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Em 2018 escrevemos muitos artigos sobre a melhoria 
dos relacionamentos humanos e para este ano de 2019 
estamos a trabalhar os aspetos do desenvolvimento 
da consciência e harmonia na vida.

No nono número da Revista Usui vamos debruçar-nos sobre alguns 
tópicos destes temas tão importantes, sempre com muito Reiki. 
Temos ainda muitos artigos de projetos que estamos a desenvolver e 
partilhas dos alunos. 

No próximo número de 2019, queremos remodelar a revista, prin-
cipalmente com o foco numa vida mais saudável, tendo dicas para 
alimentação e estilos de vida alternativos e começamos já este 
número com um pequeno sabor desses tópicos. Se és aluno do CENIF 
e quiseres participar ativamente na revista, contacta-nos.

Como viagens de grupo, iremos aos Açores em Junho e regressaremos 
ao Japão no final de Agosto, podes contatar-nos para mais informa-
ções sobre estas viagens abertas a todos, praticantes ou não de Reiki, 
ou diretamente com a Filipa Lourenço.

Queremos agradecer a todos os que contribuíram com artigos para 
esta revista e também a ti que a lês, esperamos que te auxilie num 
caminho mais pacífico e feliz.

Só por hoje, tem um novo ano em harmonia e alegria!

João Magalhães e Sílvia Oliveira

2019...
TRABALHAR UM 
NOVO ANO EM 
HARMONIA

臼
井



USUI6

ESPECIAL REIKI 
PARA UM NOVO 
ANO



Prática de Reiki - CENIF 7



USUI8

Quando um ano começa a terminar, iniciamos a lista 
das resoluções de ano novo que pretendemos. Parece 
que já sentimos aquela oportunidade de recomeçar 
ou começar algo novo e é verdade, existe mesmo essa 
oportunidade.

Porque não agarrarmos as resoluções de ano novo 
também através da prática de Reiki?

CINCO DICAS DE REIKI PARA AS RESOLU-
ÇÕES DE ANO NOVO

Quero partilhar contigo cinco dicas das nossa prática 
do Usui Reiki Ryoho para te auxiliar com as resoluções 
de ano novo. São elas:

• Autotratamento;

• Meditação;

• Atitude Positivo;

• Filosofia de Vida;

• Voluntariado.

Estas cinco dicas, tenho a certeza, irão empoderar-te, 
dar mais força, harmonia e equilíbrio para que cum-
pras outras resoluções de ano novo nos mais variados 
campos da tua vida.

ALGUMAS DICAS DE REIKI 
PARA O TEU ANO NOVO

REIKI PARA AS RESOLUÇÕES DE 
ANO NOVO – 5 DICAS ÚTEIS

Reiki, em primeiro lugar, será para a tua tomada de 
consciência e é isso mesmo que iremos trabalhar em 
cada uma das dicas que teremos de seguida.

CUIDAR DE MIM MESMO – 21 DIAS DE 
AUTOTRATAMENTO
• A prática de Reiki implica que devemos ter um olhar 

especial para nós mesmos, ou seja, devemos saber 
cuidar de nós e aplicarmo-nos nessa tarefa (o quarto 
princípio). Assim, porque não recomeçares um pro-
cesso de 21 dias de autotratamento?

• Coloca corretamente a tua intenção para cada dia 
de autotratamento. Observa o que queres realmente 
mudar.

COMEÇAR A MEDITAR

A meditação está intimamente ligada à prática de Reiki 
e o Mestre Usui tinha duas formas de o fazer:

• Meditar ancorando na respiração

• Uma forma de cultivares a mente vazia é através 
do foco na respiração, mantendo a tua atenção em 
cada movimento que o teu corpo faz quando o ar 
entra e o ar sai, quando a energia se acumula e espa-
lha pelo corpo. Vivencia a técnica Joshin Kokyu Ho.

MEDITAR NUM ENSINAMENTO
• Uma prática também comum era a reflexão através 
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dos 125 poemas do Imperador Meiji.

• Começar a meditar pode ser uma excelente resolução 
de ano novo e algo a levares como prática para toda a 
tua vida. Meditação não é posições esquisitas, é uma 
atitude de concentração com determinada intenção. 
Vale a pena entregares-te à prática, pouco a pouco e 
verás como consegues.

PRATICAR COM ENTUSIASMO
• Ter uma atitude positiva é tão importante quanto prati-

car com entusiasmo, isto quer dizer que um praticante 
de Reiki precisa ir construindo um outro olhar sobre a 
vida.

• Observar os nossos limites ou as condições que ainda 
nos trazem desequilíbrio e desarmonia, que por vezes 
se manifestam em doença, é algo de extraordinário. 
Trazer consciência sobre as questões é positivo, mas 
a forma como te apegas a essas questões ou tens um 
entendimento para as resolver, fará toda a diferença.

• Quando praticamos o Usui Reiki Ryoho com entu-
siasmo obtemos mais resultados, não porque Reiki 
é melhor que qualquer outra coisa, mas porque nós 
estamos a fazer algo que nos faz sentido.

• O teu entusiasmo é que irá assegurar a continuação, a 
progressão e a disciplina necessária. Ao teres como re-
soluções de ano novo realizares a prática com entusias-
mo, estarás também a levar essa força e energia reno-
vada a tantos outros objetivos que tens pela vida fora.

VIVER OS PRINCÍPIOS
• O mais extraordinário na prática de Reiki é a nossa 

filosofia de vida que, em parte, reflecte-se nos cinco 
princípios de Reiki.

• Tudo começa com Só por hoje e as tuas resoluções de 
ano novo precisam ter esta atitude, compreender que 
cada coisa deve ser vivida no seu momento e um dia 
de cada vez. Sabemos que vamos projetar-nos para 
o futuro e reviver o passado, mas a nossa atenção no 
momento presente trará toda a diferença para o que 
fazemos e a forma como vivemos.

• Viver com uma filosofia de vida é ter uma bússola 
orientadora que nada afecta as tuas crenças, mas que 
por vezes ainda as reforça e valida. Criar harmonia, 
confiança, fazer crescer a gratidão, honestidade e vi-
ver uma vida de bondade, traz-nos o entendimento 
do que é uma vida pacífica e feliz.

• Praticar voluntariado

• Algo que estimulamos muito, principalmente a partir 
do segundo nível é a prática do voluntariado, ou seja, 

a doação da terapia Reiki a outros. No CENIF 
tanto o fazemos através dos sábados voluntá-
rios, que são projetos dos alunos de nível 2 e 3, 
como também através do Hospital Itinerante de 
Reiki.

• A doação na verdade começa também no pri-
meiro nível nas aulas. Quando alguém não se 
sente bem, todos praticam Reiki para o auxiliar 
e este é o espírito de construir atitudes positivas 
e um mundo melhor, não só interior, mas tam-
bém exterior.

• Porque não colocares como resoluções de ano 
novo o voluntariado? Temos mesmo muito para 
fazer para muitas áreas, é só mesmo propores-te.

As resoluções de ano novo são sempre um desejo 
de mudança que temos. Umas vezes consegui-
mos, outras nem por isso. Talvez nem sejam o mais 
importante para nós, mas o que é verdade é que 
tudo o que é interior, de mudança de consciência, 
dá muito trabalho e requer grande resiliência.

Por isso mesmo, observa bem as tuas resoluções 
de ano novo, reflete com os cinco princípios e tem 
uma atitude positiva. Se assim for, de certeza que 
as cumprirás. Lembra-te do esforço dos 21 dias 
de autotratamento, a disciplina é necessária para 
tudo na vida, mas deve ser feita com entendi-
mento e alegria.
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COMEÇAR UM NOVO ANO 
SEM DÍVIDAS
Sempre que se chega um final de ano 
fazemos uma revisão e nada melhor que 
terminar e começar um novo ano sem 
dívidas, mas estas dívidas não têm que ser 
necessariamente monetárias.

Quando começamos a seguir a filosofia de vida do 
Usui Reiki Ryoho, compreendemos que há coisas que 
precisamos saber desapegar, pois estaremos ou a 
sobrecarregar-nos com dívidas ou a criar dívidas aos 
outros.

A dívida implica que há algo a dever, algo que foi feito 
ou pedido que necessita de um equilíbrio para todas 
as partes. Quando criamos a energia de uma dívida, 
ela pode prender-nos a um determinado tempo e 
impedir-nos de avançar com a vida. Como se pode 
explicar isto?

Em muitas coisas da nossa vida nós temos tendência 
a procrastinar, adiamos, adiamos e adiamos ainda 
mais um pouco. Ou por esquecimento, ou por achar-
mos não ser importante ou ainda porque não temos 
capacidade no momento para lidar com a situação, 
quer seja por medo, por indecisão ou apenas porque 
estamos a ser irresponsáveis, não queremos assumir 
um compromisso.

Quando isso é traduzido para o campo da dívida, 
podemos começar a compreender porque algumas 
coisas não se movimentam mais – por vezes andamos 
a carregar muitas dívidas na nossa mente e no nosso 
coração.

Quantas mais carregamos, mais parados ficamos.

É por isso mesmo que devemos libertar-nos das dívi-
das, mesmo que sejam aquelas de dizer um obrigado 
ou de pagarmos €20.

O mesmo conceito se aplica para a criação de dívidas 
que levamos para o outro. Há alturas em que criamos 
condições de dívidas quando a pessoa nunca nos 
pediu isso e este aspecto é também muito importante 
de sanar, pois estás a apegar-te a uma pessoa e fazes 
com que a energia estagne aqui.

Como observar os cinco princípios para começar um 
ano novo sem dívidas

Uma boa forma de começares o teu ano novo sem 
dívidas é compreenderes todo este conceito através 
dos cinco princípios.

SÓ POR HOJE

Neste preciso momento, faz uma revisão do que achas 
que deves aos outros e do que achas que os outros 
te devem a ti. Pesa essas dívidas. Em relação às tuas, 
sabes o que deves fazer, em relação às que os outros 
têm para contigo, serão realmente importantes? Há 
apego? De que forma isso te condiciona a vida?
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SOU CALMO

Criar harmonia significa não gerar dívidas, tudo está bem. 
Observa esta questão das dívidas em relação à harmonia 
na tua vida e de que forma isso te tem perturbado.

CONFIO

Se estás a adiar o pagamento de dívidas é porque? 
Apenas questões financeiras ou porque há uma outra 
atitude encoberta? Esta reflexão poderá também tra-
zer uma grande serenidade à tua autoconfiança.

SOU GRATO

Que lições tens a aprender com as dívidas que foste 
acumulando, o que achas que há a mudar com o ano 
novo?

TRABALHO HONESTAMENTE

Sê diligente a resolver as tuas dívidas. Se não o és isso 
acontece porque?

SOU BONDOSO

Resolver as dívidas poderá ser um ato de bondade, 
de valorização dos outros ou até mesmo de perdão. 
Como te sentes perante esta perspetiva?

Para terminarmos esta reflexão, principalmente se te 
sentes um pouco desorientado na vida, há algo que 
te pode ajudar a compreender o caminho, isso é uma 
simples questão: A vida é única, como poderás pagar à 
vida pela vida que tens?

A prática de Reiki auxilia-nos principalmente a des-
pertar a consciência, é por isso mesmo que o nosso 
caminho tem tudo a ver com “A Arte Secreta de Convi-
dar a Felicidade“.
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SOFRER POR AMOR – 
COMO REIKI NOS PODE 
DAR UMA PERSPETIVA
Sofrer por amor é algo que não é apenas o 
registo da adolescência, muitas vezes esse 
padrão continua ao longo da nossa vida e, 
de uma forma ou de outra, acabamos por 
sofrer por amor. Como a prática de Reiki 
nos pode auxiliar a ter uma perspetiva 
mais saudável sobre o amor e como evitar 
esse sofrimento?

Tudo começa quando somos ainda pequeninos. 
Quando não temos atenção sofremos pois não temos 
capacidade por nós mesmos de suprir as nossas 
necessidades do momento. Não temos capacidade 
para perceber se são boas ou realmente necessárias, 
mas sabemos, ou melhor, sentimos, que o que preci-
samos é urgente. Estas necessidades poderão ser o 
afeto e a atenção, ao que chamamos commumente de 
amor.

Quando em crianças sentimos falta de amor, esse 
vazio poderá criar em nós apego ao que sentimos falta 
e a ilusão de que realmente essa falta existe. Isto quer 
dizer que o amor poderá existir por parte de outros para 
connosco, mas não quer dizer que nós somos capazes 
de o aceitar, reconhecer ou ter o entendimento que ele 
é o que procurávamos e por isso mesmo, é o que nos 
basta.

COMO IDENTIFICAR O SOFRER POR AMOR

Se estás a sentir que algo falta na tua vida e nada tem 
a ver com uma missão de vida ou caminho, então 
poderás estar a sofrer por amor. Isto significa que há 
algo que falta em ti, algo a que pedes atenção, afeto, 
carinho, compreensão, apoio. Não quer isto dizer que 
seja até a necessidade de uma relação amorosa com 
outra pessoa, ou de uma relação sexual, mas pode 
haver sim uma falta de amor em determinado aspecto 
da tua vida. Reflete então sobre as seguintes questões:

• Sentes-te incompreendido?

• Achas que ninguém te apoia nas tuas decisões?

• Há um vazio no teu peito?

• Sentes falta de alguém (mesmo que tenhas um re-
lacionamento)?

• És uma pessoa que não baixa as defesas?

• Preferes ser duro que admitir uma necessidade so-
bre algo?

• Custa-te pedir ajuda?

• Achas que o teu lugar não é aqui?

• Apesar de seres alegre, há sempre um ruído de fun-
do de tristeza?

Estas questões são apenas meros exemplos que 
poderás desdobrar em muito mais, ajudando-te a 
compreender se estás a sofrer por amor. Se sim, sig-
nifica que algo que consideras muito importante, está 
em falta na tua vida. Mas como poderás preencher 
essa ausência?
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SOFRER POR AMOR E A PERSPETIVA DA 
PRÁTICA DE REIKI

Se o amor está em falta na tua vida, na prática de Reiki 
temos algumas indicações que te poderão auxiliar a 
compreender o que se passa contigo e o que poderás 
fazer para suprimir esse sofrimento.

O Mestre Usui indicava que o seu método implicava 
um trabalho interior, que era um processo evolutivo 
e que serviria para convidares a felicidade. Isto quer 
dizer que a tua procura não está fora, não nos outros, 
mas sim em ti mesmo.

Ao longo da vida, vamos compreendendo que não 
é nos outros que precisamos encontrar amor. Se o 
encontrarmos, será muito bom, principalmente se o 
soubermos retribuir, mas o importante é sabermos 
descobrir o amor em nós próprios. É uma espécie de 
arqueologia interior que precisamos fazer pois este 
amor a que podemos chamar de amor próprio, é ver-
dadeiramente aquele que nos pode aliviar de sofrer 
por amor.

Para nos ajudar nesse caminho, o nosso querido Mes-
tre Usui indica cinco orientações que começam por 
uma atitude essencial:

SÓ POR HOJE

A quantidade de coisas na cabeça distância nos dos 
outros mas a ausência de propósitos leva-nos a ansie-
dade, ciúmes e obsessão. Só por hoje significa que 
estaremos presentes, atentos, conscientes. Compreen-
demos que a nossa cabeça não precisa estar cheia de 
coisas e as que tiver devem ser avaliadas – serão posi-
tivas ou negativas?

SOU CALMO

Se sofro por amor como isso vai contra a harmonia que 
eu quero? De que forma considero que alguém não me 
dá algo e se é realmente esse o problema? O que eu 
dou e o que eu tenho em mim? Será mesmo assim?

CONFIO

Se quero ter confiança em alguém, em primeiro lugar 
tenho que ter confiança em mim mesmo. Terei?

SOU GRATO

Amor implica gratidão. Não e dívida, mas é a sere-
nidade de compreender como algo é bom e maior 
gratidão terei se reconhecer que tudo o que procuro, 
também eu sei ter em mim e para mim.

TRABALHO HONESTAMENTE

Será que tenho trabalhado de forma diligente na 
minha arqueologia interior?

SOU BONDOSO

Bondade e amor tem tudo a ver um com o outro. Se 
não sou bondoso para comigo, também não sou capaz 
de amar – a mim mesmo e aos outros. Como o poderei 
fazer?

A prática de Reiki não te dá respostas, traz-te questões 
e são essas que, quando bem colocadas, te trazem 
uma grande elevação da consciência.

Os cinco princípios de Reiki são pilares de força interior 
e podem ajudar-te a redescobrires-te, a entenderes 
melhor o sofrer por amor que sentias e ainda a ultra-
passar esse sofrimento pela prática consciente. Além 
destas reflexões, do autotratamento que poderás fazer, 
principalmente com o chakra cardíaco, podes ainda 
aplicar a respiração das nove purificações que encon-
trarás em O Grande Livro dos Chakras e da Anatomia 
Energética.
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O DESEJO, REIKI E O 
CHAKRA CARDÍACO
Todos nós temos desejo e é algo que faz 
parte da humanidade desde os primórdios 
da nossa evolução. O desejo é algo tão 
profundamente enraizado em nós mes-
mos que tanto pode ser destruidor como 
algo de inspirador e motivador.

