todos em conjunto, de forma integrada, para o mesmo fim 

• Apoio mútuo  

• Unidade, continuidade e diferenciação de cuidados  

• Partilhar experiências e integrar estratégias 

• Tomada de decisões partilhada 

 

A imagem mostra os médicos e toda a equipa cirúrgica, na cidade de Córdoba, em Espanha, no hospital 

principal, reunidos num Círculo de Cura. Esta prática é realizada antes de qualquer cirurgia, e é através 

dela que a equipa usa a energia Reiki para garantir que a operação seja para o bem maior do paciente. 

Fonte: https://www.health-harmony.co.uk/reiki-in-or/ 

https://www.health-harmony.co.uk/reiki-in-or/
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O conceito de Dor Total 

“A dor é muitas vezes abordada pelos profissionais de saúde, segundo uma perspetiva meramente 

biológica, e portanto desprendida dos restantes domínios, que hoje sabemos, serem essenciais considerar 

para uma fiável avaliação e tratamento. Assim, através da Teoria da Dor Total, reconhecemos a influência 

psicológica, social, física e espiritual na experiência da dor.” 

Fonte: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/18515 

 

 

O Sofrimento Total envolve as seguintes áreas do doente: 

• Espiritual – Perda do Sentido da Vida, Arrependimentos 

O doente pode questionar-se: “Se perdi todos os meus papéis, qual o significado da minha vida?” 

• Social – Isolamentos/ Perdas 

• Físico – Dor “Total” , Debilidade, Cansaço 

• Emocional – Dependência, Fragilidade , “Peso” sobre a família 

 

 

 

 

O Modelo de Elizabeth Kübler-Ross ajuda-nos a compreender as diferentes etapas pelas quais o doente, 

em fase terminal da doença, passa: 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Barbosa, A., O Luto em Cuidados Paliativos, in Manual de Cuidados Paliativos, FMUL 

201 

 

Lidar com uma doença incurável, progressiva e incapacitante é um processo em várias etapas. Chegar à 

Aceitação é o objectivo. 

 

“Os corpos não sofrem, só as pessoas como seres totais sofrem” – (Cassel, citado por 

Barbosa, A. 2016) 

 

https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/18515
http://stopcancerportugal.com/2017/06/12/o-modelo-kubler-ross/
http://stopcancerportugal.com/2017/06/12/o-modelo-kubler-ross/
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A Pirâmide de Maslow mostra a hierarquia das necessidades humanas que levam a uma saúde mental 

positiva: 

 
 

Fonte: http://www.citiesthatwork.com/blog-renaissance/2016/6/30/applying-the-hierarchy-of-needs-

to-help-make-cities-that-work 

 

 

Esta hierarquia mostra-nos que a satisfação das necessidades fisiológicas (necessidades básicas) deve 

anteceder a satisfação de todas as outras, e a intervenção sobre elas deve ser feita de forma ascendente 

até ao topo, onde se encontram as necessidades de auto-realização. 

 

A privação das necessidades básicas, segundo a ordem da pirâmide, pode levar a uma base instável e 

conduzir à doença. A sua satisfação, pelo contrário, promove a homeostasia e o estado de saúde. 

 

(Zalenszki & Raspa, 2006; Crespo, 2009, cit. por Ferreira, A. p. 19) 

 

  

http://www.citiesthatwork.com/blog-renaissance/2016/6/30/applying-the-hierarchy-of-needs-to-help-make-cities-that-work
http://www.citiesthatwork.com/blog-renaissance/2016/6/30/applying-the-hierarchy-of-needs-to-help-make-cities-that-work
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Segundo alguns autores, a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Maslow pode ser adaptada aos 

Cuidados Paliativos e utilizada como uma ferramenta de trabalho, com o objectivo de se alcançar o 

máximo potencial humano nos cuidados (Zalenszki & Raspa, 2006; Crespo, 2009, cit. por Ferreira, A. p. 

19) 

 

Pirâmide das Necessidades de Maslow adaptada aos Cuidados Paliativos 
(Zalenski e Raspa, 2006, cit por Ferreira, A., p.19) 

 

Quando uma necessidade básica fundamental não se encontra satisfeita, a pessoa não é um todo 

completo (Crespo, 2009, cit. por Ferreira, A. p. 20).  

A necessidade não satisfeita é aquela que a pessoa experiencia como sendo um problema ou um sintoma 

com o qual necessita de ajuda, e a sua satisfação será tão importante consoante o grau que a pessoa 

atribui a esse mesmo problema ou sintoma. Quando a pessoa considera determinado problema como 

importante, então ele pode passar a constituir uma necessidade (Johnsen, Petersen, Pedersen & 

Groenvold, 2011, cit. por Ferreira, A. p. 20) 

A necessidade não preenchida, é aquela à qual falta o nível de suporte necessário para que seja entendida 

como suficiente para que o bem-estar óptimo seja alcançado (Carey et al., 2012, cit. por Ferreira, A. p. 

20). 

“Os Cuidados Paliativos pretendem uma abordagem global e holística do sofrimento do doente, 

abraçando a dimensão física, psicológica, social e espiritual, de modo a melhorar a sua qualidade de 

vida. 

Assim, é fundamental uma prestação de cuidados interdisciplinar, sendo o médico, o enfermeiro e a 

assistente social os elementos básicos da equipa, podendo ser chamados outros, em função das 

necessidades do doente” (Barbosa & Neto, 2010; Pascoal, 2010, cit. por Ferreira, A., p.26)  

Fonte: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/70517/2/30541.pdf  

  

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/70517/2/30541.pdf
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As necessidades podem surgir do interior da pessoa, ao percepcionar aquilo que sente e as necessidades 

que tem, e podem ser avaliadas pelo tipo de solicitações que apresenta. Podem ser identificadas pela 

percepção dos profissionais que a acompanham, ou resultar de comparações com outras pessoas 

(Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 2016, p.13) 

 

A prestação de Cuidados Paliativos adequados passa por uma avaliação intensiva e adequada das 

necessidades dos doentes, mas também das suas famílias, no que diz respeito ao controlo da doença, ao 

controlo dos problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais, e às questões relacionadas com a 

prática, fase final de vida e luto. E, embora esta avaliação, na maioria da vezes, seja de grande 

complexidade, deve ser tida em conta quando se fala em Cuidados Paliativos (Associação Portuguesa de 

Cuidados Paliativos, 2016, p.13) 

Fonte: https://www.apcp.com.pt/uploads/Ministerio_da_Saude_Proposta_vf_enviado.pdf 

 

Cuidados Paliativos no Acompanhamento do Doente 

 

•  “Dor Total” é a dor interpretada não somente como um fenômeno físico, mas como um sintoma 

de dimensões emocionais, sociais e espirituais. Isto quer dizer que, apesar dos mecanismos físicos 

que levam à dor serem exatamente os mesmos em todos os pacientes, o impacto que a dor 

provoca em cada um deles é único, uma vez que o contexto em que ela acontece é individual.  

