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“Reiki é a arte secreta de convidar a felicidade” ~ Mikao Usui 

Programa de O Tao do Reiki 

Caderno de apoio às práticas do Tao do Reiki 
Muito obrigado por estares a usar este caderno. Ele foi construído como um guia de apoio ao teu 

trabalho ao longo de um programa do Tao do Reiki. Este guia está construído de uma forma muito 

simples. A sua estrutura é apenas de uma folha, a qual podes imprimir e duplicar para o número de dias 

necessários ao programa. 

Lembra-te que este espaço e tempo é teu, aplica o quarto princípio – sê honesto contigo mesmo. Essa 

é a grande pedra basilar para a nossa felicidade interior. Ao longo destes dias, indica as tuas questões, 

reflete, trata-te e deixa o Reiki fluir para a situação.  

Se te custar fazer, então permite-te fazer cada dia desdobrado em dois, três, cinco, o tempo que achares 

importante. Considera cada dia como um tema e assim será mais fácil. Não te preocupes por não estares 

a realizar este Tao do Reiki no seu período de tempo. A tua própria noção de tempo é que é importante 

e o sentires isso é fabuloso. No entanto, não deixes de praticar por estares atropelado pelos afazeres 

diários ou por “preguiça”. No que toca a mudarmos a nossa consciência, a projetarmos o nosso caminho 

para a felicidade, aí há que ter prioridades. Por vezes não nos apetece praticar Reiki, pensar, meditar 

sobre as questões porque elas são importantes e não estamos com a cabeça vazia o suficiente para o 

fazer. Então, permite-te esvaziar a cabeça. Na página seguinte, está uma técnica para te ajudar nesse 

processo. 

Se tiveres dúvidas sobre as técnicas apresentadas, fala com o teu Mestre de Reiki, é muito importante 

esclarecer qualquer questão. As técnicas estão além dos sistemas de ensino, elas são parte do Reiki e 

isso sim é importante. 

Nestes dias de trabalho interior, encara as tuas descobertas com alegria! Irás encontrar aspetos teus 

que são muito bons e que são muito maus. Tudo isso é impermanente. Se desenvolveres alegria quando 

encontras as coisas que não estão boas, então irás ter uma postura completamente diferente sobre as 

situações. O Reiki é espetacular! Ele indica-nos o que há a resolver. É preferível estarmos num caminho 

de sabedoria consciente que de ignorância inconsciente. Sorri, pois estás no teu caminho de sabedoria. 

Tem dias felizes e um excelente caminho, com Reiki, 
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Dia ___ 
Tema do dia 

 

 

 

 

O que tenho a refletir 

 

 

 

 

 

O que senti 

 

 

 

 

 

O que devo mudar 

 

 

 

 

 

Como devo mudar 

 

 

 

 

 

 

  



“Reiki é a arte secreta de convidar a felicidade” ~ Mikao Usui 

Programa de O Tao do Reiki 

Apoio às técnicas de Reiki 
Nos links a seguir, podem encontrar as técnicas de Reiki mais frequentes, que uso nos programas do 

Tao do Reiki. 

 Nentatsu Ho – o pensamento positivo 

 Hesso Chiryo – Técnica de desintoxicação, tratamento pelo umbigo 

 Anshin Ritsumei – praticar Reiki para um estado de perfeita paz e felicidade 

 Hatsurei-ho a Jóia do Reiki 

 Meditação Gassho para a paz interior 

 Kenyoku ho – técnica do banho seco 

 técnica chuva de reiki 

 Joshin kokyu ho a técnica da respiração 

 Enraizamento ou como enraizar 

 

 

Outros temas de interesse 
 

 Apoio a praticantes de Reiki nível 1 – a prática de autotratamento Reiki 

 Quando não fazer Reiki a outros 

 Reiki, dormir e os sonhos 

 A importância de praticar Reiki 

 que fazer com o excesso de energia num tratamento de Reiki 

 Como resolver questões entre reikianos 

 A intenção no Reiki 

 Caixinha de Reiki 

 A dúvida no Reiki 

 autotratamento de 21 dias o que é e a obrigatoriedade 

 Reiki à distância no autotratamento 

 

Para questões ou mais informações 
Podes sempre contactar-me pelo email taodoreiki@joaomagalhaes.com 

 

 

 

 

http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/06/nentatsu-ho-o-pensamento-positivo/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/06/hesso-chiryo-tecnica-de-desintoxicacao-tratamento-pelo-umbigo/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/06/anshin-ritsumei-praticar-reiki-para-um-estado-de-perfeita-paz-e-felicidade/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/07/hatsurei-ho-a-joia-do-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/09/meditacao-gassho-paz-interior/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/09/kenyoku-ho-tecnica-banho-seco/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/12/tecnica-chuva-de-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/04/joshin-kokyu-ho-a-tecnica-da-respiracao/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/04/enraizamento-ou-como-enraizar/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/04/apoio-a-praticantes-de-reiki-nivel-1-a-pratica-de-autotratamento-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/03/quando-nao-fazer-reiki-a-outros/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/03/reiki-dormir-e-os-sonhos/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/03/a-importancia-de-praticar-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/03/o-que-fazer-com-o-excesso-de-energia-num-tratamento-de-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/03/como-resolver-questoes-entre-reikianos/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/01/a-intencao-no-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2014/01/caixinha-de-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/11/a-duvida-no-reiki/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/11/o-autotratamento-de-21-dias-o-que-e-e-a-obrigatoriedade/
http://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/11/reiki-a-distancia-no-autotratamento/
mailto:taodoreiki@joaomagalhaes.com