O que poderá Reiki ter a ver com o desejo e como ele 
se manifesta nos nossos centros de consciência?

Algo que se quer pode mover-nos. Quando quero 
praticar Reiki para o meu equilíbrio, estou a cultivar 
um desejo de bem querer para mim. Quando quero 
entregar-me ao voluntariado para auxiliar os outros 
incondicionalmente, estou a cultivar um desejo de 
bondade.

Estes dois exemplos caracterizam o aspecto positivo 
de querer algo, de desejar ou ter desejo por algo. Neste 
caso focamos no nosso bem-estar, que é imperativo 
para uma vida equilibrada e na doação aos outros, 
que é também importante para uma sociedade equi-
librada e participativa.

Quando pratico Reiki para desejar ganhar dinheiro, 
estou a ter um desejo neutro, que dependerá do que 
vou fazer com este pensamento. Se pensar em tra-
balhar honestamente, cumprindo os cinco princípios 
e também doando a quem não tem possibilidades, 
estou a cultivar um desejo positivo. Se apenas dese-
jar ganhar dinheiro porque por aqui parece ser fácil, 
então estou a cultivar um desejo muito negativo, pois 
irá afectar a saúde, bem-estar, harmonia e equilíbrio 
de outros, tendo um ato irresponsável.

Quando pratico Reiki para que tudo me corra bem, 
em tudo o que faço, não estou a ter um bom desejo. 
Parece contraditório, não é, mas na verdade eu posso 
estar a cultivar em mim um desejo que não é o mais 
correto.

Isto acontece porque estou a colocar o meu desejo 
além do meu esforço de mudança de consciência. 
Lembrando as palavras do Mestre Usui sobre o seu 
método:

Os ensinamentos do Usui Reiki Ryoho para a tua 
evolução

E ainda

A arte secreta de convidar a felicidade.

Reforçado com:

Para a melhoria do Corpo e da Mente.

Tudo isto representa o grande trabalho interior que 
temos a fazer com a nossa prática e isto representa 
colocar o desejo segundo uma perspetiva correta. E que 
perspetiva o Mestre Usui nos indica para seguirmos?
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Só por hoje,
Sou calmo
Confio
Sou grato
Trabalho honestamente
Sou bondoso

Através dos cinco princípios de Reiki encontramos um 
bússola interior que nos pode guiar através do enten-
dimento do nosso caminho e missão de vida.

Podes avaliar o teu desejo, segundo os conceitos des-
tes cinco princípios. Será que o teu desejo serve para 
promover a harmonia? A confiança? Há gratidão? 
Existe honestidade? Bondade?

Através destes pilares da nossa vida, compreendemos 
o nosso verdadeiro desejo. Também na prática de 
Reiki, por vezes damos um outro nome ao desejo – a 
intenção.

A intenção é a direção que colocamos à energia, por 
exemplo: “Que a energia me auxilie a estar em harmo-
nia”, ou “que Reiki me ajude a acalmar as emoções”. 
Esta intenção ou desejo nada tem a ver com um apelo 
a algo superior como Deus, mas sim uma orientação 
específica para o tipo de energia, efeito e resultado 
que pretendemos alcançar.

O DESEJO E O CHAKRA CARDÍACO

Ao longo de muitos anos de prática terapêutica, fui 
observando onde residem os vários tipos de dese-
jos. Eles centram-se em determinados centros de 
consciência, ou seja, Chakras e dependem das carac-
terísticas que têm, pois cada centro de consciência 
tem uma vibração muito específica, no entanto, há um 
chakra muito peculiar, onde reside a maior parte dos 
nossos desejos ou da causa dos nossos desejos – o 
Chakra Cardíaco.

Aqui reside o amor, a bondade, tudo o que são os 
grandes valores da humanidade, mas também neste 
chakra residem aspectos inversos como a ganância, 
a inveja, o ciúme. Então, para tratares o teu desejo, 
observa sempre o teu Chakra Cardíaco. Para reforçares 
o teu bom desejo, reforça também o Chakra Cardíaco, 
dando-lhe força, equilíbrio e uma cada vez maior 
humanidade.

Poderás ler mais sobre os centros de consciência e 
sobre todo este trabalho de elevação em O Grande 
Livro dos Chakras e da Anatomia Energética.



USUI16

LIVRE ARBÍTRIO – REIKI E 
PENSAMENTOS
Por vezes há um certo de receio de que a prática de 
Reiki possa interferir com o livre arbítrio de cada um. 
Este é um tema muito importante pois a liberdade 
individual e colectiva é muito importante. Para com-
preendermos corretamente este contexto, precisamos 
ter um entendimento claro do que é o livre arbítrio e 
do que é Reiki.

COMO REIKI (NÃO) INFLUENCIA O LIVRE 
ARBÍTRIO

O livre arbítrio é a capacidade que cada indivíduo tem 
de tomar decisões por si próprio, é ser o seu próprio 
árbitro, julgando cada situação segundo o seu próprio 
entendimento, assim como cada ação que faça. É uma 
decisão livre e sua, desapegada da ética ou moral. A 
ética e a moral farão parte da educação formal ou 
informal de cada indivíduo e através de valores e códi-
gos de conduta, levarão a que tome consciência dos 
seus atos para que cada ação sua não seja contra a 
sua própria natureza ou bem estar comum.

Reiki é um método terapêutico natural, baseado na 
Energia Universal que tudo permeia, chamada de 
Reiki em japonês. É um método fundado sobre uma 
filosofia de vida que incute valores que são como uma 
bússola para a vida do praticante. Neste método, o 
fundador, Mikao Usui, instituiu também uma missão:

A MISSÃO DO USUI REIKI RYOHO É 
GUIAR PARA UMA VIDA PACÍFICA E 
FELIZ. CURAR OS OUTROS, MELHORAR 
A FELICIDADE DOS OUTROS E A SUA 
PRÓPRIA.

Os praticantes de Reiki aprendem várias técnicas tera-
pêuticas, incluindo o autotratamento, que é a técnica 
para tratarem de si mesmos e práticas de tratamentos 
a outros, que inclui técnicas como o envio de Reiki à 
distância, técnicas para o cultivar o pensamento posi-
tivo, a desintoxicação, entre muito outras.

Reiki é uma energia vital, a mesma energia que encon-
tramos na natureza, nos nossos corpos, em tudo o que 
existe. O Mestre Usui indicava que:

TUDO NO UNIVERSO POSSUI REIKI SEM 
EXCEPÇÃO ALGUMA.

A energia vital é algo de passivo, nós não conseguimos 
empurrar vitalidade para ninguém, então, qualquer 
pessoa que queira receber Reiki, terá mesmo que o 
querer, consciente ou inconscientemente, ou seja, só 
mesmo ela poderá aceitar recebê-la ou não. Isto vai de 
acordo com o livre arbítrio de cada um, ou seja, cada 
pessoa é que decide por si mesma, tem em si essa 
única decisão. Se algo acontece que seja uma energia 
forçada, então não é Reiki, nada tem a ver com a nossa 
prática.
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O próprio praticante tem então que estar regido por uma 
perspetiva clara do que é a prática – ele tem os cinco prin-
cípios e muitas indicações do Mestre Usui que o devem 
guiar sempre por um caminho correto, assim, o praticante 
sabe que nunca fará nada para alterar o comportamento da 
pessoa, mas sim para proporcionar boas condições à har-
monia e equilíbrio para a vida da pessoa.

Há um exemplo muito claro que nos poderá ajudar a obser-
var toda esta situação.

Imagina que estás dentro do combóio e vês alguém escor-
regar e cair para trás. O combóio vai partir, não podes sair. 
Algumas pessoas riem-se da situação porque é o que mui-
tas vezes fazemos sem termos vontade, outros ficam muito 
preocupados, mas parados nos seus lugares e alguém vai 
ajudar presencialmente aquela pessoa (esperamos nós). 
Cada um deste tipo de pessoas tem um pensamento. 
Cada pensamento tem uma energia. Quando eu penso em 
alguém, essa energia é direcionada para a pessoa. Temos 
então vários tipos de energia direcionadas para a mesma 
pessoa, uns de preocupação, outros de nervosismo e sabe-
mos lá mais que outros pensamentos. A pessoa recebe 
toda essa energia e será que essa energia afeta o seu livre 
arbítrio?

O praticante de Reiki faz o seguinte, pede para que 
a energia flua para a pessoa, para a sua harmonia 
e equilíbrio se assim for possível, ou seja, se for 
da condição da pessoa aceitar essa energia, ou se 
realmente a precisa. De que forma isto afeta o livre 
arbítrio da pessoa?

Preferes receber pensamentos dos outros ou Reiki?
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Se vais para um novo emprego há sempre 
uma nova boa atitude a ter e podemos usar 
a nossa prática de Reiki para nos ajudar a 
compreender alguns aspectos, para irmos 
com uma vitalidade e atitude positiva.

Podemos procurar um novo emprego por várias razões 
e algumas predem-se com mudança de padrões ou 
atitudes que não desejamos ter num emprego.

NOVO EMPREGO E COMO 
IR COM BOA ATITUDE COM 
REIKI

No emprego não precisamos ter amigos, mas preci-
samos cultivar afinidades para que possa haver um 
trabalho de equipa valioso e eficiente, aqui aplica-se o 
uso da inteligência emocional e não apenas do racio-
cínio lógico que nos faz ter a capacidade de executar 
o trabalho.

A gestão emocional, do ponto de vista energético, 
é um campo relacionado com o nosso Chakra do 
Plexo Solar. Ele é o responsável por gerir as emoções, 
filtrá-las, observar o que nos preocupa e ainda guiar-
-nos através do poder pessoal. Quando há um bom 
equilíbrio neste centro de consciência, vemos que a 
pessoa tem uma boa capacidade de dizer que sim, 
mas também de dizer que não. Dizer que não é uma 
forma de sabermos estipular fronteiras para os nossos 
limites. Não é encostarmo-nos, mas sim respeitarmos 
as nossas necessidades. Se o soubermos fazer, tam-
bém saberemos respeitar melhor as necessidades dos 
outros. Então, um novo trabalho pede-nos também 
novas atitudes que podemos rever através dos cinco 
princípios:
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Só por hoje – saber manter a atenção plena em cada 
tarefa que estamos a realizar, estarmos focados, uma 
coisa de cada vez, pois será o mais eficiente;

Sou calmo – a nossa harmonia é importante, por isso 
medita um pouco antes de ires para o trabalho e por-
que não fazeres pequenas pausas de 1 a 2 minutos 
para manteres a mente vazia? Quando crias a tua har-
monia, consegues também criar harmonia no teu novo 
emprego;

Confio – acredita em mim, vale mesmo a pena. É claro 
que consegues porque sempre conseguiste de uma 
forma ou de outra. Estás no aqui e agora e sempre con-
seguiste, por isso vale a pena acreditares e confiares 
em ti. Ao criar afinidades há algo de muito importante 
– saber cultivar e capacitar a autoconfiança dos outros!

Sou grato – aprendemos muitas lições de vida com os 
trabalhos anteriores, quando estamos atentos percebe-
mos o que queremos e o que não queremos, podemos 
então mudar a nossa atitude e até agradecer pelas más 
experiências, foram elas que nos trouxeram a este bom 
momento;

Trabalho honestamente – a verdade, integridade e a 
comunicação são peças fundamentais no nosso tra-
balho. Sabemos que mesmo o novo emprego não será 
perfeito e cada empresa tem os seus lados a trabalhar, 
ter isto em mente ajuda-nos a fazer parte da equipa e 
a ajudar a melhorar o que há a melhorar, sem nos ape-
garmos às diferenças. A comunicação é importante, 
principalmente quando aliada ao quinto princípio;

Sou bondoso – ser bondoso não significa dizer a tudo 
sim ou concordar com tudo, mas sim ter harmonia, con-
fiança, sentido de gratidão e verdade no que fazemos. 
Cultiva a bondade em ti e fá-la espelhar-se nos outros, 
sê gentil, educado e divertido, a alegria cultiva boas 
afinidades e ajuda a levantar alguns maus ambientes. 
Ajuda os teus colegas da melhor forma que possas, 
assim como ajuda a empresa, tudo isso faz parte do 
nosso trabalho como ser humano. Quanto melhor a tua 
empresa e os teus colegas estiverem, com certeza que 
tu também estarás bem.

Ter um novo emprego é sempre um bom desafio, não 
vale a pena ficar nervoso ou até elevar demasiado as 
expectativas, vamos encarar cada dia com realidade, 
mas também com uma atitude positiva. A tua prática 
de Reiki pode ajudar-te a manter o equilíbrio com o 
autotratamento e ainda mais com as técnicas para a 
meditação e pensamento positivo.

Muitos parabéns pelo novo emprego e que tudo corra 
bem, só por hoje, um dia de cada vez.
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À medida que vamos cultivando uma 
boa consciência, compreendemos 
que a boa ação é o caminho natural 
de tudo o que devemos fazer. Uma 
boa ação deixa de ser algo pensado 
e avaliado, para ser algo apenas feito, 
porque sabemos que o devemos fazer, 
no entanto, uma boa ação poderá ter 
um mau resultado e isso faz-nos ques-
tionar – porque fiz uma boa ação e tive 
um mau resultado?

PORQUE É QUE UMA BOA 
AÇÃO PODE TER UM MAU 
RESULTADO

A boa ação e o mau resultado, um resultado que afinal 
pode ser positivo

Quantas vezes já fizeste uma boa ação e tiveste um 
retorno negativo?

Por exemplo, vais ajudar alguém e tens um acidente, 
ou acabaste de doar algo e perdes algo, ou tentas criar 
harmonia e surge discórdia?

Várias situações em que tentamos realizar boas ações, 
poderão ter um resultado negativo, mas poderá não 
ser bem assim se soubermos olhar a situação com 
outra consciência.
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Em primeiro lugar, se a tua ação natural é uma boa 
ação, então parabéns! Estás no caminho certo. Em 
segundo lugar, se a tua boa ação leva a um resultado 
negativo, vamos observar dois aspetos.

A BOA AÇÃO EVITOU UM RESULTADO PIOR

Realizas a tua boa ação e de seguida acontece algo um 
pouco estranho que quase te prejudica. Poderá acon-
tecer pois o potencial da ação que foste sanar podia 
ser demasiado negativo e essa tensão teve que ser 
libertada, no entanto, a força positiva com que fizeste 
as coisas preveniu que algo de pior acontecesse.

Se pensares em termos de energia, verás que há um 
entendimento mais claro.

A AÇÃO PRECISA SER REVISITADA

Por vezes achamos que a nossa ação é uma ação 
positiva, mas poderá não o ser totalmente, ou seja, 
podemos não ter observado todas as circunstâncias 
e o que pretendemos fazer não tem ainda condições 
suficientes para ser realizado, ou não é realmente 
aquilo que é o melhor para a situação.

Nestes casos temos mesmo que desenvolver o olhar 
do observador e ter mais atenção antes de agir.

Quando fazes boas ações e as coisas não correm bem, 
não é para desistires, é para reavaliares as situações e 
continuares a fazer mais boas ações. Pensa sempre em 
termos energéticos e vais ver que as peças do puzzle 
das tuas dúvidas se começam a encaixar. 

Podes ler estes e muitos mais artigos relacionados 
com este tema em:

www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/temas/
2018-relacionamentos/

JOÃO MAGALHÃES
E SÍLVIA OLIVEIRA
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NOTÍCIAS E 
PROJETOS
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1º ANIVERSÁRIO DO 
CENIF PENAFIEL
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Os objectivos são fruto dos nossos sonhos, 
que ambicionamos.

O Cenif Penafiel é um Espaço onde realizamos:

• Workshops de Mandalas com Mi Mandala;

• Workshops de Cristais (nivel 1 e 2) com Sónia Castro;

• Concertos de Taças Tibetanas e Terapia de Som  com 
Carla Nogueira;

• Workshops de Numerologia e Consultas de Numero-
logia com Paula Magalhães;

• Curso de Karuna com Silvia Oliveira;

• Cursos de Reiki , no Método Usui Reiki Ryoho para 
Adultos , Crianças e Jovens com Nuno Nunes;

• Meditações com Reiki;

• Workshop sobre a PNL com Carminda Carvalho;

• Voluntariado HRI em parceria com Cenif Guimarães;

Entre muitos outros eventos que vão surgindo com 
temas de Solidariedade.

As terapias servem também para que possamos apren-
der a lidar com certas questões que nos aparecem , 
tanto em adultos como nos mais novos.

Muito trabalho temos realizado, muito mais está para vir!!!

Este Sonho/Objectivo só foi possível ao João Magalhães 
e Sílvia Oliveira que colocaram em mim a Confiança de 
poder trabalhar com o CENIF.

GRATIDÃO :

• ao Mestre Mikao Usui pelos Cinco Princípios que são 
sem duvida o nosso lema da Nossa VIDA;

• aos meus Mestres de caminho

CENIF Penafiel
Edificio Ribeiro AG 46, Urbanização Cedro
( junto ao Estádio de Penafiel )
4560-501 Penafiel

NUNO NUNES
CENIF PENAFIEL
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YOGA E MEDITAÇÃO NO 
CENIF JOVEM

Ontem Domingo, o Cenif jovem 
encheu-se de cor, alegria, música 
e sorrisos contagiantes das nossas 
crianças para mais uma  aula de yoga 
e meditação para crianças.