 

Fonte: http://centrodeoncologia.org.br/noticias-cancer/voce-sabe-o-que-e-dor-total 

 

Isto mostra-nos que o conceito de sofrimento tem a ver com o significado que atribuímos à dor e 

aos sintomas físicos, os quais têm impacto nas diversas esferas da vida. As dores de parto de uma 

mãe que sabe que são essas mesmas dores que vão fazer com que possa ter o seu filho nos braços 

a seguir, são diferentes das dores que uma mulher experiencia quando tem um problema de 

saúde no útero, por exemplo. Há pacientes que dizem: “ Esta dor não deixa que eu seja pessoa, 

que conviva com os outros” – nestas situações, há uma ruptura total com a sensação de bem-

estar, bem como uma incapacidade em responder em todas as áreas da vida. 

 

• Dimensões Físicas, Emocional, Mental, Espiritual - os Cuidados Paliativos vêm o sofrimento do 

doente de uma forma global e holística, e, por isso, ao terem em conta estas dimensões, estão a 

permitir que a qualidade de vida do doente aumente. 

 

• Tendência Actualizante  - todos temos  a semente que nos faz ser capaz de lidar com os desafios. 

Há uma busca da luz interior, de caminhos e estratégias. 

 

• Sistemas de Autorregulação - o doente consegue lidar com a situação em que se encontra, 

através de processos e recursos internos, em vez de ficar numa atitude de passividade e 

condicionado pelos acontecimentos externos. 

 

  

https://www.apcp.com.pt/uploads/Ministerio_da_Saude_Proposta_vf_enviado.pdf
http://centrodeoncologia.org.br/noticias-cancer/voce-sabe-o-que-e-dor-total
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Acompanhar o Doente, com Reiki 

Como Terapeutas de Reiki devemos caminhar com a Pessoa, conscientes de que orientá-la no caminho 

para uma Vida Pacífica e Feliz, também é parte do nosso papel de Terapeutas. 

Neste caminho vamos também ver no outro as nossas fragilidades e questões interiores. Por isso, o 

Terapeuta de Reiki tem de se cuidar muito bem e estar consciente das suas questões. 

 

A Comunicação e a Relação com o Doente e a Família podem ser estabelecidos à Luz dos 5 Princípios de 

Reiki com: 

• Empatia 

o Compreender o outro 

o Terapeuta ferido 

• Aceitação Incondicional 

o Sem juízos de moral 

o Sem desculpar 

• Escuta Activa 

o Ir para além das palavras  

o Escutar com vontade e querer 

 

Reiki é a Arte Secreta de Convidar a Felicidade, e ensinar o doente e a família a viver os Gokai é muito 

importante: 

Só por Hoje 

 

1. Sou Calmo – é importante resolver as questões que estão por resolver com as outras pessoas, 

pois esta é uma das situações que mais afecta a paz do doente. 

 

2. Confio – a confidencialidade é estabelecida através da confiança no outro, por isso, tudo o que é 

partilhado connosco, deve ser respeitado e mantido apenas para nós. Devemos ter a mente e o 

coração predispostos para tal. Devemos confiar no Universo, no fluxo da vida, devemos confiar 

em nós e no Reiki. 

 

3. Sou Grato – mesmo no meio da crise há sempre algo de bom e é possível superar o dia de hoje. 

 

4. Trabalho Honestamente – por vezes os doentes podem questionar: “Acha que eu vou morrer?” 

Nestas situações devemos ser verdadeiros, pois a pessoa sabe a resposta e só precisa que sejamos 

honestos com ela. 

 
5. Sou Bondoso - ao sermos bondosos cultivamos, em nós, as emoções certas e deixamos de lado 

os sentimentos tóxicos. 
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Algumas palavras que podem Ajudar o Doente e a Família a fazerem o “Encerramento”: 

Amo-te 

Perdoa-me 

Perdoo-te 

Obrigada 

Adeus 

“Dizer adeus” é um papel muito importante para o terapeuta. Devemos ter presentes que não estamos a 

antecipar a morte, mas a ajudar o doente a desapegar-se e a encarar a sua transição. 

 

O Doente em Fase Final da Vida 

 

O luto é uma situação muito desafiante para todos os que acompanham o doente, porém, devemos 

considerar também que a pessoa que está a morrer, está a despedir-se de tudo, não só de todas as 

pessoas de quem gosta, mas de tudo o que fez e não fez, dos seus sonhos, das suas expectativas, e da sua 

própria identidade… 

 

Alguns Estudos 

 
➢ De referir que no Canadá foi feita uma experiência sobre a integração da terapia complementar, 

numa unidade hospitalar de Cuidados Paliativos, que mostrou que o Reiki, o Toque Terapêutico, 
a Massagem e a Aromaterapia, contribuem para a diminuição da dor, para o aumento da 
resiliência e da sensação de paz. 
Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24020920 

 

➢ Também o  estudo “A phase II to trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer 

patients” do Journal of Pain and Symptom Management mostrou que o Reiki contribui para a 

melhoria da Gestão de Dor e para a Qualidade de Vida. 

Estudo completo: 

http://animalreikialliance.com/resources/Pictures/A%20Phase%20II%20Trial%20of%20Reiki%20

for%20the%20Management%20of%20Pain%20in%20Advanced%20Cancer%20Patients.pdf 

 

➢ O artigo “Biofield Therapies for Symptom Management in Palliative and End-of-Life Care”, 

mostrou que as “Biofield Therapies” - Reiki, Toque Terapêutico e Toque de Cura - contribuem 

para uma melhoria na qualidade de vida e bem-estar e diminuição do stress associado a sintomas 

fisiológicos. 