Entre exercícios de respiração, postu-
ras e jogos de atenção e concentração, 
aprenderam acima de tudo a SER 
mais felizes 

SÍLVIA OLIVEIRA
CENIF GUIMARÃES
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APRENDER A SER NO 
CENIF JOVEM

Ouvimos constantemente dizer que as crianças são a 
esperança do futuro e, acreditando piamente nisso, 
no domingo passado, iniciámos, no Cenif Jovem, 
mais uma edição do Curso de Reiki para Crian-
ças. Temos como missão/objetivo apoiar os pais e 
contribuir para que as nossas Crianças adquiram 
ferramentas, que promovam um desenvolvimento 
saudável e equilibrado, estimulando a sua autoes-
tima, confiança e poder pessoal, ajudando-os a lidar 
com as suas inquietações e inseguranças ou medos, 
entre outros. Numa sala, estivemos a meditar, a fazer 
as sintonizações, a cantar e interiorizar alegremente 
os 5 Princípios de Reiki, enquanto os pais, na sala ao 
lado, se juntaram em Conversas Com(Sentidas). Vol-
taremos a encontrar-nos, no próximo domingo, às 
09:30 para dar continuidade a esta energia maravi-
lhosa que é o Reiki, esperando que todos possamos 
APRENDER A SER juntos!

SÍLVIA OLIVEIRA
CENIF GUIMARÃES
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CONVERSAS 
COM(SENTIDAS)
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No seguimento de mais uma edição do 
Curso de Reiki para crianças, no domingo 
passado iniciamos uma nova valência 
deste curso – As Conversas Com(sentidas). 

Estas Conversas têm como objetivo  integrar os pais 
das nossas crianças que agora frequentam o Curso 
de Reiki, ajudando-os  a entender o trabalho desen-
volvido pelos seus filhos, desmitificar o Reiki, partilhar 
dúvidas e dificuldades e ganharem um pouco de 
tempo também para si próprios e para gestão das suas 
próprias inquietações e inseguranças.

Enquanto terapeuta de crianças, senti sempre a neces-
sidade de trabalhar em conjunto pais e filhos, não faz 
muito sentido ( pelo menos para mim) trabalhar com 
uma criança os seus medos, inseguranças e dificulda-
des sem a cooperação daqueles que considero serem 
a maior referência para os mais pequenos. E é muitas 
vezes no exemplo que surgem as maiores dificulda-
des!

Porém, também nunca esqueço que atravessamos 
uma altura em que a pressão para se ser um pai ou 
mãe perfeitos é cada vez maior, e a crítica cada vez 
mais fácil!

Assim, nas Conversas Com(sentidas) pretendo aju-
dar os pais a conseguirem colocar-se melhor no lugar 
da criança e perceber melhor as suas necessidades 
e a reconhecerem também as suas necessidades 
enquanto pai/mãe. No fundo, é reconhecer neste 
papel de pai/mãe uma oportunidade de auto-conhe-
cimento, aprendizagem e crescimento possibilitando 
relações de cooperação com os filhos.

Foi uma manhã de domingo bem divertida e desa-
fiante! Pais, mães e formadora, que afinal também é 
mãe, todos juntos numa sala partilhando vários assun-
tos e no final a grande descoberta: ” Afinal só queremos 
que os nossos filhos sejam felizes! “

Voltaremos a encontrar-nos, dia 18 de Novembro, às 
09.30h para juntos podermos ser pais a partir do coração!

Até lá !

TERESA BARROS
CENIF GUIMARÃES
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No passado dia 23, a Elisa Chuang, Super-
visora da BLIA, esteve no CENIF Amadora 
para partilhar uma aula muito especial 
sobre Causas e Efeitos, O Caminho da 
Génese Condicionada, baseado no livro O 
Caminho para a Iluminação, do Venerável 
Mestre Hsing Yun.

A Elisa ainda partilha connosco uma reflexão sobre a 
Génese Condicionada e a Vida Humana.

AULA DE BUDISMO 
HUMANISTA – CAUSAS 
E EFEITOS COM ELISA 
CHUANG

GÉNESE CONDICIONADA E A VIDA 
HUMANA

A génese condicionada mostra-nos a relação entre o 
surgimento, a existência, a mudança e o fim dos fenó-
menos, assim como a origem do sofrimento humano.

Sempre que ignoramos esta realidade, e nos apega-
mos à ilusão da permanência, causamos sofrimento 
a nós próprios.

Por contraste, quando estamos conscientes das forças 
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JOÃO MAGALHÃES
CENIF AMADORA

que afetam o mundo fenomenal preparamo-nos para lidar com 
elas de forma positiva e produtiva.

Quando compreendemos que muitos provêm de um só e que 
todas as condições têm uma causa, sabemos como produzir 
boas condições nas nossas próprias vidas e no mundo.

Uma verdadeira compreensão da génese condicionada tam-
bém nos proporcionará alegria, uma vez que nos ensina que o 
futuro está nas nossas mãos.

As condições e os efeitos futuros dependem das sementes cau-
sais que plantarmos hoje.

A libertação é alcançada através da prática e da compreensão 
desta verdade, para benefício de nós próprios e de todos os 
seres sencientes.

Por conseguinte, a génese condicionada fortalece a mente por-

que nos ensina a determinar o que é mais valioso 
na vida e como transformar as circunstâncias 
negativas em positivas.

Como a génese condicionada demonstra que 
nada no mundo é permanente, podemos apren-
der a compreender que todos os fenómenos são 
condicionados por outros fenómenos e que todos 
eles dependem do vazio.

Nada tem uma existência substancial, incluindo nós.

Também nós somos vazios.

A compreensão clara desta verdade leva a uma 
realidade que está para lá da ganância, da ira, da 
ignorância, do apego, do sofrimento e de todas as 
ilusões de dualidade.

Se pudermos canalizar a energia que despende-
mos a causar danos para a realização de ações 
saudáveis, se pudermos manter a determinação 
quando surgirem problemas, e se pudermos fazer 
o que é certo e não o que é fácil, um dia colhere-
mos os frutos do nosso trabalho.

Se pudermos canalizar a energia que despende-
mos a causar danos para a realização de ações 
saudáveis, se pudermos manter a determinação 
quando surgirem problemas, e se pudermos fazer 
o que é certo e não o que é fácil, um dia colhere-
mos os frutos do nosso trabalho.

A génese condicionada dá-nos esperança, uma vez 
que nos mostra como compreendermos o sentido 
mais profundo da vida.

O Sutra do Caule de Arroz diz-nos que «contemplar 
a génese condicionada é contemplar o dharma. 
Contemplar o dharma é contemplar Buda».



NUNCA É TARDE PARA 
CONCRETIZARES 
SONHOS
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O António chegou com o seu jeito sereno e sorri-
dente.  Queria fazer Reiki!! Não sabia muito bem o 
que era, mas gostava de aprender.

E assim entrou numa turma de Reiki e fez 18 meses de formação.

O António faz a diferença porque tem 70 anos, um grande indus-
trial que acabara de entrar na reforma e tinha um sonho … ajudar 
os outros! Diz que sempre sentiu que as mãos tinham um poder 
especial! 

Todas tem! 

No final da formação, o António abriu um gabinete de Reiki na 
sua empresa! Faz Reiki aos funcionários e a quem precise. Dizia-
-me, “tinha lá uma funcionária que andava doente e ía meter 
baixa, mas fiz-lhe Reiki e já não foi para a baixa”. 

Existem histórias de vida tão bonitas!!  

SÍLVIA OLIVEIRA
CENIF GUIMARÃES



CURSO DE REIKI PARA 
CRIANÇAS E PAIS
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Na sequência de mais um curso de Reiki 
para Crianças, miúdos e graúdos juntaram-
-se, no Cenif Jovem.

 Enquanto os pais estiveram com a Teresa nas Con-
versas Com(sentidas), os mais pequenos estiveram 
a trabalhar questões como a amizade, a bondade, a 
calma e a harmonia, bem como as relações interpes-
soais! Fizemos meditação gassho e interiorizamos 
mais uma vez os cinco princípios de Reiki. Refletimos 
sobre a amizade e a bondade, a calma e o nosso poder 
pessoal e construímos a Árvore dos 5 Princípios!

Ainda estivemos envolvidos numa meditação ativa 
com mandalas e cada um fez a sua própria Mandala de 
auto-caracterização. Tudo isto levou-os a uma intera-
ção muito produtiva e cheia de cumplicidade!

A serenidade e a calma estiveram sempre presentes 
e, no fim, o Super Reiki deu-lhes um diploma de bom 
comportamento!

Todos juntos, de forma salutar e em crescimento contí-
nuo, temos vindo a continuar a SER!

MARIA FERREIRA
CENIF GUIMARÃES
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

AMADORA
CURSOS DE REIKI

Nível 1 de Reiki 
João Magalhães - 9 de Fevereiro

Nível 2 de Reiki
João Magalhães - 26 de Janeiro

Nível 3 de Reiki
João Magalhães - - 22 de Setembro 

OUTROS CURSOS

Nível 1 de Karuna
20 de Janeiro

Nível 2 de Karuna
23 de Fevereiro

Nível 3 de Karuna
15 de Janeiro

Curso de Terapeuta de Reiki para Crianças
20 de Janeiro

Curso de Terapeuta de Regressão com Reiki
2 e 3 de Fevereiro

Curso de Mindfulness
9 de Fevereiro

Curso de Reiki em Animais
16 de Fevereiro

Curso de Feng Shui
16 de Fevereiro

Curso de Terapeuta de Aura e Regressão
17 de Fevereiro

Retiro de Reiki
5 a 7 de Abril, 2019
MAFRA
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PENAFIEL
CURSOS E WORKSHOPS

MEDITAÇÃO com REIKI dias 7 e 21 ás 21h - valor 2€
 

WORKSHOPS:
- Actividade ARCJ, Sábados ás 14.30h (Pais e 
Filhos) GRATUITO
Datas: JANEIRO 5; 12; 19; 26 // FEVEREIRO 2; 9; 23 
// MARÇO 2;9;16;23

-Curso Terapeuta de Reiki para Crianças e Jovens 
da ARCJ , com Silvia Oliveira , 1ªaula dia 15 de 
Janeiro ás 19h ; 
inscrições e mais informações para cenifpenafiel@
gmail.com

- Meditação “ Mente vazia, Coração predisposto” , 
6ªfs, ás 19.30h, valor de 2€.
Datas: JANEIRO  11;18; 25 // FEVEREIRO 8;15;22 // 
MARÇO 8;15;22;29

- Concerto Meditativo DIA DA MULHER, dia 8 de 
MARÇO ás 21h , valor de 12€
inscrições para cenifpenafiel@gmail.com

- Curso de Reiki SHODEN ( 1ºs Ensinamentos) Pós 
Laboral , 1ª aula dia 8 de JANEIRO ás 19h;
inscrições e mais informações para cenifpenafiel@
gmail.com  

- Curso de Reiki SHODEN (1ºs Ensinamentos) Fim 
de semana, 1ª aula dia 13 de JANEIRO , ás 9.30h;
inscrições e mais informações para cenifpenafiel@
gmail.com  

GUIMARÃES
CURSOS E WORKSHOPS

Curso de Terapeuta de Regressão com 
Reiki
12 e 13 de Janeiro
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CONVERSAS 
COM(SENTIDAS)
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Ontem foi dia de Conversas Com (sentidas) 
no Cenif Jovem!

 No seguimento de mais uma edição do Curso de Reiki 
para crianças, este ano iniciamos uma nova valência 
deste curso – As Conversas Com ( sentidas) que têm como 
objetivo integrar os pais das nossas crianças que agora 
frequentam o curso , ajudando-os a entender o trabalho 
desenvolvido pelos seus filhos e a criar um espaço para 
que os próprios pais possam colocar as suas dúvidas e 
questões. Este mês, levamos às nossas Conversas Com 
(sentidas) o tema ” Parentalidade Consciente”, para isso 
contamos com a colaboração da Drª Glória Gonçalves, 
psicóloga e psicoterapeuta,que de uma forma simples e 
descontraída abordou este tema tão atual e ao mesmo 
tempo tão controverso.

Foi uma manhã muito produtiva, onde este tema foi des-
mitificado e onde muitas questões foram trabalhadas, 
de forma a que os pais percebam qual o seu papel nesta 
relação tão antiga e poderosa.

” Que mundo quero deixar para os meus filhos?” ” Que 
filhos quero deixar para o mundo?”” Que pais somos, 
que pais queremos ser?” – foram as questões que deram 
mote para estas Conversas e que muitas noticias trou-
xeram de nós enquanto pais.No final, uma reflexão : ” A 
nova geração não é um encargo é um património!”

Gratidão a todos os pais que participaram e um obrigada 
muito especial à Drª Glória Gonçalves que tanto nos fez 
sentir com o ” terceiro ouvido” ( o coração ).

Em Dezembro estamos de volta com mais um tema.

TERESA BARROS
CENIF GUIMARÃES
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VIAGEM 
AOS AÇORES
FAIAL, SÃO JORGE E PICO – A MONTANHA E O BAMBU
8 a 14 de Junho de 2019
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VIAGEM AOS AÇORES
De 8 a 14 de Junho de 2019 o CENIF irá numa viagem aos Açores pelas ilhas 
do Faial, São Jorge e Pico, para desenvolver a prática de Reiki junto à bele-
za natural destas ilhas e também para trazer ao de cima os nossos valores 
como a resiliência, o poder pessoa e a harmonia.

A Terceira Edição das Viagens do CENIF será nos Açores e terá como auge, a 
subida ao Pico (a pé) durante a noite para nos deslumbrarmos com o nascer 
do Sol.

Visitaremos as Ilhas da Horta, Pico e São Jorge conhecendo os seus locais 
mais emblemáticos, assim como faremos um passeio de barco para avistar-
mos golfinhos e cachalotes.

Ao longo desta incrível viagem faremos várias meditações, estando em con-
tacto direto com a beleza da natureza no seu estado puro.

Informações e Reservas
Filipa Lourenço
CLUBE VIAJAR
Av. Marconi, 4 D (Junto à Praça de Londres)
1000-025 –LISBOA
flourenco@clubeviajar.pt
Tel. 213 510 533
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SÁBADOS VOLUNTÁRIOS 
PARA CRIANÇAS E JOVENS

Mais um sábado voluntário se passou e com ele 
momentos de partilha, de emoção e reflexão.

As crianças chegam ansiosas por receberem o Reiki e irem à 
descoberta daquilo que os faz sentir ansiosos, com medos ou 
inseguranças, para que o Super Reikinho possa ajudar a vencer.

Um obrigada a todos os presentes, em especial aos voluntários 
e as crianças que tornaram este sábado tão especial!

ANA PAULA MENDES
CENIF GUIMARÃES
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NUNO NUNES
CENIF PENAFIEL

REIKI PARA JOVENS 
E CRIANÇAS NO 
IBERANIME PORTO

Este fim de semana o Cenif esteve com a 
ARCJ no Iberanime no Porto.

Foram realizadas nos 2 dias 78 sessões de Reiki , em que 
54 experimentaram pela 1ª vez, com idades compreendi-
das entre os 13 e 85 anos; de diversas localidades;

Tudo é Energia e realmente um Praticante/voluntário de 
Reiki faz sempre um trabalho de Coração.

GRATO a TODOS os praticantes e Voluntários:

-Silvia Oliveira, Carlos Dias (logística), Marta Silva; 
Gabriela e Sónia Carvalho; Bruno Dias; Paula Rocha, 
Rafael, Rui, José , Pedro e Maria do Carmo também pela 
logística.
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REIKI À DISTÂNCIA – UM 
PROJETO DE CORAÇÃO
CORAÇÕES UNIDOS À DISTÂNCIA
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QUEM SOMOS E O 
QUE FAZEMOS
O reiki à distancia é uma das técnicas de 
reiki. Ela permite-nos fazer o tratamento de 
pessoas, animais e até situações à distancia.

Muitos devem se perguntar se isto realmente resulta. 
Bem…Resulta e muito.

   Os corações unidos à distancia existem já faz quase 
dois anos. Somo um grupo de voluntários que de cora-
ções unidos, faz reiki à distancia a varias pessoas e até 
a animais.

   Os pedidos chegam até nós, ou através da nossa 
pagina do facebook, por mensagem privada, ou feitos 
pessoalmente aos voluntários do projectos.

Todos esse pedidos são sempre, mas sempre tratados 
com a maior descrição, nunca divulgamos nada fora 
do grupo dos voluntários.

CARLA PIMENTA
CENIF GUIMARÃES

Todas as semanas chegam até nós vários pedidos, e ao 
longo destes quase dois anos, tivemos muitas vitorias, 
muitos feed backs positivos.

Também tivemos algumas perdas, mas até essas de 
uma forma ou outra foram entendidas como sendo o 
melhor para a situação em causa.

Este grupo de voluntários, para além de semanal-
mente se juntar virtualmente para fazer reiki, também 
se encontra presencialmente de forma a debater as 
melhores estratégias, para puder ajudar melhor todos 
os pedidos que chegam.

A lista de pedidos é vasta e vai desde bebés até aos 
idosos, todos são abrangidos de forma carinhosa, e 
temos tido muitos bons resultados.