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24259404 

 

Estudo Completo: http://elanvitalhealing.com/files/Henneghan--Schnyer-2015-ET-and-pall-and-

hospice-care.pdf 

 

❖ Ficou ainda como referência, o livro “Diálogo com a Morte” de Marie de Hennezel, que fala do 

exemplo de uma enfermeira que todas as noites se sentava ao lado dos doentes em fase terminal 

para beber uma chávena de chá e, curiosamente, estes eram os que pediam menos analgésicos. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24020920
http://animalreikialliance.com/resources/Pictures/A%20Phase%20II%20Trial%20of%20Reiki%20for%20the%20Management%20of%20Pain%20in%20Advanced%20Cancer%20Patients.pdf
http://animalreikialliance.com/resources/Pictures/A%20Phase%20II%20Trial%20of%20Reiki%20for%20the%20Management%20of%20Pain%20in%20Advanced%20Cancer%20Patients.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24259404
http://elanvitalhealing.com/files/Henneghan--Schnyer-2015-ET-and-pall-and-hospice-care.pdf
http://elanvitalhealing.com/files/Henneghan--Schnyer-2015-ET-and-pall-and-hospice-care.pdf
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Uma Reflexão sobre a Prática do Voluntariado  
Diogo Dias, Raquel Correia, Rosário Machado 

 

No Reiki, doar ao outro, é algo muito importante, pois é essa entrega que nos permite, enquanto 
praticantes, crescer interiormente e desenvolver a nossa sensibilidade perante nós e perante o outro. 
 
A prática do voluntariado e o amor incondicional, encontram-se intimamente conectados, na medida em 
que, para sabermos dar, precisamos saber receber. Na prática de Reiki, o amor incondicional reflecte a 
capacidade de nos doarmos sem esperar algo em troca, está ligado à maturidade, à sabedoria e à 
responsabilidade. 
 
O voluntariado é um serviço que presta apoio aos alunos que sentem a necessidade de receber Reiki, mas 
também está aberto a familiares e à comunidade. 

As práticas de voluntariado realizam-se: 
 

No 1º Sábado de cada mês 
 

• Voluntários: Rosário Machado e Paulo Costa 

• 10h às 12h 

• Tipo de tratamentos: 

o Praticantes que pretendem receber  

o Depressão 

o Problemas respiratórios 

o Ansiedade 

 

No 2º Sábado de cada mês 

• Voluntários: Diogo Dias e Vera Batista 

• 10h às 12h 

• Tipo de tratamentos: 

o Equilíbrio 

o Problemas respiratórios 

o Depressão 

o Ansiedade 

o Dependências 

o Experimentar (pessoas que querem experimentar) 

 

No 3º Sábado de cada mês 

• Partilha de Reiki na Associação: Isabel Couto e Raquel Correia 

• 10h00 às 12h00 

 

➢ A título de curiosidade, existe uma lista de músicas no Spotify, da Associação Portuguesa de Reiki, 

para as sessões e momentos de prática. 
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Entrega dos Prémios Hayashi e Usui, Prémios de Mérito a Voluntários 
João Magalhães 

 
No decorrer dos anos, A Associação Portuguesa de Reiki, tem vindo a identificar e a publicar monografias, 
estudos de caso e teses, nos quais o Reiki é ponto fulcral ou parte dos estudos realizados.  
 
Ao perceber-se a importância que estes trabalhos têm na nossa sociedade, foi instituido o Prémio Hayashi 
de Investigação, como forma de reconhecimento do esforço que muitos estudantes têm vindo a realizar 
para conseguir demonstrar os efeitos da Terapia Complementar Reiki nas várias disciplinas académicas. 
 
Este ano, os prémios foram entregues a Fernanda Afonso, Maria Amélia Ferreira, Dalila Isaura Monteiro 
e Cristina Cunha. 
 
O Prémio Usui corresponde a um reconhecimento pelo trabalho que vários profissionais desempenham 

“de forma meritória” na prática de Reiki. 

Este ano, o prémio foi entregue ao Fernando Eduardo, pelo seu trabalho no Desenvolvimento e União 

dos núcleos do Algarve. 

Prémio de Mérito a Voluntários 
 
Este prémio foi criado em 2007, por ocasião do VIII Congresso Nacional de Reiki, que se realizou no Porto. 
Este é um prémio de reconhecimento do praticante, pelo seu empenho, entrega, e doação ao outro na 
prática de Reiki e pretende motivar, cada vez mais, uma prática compassiva e de entrega à Missão que o 
Mestre Mikao Usui nos transmitiu: 
 

“A missão do Usui Reiki Ryoho é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a sua 
felicidade e a nossa.” 

Mikao Usui 
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➢ Para mais informações sobre: 

 

• Os Prémios Hayashi: 
https://www.associacaoportuguesadereiki.com/premio-hayashi/ 

 
• Os Prémios de Mérito a Voluntários: 

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/premio-voluntario-merito/ 
 

• A prática de Voluntariado na Associação Portuguesa de Reiki: 

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/?fbclid=IwAR1iwIQrk7vWLfVJvTUhrT2cSTYmgp

UDEM-ziSHvYfZvzoeNVK0xwEh0mVs 

 

https://www.facebook.com/pg/AssociacaoPortuguesadeReiki/events/?ref=page_internal 

 

 

  

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/premio-hayashi/
https://www.associacaoportuguesadereiki.com/premio-voluntario-merito/
https://www.associacaoportuguesadereiki.com/?fbclid=IwAR1iwIQrk7vWLfVJvTUhrT2cSTYmgpUDEM-ziSHvYfZvzoeNVK0xwEh0mVs
https://www.associacaoportuguesadereiki.com/?fbclid=IwAR1iwIQrk7vWLfVJvTUhrT2cSTYmgpUDEM-ziSHvYfZvzoeNVK0xwEh0mVs
https://www.facebook.com/pg/AssociacaoPortuguesadeReiki/events/?ref=page_internal
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Reiki no Fim de Vida  

Filomena Pessanha 

 

A Filomena é Coordenadora do Núcleo do Porto da Associação Portuguesa de Reiki e falou-nos um pouco 

sobre a sua experiência como voluntária e de como nos podemos cuidar e doar aos outros. 

 

Partilhou connosco que, quando prestamos cuidados a alguém, necessitamos de ser humildes, de 

respeitar o outro, de o ouvir e de sabermos comunicar. E, da mesma forma, para sermos bons voluntários 

em Reiki, precisamos saber ser, saber estar. Estar presente enquanto pessoa e enquanto voluntário. Ao 

aplicarmos Reiki, somos um canal de Energia e Amor e, por isso, é importante vivenciar e ser o exemplo 

dos Princípios da filosofia do Reiki, com tudo e com todos.  

 

Enquanto terapeutas, também precisamos de nos cuidar. É importante cuidar de quem cuida. Ao nos 

cuidarmos, também estamos a ser um exemplo para os outros. Cuido de mim, para cuidar do outro 

também.  

 

Quando não nos cuidamos, não somos bons instrumentos e, portanto, a energia não flui. Quando 

percebemos que estamos a fazer para além do que é equilibrado, devemos escutar o nosso corpo, pois 

mais vale parar e descansar um pouco, do que fazer demais e depois não estarmos realmente entregues. 

 

Na equipa de voluntários, por exemplo, há sempre essa atenção e, por isso, há encontros para que as 

dificuldades possam ser partilhadas, e para que todos possam também receber tratamentos de Reiki. 

 

Quando ajudamos alguém em fim de vida, estamos a fazer com que essa pessoa tenha alguma serenidade, 

alegria, e a confiança de que, na próxima visita, a iremos ajudar a ter momentos de afecto e relaxamento, 

e isso é muito especial. 

 

A Filomena partilhou connosco o testemunho da Gisela, uma rapariga que fez um transplante de medula 

óssea no IPO do Porto, e de como o seu acompanhamento com Reiki a ajudou  nessa fase da vida, 

tornando-a mais leve e positiva: https://www.youtube.com/watch?v=8HMnwptDzC4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8HMnwptDzC4
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Para reflectirmos  e desmistificarmos um pouco o tema da morte, a Filomena inspirou-nos com este 

bonito poema de Santo Agostinho: 

 

O momento em que perdemos alguém de quem gostamos, é um momento de grande dor, e o começo de 

uma nova fase, à qual precisamos de nos adpatar. É um momento de aceitação e de adaptação a uma 

nova realidade. É também um processo de readaptação pessoal que pode ser extremamente exigente e 

no qual o Reiki tem um papel muito importante. 

 

O luto engloba um conjunto de reacções a uma perda significativa e, através dele, somos confrontados 

com as diferentes fases da dor da perda, até à sua aceitação. 

 

O luto ocorre, não só, em situações em que perdemos um ente querido, mas também em situações de 

grande choque emocional, como doenças graves, um divórcio ou a perda de um emprego, por exemplo. 

São situações que causam um enorme sofrimento à pessoa que as vive. Sofrimento, esse, que pode ser 

variável de acordo com o grau de apego que a pessoa tem à pessoa que partiu ou à situação. 

 

Em situações como estas, a tristeza, a raiva, a negação, o choque, a perda de interesse por actividades  

que antes eram estimulantes, a sensação de vazio e até a culpa, são sentimentos que as pessoas em luto, 

frequentemente, experenciam. 
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À medida que o tempo passa, a angústia e a depressão começam a desaparecer, e o interesse por outros 
assuntos começa a surgir, ainda que o sentimento de perda nunca desapareça por completo. 

Todas estas emoções são naturais e não devem ser reprimidas nem apressadas, pois são elas que irão 
conduzir, naturalmente, ao processo de aceitação. É importante compreender que cada pessoa tem o seu 
próprio tempo para processar e se readaptar a todas as alterações que a sua vida sofreu. 

O tema da morte é ainda um tema tabu nos dias de hoje e, por isso, nem sempre é fácil lidar com ele 
como o processo natural que é, e, talvez por isso, a necessidade de voltar à vida que tínhamos 
anteriormente, seja vista como sinónimo de força e capacidade de ultrapassar as adversiidades. No 
entanto, é importante que estas fases sejam aceites e vividas no tempo e ao ritmo de cada um, pois este 
é um processo muito íntimo e pessoal. 

É importante perceber também se existe a necessidade de procurar ajuda para lidar com as emoções 
inerentes a esta fase.  

O Reiki, por ser uma terapia complementar de harmonização e de desenvolvimento pessoal, pode auxiliar 
muito as pessoas a passar pelo processo de luto de uma forma mais tranquila, na medida em que: 

• Ajuda no alívio do stress e da ansiedade  
• Promove a calma e o conforto de uma forma suave e não invasiva: a pessoa não necessita de 

falar, se não o quiser fazer  
• É um momento de paz, em que a pessoa que sofre se sente cuidada, e onde tem espaço e 

liberdade para expressar as suas emoções 
• Equilibra as emoções, através da libertação de bloqueios criados pela dor, e estimula a aceitação 

gradual da perda  
• Proporciona uma sensação de bem-estar e um maior autoconhecimento, que contribui para 

uma  maior capacidade de gestão interior do processo 

O Reiki não irá acelerar o processo de luto, nem é esse o seu objectivo. Irá, sim, auxiliar a pessoa a manter 
o equilibrio ao longo das diferentes fases, no sentido da aceitação, libertação e integração da dor e da 
perda, de uma forma mais tranquila e equilibrada. 

Como a Filomena referiu: “Não há Reiki em fim de vida, há Reiki enquanto há vida!” 

E, para finalizar, deixou-nos esta bonita mensagem: 

 

 

 

 

➢ Para conhecer o trabalho da Filomena mais detalhadamente, é possível consultar o seu blog em: 

 

• Reiki Studio Porto: http://www.reikistudio.pt/quem-somos/ 

 

o O Reiki e o Luto: http://www.reikistudio.pt/o-reiki-e-o-luto/ 

  

 

“Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria 

menor.” Madre Teresa de Calcutá 

 

 

http://www.reikistudio.pt/quem-somos/
http://www.reikistudio.pt/o-reiki-e-o-luto/
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Compreender as Glândulas Endócrinas  
Carla Páscoa 

 

O Sistema Endócrino é formado pelo conjunto de glândulas responsável por segregar hormonas para o 
sistema circulatório, através das Glândulas Endócrinas. São essas hormonas que regulam as actividades 
no nosso organismo.  

As Glândulas Endócrinas estão localizadas nas zonas dos nossos Principais Chackras e emitem-lhes 
energia, o que quer dizer que, qualquer disfunção que haja num dos chakras, afecta as glândulas 
correspondentes: 
 

• A Glândula Pineal, também conhecida como “olho da consciência”, encontra-se localizada 

no centro do cérebro, em forma de pinha. É responsável pela segragação da melatonina (hormona do 

sono e do ciclo da actividade em repouso) e actua no ciclo reprodutor dos seres humanos. Ao longo da 

vida, vai-se atrofiando e calcificando, tornando-se lenta na sua actividade (daí, as pessoas com mais idade 

terem necessidade de dormir menos horas). Esta glândula promove o equilíbrio da mente e, desde há 

séculos, que é considerada o “princípio da sede da alma” (Descartes).  

 

O seu Chakra correspondente é o Chakra da Coroa (7º chakra), que está relacionado com o cérebro. É o 

centro de ligação ao universo e o ponto de entrada da energia. 