Bebés que crescem mais saudáveis e serenos, Ado-
lescentes que perdem medos e fobias, Doentes 
oncológicos com efeitos secundários da quimiotera-
pia menos agressivos entre muitos outros.

Ressalvamos também a grande dedicação e disponibi-
lidade  de todos os voluntários deste projecto, somos 
muito gratos por pertencer a uma equipa tão fantástica.

Ficamos também muito gratos a todas as pessoas que 
nos procuram, pela confiança que depositam em nós, 
De coração muito obrigada.

Este projecto enche-nos o coração. É realmente grati-
ficante podermos unir os nossos corações através do 
reiki, para ajudar os outros.
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ESTÁGIO DE NÍVEL 3 EM 
LARES DE IDOSOS

Depois de um belo despertar com o nível 1 e uma 
verdadeira transformação com o nível 2, eis que 
chega um nível 3 para realizar. 

E durante esta realização, olhamos para dentro e percebemos 
de uma forma mais clara que para estarmos mais felizes temos 
que fazer os outros mais felizes. E desta vez, os nossos alunos 
de nível 3 vão fazer os seus estágios com o formato de volunta-
riado, em lares de idosos.

SÍLVIA OLIVEIRA
CENIF GUIMARÃES
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SÍLVIA OLIVEIRA
CENIF GUIMARÃES

O SUPER REIKINHO 
NO PROGRAMA DE TV 
“MELHOR DA TARDE”

Simone Porciúncula da Rosa esteve no programa 
da TV Brasileira, Melhor da Tarde, a falar sobre Reiki 
e mais em concreto sobre o Reiki para Crianças e o 
papel que o Super Reikinho tem no apoio no método 
terapêutico.

A Simone explica aos telespectadores o que é Reiki, o método para 
as crianças, recebendo ou aprendendo e ainda algumas informa-
ções sobre o seu espaço terapêutico.

Vale a pena escutares as suas dicas que são úteis para toda a família.
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Terapias Naturais - CENIF 49

Este ano de 2019 criamos uma agenda para pratican-
tes de Reiki que te irá auxiliar não só a organizar os teus 
dias, mas também a manter uma atenção especial nas 
reflexões que o Mestre Usui, Takata e Hayashi nos dei-
xaram.

Esta agenda apenas estará disponível no CENIF não 
está em venda ao público em geral.

Esta é uma agenda semanal, com poemas do Impera-
dor Meiji, num conjunto de 144 páginas a uma cor, em 
argolas prateadas para facilitar o manuseio. O tama-
nho da agenda é o A5 para ser facilmente transportado 
no teu dia-a-dia.

REIKI - AGENDA 2019
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RETIRO DO CURSO DE 
TERAPEUTA DE LEITURA 
DE AURA E REGRESSÃO
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Com o fim dos cursos existe a necessidade de 
continuarmos a crescer, a aprender e a parti-
lhar. Nesse sentido realizamos um retiro de 21 
a 23 de Setembro no espaço Azeitão Zen para 
os alunos do Cenif do curso de terapia da aura 
e regressão.

DANIEL AZEVEDO
CENIF AMADORA

Nestes dias realizamos várias práticas e medita-
ções, aprendemos novos conceitos, trabalhamos a 
leitura de aura, o nosso passado e as nossas vidas 
passadas.

Refletimos, partilhamos, aprendemos e também 
nos divertimos.

Foi um momento de união e partilha entre os alu-
nos do Cenif Amadora e Cenif Guimarães, alunas 
que realizaram uma viagem de 4 horas em ambas 
as direções e por isso o nosso muito obrigado pelo 
esforço e dedicação.

É muito importante que hajam estes momentos de 
retiro, de mergulho interno, de auto conhecimento 
e desenvolvimento, de sair da nossa rotina e zona 
de conforto pois tudo isto nos ajuda a crescer, a 
pensar e a sentir.

Toda a nossa alimentação foi vegetariana e estava 
realmente muito boa, obrigado à Sandra do Azei-
tãoZen por isso.

O nosso muito obrigado a todos os alunos presen-
tes pelo seu esforço, dedicação, pelas partilhas e 
sorrisos, pelo companheirismo e por serem uns 
excelentes alunos e leitores de aura.

Muito obrigado a todos e para o ano há mais
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FESTA DO ANIMAL DA 
PÓVOA DE SANTA IRIA 
COM O CENIF
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No dia 16 de Setembro, o CENIF esteve pre-
sente na Festa do Animal da Póvoa de Santa 
Iria, para demonstrações gratuitas de Reiki 
em Animais, representado pelas voluntárias 
Ana Claro, Filipa Saavedra, Rosa Correia e 
Fátima Cunha Velho.

Recebemos a visita de mais de 30 cães maravilhosos de 
muitas raças, tamanhos e cores e explicámos às suas 
famílias o que é o Reiki e os benefícios da sua aplicação 
aos animais.

FÁTIMA CUNHA VELHO
CENIF AMADORA

Foi um dia brutal de muitas emoções, desde logo 
porque recebi a visita de uma cadelinha que esteve 
em FAT na minha casa durante alguns meses, com os 
seus dois irmãos quando eram bebés. Chegaram com 
semanas de vida, alimentei-os a biberon e mantive-
-os até encontrarem uma família, o que felizmente 
veio a acontecer e estão todos bem.

Portanto, quando a vi foi uma enorme emoção !

Destacaram-se ainda duas histórias de duas cade-
las de raça, uma pitbull que era utilizada em lutas e 
ainda apresentava algumas cicatrizes de um passado 
violento.

A outra, uma bulldog francesa, a quem obrigavam a 
acasalar, à custa de maus tratos e privação de comida, 
para posterior negócio com os filhotes.

Ambas foram resgatadas e recuperadas por almas 
bondosas que nos contaram as suas histórias, que 
nos comoveram imenso.

Adoraram o Reiki e mostraram que, apesar do seu 
passado menos feliz, são animais meigos e tranqui-
los, dando-nos uma grande lição de vida.

Houve ainda um Workshop de Reiki em Animais, 
que permitiu que algumas pessoas esclarecessem 
algumas dúvidas relativamente a esta terapia comple-
mentar, tendo algumas delas demonstrado interesse 
em se iniciar como praticantes, solicitando informa-
ções sobre os Cursos de Reiki e de Reiki em Animais, 
ministrados no CENIF.



USUI54

DIA INTERNACIONAL DO 
REIKI COM ANIMAIS
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Ontem, comemorando o Dia Internacional do 
Reiki, participei num Workshop organizado por 
Fátima Cunha Velho na Adoromimos – Associa-
ção de Defesa e Protecção Animal Onde apesar 
de já ter experienciado a aplicação de Reiki nos 
meus gatos, nunca tinha sentido tanta aceitação 
da energia como senti ontem. 

Talvez pela grande necessidade que lá encontrei, pois os animais 
que estão em canil/gatil são animais que sofreram maus-tra-
tos, ou foram abandonados. Estão traumatizados, alguns ainda 
com medo da aproximação dos humanos. Encontram-se com 
uma elevada carência de afecto, atenção, que por mais que os 
voluntários (sim, voluntários que também têm família, traba-
lho ou estudam) se esforcem tentando dar um pouco de tudo 
isso a todos, não é fácil pois todo o trabalho necessário como 
a limpeza, organização, logística para manterem as condições 
mínimas de saúde, bem-estar e nutrição a todos os animais 
que acolhem, exige uma grande disponibilidade de todos, que 
se fossem mais, seria mais fácil pois o trabalho seria mais dis-
tribuído por todos.

SUSANA SAAVEDRA
CENIF AMADORA

Mas afinal o que é o Reiki em animais? O Reiki 
funciona como terapia complementar, não subs-
tituindo os cuidados médicos veterinários, em 
caso de doença ou da sua prevenção. No entanto, 
promove o bem-estar físico (alivio da dor e tensão 
muscular/cicatrização e recuperação de lesões/
fortalece o sistema imunológico) e emocional 
(diminui o stress/medos/traumas/descompensa-
ção e desequilíbrio emocional). A energia Reiki é 
transmitida através da imposição das mãos, com 
ou sem toque físico, recorrendo ou não à men-
talização de símbolos de Reiki dependendo da 
intenção que se pretende. Aqui, com os “nossos 
animais” a intenção clara é promover o alívio da 
sua dor, emocional e física, e que a energia flua e 
contribua para que apareça um tutor que o adopte 
e principalmente cuide dele com todo o Amor que 
ele merece!

Aproveitando esta publicação, deixo o apelo a 
quem puder ajudar, seja com o que for (energia, 
disponibilidade, alimentos, materiais de constru-
ção…), contactem as associações e procurem saber 
o que precisam mais, pois precisam sempre e de 
certeza de alguma coisa! Podemos sempre ajudar, 
nem que seja, com algum do nosso tempo, levando 
um cão a passear  Ele será eternamente grato! Sim, 
os animais mostram essa gratidão, de coração! Não 
acredita? Veja as imagens no facebook.
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VIAGEM 
AO JAPÃO
UMA VIDA PACÍFICA E FELIZ
31 de Agosto a 13 de Setembro de 2019
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VIAGEM AO JAPÃO
O Mestre Mikao Usui nasceu a 15 de Agosto de 1865, na Aldeia de Taniai. Em 
Março de 1922, realizou um retiro de 21 dias no Monte Kurama, em Quioto. 
Faleceu a 9 de Março de 1926 e em Fevereiro de 1927, os seus alunos ergue-
ram um Memorial sobre a sua vida, no Templo Taihoji em Tóquio.

A 31 de Agosto de 2019, iremos iniciar um percurso por estes locais emble-
máticos, com um propósito – compreender a profundidade do Usui Reiki 
Ryoho e a perspetiva que o Mestre Usui teve para que todos nós possamos 
alcançar uma vida pacífica e feliz, o Anshin Ritsumei.

Esta jornada interior e também de vivência apreciando as belezas naturais 
do Japão está aberta a todos os praticantes de Reiki e mesmo não pratican-
tes que tenham a vontade de estar connosco numa viagem bastante dife-
rente.

É uma experiência única, que será acompanhada de Reiju e mesmo sintoni-
zação no Monte Kurama, por João Magalhães e Sílvia Oliveira.

Informações e Reservas
Filipa Lourenço
CLUBE VIAJAR
Av. Marconi, 4 D (Junto à Praça de Londres)
1000-025 –LISBOA
flourenco@clubeviajar.pt
Tel. 213 510 533
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REIKI - ARTE TERAPIA 
E WAKING DREAM 
THERAPY - UM ESTUDO 
DA APLICAÇÃO DE REIKI
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O trabalho que se apresenta foi realizado 
no âmbito do segundo módulo da Espe-
cialização em Arte Terapia – Terapias 
alternativas Reiki.

Um dos desafios lançado aos alunos para avalia-
ção final do módulo foi a apresentação de um caso 
de estudo, hipotético ou não, pessoal ou de terceira 
pessoa, no qual terão que ser aplicados todos os 
conhecimentos adquiridos na formação.

A escolha recaiu em descrever e pensar a forma de tra-
tar terapeuticamente uma paciente com um problema 
emocional – Insatisfação - abordando e aplicando 
diversas técnicas. 

Deste modo, todo o trabalho terá como objetivo “des-
crever o processo terapêutico como forma de auxiliar 
uma pessoa infeliz a encontrar a via da felicidade”. 

Estudos sobre Psicologia Positiva que nasceram no 
final da década de 90 nortearam outras pesquisas de 
forma responder e compreender melhor: 

QUAIS OS CAMINHOS QUE LEVAM O SER 
HUMANO À FELICIDADE?

O conceito de felicidade é diferente de pessoa para 
pessoa, é um conceito bastante subjetivo e indefinido. 

A felicidade depende do padrão de valores de cada 
pessoa e da sua hierarquia. O padrão de felicidade 
está vinculado a fatores externos, como o nosso imagi-
nário, criado pelos filmes e histórias infantis ouvidas e 
contadas, pelo meio onde nos inserimos, pela família, 

escola, amigos, pelas pessoas com quem nos cruzamos, 
pela cultura e sociedade onde nos inserimos.

Na Ética de Nicómaco, Aristóteles diz que a felicidade é 
uma atividade da alma.

Já em 1922, o Mestre Usui criou um método o Usui Reiki 
Ryoho:

• de cura natural - através da energia universal conjugou 
doutrinas que nos levam à melhoria do corpo e mente 
(shin shin kaizen);

• como base de filosofia de vida – A Arte Secreta de Con-
vidar a Felicidade – com a prática dos seus cinco princí-
pios (só por hoje sou calma, confia, sou grata, trabalho 
honestamente e sou bondosa) que nos levarão à eleva-
ção da consciência;

• com os seus três pilares – Gassho (ligação à energia e in-
teriorização), Reiji Ho (intenção e avaliação energética) 
e Chiryo (tratamento ou autotratamento).

Neste sentido pretende-se que a pessoa se descubra e que 
alcance a felicidade. Com estas sessões de terapia a pes-
soa irá “acordar”, descobrindo o “seu eu” e orientar a sua 
caminhada na vida no sentido da felicidade e serenidade.

Propõem-se que o processo terapêutico seja através da 
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realização de pelo menos 6 sessões, cada uma com 
60/90 minutos, orientando a pessoa para a descoberta 
de quem realmente é, colocando a enfase no “eu sou” 
e não no “eu tenho” e ainda “no aqui e agora” e não 
“no ontem ou no futuro”. 

 Um dos “ricos” provérbios Chineses diz “O passado é 
história, o futuro é mistério, e hoje é uma dádiva. Por 
isso é chamado presente!”.

Para que cada um de nós seja capaz de viver o presente 
na sua plenitude deverá ser capaz de viver consciente-
mente, conhecendo-se na sua plenitude. 

Promover a autoconsciência auxiliado pelos cinco 
princípios do Reiki, será a base de todas as sessões 
terapêuticas. 

Para praticar os cinco princípios não será necessário 
ser Reikiano sintonizado já que não se usará a técnica 
em si, apenas a pratica da filosofia Reiki, que nada 
mais é do que o questionar de modo profundo sobre a 
conduta de cada um de nós, abandonando costumes 
antigos e hábitos prejudiciais, crescendo a tranquili-
dade, bem-estar físico e emocional.

Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta nascido 
em 1875 na Suíça que fundou a psicologia analítica, 
defendeu que “a visão só se torna clara quando cada 
um de nós for capaz de olhar para dentro do coração.  
Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, 
acorda.” 

Ao longo das sessões serão abordados temas como a 
consciência, autoconhecimento, autocontrolo, auto-
motivação, empatia, relações interpessoais, emoções, 
equilíbrio, energia, desapego, felicidade, entre outros.

A descrição das sessões é sempre acompanhada de 
um enquadramento teórico para melhor justificar 
todo o percurso que se pretende percorrer.

1- APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO - 
NARRAÇÃO DA HISTÓRIA DA PESSOA 

A abordagem descrita diz respeito a uma pessoa do 
sexo feminino com idade entre os 45 e os 50 anos, 
casada, mãe de uma criança em idade escolar, licen-
ciada em Educação Básica. 

É uma pessoa que não tem um grupo de amigos, nem 
identifica amigas, mas tem uma convivência familiar 
sã.

Todas as pessoas que a rodeiam têm defeitos e como 
tal prefere estar só e não conviver com ninguém.

Preocupa-se em demasia com a vida das pessoas que 
a rodeiam.

É uma pessoa que demonstra no seu dia-a-dia insa-
tisfação, dirigindo más palavras ao outro provocando 
desconforto.

É uma pessoa metódica e extremamente bem organi-
zada, todo o seu trabalho é esquematizado, quem não 
desenvolve o trabalho de forma semelhante à sua são 
intitulados de incompetentes.

A pessoa é muito infeliz! 

2-DESCRIÇÃO DO PROCESSO TERAPÊU-
TICO

1º Sessão de terapia – Promover o conhecimento e 
criar uma relação com a paciente

Segundo Daniel Goleman a relação entre pessoas 
caracterizar-se por ser de partilha, bidirecional, agradá-
vel, harmoniosa, compreensiva, honesta, pensamento 
positivo e um dueto não-verbal bem coordenado. 
Assim, estes serão os princípios pelos quais irei orien-
tar todo o processo terapêutico.

O Diálogo que se estabelecer deverá ser caracterizado 
por ser simpático e cativante, transmitindo à pessoa 
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confiança e influência, dando-se início a uma relação 
de empatia.

Segundo o Dicionário Prático Ilustrado Lello (1990) 
cativante define-se como “adj.2 gén. Que cativa, 
que seduz. Que inspira gratidão, simpatia.”, segundo 
Antoine de Saint-Exupéry com o auxílio da persona-
gem raposa do livro O Principezinho cativar significa 
criar laços com uma boa dose de paciência. 

Segundo o dicionário de Ciências Sociais de Alain Birou 
(1986) empatia do grego έμπαθεία: paixão, emoção. A 
empatia é a comunicação afetiva com outras pessoas. 
O processo empático consiste numa perceção afetiva 
e numa compreensão psicológica dos outros, como 
meio caminho entre a projeção do eu e a identifica-
ção com o outro. É a compreensão do outro como 
um tu que me diz respeito. Representa uma intenção 
cognitiva, uma vontade participativa, um esforço ima-
ginativo, uma tentativa de previsão e antecipação. 
Não se deve, porém, confundi-la com simpatia, que 
envolve um maior comprometimento do eu e se situa 
a um nível mais intenso de fusão afetiva. 