 

• A Glândula Pituitária, também conhecida como Hipófise, encontra-se localizada na sela turca do 

esfenoide, abaixo do infundíbulo, o qual se liga através da haste hipofisiária. Esta glândula está dividida 

em duas partes, neuro-hipófise e adeno-hipófise.  

 

O Chakra correspondente é o Chakra da Terceira Visão (6º chakra), que fica situado no ponto em que as 

sobrancelhas tocam a cana do nariz, e está relacionado com os olhos e a intuição. 

 

• A Tiróide é uma glândula formada por dois lobos unidos por um istmo. Apresenta no seu interior 

diversos folículos, que são pequenas esferas com uma parede composta por uma única camada de células 

cúbicas. No seu interior encontramos a tiroglobulina (proteína que se liga à hormona tiroideia) e a 

calcitonina (hormona libertada pelas células parafoliculares), que é responsável por reduzir os níveis de 

cálcio no organismo.  

 

O seu Chakra correspondente é o Chakra Laríngeo (5ª chakra), que está localizado no ponto em que o 

pescoço toca no diafragma. Está relacionado com a voz, pulmões, garganta, nariz e ouvidos. 

 

• O Timo está localizado na parte superior do tórax, entre os pulmões e o centro do coração. É 

responsável pelo sistema imunitário e o seu tamanho vai mudando ao longo da vida, do nascimento até 

à adolescência. A partir daí, começa a reduzir de tamanho, sem que as suas funções sejam perdidas. 

 

O Chakra correspondente é o Chakra Cardíaco (4º chakra), que nos dá a capacidade de exprimir amor, e 

está também relacionado com a circulação sanguínea. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula
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• O Pâncreas é um órgão retro-peritonial de pequenas dimensões, localizado entre o estômago e  

duodeno. É uma glândula endócrina (segrega substâncias que são lançadas directamente na corrente 

sanguínea,)  e exócrina (segrega substâncias para fora do corpo) simultaneamente.  

 

O Chakra correspondente é o Chakra do Plexo Solar (3º chakra), que fica localizado mesmo abaixo da 

caixa toráxica. Está relacionado com a digestão e com as nossas emoções, e é um dos chakras que mais 

facilmente é afectado. 

 

• As Gônadas ou Glândulas Sexuais, são os ovários na mulher e os testículos nos homens.  

 

Os Ovários são dois órgãos com o tamanho aproximado de uma amêndoa, com a função de produzir 

óvulos que, quando fecundados, levam à formação do embrião. Durante o ciclo ovárico, lançam 

progesterona e estrogénios que são responsáveis pelo equilíbrio feminino.  

 

Os Testículos produzem os espermatozóides e encontram-se suspensos no interior do escroto. A 

testosterona é a hormona responsável pelo equilíbrio masculino. 

 

O seu Chakra correspondente é o Chakra Esplénico ou Sexual (2º chakra). Está localizado dois dedos 

abaixo do umbigo, e está relacionado com a nossa sexualidade, criatividade, objectivos de vida, alegria e 

sistema reprodutor. 

• As Glândulas Suprarrenais encontram-se localizadas sobre o pólo superior do rim e são um órgão 
retroperitoneal. Estão envolvidas numa cápsula de tecido conjuntivo, e são compostas por duas zonas 
distintas, a medula e o córtex.  
 
O Chakra correspondente é o Chakra da Raíz  (1º chakra), que está localizado na base da coluna vertebral, 
e encontra-se ligado aos nossos instintos de sobrevivência e à nossa capacidade de nos integrarmos com 
o mundo. 
 
Tal como o João refere no Grande Livro dos Chakras e a Anatomia Energética, para Edgar Cayce, um 
grande intuitivo Americano, as Glândulas Endócrinas eram consideradas o elemento natural no caminho 
de cura de qualquer doença e produziam energia para alimentar os nossos corpos mentais e espirituais. 
Assim, o homem era formado pelo Corpo Físico, Mental e Espiritual. 
 
Cayce considerava também que todas as glândulas estavam envolvidas na produção e circulação de 
sentimentos negativos, como o ódio e a raiva, o que nos mostra que todas as doenças surgem no nosso 
corpo através das secreções produzidas pelas glândulas. 
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Os Chakras e as Glândulas Endócrinas 

 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=glandulas+endocrinas+e+chakras&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=

A_wInV2tlsvBBM%253A%252CpeSDuem6qltkvM%252C_&usg=AI4_-kT3ET-

jhixTmIHIFMy6PJrzJV_xrQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI4p_evqDfAhWO4YUKHd1ACjcQ9QEwDHoECAUQBA#i

mgrc=A_wInV2tlsvBBM: 

 

  

https://www.google.com/search?q=glandulas+endocrinas+e+chakras&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A_wInV2tlsvBBM%253A%252CpeSDuem6qltkvM%252C_&usg=AI4_-kT3ET-jhixTmIHIFMy6PJrzJV_xrQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI4p_evqDfAhWO4YUKHd1ACjcQ9QEwDHoECAUQBA#imgrc=A_wInV2tlsvBBM
https://www.google.com/search?q=glandulas+endocrinas+e+chakras&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A_wInV2tlsvBBM%253A%252CpeSDuem6qltkvM%252C_&usg=AI4_-kT3ET-jhixTmIHIFMy6PJrzJV_xrQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI4p_evqDfAhWO4YUKHd1ACjcQ9QEwDHoECAUQBA#imgrc=A_wInV2tlsvBBM
https://www.google.com/search?q=glandulas+endocrinas+e+chakras&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A_wInV2tlsvBBM%253A%252CpeSDuem6qltkvM%252C_&usg=AI4_-kT3ET-jhixTmIHIFMy6PJrzJV_xrQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI4p_evqDfAhWO4YUKHd1ACjcQ9QEwDHoECAUQBA#imgrc=A_wInV2tlsvBBM
https://www.google.com/search?q=glandulas+endocrinas+e+chakras&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A_wInV2tlsvBBM%253A%252CpeSDuem6qltkvM%252C_&usg=AI4_-kT3ET-jhixTmIHIFMy6PJrzJV_xrQ&sa=X&ved=2ahUKEwjI4p_evqDfAhWO4YUKHd1ACjcQ9QEwDHoECAUQBA#imgrc=A_wInV2tlsvBBM
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Fórum da Terapia Reiki 

O Fórum da Terapia Reiki permitiu que fossem colocadas todas as questões sobre Reiki aos oradores do 

congresso: 

Que dicas nos poderia dar para alcançar a Felicidade Interior? 

 

O Jorge falou-nos de um conceito muito interessante, o da Inteligência Cardíaca, e de como o nosso 

coração não é apenas um músculo, o que me levou a pesquisar mais sobre o assunto. 

A inteligência cardíaca está ligada ao fluxo da consciência, da compreensão e da intuição, que 

experienciamos quando a mente e as emoções estão alinhadas com o coração. Ela pode ser ativada por 

meio da nossa intenção, da nossa vontade, e, quanto mais atenção prestarmos ao coração, ao que ele nos 

diz, e para onde nos guia, mais facilmente conseguiremos aceder a essa inteligência. 

Fonte: Revista online IM Magazine  

 

Ao estarmos centrados no coração, podemos experenciar um alinhamento com a nossa fonte mais 
profunda de inteligência intuitiva. Este alinhamento permite-nos autoregular os nossos pensamentos e 
emoções, e conduzir-nos a uma elevação da consciência. Isto acontece porque há um maior fluxo da 
informação intuitiva que vem até nós através do sistema energético emocional, passa para os sistemas 
mental e cerebral, e resulta numa conexão mais forte com a nossa voz interior mais profunda, a nossa 
consciência. 
Fonte: Cardio Emotion 
 
Isto mostra-nos que as nossas decisões não são só mentais e que é necessário que haja equilibrio entre a 

mente e o coração.  

 

O conceito de Inteligência Cardíaca pode ser aplicado na nossa vida de uma forma prática. Quando 

estamos a falar com alguém, por exemplo, podemos questionar-nos sobre se estamos a ouvir a pessoa 

com o coração e se estamos a falar com ela com o coração. É importante estarmos receptivos para aceitar 

as questões da outra pessoa e ter consciência, também, dos nossos confortos e desconfortos.  

 

O coração é a parte mais profunda e genuina de nós mesmos e, antes de tomarmos uma decisão 

importante, podemos olhar para as escolhas com o coração e tentar perceber qual o impacto que poderão 

ter em nós. Podemos percepcionar as sensações que cada possibilidade nos tráz e colocar algumas 

questões:  

❖ Estou a olhar para as hipóteses que tenho com o coração? 

❖ Consigo sentir de que forma cada uma delas ressoa em mim?  

❖ Consigo parar e olhar para dentro de mim antes de agir por impulso? 

❖ Sinto atrofiamento ou expansão quando penso nesta hipótese? 

“Investigadores de várias instituições demonstraram pela primeira vez nos anos 80 e 

90 que o sucesso na vida depende mais da capacidade individual de gerir com eficácia 

as emoções, do que da capacidade intelectual. Estas descobertas resultaram 

naturalmente na vontade das pessoas de saberem como conjugar emoções e 

inteligência.” (Revista online IM Magazine) 
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Como o Jorge referiu, nós temos a nossa intuição e devemos ouvi-la, e quando tem uma decisão 

importante para tomar, além de ouvir o coração, também é interessante entregar as coisas ao universo e 

deixar as coisas fluirem. Por vezes, queremos tanto controlar as coisas, que acabamos por condicionar o 

fluxo natural dos acontecimentos, “Fazemos tantos planos para a vida, que estragamos os planos que a 

vida tem para nós.” 

➢ Para saber mais sobre o conceito de Inteligência Cardíaca: 

 

• Revista online IM Magazine: https://www.magazineim.com/home/index.php/heart-

intelligence/?lang=pt 

 

• Cardio Emotion: https://www.cardioemotion.com.br/inteligencia-cardiaca-2/ 

 

O que dizer aos pais que nos perguntam “Porquê o Reiki”?  

Muitas vezes as pessoas procuram o Reiki porque querem uma solução mágica para as suas questões. 

Normalmente, os pais que levam os filhos às consultas, já começaram a receber Reiki anteriormente, por 

isso, a criança vai porque os pais a levam, pois todos precisam de ser tratados, e já têm confiança no 

trabalho que fazemos. A própria criança também percebe se pode confiar em nós ou não. Muitas vezes, 

nem precisamos de falar para que ela sinta confiança em nós. 

 

Relativamente ao Código de Ética, na prática de Reiki com crianças, o que devemos seguir? 

A Sílvia explicou-nos que não gosta de ter os pais no gabinete, pois a probabilidade da criança não contar 

o que se passa, por vergonha ou por medo, aumenta. Porém, caso se trate de crianças muito pequenas, 

os pais assistem à fase inicial da consulta e depois saem. Com a autorização dos pais, as sessões podem 

ser gravadas, mas só serão partilhadas com eles caso haja mesmo necessidade, uma vez que é muito 

importante que a criança sinta que pode confiar no terapeuta e que o que está a partilhar, fica apenas 

entre ela e o terapeuta. 

Na prática de Reiki com crianças, também é muito importante o terapeuta salvaguardar-se a si e ao seu 

espaço, por isso, é fundamental que os pais assinem uma ficha de consentimento informado. Deve haver 

sempre uma autorização, quer as consultas sejam realizadas na escola, quer sejam realizadas em 

gabinete, pois ao existirem autorizações assinadas, estamos assegurados enquanto terapeutas e estamos 

a cumprir a lei. No caso de pais divorciados, é bom que sejam os dois a assinar. 

O Reiki para crianças é muito especial, é algo muito sensível, e estas crianças estão a desenvolver a sua 

espiritualidade, que é algo tão importante, mas pouco comum. E a beleza do Reiki está também no facto 

de ele ser diferente para cada um de nós, por isso, devemos focar-nos em estarmos presentes e de 

coração com aquela criança. 

  

https://www.magazineim.com/home/index.php/heart-intelligence/?lang=pt
https://www.magazineim.com/home/index.php/heart-intelligence/?lang=pt
https://www.cardioemotion.com.br/inteligencia-cardiaca-2/
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Como podemos lidar com as situações em que pedimos aos nossos filhos para fazerem algo e eles nos 

ignoram? Eles não vêm com “manual de instruções” e, mesmo que viessem, o manual de um, não 

serviria para o outro…O que fazer? 

É importante ter presente que, enquanto pais e educadores, fazemos o melhor que conseguimos. Porém,  

podemos sempre fazer as coisas com uma eficácia diferente e em harmonia familiar.  

Para isso, é necessário que nos tornemos cada vez mais conscientes, pois muitas vezes, conhecemos muito 

bem o desenvolvimento físico dos nossos filhos, mas não conhecemos o funcionamento dos seus cérebros 

em termos neurológicos, e é muito importante debruçarmo-nos sobre esse aspecto.  