A empatia nasce da autoconsciência.

O diálogo estabelecido terá como linhas orientadoras 
um determinado número de questões (quadro1) onde 
se encaminha a pessoa para a autoconsciência, cons-
ciencializando-se da prática e filosofia de vida que tem 
vivido:

• Observar as atitudes diárias;

• Rever os comportamentos em determinadas situa-
ções e episódios da vida;

• Escutar ativamente o seu coração;

• Identificar memórias;

• Visualizar memórias felizes ou tristes;

• Desbloquear emoções;

• Imaginar a mente e verbalizar o que vê;

• Esvaziar a mente para depois preencher;

• Identificar onde está o pensamento;

• Identificar o que a deixa sem energia, cansada;

• Imaginar como seria se fosse feliz;

No final do diálogo será proposto a realização de uma 
pequena meditação com base nos cinco princípios do 
Reiki, citando-os com as mãos em Gassho (primeiro 
pilar do Reiki) em vós alta. 

Será aconselhado a prática desta meditação todos os 
dias para que a pessoa vá interiorizando uma nova filo-
sofia de vida.

Questionário/registo da primeira sessão – Data:

Nome: Idade:

Profissão: Áreas de Interesse:

Quem sou eu?

Hobbies: Atividade preferida:

Uma coisa que não gosto de fazer: Quais as 
minhas emoções primárias:

O que eu gosto de sentir: Música preferida:

O que me deixa profundamente triste? O que me 
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deixa desiludida?

O que mais gosto em mim? O que eu gosto 
menos em mim?

O que mais gosto nos outros? O que eu não gosto 
mesmo nada nos outros?

Qual a emoção mais difícil de controlar em mim? 
Nos outros, a emoção mais difícil de lidar é ….

Sinto-me feliz quando…. O que espero com 
terapia?

Após a primeira sessão a pessoa deverá ir para casa 
refletir nas questões abordadas e no diálogo estabele-
cido. A pessoa será convidada a delinear um objetivo 
de vida, que será  tema base da próxima sessão.

2ª SESSÃO DE TERAPIA – DESPERTAR 
PARA A AUTOCONSCIÊNCIA

Iniciaremos a segunda sessão com a meditação 
aprendida na sessão anterior, introduzindo um novo 
elemento, o segundo pilar do Reiki (Reiji HO), onde 
para além de serem recitados os cinco princípios do 
Reiki com as mãos em Gassho, será solicitado que 
coloque intenção interior na sua meditação.

Após este breve ritual terá início novo diálogo com a 
descrição da semana, verbalizando os seus pontos 
fortes e fracos, partilhando o objetivo de vida que esta-
beleceu. 

Ao pensar, verbalizar e partilhar o que idealizou como 
objetivo de vida, significa que foi capaz de praticar a 
autoconsciência.

Temos autoconsciência quando somos capazes de 
focalizar a nossa atenção em nós mesmos, quando ava-
liamos e comparamos o nosso comportamento atual 
com as nossas normas e valores internos. Tornamo-nos 

autoconscientes como avaliadores de nós mesmos. 

Conhecer os valores que praticamos, que defende-
mos e vivemos é importante. Parar, refletir e pensar a 
conduta de cada um é fundamental para perceber e 
encontrar o “saber-ser”. Quintanas Cabanas defende 
que os valores são captados através pela inteligên-
cia cognitiva e pela inteligência emocional e para 
Menezes os valores “(...) podem ser definidos como 
princípios orientadores da vida que têm uma relativa 
centralidade na estrutura da personalidade e que, de 
certa forma, atuam como mediadores da ação (...)”. 

O psicólogo Daniel Goldman, define autoconsciência 
como sendo o conhecimento pleno dos estados inter-
nos, as preferências, os recursos e as intuições. 

A Autoconsciência é o alicerce da Inteligência Emocio-
nal e dos seus cinco princípios:

• Autoconhecimento;

• Autorregulação (autocontrolo);

• Automotivação;

• Empatia;

• Relações interpessoais. 

Por Inteligência Emocional entende-se que é a capaci-
dade para perceber, gerir e regular as nossas emoções 
de modo a promover o crescimento emocional e inte-
lectual (Figura 1).

Figura 1 – As 5 Competências básicas da Inteli-
gência Emocional

De forma a que a pessoa se conheça melhor irá ser 
proposto que realize um teste DISC, que avalia a sua 
Inteligência Emocional.
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O questionário está disponível na internet gratuita-
mente em www.pactorh.com.br

Após a aplicação do teste DISC, será promovido um 
diálogo acerca dos resultados.

O diálogo será encaminhado para as cinco competên-
cias da inteligência emcional, nomeadamente para o 
auto-controlo.

Não somos seres isolados do mundo pois todas as 
nossas atividades e experiências são realizadas em 
contextos sociais e em relação com os outros. Como 
seres sociáveis que somos devemos ter em conta, que 
o processo de construção pessoal se realiza ao longo 
de toda a vida e em conjunto com alguém, com o 
outro. Sendo um longo caminho a percorrer, supõe-se 
que não seja um trajeto solitário. 

Vygotsky defende que na ausência do outro, o homem 
não se constrói. O homem desenvolve-se em relação 
ao outro social e, por meio da comunicação, é influen-
ciado pela socialização.

As pessoas não são meros pacientes da história, mas 
sim, agentes possíveis de agir de forma ativa, partici-
pando criativamente na vida ativa de uma sociedade, 
construindo cultura e valores em conjunto com o 
outro.

Considera-se assim, cada indivíduo como parte inte-
grante, em crescimento constante, que necessita de se 
educar permanentemente, desenvolvendo-se em dire-
ção à maturidade física e, principalmente, em direção 
à maturidade interior, multidimensional e qualitativa.

As pessoas constroem os seus princípios ativamente 
e regulam a sua ação de acordo com esses princípios 
e evoluem moralmente se estiverem inseridos numa 
sociedade e num meio “moral”. 

O desenvolvimento emocional e de valores é importante, 
desde a infância, para promover o desenvolvimento de 
uma personalidade socialmente equilibrada.

O Homem desenvolve-se em contexto social, agindo. 
Este agir, pressupõe uma decisão; decisões estas que 
culminam do ato ético.

A Ética diz respeito às reflexões sobre as condutas 
humanas. A pergunta ética por excelência é: como 
devo agir perante os outros? Verifica-se que tal per-
gunta é ampla, complexa e que sua resposta implica 
tomadas de posição valorativas. 

O homem vive em sociedade, convive com outros 
homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder à 
pergunta: “Como devo agir perante os outros?”. Tra-
ta-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas 
difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão central 
da Moral e da Ética. A ética é julgamento do carácter 
moral de uma determinada pessoa.

Aristóteles dizia na Ética de Nicómaco que” qualquer 
um pode zangar-se isso é fácil. Mas zangar-se com a 
pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo 
motivo certo e de maneira certa – não é fácil.”

Neste processo, o do agir perante determinada situa-
ção, terão que ser avaliados e ponderados os contextos 
em que se desenrola a ação, as suas consequências, os 
prós e contras da intenção da ação, de modo a permi-
tir realizar um comportamento.

Quanto mais conscientes somos capazes de ser, mais 
auto-controlo conseguimos atingir aplicando a téc-
nica do semáforo. Primeiro respiramos, analisamos e 
avaliamos a situação “problema”, segundo relaxamos 
e decidimos o que fazer ou o que dizer consciente-
mente, se valer a pena tomar alguma atitude perante 
o que vivenciamos e posteriormente relativizamos.

Esta ação, é caracterizada por ser consciente, voluntá-
ria e intencional. Consciente, porque analisou, avaliou 
todos os fatores e ponderou as diversas dimensões 
condicionantes. É intencional, porque existe um pro-
pósito a realizar através da ação e voluntário, porque 
quer realizá-lo. Este querer é consequência da liber-
dade de escolha que cada indivíduo possui, tendo em 
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conta os seus desejos, necessidades e valores, isto é, tudo o 
que influencia o comportamento humano.

A responsabilidade obriga-nos a responder pelos nossos 
atos, observando os ditames da nossa consciência, como os 
da sociedade. Só é moralmente responsável o indivíduo que 
agiu livremente, consciente daquilo que faz e daquilo que quer 
fazer, bem como das respetivas consequências.   

Cabe a cada um de nós, como ser individual, reconhecer prin-
cípios e normas impostas exteriormente pela sociedade em 
que vivemos (ao nível sócio-cultural e jurídico) e princípios e 
normas impostas a cada um por si mesmo (ao nível ético-mo-
ral). O reconhecimento destas normas e princípios, traduz e 
manifesta a liberdade humana, sendo esta a capacidade de 
auto-determinação, a possibilidade e a necessidade de sermos 
nós mesmos a orientar a nossa ação; moldando a nossa perso-
nalidade com os condicionalismos da ação.

Esta sessão terminará com nova proposta de pensamento para 
a semana:

• Estabelecer três prioridades de valor como guia da sua vida;

Por Ex. 

• Pensar em que medida as prioridades estabelecidas, pensa-
das, contribuirão para a sua felicidade;

• Como interferem as prioridades estabelecidas no relaciona-
mento com o outro e no seu progresso pessoal, profissional, 
emocional;

• Pensar quais as mudanças de comportamento que deverá 
ter para que seja capaz de cumprir o projeto de vida estabe-
lecido;

• Qual é o FOCO para a transformação pessoal;

• Identificar causas para o seu estado de infelicidade;

• Pensar Como?, Onde?, Quando? e com Quem? para realizar 
o progresso pessoal;

3ª E 4ª SESSÕES DA TERAPIA – REIKI E MEDI-
TAÇÃO, UMA PRIORIDADE – ENCONTRO COM A 
FELICIDADE

A autoconsciência será mais elevada quanto mais praticarmos 
Reiki.

O Reiki é energia Universal e vital, que está em 
todo o lado, com uma frequência simples, cura-
dora e vital. 

É uma energia inteligente, poderosa e subtil que se 
adaptada a qualquer indivíduo que queira e aceite 
praticar e receber o Reiki.

O Reiki não é religião, não é nem substitui a medi-
cina, não é prática exclusiva no processo de cura. 
Ajuda sim no processo de cura, tranquiliza, contri-
bui para o bem-estar físico e emocional.

Reiki é uma prática que se baseia na crença da 
existência da energia vital universal “Ki”, manipulá-
vel pela imposição de mãos.

A palavra Reiki é a combinação de dois caracteres 
japoneses - REI que significa “divino” e KI que sig-
nifica “energia vital”.

O Reiki restaura o equilíbrio natural entre corpo, 
mente e espírito.

Tem a capacidade de atuar onde é necessário, no 
corpo, na mente e no espiritual. O Reiki contribui 
para estabelecer e a encontrar o equilíbrio e a har-
monia.

O Reiki através da sua prática meditativa ajuda 
cada um de nós a superar desafios e a viver de 
forma saudável, promovendo o relaxamento e a 
calma, aprendendo o saber lidar com a tristeza, 
com a frustração, com o medo e com a fúria.

O Reiki desdobra-se na sua aplicação sendo uma 
filosofia de vida e ao mesmo tempo uma terapia 
alternativa por meio da energia.

O Reiki como filosofia da vida, onde são vividos em 
sua plenitude os seus cinco princípios transmiti-
dos pelo Mestre Usui “Só por hoje eu sou calma, 
só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grata, 
só por hoje eu sou honesta e só por hoje eu sou 
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bondosa”. A prática do Reiki é uma prática contínua, 
para ser vivida no dia-a-dia. O Usui Reiki Ryoho ou sim-
plesmente ReiKi é então a Arte Secreta de Convidar a 
Felicidade – é um método de cura natural, com uma 
base de filosofia de vida, “a sua missão é guiar para 
uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a 
sua felicidade e a nossa própria”.

O Reiki vê o Homem como um todo, o Reiki tem uma 
visão Holística e promove a homeostasia.

Sobre o Reiki podemos transmitir que é uma filoso-
fia de vida, permite elevar os níveis de consciência e 
assim transforma os padrões de comportamento, traz 
harmonia, numa perspetiva holística, e auxilia no alívio 
da dor, procurando se possível a cura, tem uma liga-
ção profunda com a essência de cada pessoa, é uma 
prática de amor que desperta o doar, é um método 
natural e que apena utiliza a energia.

Resumindo ao que até agora foi anotado, o Mestre 
Usui indicou três preceitos essenciais: “A Arte Secreta 
de Convidar a Felicidade” – que é o desenvolvimento 
pessoal da técnica no Usui Reiki Ryoho e a missão do 
mesmo; A melhoria do Corpo e Mente, que é o resul-
tado da prática; e os cinco princípios, que são a nossa 
filosofia de vida. 

É claro que neste preciso momento, em que me encon-
tro a nível de formação, não sou capaz de aplicar Reiki 
à pessoa, mas poderei iniciar os processos meditati-
vos, conduzindo a pessoa na procura da paz interior.

Assim, a terceira sessão terá início com um processo 
meditativo introduzindo o terceiro pilar do Reiki: Ini-
ciaremos a sessão com a meditação aprendida na 
primeira sessão, verbalizar em voz alta os cinco princí-
pios do Reiki com as mãos em Gassho, passando pelo 
segundo pilar do Reiki (Reiji HO), colocar intenção inte-
rior na sua meditação e por fim praticar Chiryo.

Após esta meditação será proposto que seja feita uma 
breve reflexão sobre:

• Como observo A Arte Secreta de Convidar a Felicida-
de na minha prática de vida;

• Ao realizar esta prática “só por hoje…” encontro 
respostas para as minhas preocupações e questões 
diárias;

• Aplico tudo o que aprendi? Melhorei a minha mente 
e corpo?

• Sinto-me mais feliz?

O diálogo estabelecido na terceira e quarta sessões 
será centrado nesta temática.

Ao mesmo tempo, serão propostos alguns exercícios 
de relaxamento e de meditação e será introduzido o 
“novo” conceito - mindfulness - que não difunde do 
pensamento do Mestre Usui e dos seus cinco princí-
pios onde em todos eles aconselha «Só por hoje…» a 
sua mensagem é clara – atenção plena, estar no aqui 
e agora. 

Mindfulness é uma prática meditativa que melhora a 
condição mental e emocional de qualquer pessoa.

Daniel Goleman e Richard J. Davidson em Traços alte-
rados apresentam dados científicos que comprovam 
que a prática de mindfulness e da compaixão nos pode 
ajudar não apenas a nível individual, mas planetário. 
Um traço alterado, uma nova característica que resulta 
da prática da meditação e que perdura para além da 
meditação em si. Os traços alterados moldam a forma 
como nos comportamos na vida quotidiana e não ape-
nas enquanto meditamos, ou imediatamente a seguir. 

Segundos os investigadores existem duas vias de 
meditação, uma via profunda e outra alargada.

A via profunda incorpora-se em dois níveis, numa forma 
pura, por exemplo, nas antigas linhagens do budismo 
theravada, como é praticado no Sudeste Asiático, ou 
entre os iogues tibetanos, uma prática mais intensa. A 
outra forma, chamado de nível dois, onde as tradições 
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descritas anteriormente deixaram de fazer parte de um estilo 
de vida total e foram adaptadas a formas de vida do Ocidente.

A via alargada que incorporam os níveis três, quatro e cinco. No 
nível três, o maior afastamento retira estas práticas de medi-
tação do seu contexto espiritual e distribui-as de forma mais 
alargada – como no caso da Redução do Stress Baseada em 
mindfulness ou a Meditação Transcendental que oferece man-
tras sânscritos clássicos ao mundo moderno, num modelo 
adaptado. As formas ainda mais alargadas acessíveis de medi-
tação de nível 4 são as mais diluídas e as mais acessíveis ao 
grande público, são intituladas de mindfulness à secretária ou 
as aplicações digitais de minutos de meditação. Ainda des-
crevem o quinto nível, que se encontra em desenvolvimento 
por um casal de médicos que decidiram criae uma plataforma 
digital intitulada de Healthy Minds que transmite estratégias 
baseadas na meditação para cultivar o bem-estar, mesmo para 
aqueles que dizem “não tenho tempo”, este nível ainda em 
estudo permite que cada um medite fazendo outras tarefas, 
desde que estas não exijam toda a nossa atenção.

Daniel Goleman e Richard J.Davidson, em Traços Alterados, 
descrevem diversos estudos científicos, desde a década de 70,  
sobre meditação e mindfulness e o seu contributo para uma 
mente sã, alterando os traços de personalidade, promovendo 
atitudes positivas perante o seu próprio eu, perante o outro 
e como consequência contribuindo para a construção de um 
mundo melhor.

 Ao longo das suas pesquisas, estudos e experiências apresen-
taram a evidencia “de que é possível cultivar estas qualidades 
positivas nas profundezas do nosso ser e que qualquer um de 
nós pode iniciar esta viagem interior. Muitos de nós poderão 
não ser capazes de realizar o intenso esforço necessário para 
percorrer uma via profunda. Mas as vias mais alargadas mos-
tram que as qualidades como a serenidade e a compaixão são 
capacidades que podem ser aprendidas, que podemos ensinar 
aos nossos filhos e promover em nós mesmos. Quaisquer pas-
sos que demos nesta direção serão uma oferta positiva para as 
nossas vidas e para o nosso mundo.”.  