É muito comum acharmos que, quando lhes pedimos para fazer determinada coisa e eles não fazem, nos 

estão a ignorar e nem sequer nos ouvem. Porém, nestas situações, não devemos considerar que a criança 

nos está a desafiar ou a contrariar. Ela pode mesmo não conseguir fazer o que lhes estamos a pedir. Daí 

ser tão importante saber o que podemos pedir a uma criança tendo em conta a sua idade, uma vez que, 

neurologicamente, as conexões entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro não são 

como as de um adulto. Para que eles nos ouçam efectivamente podemos, por exemplo, chegar ao pé 

deles, colocar-lhes a mão no ombro, baixarmo-nos à altura deles, olhá-los nos olhos e explicar-lhes o que 

precisamos que façam naquele momento. Os pais precisam de ter confiança em si próprios e na sua 

intuição. Mesmo quando eles não querem vestir o casaco, ou não querem comer, temos de confiar que 

não o fazem porque sabem, eles também têm o seu instinto.  

Foi feito um estudo com crianças de dois anos, em que tinham um buffet à disposição, nos primeiros dois 

dias, só comeram batatas fritas e chupa-chupas. No terceiro dia, já comiam vegetais e hidratos de 

carbono, porque o corpo pede, é uma necessidade física. A criança tem o seu conhecimento interno e 

temos de confiar nele. 

Por isso, é muito importante que tenham uma boa formação até aos 10 anos, que lhes permita 
desenvolver uma boa auto-estima, uma boa capacidade de resiliência e de serem felizes, isto é mais 
importante do que o investimento de irem para a faculdade.  
 
Vi que no final da apresentação, ao falar dos doentes que partem, se emocionou. Queria perguntar-lhe 

como Aliviar o Sofrimento do Terapeuta de Reiki, quando este é cuidador de alguém que está em 

Cuidados Paliativos, e vê essa pessoa partir?  

Em situações como esta, percebemos que os desafios da existência daquela pessoa são diferentes dos 

nossos e, por isso, ganham uma outra dimensão. Daí ser tão importante sermos autênticos e lidarmos 

com os nossos desafios também. Nestas alturas, percebemos que aprendemos com a forma como o 

doente lida com o desafio.  

Os momentos finais são muito densos emocionalmente, a pessoa vai tendo a percepção de que a sua vida 

está a chegar ao fim, e isto é algo muito exigente, tanto para o doente, como para a família. Muitas vezes 

(doente e familiar), têm conversas que não são muito longas, mas que são de uma grande profundidade, 

e é através delas que, muitas vezes, são feitos pedidos de perdão e reconhecimentos. 
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O outro é o espelho de nós mesmos, e quando estamos a acompanhar pessoas nestes momentos, também 

estamos a ver as nossas questões. Por isso,  quando temos vivências como estas, tornamo-nos mais 

humanos, percebemos o que é ser-se humano, ser-se pessoa e, muitas vezes, só quando chegamos a estes 

“momentos- chave”, nos apercebemos disso.  

Todo este processo permite, a quem parte, ir em paz e, a quem fica, também.  Ao lembrarmo-nos da 

pessoa, vamos ter o foco nas coisas boas e  não nas coisas que ficaram por dizer, ou no perdão que ficou 

por expressar. 

 

Como fazer uma Limpeza Energética nos Espaços em que são prestados os Cuidados Paliativos?  

A limpeza pode ser feita como todos nós fazemos normalmente enquanto terapeutas de Reiki. Nesta área, 

trabalha-se numa esfera muito intensa de problemáticas e, por isso, a limpeza energética do espaço é 

mesmo muito importante.  

Quando estamos a trabalhar no domicílio da pessoa, devemos fazer também essa limpeza, e ter alguns 

cuidados, uma vez que, de certa forma, estamos a invadir o espaço da pessoa e devemos respeitar o 

enquadramento da família.  

Em termos de protecção energética, o mais importante é estar bem enraizado e com a mente no 

momento presente, esta é a melhor protecção. Enquanto terapeutas, somos um canal e a energia que 

flui, flui para o bem supremo daquela pessoa e, assim, a protecção está feita. A “mente aberta e o coração 

predisposto”, como nos ensina o João, são a maior protecção. Ao estarmos enraizados e com a mente 

focada, estamos protegidos e a energia flui, mesmo em ambiente hospitalar. Em situações em que 

estejamos mais limitados relativamente à aplicação de algumas técnicas, podemos, até, enraizar em casa, 

colocar a nossa intenção e lavar muito bem as mãos antes e depois da aplicação de Reiki. 

Para fazermos a limpeza do espaço, em determinados locais, podemos criar uma espécie de “tenda de 

atendimento” e alargá-la para o meio envolvente. Assim, estamos a tratar, não só a pessoa, mas também 

quem se encontram naquele local. Numa situação em que um marido, por exemplo, presta um cuidado 

integral e abrangente à mulher com cancro, devemos chegar aos outros elementos da família, e não só à 

pessoa que se encontra doente. O problema está, não só na pessoa, mas no envolvente relacional 

também. 

Quando trabalhamos com Reiki, estamos a trabalhar como uma constelação. Não somos dois seres 

holísticos, somos um. Há situações em que uma filha, por exemplo, não fala com o pai sobre a doença, e 

o que permite que resolvam as questões entre si, é a limpeza energética. Um cuidado e respeito profundo 

pela dignidade e vida humana. Isto mostra-nos que a limpeza vai para além do espaço. 
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Como lidar com uma pessoa que está com Doença de Alzheimer que, agora está bem e, logo a seguir, 

já não está? 

É muito importante tirar um curso na área da problemática que a pessoa tem para passarmos a ter uma 

maior consciência sobre aquela doença. O foco não deverá estar tanto na doença, que é o efeito, mas em 

cuidar da pessoa. Muitas vezes, nem sabemos, efectivamente, se a pessoa está mesmo com Alzheimer, 

por isso, vamos focar na pessoa e não na doença. Não sabemos até que ponto não se trata de uma falta 

de comunicação da pessoa com o seu Eu Superior.  

De referir que, tanto a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, como a Alzheimer Portugal, 

realizam cursos e workshops para que os cuidadores e familiares possam perceber e  lidar melhor com 

esta problemática: 

• https://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a&id=9c3b18

30513cc3b8fc4b76635d32e692 

 

• http://alzheimerportugal.org/pt/formacao 

 

A Prática em Gabinete é muito diferente da prática em Ambiente Hospitalar? As Técnicas são 

diferentes? 