Após diálogo sobre as reflexões propostas durante a semana 
que passou e consequente diálogo tendo por base o que acima 
se descreveu, serão propostos diversos exemplos e exercícios 

de meditação.

Serão realizados pequenos exercícios:

• Olhar à sua volta – encontrar um foco, uma fo-
lha, uma árvore, um objeto decorativo e pensar 
a forma, as cores, como surgiu, como foi criado, 
que materiais e que pessoas envolvidas na sua 
conceção – com o sentido de aventura e curio-
sidade, podemos aprender e vivenciar mais em 
cada momento;

• Sentir a terra – Manter-se de pé com os pés afas-
tados à largura da anca, os braços estendidos 
junto ao tronco, as palmas das mãos viradas 
para dentro, tocando ligeiramente nas ancas. 
Inspirar e expirar conscientemente e centrar-se 
apenas na respiração;

• Acompanhar a respiração – Descubra um lugar 
tranquilo. Pode sentar-se numa cadeira ou no 
chão, ou encostar-se a uma parede e apoiar a 
coluna. Concentre-se na respiração, inspire e 
expire. Concentre-se nesse movimento (seme-
lhante ao de encher um balão). É possível que a 
mente de disperse – pensando, sonhando acor-
dada, planeando ou recordando – e que perca 
o contacto com a respiração, mas não haverá 
problema. Volte a concentrar-se na respiração – 
“Esvaziar para depois preencher”. Poderá acom-
panhar este exercício com música, com uma 
vela acesa ou simplesmente de olhos fechados.

• Outros exemplos poderão ser dados, os que 
melhor se adaptarem à pessoa.

No final das sessões será proposto que realize 
meditação diária e que aos mesmo tempo faça 
anotações de como se vai sentindo no seu dia-a-
-dia.

5ª SESSÃO – MANDALOTERAPIA – 
ENCONTRO COM O INTERIOR

Mandala significa aquilo que rodeia o círculo, 
redondo, orbe, coroa, rotação, em sânscrito, uma 
das linguagens primordiais dos povos Indo-Euro-
peus e que se desenvolveu sobretudo no que é 
hoje a Índia.
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A palavra do género masculino, provém de um tema 
verbal traduzível pelos sentidos de adornar, decorar, 
alegrar-se, glorificar ou clarificar. E com estes verbos 
poderemos compreender mais facilmente os man-
dalas: ornamentações, desenhos, feitos na base de 
círculos, com o seu centro, ou eixo central, e que tanto 
são meios de nos centralizarmos e clarificarmos as 
nossas dimensões interiores, em sintonia com o uni-
verso e o Divino, como também de influenciarmos, 
harmonizarmos, embelezarmos ou mesmo alargar-
mos e iluminarmos o ambiente e o universo.

Os mandalas mais conhecidos são os utilizados no 
Hinduísmo e no Budismo e encontramo-los em quase 
todos os templos, já construídos de acordo com as 
orientações e formas da Tradição Perene da Geome-
tria Sagrada que estão na base deles, servindo não só 
para ornar ou decorar mas sobretudo para transmitir 
ensinamentos e para iluminarem a psique e a cons-
ciência, ao serem comtemplados e meditados.

Na verdade, um dos significados de maṇḍala, da raiz 
manda, é também o de essência, e então dir-se-á que 
um dos objetivos dos maṇḍalas é levar-nos, através 
dos desenhos e imagens, para além dos estados dis-
persos das emoções e do pensamento, fazendo-nos 
entrar em estados de consciência mais pacificados, 
concentrados ou alargados, ou nas dimensões mais 
subtis ou essenciais do nosso ser, do universo, do espí-
rito, neste infinito em que temos o nosso ser.

Alguns mestres orientais consideram os maṇḍalas, 
pelo seu impacto visual e direto, como das melhores 
formas de transmissão dos ensinamentos espirituais, 
nomeadamente os que contribuem para a com-
preensão libertadora, a chamada “iluminação”. Ou 
afirmarem mesmo representar qualquer maṇḍala uma 
iluminação nossa em relação ao Um Omnipresente, o 
unificador e harmonizador de tudo e de nós todos.

Carl Gustav Jung (1875-1961) foi um psiquiatra suíço, 
precursor da psicologia contemporânea, a Psicologia 
Analítica, um investigador, um intelectual que tocou 
inúmeras áreas do conhecimento para se aproximar 

o mais plenamente possível do psiquismo humano. 
Entre 1907 e 1912, colaborou com Sigmund Freud, de 
quem divergiu, criando a própria escola psicológica. 
Para este autor, a mente humana organiza-se em três 
níveis: o consciente, o inconsciente pessoal e o incons-
ciente coletivo. A camada mais profunda e inacessível, 
o inconsciente coletivo, caracteriza-se por arquétipos, 
que estão na origem dos mitos. O comportamento 
humano molda-se assim de acordo com duas estrutu-
ras básicas da consciência: a individual e a coletiva. A 
primeira aprender-se-ia durante a vida, a segunda her-
dar-se-ia de geração em geração. 

Carl Jung utilizou o potencial da arte no seu trabalho 
psicoterapêutico. No ensaio “A Função Transcendente” 
de 1916, sugeria que os seus pacientes pintassem ima-
gens fossem elas provenientes de sonhos ou qualquer 
outra que lhes ocorresse. A psicologia analítica de 
Jung jamais teve a pretensão de opinar sobre o valor 
estético das obras de arte e, muito menos, de explicar 
o fenómeno da arte. O seu objetivo foi basicamente 
sobre o processo da atividade criativa a partir do 
estudo psicológico e da estrutura da produção artís-
tica. 

A psicologia deveria se “contentar” apenas com o pro-
cesso criativo que se manifesta no indivíduo. Segundo 
Jung (1991) quando são utilizadas “técnicas artísticas” 
como pintura, modelagem, composição, desenho, 
colagem, literatura, estas propiciam o contacto com 
o ímpeto criativo que, através do fazer artístico, pro-
porciona a produção de símbolos, revitalizando e 
reorganizando a consciência daquele indivíduo, isto 
é, o modo como ele experimenta o mundo interno e 
externo. 

Através dos seus estudos constata que a mandala pos-
sui uma dupla eficácia: conservar a ordem psíquica, 
se ela já existe; ou restabelecê-la, se ela desapareceu. 
Neste último caso, exerce uma função estimulante e 
criadora. As pesquisas de Jung sobre o simbolismo das 
mandalas contribuíram para torná-las acessíveis ao 
público ocidental, concluindo que estes círculos mági-
cos da tradição cultural oriental, hinduísta ou budista, 
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eram representações instintivas de um símbolo univer-
sal concebidos desde os primórdios da humanidade.  

Diz Jung ” [...] As mandalas não provêm dos sonhos, 
mas da imaginação ativa [...] As mandalas melhores 
e mais significativas são encontradas no âmbito do 
budismo tibetano [...] Uma mandala deste tipo é assim 
chamado “yantra”, de uso ritual, instrumento de con-
templação.

Ela ajuda a concentração, diminuindo o campo psí-
quico circular da visão, restringindo-o até o centro.” 

Em contexto psicoterapêutico e quando confrontados 
com as mandalas os seus pacientes ressaltaram o seu 
efeito benéfico ou tranquilizador. 

Jung, ao estudar as mandalas e a sua manifestação 
no mundo oriental como instrumento de culto e de 
meditação, passou a também desenhá-las, desco-
brindo o efeito que elas exerciam, inclusivamente em 
si mesmo. Na sua prática terapêutica, incentivava tam-
bém os seus pacientes a desenhá-las ao acordarem 
pela manhã ou no caso de despertarem a qualquer 
momento da noite, quer por sonhos, quer por pesade-
los ou sensações de mal-estar.  

Para Jung toda imagem circular concentricamente 
organizada, com estrutura quaternária e arranjos 
radiais em torno ou a partir do centro, pode ser consi-
derada uma mandala. 

No entender de Carl Jung psicologicamente, o desenho 
do mandala corresponde à forma básica da estrutura 
da consciência humana na qual existe sempre um cen-
tro (representa o ego), um traçado do círculo em volta 
(a área iluminada pela consciência) e quatro direções 
(as funções de orientação psicológica).

O poder dos mandalas e dos símbolos está ligada à 
história do Homem, das religiões e das crenças que 
formam os arquétipos da civilização existentes no 
inconsciente coletivo.

Apontar para o centro, o self, é o princípio e arquétipo 
da orientação e do sentido: nisso reside a sua função 
curativa.

A criação de mandalas é uma área de exploração de 
arte terapia que pode ser utilizada para a abertura e/
ou fecho de processos, mas podem ser propostas no 
desenvolvimento de todo o trabalho realizado tera-
peuticamente.

Podemos referirmo-nos a três tipo de mandalas:

• Os mandalas espontâneos – Nascem inconsciente-
mente, mandalas pessoais;

• Mandalas racionais ou geométricas – normalmente 
são criadas a partir de uma simbologia. São manda-
las para pintar, trabalham a espiritualidade, a ten-
ção e a concentração;

• Mandalas artísticas – Utilizam-se técnicas diversas, 
são utilizadas para decorar, existe preocupação es-
tética e permite manifestar a livre criatividade.
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A prática de pintar e desenhar os mandalas é por sis 
só uma prática sadia que expressa a perceção, sen-
timento e vontade, levando à expressão integral do 
HOMEM.

O Mandala serve para ativar, energizar, irradiar, con-
centrar, absorver, transformar, transmutar, curar e 
espiritualizar as pessoas que trabalham com eles, num 
ambiente que se quer especial ou até mesmo para algo 
que se pretende alcançar.

Assim, e segundo Daniel Rodrigues,  o uso dos manda-
las como ferramenta transpessoal é benéfico porque 
proporciona autoconhecimento, oferecendo a cada 
pessoa a oportunidade de se perceber e de se analisar 
e ainda por ser um meio de alcançar outros níveis de 
consciência, de transmutar o que não é mais necessá-
rio, e do crescimento da alma. 

Após a abordagem sobre os TPC realizados durante 
a semana, será, então, proposta uma nova estratégia 
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para o caminho do autonhecimento – Os mandalas.

Para além de ser solicitado como exercício da sessão desenhar 
um Mandala, haverá tempo e espaço para que a mesma seja 
explicada pela autora (paciente), onde se deverá ser capaz de 
atribuir um título à obra, exteriorizar verbalizando o que signifi-
cou desenhar e pintar. Haverá um diálogo à volta da obra acaba 
de realizar. Serão debatidas, as formas, cores, numerologia e 
símbolos.

Antes de iniciar a atividade haverá um breve momento de 
meditação, auxiliando à concentração.

Para a sessão seguinte será proposto a apresentação da refle-
xão e análise de tudo quanto foi abordado ao longo das 5 
sessões:

• Observar o seu dia-a-dia;

• A prática medidativa, as estratégias encontradas e delinea-
das são uma arte secreta de convidar a felicidade?;

• Sou feliz?

• Pratico os cinco princípios de Reiki?

• Como me sinto interiormente;

• Aplico o que tenho apreendido para melhoria da mente e do 
corpo?

• O que me faz sentir BEM?

6ª SESSÃO – AVALIAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL

Nesta sessão será abordado todo processo terapêutico reali-
zado até então.

Será solicitado à paciente que faça uma avaliação do processo 
pelo qual passou e que realize uma “nova” autoavaliação, refe-
rindo pontos fracos, fortes, alterações que ocorreram na sua 
mente, corpo e espírito.

Será aconselhado a continuação da prática diária de todo o pro-
cesso meditativo, com base no Reiki.

Serão abordados outros exemplos de exercícios que ajudam a 
ultrapassar o estado de tristeza, como por exemplo o exercício 
físico, o contacto com a natureza, pintura emocional, a leitura, 
o cinema e tantos outros exemplos que poderemos propor, 
depende dos gostos e saberes de cada pessoa.

3 - CONCLUSÃO

O objetivo deste processo terapêutico foi mostrar 
à paciente que todos somos capazes de ser felizes, 
através do equilíbrio emocional, mental e espiri-
tual, através da autoconsciência e da procura do 
cuidado natural. 

O Reiki surge assim como um caminho comple-
mentar para a saúde física, mental e emocional. É 
considerado uma energia universal, que está em 
todo o lado, com uma frequência simples, cura-
dora e vital. 

Reiki contribuiu para o equilíbrio e harmonia 
do sistema vivo. Não fez milagre algum, apenas 
trabalhou o potencial inato da paciente que se 
predispôs à auto cura e um autoconhecimento.

Foi mostrado o caminho da autoconsciência e do 
Reiki, levando a pessoa a sentir-se mais feliz com 
o seu “eu”, pois descobriu que é fundamental SER 
e não TER. 

A paciente foi incentivada a ver e viver a vida de 
uma outra perspetiva. O caminho percorrido ao 
longo das sessões terapêuticas foi ao encontro do 
pensamento diário “onde está o meu pensamento 
está a minha energia!”. 

Não existe qualquer contraindicação para a prá-
tica de Reiki, sendo atualmente recomendado por 
pediatras, psicólogos ou médicos de família pelos 
benefícios inerentes. 

É possível estruturar um processo terapêutico 
através de terapias alternativas, com ênfase no 
REIKI e na sua filosofia de vida, com o objetivo de 
alterar um estado emocionalmente infeliz para 
um estado emocionalmente feliz. Auxiliar uma 
pessoa a ver a vida com outros olhas, a encarar 
a realidade de uma outra forma, a lidar e relacio-
nar-se com o OUTRO de outra forma e ver-se a si 
própria de uma outra perspetiva, é realidade.
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TERESA SAAVEDRA 
DA COSTA
CRIAP

É claro que o Reiki não é cura, mas é equilíbrio e 
harmoniza trabalhando o potencial inato em cada 
um de nós.

Por acreditar no Reiki e na sua filosofia de vida 
pessoalmente pratico-o no meu dia-a-dia.

Como pretendo num futuro próximo auxiliar crian-
ças e jovens a encontrar uma vida equilibrada, 
harmoniosa e feliz, vou procurar aprofundar os 
conhecimentos na área do Reiki. 

«SE NÃO FORES EM FRENTE 
QUANDO O MUNDO INTEIRO ESTÁ A 
AVANÇAR, VAIS FICAR PARA TRÁS.» 
— IMPERADOR MEIJI
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ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
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CHÁ DE 3 ANOS COM 
LIMÃO E GENGIBRE
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Este é o meu chá de eleição! Gosto de 
variar no sabor adicionando-lhe casca de 
limão, que lhe dá um toque refrescante, 
e gengibre, que ajuda a tratar infecções e 
inflamações de garganta.

“Também denominado por Bancha, ou Kukicha, é o 
chá mais utilizado na macrobiótica por todo o Mundo. 
O nome “Três Anos” advém do facto de neste chá se 
utilizarem as folhas mais velhas (com 3 anos) da planta 
do chá; é a bebida mais barata no Oriente, mas é simul-
taneamente a mais saudável.

O Kukicha foi divulgado no Ocidente pelo filósofo 
George Ohsawa e é um óptimo chá para uso diário; 
uma vez que praticamente não contém cafeína e, por 
isso, pode ser utilizado quer por adultos, quer por 
crianças. O Chá Três Anos tem um efeito alcalinizante 
e, consequentemente, fortalece-nos e refresca-nos 
quando cansados. No caso de insónias tem um efeito 
sedativo; pode aliviar as náuseas e a gastrite.”

texto de Francisco Varatojo

CHÁ DE 3 ANOS COM LIMÃO E GENGIBRE

INGREDIENTES:
• 1 Lt. de água

• 1 c. de sopa de chá de 3 anos

• casca de 1 limão (opcional)

• 3 a 4 rodelas de gengibre cortadas em tiras (opcio-
nal)

PREPARAÇÃO:

Ponha ao lume um tacho com 1 Lt. de água e junte 1 
csp. de chá três anos,  a casca de 1 limão e umas tiras 
de gengibre.

Quando atingir o ponto de ebulição deixe ferver, entre 
2 a 5 min. e está pronto a ser servido.

NOTAS: 

Ter em atenção que na maioria das embalagens de 
compra vem escrito 3 csp. por litro de água, é de todo 
escusado usar tanta quantidade, 1 csp. é perfeita-
mente suficiente. Os caules podem ser guardados e 
reaproveitados para vezes futuras. Quando o reutilizo  
adiciono 1 c. de sobremesa extra de chá.

Fonte:
macroexotic.com/2014/10/27/cha-de-3-anos-com-li-
mao-e-gengibre/

FRANCISCO VARATOJO
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Estando lançado o desafio de receitas saudáveis, a 
Virgínia Ferreira, do CENIF Amadora, partilho con-
nosco uma receita de Vânia Ribeiro sobre Ferrero 
Rocher saudável.

Como não pensar em Ferrero Rocher 
nesta altura do ano? E se eu disser que 
é possível fazer uma versão de Ferrero 
Rocher saudável com apenas 4 ingre-
dientes?

Claro que esta receita não é igual ao tradicional 
Ferrero Rocher, pois não leva Nutella, nem quan-
tidades enormes de açúcar ou óleo de palma. Mas 
pode ser uma alternativa a este bombom tão típico 
do natal.

Nesta altura do ano, é quase impossível não comer 
doces e se tal como eu procuras alternativas mais 
saudáveis, deixo aqui esta sugestão.

Lembro-me de há uns anos comer imensos Fer-
reros Rocher, recebia sempre uma caixa no Natal. 
Quem nunca?

No entanto, como deixei de consumir leite, deixei 
de comer Ferreros (apesar de adorar, confesso). 
Então, nada melhor do que procurar alternativas 
para estas pequenas delicias.

Já partilhei a minha receita favorita de Rafaellos Sau-
dáveis. Para esta versão de Ferreros, inspirei-me nas 
trufas saudáveis e recriei a minha própria versão.

FERRERO ROCHER 
SAUDÁVEL: APENAS 4 
INGREDIENTES
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• Rechear o centro da massa com 1 avelã. Fechar a bola.

• Repetir o processo até terminar a massa. 

Para envolver

• Derreter o chocolate em banho maria. Se necessário 
juntar um pouco de óleo de coco para o chocolate fi-
car mais liquido. 

• Envolver as bolinhas no chocolate. 

• Envolver as bolinhas nas avelãs picadas. 

• Levar ao frigorifico até endurecer.

• Se preferir pode passar as bolinhas novamente pelo 
chocolate. 

Notas da receita

• Guardar num frasco no frigorifico até 2 semanas.

• Pode ser congelado até 6 meses

Fonte:
www.madebychoices.pt/ferrero-rocher-saudavel-ape-
nas-4-ingredientes/

VÂNIA RIBEIRO

Por isso, para esta receita precisas apenas de 4 ingre-
dientes:

1. Tâmaras – Também dá para usar figos secos ou 
ameixas

2. Avelãs – Ferreros sem avelã não conta

3. Cacau – pode ser substituído por alfarroba

4. Chocolate – Pode ser omitido, mas ajuda a agarrar 
os pedaços de avelã

Costumo usar um processador de alimentos e para 
esta receita é mesmo necessário. Mas até podes fazer 
as bolinhas com as crianças, elas adoram participar.

Assim, se fizeres esta receita, partilha no instagram e 
marca com a #madebychoices.

 Tempo preparação 10 minutos

 Doses  bolinhas

Ingredientes

• Base I Recheiro dos Ferreros

• 1 chávena tâmaras sem caroço

• 1/2 chávena avelãs

• 2 colheres sopa cacau cru em pó

• 16 avelãs inteiras

• Para envolver

• 1/4 chávena chocolate mínimo 80% cacau

• 1/2 chávena Avelãs picadas

• Instruções

• Base I Recheio dos Ferreros

• Encher uma taça com água morna e demolhar as 
tâmaras por 10 minutos

• Num processador de alimentos juntar a 1/2 chávena 
e avelãs e triturar até virar farinha.

• Juntar as tâmaras sem a água, juntamente com o ca-
cau e triturar na velocidade máxima. Cerca de 2 minu-
tos, ou até virar uma massa homogênea. 

• Transferir a massa para um recipiente. 

• Humedecer as mãos, retirar um pouco da massa, fa-
zer uma bola e achatar o centro com o dedo. 
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Tudo o que precisa de saber sobre a mudança 
para uma alimentação 100% vegetal e um estilo 
de vida vegan.

Ser vegan não significa comer apenas couves e quinoa, ou gas-
tar todo o seu dinheiro em ingredientes caros e extravagantes 
com nomes que nem consegue pronunciar. E, sobretudo, não 
precisa de comer menos ou pior.

Com este livro descobrirá 60 receitas deliciosas e simples, como 
lasanha verde, tofu e alho-francês à brás, croquetes de grão e 
cenoura com especiarias, cheesecake de framboesas e mirtilos, 
ou mesmo barras energéticas de figo e amêndoa. Ideias varia-
das e apetitosas para todos os dias.

Deliciosos pequenos-almoços e lanches - Bolos e doces sem 
culpa - Dips, molhos e pastas - Refeições principais - Finger food

Este livro é também um guia prático para descobrir todos os 
conceitos da alimentação vegan, quais os seus benefícios, 
segredos e curiosidades. Descobrirá as vantagens em optar por 
esta alimentação e estilo de vida, e os cuidados nutricionais e 
conhecimentos prioritários a reter. Um livro para todos os que 
pretendem viver uma vida mais preocupada com a saúde das 
pessoas e do planeta.

Entre nesta viagem de sabores, aromas e texturas e descubra 
como a sua cozinha pode ser (mais) verde.

Filipa Range nasceu em 1987. É licenciada em 
Gestão de Empresas e pós-graduada em Gestão 
Hoteleira. Trabalhou durante 5 anos numa mul-
tinacional como auditora financeira.

Em 2013, descontente com a carreira, despediu-se 
do trabalho em auditoria e criou o seu negócio. 
Surgiu assim A Cozinha Verde (acozinhaverde.
blogspot.pt), resultado da sua própria experiência 
e mudança de vida, com o objetivo de inspirar os 
portugueses a adotarem hábitos alimentares mais 
saudáveis, ecológicos e compassivos.

Atualmente, ministra workshops de cozinha, 
showcookings e palestras para empresas e par-
ticulares. Além da componente de coaching e 
formação, oferece também um serviço de cate-
ring para eventos e entregas ao domicílio de 
comida vegetariana.

A COZINHA VERDE
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Alimente-se a si e aos seus filhos naturalmente, 
porque ser saudável é ser feliz.

Neste livro, Maria de Oliveira Dias propõe o regresso a uma ali-
mentação simples, ao que é mais natural, evitando produtos 
processados e empacotados, preferindo sempre os integrais. 
Defende que devemos comer os produtos de cada estação, 
equilibrando e variando entre o que a terra e o mar nos dão, 
de uma forma justa e sustentável, porque comer deve ser algo 
natural e intuitivo. E alimentar a sua família também.

Em Cozinha Vegana para Bebés, Crianças e Famílias Saudáveis 
encontrará respostas acessíveis e receitas rápidas, completas e 
descomplicadas, que acompanharão o crescimento do bebé e 
facilitarão a vida de toda a família: das primeiras sopas e papas, 
às dicas para reaproveitar as sobras e reduzir o desperdício, 
passando por receitas para todos lá em casa, divididas pelas 
estações do ano, e que se complementam entre si.

Repense as suas rotinas e comprove os benefícios de uma ali-
mentação deliciosa, completa, rica, variada, sustentável e ética 
para toda a família.

Maria de Oliveira Dias nasceu em 1982 e é mãe de 
um menino de caracóis loiros. Tornou-se vege-
tariana aos 12 anos e vegana há mais de uma 
década. Atriz de formação, representou durante 
vários anos, tendo criado em 2010 o The Love 
Food, um blogue pioneiro com receitas veganas. 
Estudou culinária macrobiótica e desenvolveu 
competências em workshops. Em 2013, esta-
giou na cozinha de restaurantes vegetarianos e 
gourmet de São Paulo, sendo responsável pelo 
desenvolvimento de sobremesas saudáveis.

Em 2014, de volta a Lisboa, criou a empresa The 
Love Food, de confeção de produtos alimenta-
res saudáveis e integrais, de fabrico artesanal, 
adoçados com geleias naturais, com ingredien-
tes sazonais e de produção local.

Em 2016, obteve o grau de health coach no Ins-
titute For Integrative Nutrition, em Nova Iorque, 
e dois anos depois o título de plantbased chef 
pelo Plantlab de Los Angeles, nos EUA.

Hoje dedica-se à consultoria gastronómica, 
catering, consultas para particulares e forma-
ção, sempre na área da alimentação saudável.

Site: www.thelovefood.pt

COZINHA VEGANA
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A cozinha 100% vegetal está cada vez mais pre-
sente no dia a dia dos portugueses, fazendo parte 
de um estilo de vida saudável e feliz. As mais de 
100 receitas deste livro são saborosas, fáceis de 
preparar e totalmente isentas de ingredientes de 
origem animal. 

São ideias perfeitas para todas as estações do ano e para todos 
os momentos do dia:

• Pequenos Almoços;

• Queijos vegetais e pão;

• Molhos e entradas;

• Massas;

• Sopas;

• Pratos principais;

• Acompanhamentos e saladas;

• Bebidas;

• Sobremesas.

A alimentação vegan oferece imensos benefícios a quem a 
segue. Não é necessário ter muitos conhecimentos de culiná-
ria ou grande destreza na cozinha para preparar uma refeição 
unicamente com ingredientes vegetais. Apenas precisa de 
uma mente recetiva e vontade de experimentar novos sabores, 
cores e alimentos. O que pretendo com este livro é, sobretudo, 
divulgar a alimentação vegan e apoiar todos aqueles que dese-
jam conhecer e iniciar-se no veganismo, pois existem ainda 
algumas dúvidas em relação ao que confecionar para o peque-
no-almoço, almoço ou jantar, sobremesas ou mesmo lanches. 
Quero, contudo, que este livro seja também muito útil para 
quem já segue uma alimentação vegetariana ou vegan restrita. 

Cozinha 100% Vegetal e Saudável foi escrito exatamente para mos-
trar que as receitas vegans são saborosas, fáceis e necessárias. 

Carina Barbosa é mestre em engenharia infor-
mática e trabalha no desenvolvimento de 
aplicações para smartphones. Foi, contudo, 
num curso de jornalismo que pela primeira vez 
contactou com o vegetarianismo e começou a 
abraçar a causa da defesa dos animais.

O grande interesse pela culinária vegan sur-
giu em 2013, quando adotou o estilo de vida 
conhecido como veganismo. Dado o seu gosto 
pela escrita e pela partilha, teve a ideia de criar 
um site onde fosse possível ajudar os outros a 
aderirem também a esta causa e a transitarem 
facilmente para este regime alimentar. Assim 
nasceu o Veggitable, que tem registado um 
grande crescimento e que tem também uma 
versão app com receitas veganas exclusivas. 

É ainda terapeuta holística e cocriadora do site 
Cor da Paz, através do qual ajuda as pessoas a 
atingirem o equilíbrio físico, mental, emocional 
e espiritual.

COZINHA 100% VEGETAL 
E SAUDÁVEL
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OUTRAS TERAPIAS 
E CONCEITOS
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ENSINAR KARUNA
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Sentir o apelo de ensinar Karuna  foi para 
mim um grande desafio, pois antes de 
ensinar, tinha de perceber a abrangência 
desta energia.

“Com Karuna vamos trabalhar a compaixão”, disse-
ram-me a primeira vez que perguntei sobre este tema. 
É uma definição simples, pensei eu, mas após refletir 
um pouco, quis entender o significado profundo do 
que é a palavra compaixão. E descobri que a compai-
xão, não é pena, a compaixão é algo ativo, é algo em 
que eu sou interveniente no processo, é perguntar-me: 
“o que é eu posso fazer para minimizar o sofrimento 
do outro?” Não é sofrer com o outro, é ajuda-lo no seu 
caminho, mas com desapego, pois a vida e as escolhas 
são da outra pessoa , não são nossas.

E em mim, como vou trabalhar a compaixão? “O que 
é eu posso fazer para minimizar o meu próprio sofri-
mento?” Mas para poder minimizar o meu próprio 
sofrimento, eu tenho de conhece-lo, eu tenho de o 
encarar e esta foi a minha grande descoberta. A partir 
daí foi simplesmente deixar fluir.

CRISTINA AFONSO
CENIF AMADORA

A energia Karuna mostra-nos o caminho e nós temos 
de fazer a nossa parte. Não é um trabalho fácil, é sim 
um trabalho profundo que requer dedicação, amor 
incondicional e aceitação. E precisa de tempo. Tempo 
que é necessário para que a transformação ocorra.

O passo seguinte foi ensinar e tem sido muito gratifi-
cante ver as transformações na vida das pessoas que 
se predispõem para tal. Com a tomada de consciência 
tudo fica claro e a transformação acontece.
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A CORAGEM PARA IR À 
CAVE INTERIOR
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O meu trajeto como terapeuta de Karuna começou pouco tempo 
depois de me iniciar no 1º nível. A energia chamava-me cada vez mais, 
para me colocar ao serviço como canal de Karuna e não apenas de 
reiki.

Com o Karuna ganho cada vez mais confiança, sinto-me fortalecer cada vez mais como 
pessoa e, inevitavelmente, como terapeuta.

Ganho confiança mesmo quando a estrutura parece abanar, trazendo ao de cima tudo o 
que evitei ou escondi de mim durante anos… Quanto mais caminhava no meu processo 
pessoal, mais sentia que o Karuna era como ir à cave mais profunda e abrir o baú mais 
antigo para retirar o que precisava ser reconhecido, curado, libertado...

Claro que é preciso coragem, porque nestes momentos de abertura dos baús, há memó-
rias de dor, emoções que vêm à tona, para que possam ser reconhecidas e finalmente 
abraçadas e curadas.

Sempre senti o Karuna em mim como uma energia mais profunda e assertiva. E dei-me 
conta que, quanto mais caminhava na direção da minha cura interior, mais atraía pes-
soas/pacientes que necessitavam de envolver-se e responsabilizar-se em profundidade 
com o seu processo interior.

Neste momento, como terapeuta de Karuna, sinto que ajudo outros a ganhar coragem 
para ir à sua cave interior e abrir os seus baús que precisam de cura ou de libertação. 
Reconheço que o Karuna me ajuda a encorajar outros a não esconderem mais as partes 
de si mesmos. É seguro esvaziar os baús, com Karuna!

Hoje sinto que a minha natureza encaixa na perfeição com a energia do Karuna. E quando 
usamos a ferramenta que faz vibrar o nosso coração, a caminhada faz-se com mais alegria 
e paixão.

LILIANA PASSOS
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Em Outubro de 2017 embarquei, com um 
grupo muito especial do CENIF e acompa-
nhada pelos nossos queridos mestres João 
e Sílvia, na  viagem ao Japão. 

O Japão já há muito que era um destino de Sonho para 
mim, não só por ser o berço do Reiki mas também por 
toda a cultura do país. Mas não passava disso mesmo, 
um sonho, que nem imaginava quando iria concretizar. 
Sabia apenas que um dia iria e seria fantástico. 
O Japão foi o meu ponto de viragem tanto a nível pes-
soal como profissional. Aprendi tanto e cresci tanto… No 
Japão comecei a traçar o meu caminho para a vida dos 
meus sonhos e é esse caminho que quero ajudar a percor-
rer com a ajuda da Coaching Agenda 2019 durante todo 
o próximo ano. Quero ajudar mais pessoas a descobrir o 
seu IKIGAI e que o vivam intensamente no caminho para 
uma vida mais feliz e pacifica como o Reiki nos ensina.
A primeira vez que tive contacto com a palavra IKIGAI foi 
numa livraria no Japão. Peguei num livro com caracte-
res e não percebia nada à excepção da palavra “IKIGAI”. 
Esta palavra ficou gravada na minha memória e senti no 
meu coração que queria saber mais sobre ela. Quando 
regressei comecei logo a pesquisar sobre o seu significa-
do. Li muitos livros e passei muitas horas na internet. Foi 
incrível ver como tudo estava ligado. Fui ao Japão para 
me descobrir a mim própria e saber que rumo queria dar 
à minha vida, querida descobrir o que me fazia realmen-
te feliz, e no Japão apareceu à minha frente a palavra 
IKIGAI. É realmente incrível ver como o Universo nos traz 
respostas.
Este ano devido a tudo o que aprendi durante a viagem 
ao Japão, decidi dar um tema à Agenda - “Descobre o 
teu Ikigai”.
A palavra Ikigai significa “sentido da vida”. O ikigai com-
preende o sentido da via, a realização pessoal e a moti-
vação.  É a razão de existir e a alegria ou objectivo de 
vida. Todos nós já nos questionámos sobre o nossos 
sentido de vida num momento ou outro e esperamos 
que o nosso sentido de vida nos conduza à felicidade. 

ANA FIGUEIREDO
CENIF AMADORA

COACHING AGENDA 
2019 – DESCOBRE O TEU 
IKIGAI

Foi por isso, que este ano decidi dedicar a Coaching 
agenda ao tema IKIGAI, porque quero mostrar que é 
possível encontrar o IKIGAI e que este leva ao encontro 
da essência e à felicidade. Vários estudos mostraram 
que os japoneses têm vidas mais longas e felizes em 
comparação com pessoas que vivem noutras partes 
do mundo.  Isto deve-se principalmente à sua cultu-
ra e modo de vida. Desde muito cedo, que eles levam 
a busca de um propósito de vida como uma grande 
prioridade. Naturalmente, os japoneses trabalham 
e ganham dinheiro, mas não se definem pelos seus 
empregos ou riqueza monetária. Eles constroem as 
suas vidas em torno de seu propósito, ou Ikigai , “o que 
os faz levantar todas as manhãs” e essa é a principal 
coisa que move as suas vidas e lhes dá uma razão para 
sair da cama pela manhã.
Para orientar melhor, durante o ano, na descoberta do 
Ikigai, dividi a agenda em doze Temas, um para cada 
mês do ano:
• Conexão da Essência ao Propósito; 

• Rotinas de Amor próprio;

• Conexão com a energia da lua;

• Meditação;

• Slow Living;

• Yoga da Filosofia à Prática; 

• Cuidar do Planeta;

• Só por hoje;

• Desapego;

• Macrobiótica;

• Gratidão; 

• Reprogramação do teu Propósito;

Todos estes temas foram criados com muito carinho 
para orientar na busca do Ikigai ou propósito de vida e 
conduzir a uma vida mais feliz.
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PORQUE UMA LEITURA 
DE AURA
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A leitura de aura é acima de tudo uma terapia 
que ajuda a pessoa no entendimento do seu 
momento atual, na perceção das suas vivências, 
do estado dos seus sentimentos, pensamentos e 
tendências.