Enquanto praticantes de Reiki temos o nosso saber técnico, no entanto, quando vamos a um Lar ou a um 

Hospital, é necessário que nos adaptemos  ao contexto. O Reiki é um método integrativo e a Medicina 

também está mais integrativa e reconhece a importância da relação entre o doente e o médico. E, cada 

vez mais, vê o doente como um todo e faz a utilização das abordagens terapêuticas mais adequadas a 

cada caso. Todos, médicos e terapeutas de Reiki, trabalhamos para o bem comum, para o bem-estar 

daquela pessoa. 

Contudo, há instituições em que não há abertura para a prática de Reiki e, quando assim é, devemos ser 

correctos e cumprir as regras. Nesses casos, podemos, por exemplo, dar simplesmente a mão à pessoa e 

deixar a energia fluir. 

O IPO é um exemplo em que é muito comum as pessoas não nos querem receber e, por isso, precisamos 

de ter uma sensibilidade extrema na forma como abordamos o outro. Devemos ter cuidado na ocupação 

do espaço do outro.  

 

Como lidar com a partida dos nossos pais quando estes têm uma Doença Oncológica? 

Faz-se o que se pode para ajudar, está-se presente, apoia-se. A pessoa vai ter vida enquanto tiver vida, 

não devemos fazer disso um velório, queremos presença e serenidade. Enquanto familiares, não devemos 

provocar dor, medo ou sofrimento. Somos cuidadores da alma, o que é diferente da medicina. Nós, 

enquanto terapeutas de Reiki, vamos trabalhar por baixo do iceberg. Há muita coisa que podemos fazer 

com o Reiki, através do olhar e do toque, porque não estamos com medo do fim, porque não é o fim, é a 

passagem para o outro lado. O estar e a presença são mesmo muito importantes.  

 

  

https://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a&id=9c3b1830513cc3b8fc4b76635d32e692
https://www.parkinson.pt/?lop=conteudo&op=4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a&id=9c3b1830513cc3b8fc4b76635d32e692
http://alzheimerportugal.org/pt/formacao
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A Utilização de Morfina em Doentes Terminais  

 

A Morfina deve ser utilizada para tratar a dor, para minimizar um sofrimento existencial, e em situações 

muito pontuais e específicas, e não para a sedação. Para isso, usam-se outras substâncias.  A morfina deve 

ser administrada de forma controlada e sem os efeitos secundários, para que a pessoa não fique pior do 

que estava. Para além disso, o peso dessa decisão deve ser partilhado entre a família, a equipa e o doente. 

A dor nem sempre é o que mais está presente e, por isso, o cuidador deve avaliá-la, tal como avalia outras 

situações, como a febre, por exemplo. 

 
A pessoa com dor deveria ter sempre uma resposta mas, infelizmente, ainda há práticas que estão muito 
longe daquilo que se deveria ser feito, e há famílias que estão sem esse apoio de rectaguarda, o que é 
muito duro. Elas têm o direito a esse apoio e têm de o reivindicar.  
 

Este é um assunto que ainda necessita de ser muito debatido, pois ainda há muitos mitos relativamente 

à utilização da morfina, wque fazem com que a pessoa possa não estar a usufruir dos cuidados que deveria 

e a que tem direito. 

 

A partir de quando é possível Iniciar o Voluntariado Reiki? 

A partir do nível 2 (independente do sistema) e com a realização de um workshop na Associação 

Portuguesa de Reiki para Voluntários. Os eventos da Associação são divulgados no Facebook (há um link 

para o grupo de voluntários) e no Instagram. O voluntário deverá ser Associado, para que possa seguir o 

Código de Ética, e para que esteja a par de algumas matérias importantes, como o comportamento nas 

instituições, as boas práticas e as técnicas de Reiki. 

Como é o Percurso de alguém que Não é Associado? 

• Primeiro, deverá aconselhar-se com o seu Mestre de Reiki. 

 

• Depois, deve ter o nível 2 (dependendo de Mestre para Mestre), pois neste nível já há uma maior 

aprendizagem e uma maior experiência naquilo que é a prática de Reiki. 

 

• É importante ter integrada a estrutura do Código de Ética da Associação Portuguesa de Reiki, 

através de formação específica em cada uma das áreas de intervenção, pois há situações em que, 

por exemplo, não nos é possível adoptar algumas posturas, como a aplicação de símbolos ou a 

realização de alguns gestos.  

 

➢ Para mais informações sobre a Prática de Voluntariado Reiki: 

 

• https://www.associacaoportuguesadereiki.com/voluntariado-reiki/ 

 

• https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2017/06/voluntariado-reiki-doacao-e-

responsabilidade/ 

 

  

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/voluntariado-reiki/
https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2017/06/voluntariado-reiki-doacao-e-responsabilidade/
https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2017/06/voluntariado-reiki-doacao-e-responsabilidade/
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A Aplicação de Reiki em Animais 

O animal deve receber Reiki, sempre que possível, em espaço livre e no local onde costuma estar, desde 

que se encontre em segurança. As posições para a aplicação não devem ser condicionadas. Podemos 

mesmo deixar o animal ir conduzindo a sessão e ir adaptando a aplicação de acordo com as posições em 

que se vai colocando, sendo esta, exactamente, uma das características da aplicação de Reiki em animais. 

 

Mensagem Final  

Para finalizar, o nosso querido João conduziu uma sessão de Reiki para o planeta Terra e para o nosso 
melhor amigo, desejando-lhe felicidade, alegria e coisas boas na vida, pois quando enviamos algo bom 
para alguém, também usufruimos disso. Por vezes, não desejamos essas coisas boas para nós, mas 
devemos fazê-lo. 
 
Deixou-nos, também, com a mensagem final de que, tendo mais ou menos consciência disso, todos 
estamos em grande sofrimento e, por isso, é mesmo muito importante que tentemos viver o mais em paz 
e harmonia possível. Relembrou-nos, ainda, de como Mikao Usui falava em confiança, confiança em nós 
e confiança no outro, confiança em nós e na vida, em saber viver. A insegurança de uns, influencia a 
insegurança dos outros, e não há razão para sermos inseguros, porque todos somos capazes. Devemos 
ter gratidão pelo que aprendemos com os outros e cultivar em nós a Bondade. Se não formos bondosos 
connosco e com os outros, então não vale a pena… 
 
Muito, muito obrigada a todos os que fizeram deste Congresso, um dia de partilha, aprendizagem e união! 

 
 

 


	 A Música dos 5 princípios para as crianças, criada pela Marta Silva, está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o3Z422ZfqwM