Através da leitura a pessoa pode ter uma melhor compreensão 
do seu momento, das fases de vida que tem vivido e de situa-
ções que ainda precisam ser trabalhadas.

Tudo aquilo que o leitor diz visa ajudar a pessoa no entendimento 
do momento pelo qual passa, visa ajudar nas suas decisões, 
escolhas e vontades. A leitura ajuda a levar maior clareza e mais 
descendimento, ajuda a aliviar situações porque existe uma sen-
sação de compreensão, comunhão e entendimento.

Regressaremos a vidas passadas para perceber que potencia-
lidades, bloqueios ou mesmo padrões pode a pessoa estar a 
sentir nesta sua vida, vemos o estado dos chakras para que pos-
sam ser trabalhados e harmonizados.

A pessoa ainda receberá uma limpeza energética para que 
possa sair com harmonia e serenidade, e para que possa estar 
alinhada com a sua essência e com o universo.

DANIEL AZEVEDO
CENIF AMADORA
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COMO EQUILIBRAR 
ENERGETICAMENTE UMA 
A HABITAÇÃO USANDO 
PIRÂMIDE DE QUÉOPS
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A construção dela, assim como a sua utilidade, está 
repleta de magia e segredos que nos dias de hoje 
não os conhecemos na totalidade.

É sobre ela, pirâmide Quéops, juntamente com o conhecimento de 
radiestesia, que vos partilho um exercício que todos podemos fazer 
em nossas casas, trabalho, em qualquer espaço, onde acharem 
necessário o equilíbrio ou limpeza energética.

Para a execução do respetivo exercício temos de ter em conta 
alguns pormenores para que seja bem-sucedido, para tal precisa-
mos do seguinte material: 

•  Pirâmide Quéops

•  Planta do Local

•  Bússola

•  Pêndulo

•  Relógio

•  Suporte com 1 / 3 da altura da pirâmide.

É importante que a pirâmide obedeça às medidas dos ângulos 
acima exibidos na imagem.

UMA DAS PIRÂMIDES MAIS FAMOSAS DO 
EGIPTO É A PIRÂMIDE DE QUÉOPS, DATADA 
DE 2560AC. 
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PLANTA DO LOCAL

BÚSSOLA

Podem usar uma bússola clássica ou mesmo, a bússola do 
telemóvel.

PÊNDULO

A escolha do pêndulo é importante para trabalhar em Radies-
tesia. Hoje em dia o que se vê é uma quantidade de pêndulos 
à venda sem a mínima qualidade para operar com esta ciência 
milenar, mas para o exercício em causa façam com o pêndulo 
que possuírem.

De toda a forma aconselho o pêndulo Vale de Reis II, em 
madeira, despolarizado.

RELÓGIO

Um relógio qualquer serve, para contabilizar o tempo exposi-
ção da limpeza energética.

SUPORTE

Sendo a pirâmide de Quéops, uma das mais estudadas em 
todo o mundo, é sabido que sua proporção está ligada ao 
Número Áureo.

A 1 /3 da altura no seu interior e no centro, zona conhecida 
pela Câmara do Rei, forma-se uma forte descarga de ondas de 
forma, de Verde Negativo. 

É a essa altura que vamos trabalhar.

Por curiosidade, se colocarmos por 15 dias, um 
pedaço de carne a 1 / 3 da altura, no interior da 
pirâmide, e outro pedaço de carne no exterior da 
pirâmide, verificamos que o pedaço de carne de 
fora está podre e o pedaço de dentro começou um 
processo de desidratação e mumificação.

O suporte deve ser de papelão ou madeira.

INÍCIO DA EXPERIÊNCIA

1 - Perguntar ao pêndulo se tem permissão para 
fazer a limpeza.

Por convecção, o movimento circular no sentido 
horário do pêndulo é sim, o movimento em círculo 
anti-horário é não, assim como outro qualquer.

2- Perguntar ao pêndulo qual o melhor local para 
colocar a pirâmide.

3- Deve descobrir qual é a lado norte da pirâmide. 
Usando a radiestesia pergunte ao pêndulo se o 
lado em análise é o lado norte.

Deve fazer este exercício a todos os lados da pirâ-
mide, até ter a certeza do lado onde está o norte.
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4 - Orientar a pirâmide com a bússola para o norte 
magnético (com o lado norte da pirâmide que iden-
tificamos no ponto anterior virado para norte que a 
bússola indica).

Esta operação não deve ser feita perto de material 
metálico ou pilares da casa, para não influenciar o 
campo magnético da bússola.

5 - Colocar o suporte no interior da pirâmide no centro.

6 - Perguntar ao pêndulo quantos minutos deve estar a 
planta do local dentro da pirâmide.

Contar o número de voltas que o pêndulo dá e cada 
volta corresponde a 1 min. 

Podem também perguntar por intervalos, ou seja, 
mais de 10min? menos de 20min, até acertarem no 
intervalo correto. De seguida é só achar o minuto cor-
reto dentro desse intervalo.

ANTÓNIO OLIVEIRA
CENIF AMADORA

 7- Colocar a planta do local sobre o suporte. 
Esta também deve estar orientada para 
norte (por norma as plantas todas tem o 
lado norte identificado na mesma o que 
facilita o trabalho).

8 - Por fim deixar passar o tempo que foi 
determinado anteriormente.

O uso das pirâmides é vasto, cabe a nós 
praticar e investigar catalogando as expe-
riências, para que este saber não se perca 
com tempo.
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REIKI E ENERGIA
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Quando ouvimos a palavra Reiki, a nossa 
mente associa-a a Energia.

Infelizmente a palavra Energia tem sido utilizada em 
tantos contextos e de tantas formas que acaba  por ser 
mal entendida  e associada frequentemente a práticas 
esótericas e pseudoespiritualidade. Este é o resultado 
da vulgarização das palavras e dos conceitos. A prática 
do Reiki não é de todo uma prática vulgar. Mas, em 
minha opinião , trata-se   de uma filosofia de vida e 
uma procura contínua do bem-estar psico-físico, espi-
ritual e energético.

Não tenciono descrever aqui a filosofia do Reiki, os 
grandes Mestres e profissionais da área  conseguirão 
fazê-lo muito melhor do que eu. O que pretendo escre-
ver aqui, com muito gosto, é da minha experiência e o 
meu entendimento do Reiki. 

Voltando ao princípio, o que é antes de tudo a Ener-
gia?  Na Física, a energia está associada à capacidade 
de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movi-
mento. De acordo com as leis da física, a energia não 
pode ser criada, mas apenas transformada. Existem 
várias fontes de energia, sendo cada um dos tipos de 
energia capaz de provocar fenómenos determinados e 
característicos nos sistemas físicos. 

O QUE EU SINTO EM RELAÇÃO AO REIKI 
ENQUANTO PSICOTERAPEUTA CORPORAL É 
QUE A PRÁTICA DO REIKI É UM CONVITE A UM 
ESTILO DE VIDA MAIS CONSCIENTE.
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Por outras palavras,  o acesso à Energia transforma-
dora que é capaz de alterar padrões, pensamentos e 
formas de estar e sentir, está ao alcance de todos. É 
um processo inclusivo que não prescinde da nossa 
participação, que é fundamental. Se os nossos pen-
samentos nos podem adoecer, por que razão os 
mesmos não nos conseguiriam curar? A prática do 
Reiki é uma possibilidade e um convite para aceder-
mos e conetarmos com essa energia transformadora 
e para além disso para nos  conectarmos connosco 
mesmos. Se ficamos conscientes dos nossos pen-
samentos, entenderemos o seu  porquê, e  talvez 
os   conseguiremos os mudar. O toque faz parte da 
prática do Reiki. É um toque terapeutico e que tam-
bém pode ser a nível súbtil. O calor das nossas mãos 
traz conforto e  leva-nos  a um nível profundo de con-
tacto e consciência corporal. O nosso corpo também 
comunica, é só aprendermos a ouvi-lo. 

O Reiki é praticado nos hospitais e tem tido bas-
tante adesão graças aos seus benefícios na saúde, 
alívio da dor, diminuição do stress e dos níveis de 
ansiedade, etc. Existem imensos artigos e livros 
sobre os benefícios do Reiki. A prática do Reiki não 
substituí,obviamente, o ato médico. É uma terapia 
holística. Já foi cientificamente comprovado o efeito 
terapêutico do Reiki na saúde integral das pessoas e 
não nos esqueçamos que a ciência também não con-
segue explicar tudo. A verdade é que não podemos 
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ter certeza de nada. A certeza traz confiança cega  e a 
confiança sem claridade, sem lucidez,  é um desastre. 
As certezas matam as possibilidades, até a possibili-
dade do nosso corpo se regenerar naturalmente. 

O que eu sinto em relação ao Reiki enquanto Psicote-
rapeuta Corporal é que a prática do Reiki é um convite 
a um estilo de vida mais consciente. Um convite para 
mergulharmos dentro de nós. É a prática do bem e do 
cuidado tanto para com outros como para connosco. 
Jamais seria possível ajudar e cuidar do outro sem nos 
cuidarmos antes a nós. Não é por acaso que é reco-
mendado o auto-reiki antes de o  praticar noutras 
pessoas. Antes de tudo é um processo de auto conhe-
cimento e reequilibrio emocional, fisico, psicológico e 
espiritual e que não acaba nos 21 dias, é um esforço e 
uma escolha nossa diária. 

Mas o que acontece na prática do auto-reiki? Na minha 
perspetiva o auto-reiki é um estado de relaxamento 
meditativo e de conexão com o todo. Com o nosso 
corpo, com a nossa respiração, com o espaço e com a 
energia universal que está presente em tudo. Conforme 
o que já disse acima  é um estado de plena consciência 
que permite observar saudavelmente a nossa forma de 
sentir, de estar  e o mais importante, a nossa forma de 
Ser. Permite detetar tenções, identificar certas dificul-
dades do nosso corpo e da nossa mente e até padrões 
de comportamento. Nessa verdadeira conexão, pode-
mos permitir que a energia flua de uma forma mais 
equilibrada por  todo o nosso ser e assim proporcionar 
uma maior harmonização interior.  O Reiki pode possi-
bilitar isto. O Reiki não é uma fonte de energia mágica 
que promete a cura e a felicidade constante. A energia 
encontra-se disponível em tudo, a felicidade requer 
trabalho e disponibilidade interna nossa. O que nós 
criamos e vivemos dentro de nós, transportamos para o 
outro, para a sociedade, para a natureza, para o mundo. 
A mudança começa connosco. O Reiki é um convite à 
Mudança. 

Tatiana Chiochiu

• Psicoterapeuta Somática em Biossíntese

• Detentora ECP – European Certificate of Psychotherapy

• www.psicoterapiasimples.pt 

• tatiana@psicoterapiasimples.pt

• Facebook: Tatiana Chiochiu – Psicoterapeuta 

TATIANA CHIOCHIU
CENIF AMADORA
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ÓLEOS ESSENCIAIS
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Os óleos essenciais são essências concentradas, 
extraídas de plantas e são desde há muito apre-
ciados pelas suas propriedades terapêuticas.

É necessário muito cuidado ao manuseá-los, pois são estruturas 
altamente concentradas e podem provocar irritações de pele. 

O ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO E SUAS PRO-
PRIEDADES

Nesta altura do ano todos nos preocupamos com o reforço do 
sistema imunitário e a prevenção de patologias respiratórias. A 
aromoterapia pode contribuir muito para esse reforço.

São vários os óleos essenciais que podem ser utilizados na 
prevenção de patologias respiratórias mas o óleo que mais se 
destaca para o tratamento destas doenças é o de eucalipto.

Esta árvore, originária da Austrália desde o sec XIX é cultivada 
em todo o mundo. Entre os países que contribuem para a pro-
dução de óleo essencial de eucalipto está Portugal. Existem 
aproximadamente 300 espécies de eucalipto sendo que, nestes 
casos específicos, os mais utilizados são o “Eucaliptus glóbu-
los” e o “Eucaliptus radiata”

O óleo essencial de eucalipto é extraído a partir do 
processo de destilação a vapor das folhas jovens 
e das folhas maduras. Deste processo resulta um 
óleo essencial fluido, de coloração transparente 
(por vezes amarelo pálido) que tem uma ação 
expetorante, fluidificante, analgésico, antipirético, 
depurativo, fungicida, bactericida e antiviral. Por 
esta razão é tão utilizado em patologias do apare-
lho respiratório.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

O óleo essencial de eucalipto está indicado para 
patologias como a tosse, gripe, constipação, 
sinusite ou rinite. Pode ainda fazer parte de trata-
mentos de desabituação tabágica, pela sua ação 
depurativa.

Além de indicado em patologias respiratórias, este 
óleo essencial também é bastante útil para o tra-
tamento de dores articulares, que muitas vezes se 
agravam no Inverno.

FORMAS DE APLICAÇÃO:

As constipações e sinusites podem provocar con-
gestão nasal, levando a que as pessoas se sintam 
entupidas e incapazes de respirar livremente. As 
inalações de vapor aquecem e humidificam as vias 
nasais e o uso de óleos essenciais ajuda a abrir e 
relaxar as vias respiratórias.
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DIFUSÃO ATMOSFÉRICA

Através da difusão atmosférica podemos aproveitar a ação 
fungicida, bactericida e antiviral deste óleo essencial, preve-
nindo patologias respiratórias. A quantidade de óleo a utilizar 
vai depender do espaço e da forma como vai ser feita esta difu-
são atmosférica. Um bom ponto de partida será uma gota para 
cada metro quadrado se utilizar um queimador, no ambiente 
que pretende purificar.

CUIDADOS A TER COM A SUA APLICAÇÃO

Apesar de ser um óleo usado em patologias comuns, deve ser 
usado com precaução em hipertensos. É contra-indicado em 
pacientes com epilepsia e durante a gravidez.

Não deve ser utilizado em crianças menores de seis anos, salvo 
orientação profissional;

Não deve ser aplicado diretamente na pele, de forma a evitar 
irritações;

Não deve ser ingerido.

Inalação para congestão nasal

Para aliviar a sensação de entupimento associada a alergias e 
constipações coloca 3 gotas de óleo essencial e duas gotas de 
hortelã pimenta em 500ml de água quente e inspira profunda-
mente os vapores.
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BÁLSAMO PARA MASSAGEM:

Para aliviar a dor e sensação de pressão no peito, dilui 
3 gotas de óleo essencial de eucalipto em 10ml de óleo 
de amêndoas doces e massaja o peito e as costas. Terá 
efeito estimulante ajudando a eliminar a expetoração.

Esta mesma diluição pode ser aplicada na testa para 
acabar com dores de cabeça e baixar a febre.

SINERGIAS

Para estabelecer sinergias é necessária experiencia 
e conhecimento das propriedades dos óleos. Se não 
tiveres experiência limita-te a seguir formulas já cria-
das e publicitadas em revistas da especialidade ou 
livros sobre a temática.

O óleo de mangerona potencia o efeito descongestio-
nante do eucalipto, o óleo de zimbro dá-lhe um aroma 
a lavado e a alfazema suaviza o aroma e realça a har-
monia da mistura.
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CENIF AMADORA
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No Cenif temos o curso de terapia da aura e 
regressão. Este curso visa acima de tudo o desen-
volvimento pessoal, o auto entendimento e 
consciência, o auto crescimento e a auto ajuda.

Durante o curso passamos conteúdos e conhecimento energé-
ticos, humanos, éticos e responsáveis. É nosso objetivo que os 
terapeutas saibam e tenham presente a responsabilidade das 
práticas e das terapias, incutimos a responsabilidade do seu 
equilíbrio assim como do bem estar e equilíbrio do outro.

O curso ajuda no desenvolvimento pessoal, no despertar para 
as nossas necessidades, estados mentais e emocionais, blo-
queios e padrões, ajuda nas tomadas de consciência das coisas 
que precisamos mudar, corrigir, iniciar ou terminar.

AJUDA A ELEVAR A CONSCIÊNCIA

DANIEL AZEVEDO
CENIF AMADORA

Auxilia de forma a que tomemos cada vez mais 
consciência de nós, do que somos, de onde esta-
mos e para onde queremos ir, ajuda nos nossos 
objetivos de vida, a estarmos de acordo com a 
nossa essência e vivermos segundo as nossas 
vontades, é um curso que desenvolve muito a 
confiança, a sensibilidade, consciência e comuni-
cação, assim como a capacidade de não julgarmos 
nem a nós nem aos outros.

Através do curso o terapeuta tem como objetivos 
a ajuda ao outro, auxiliá-lo na compreensão do 
seu caminho, no não julgamento, a ser e a ter uma 
escuta ativa, a ajudar a pessoa a criar melhores 
condições de vida e a seguir decisões mais felizes.

Com as terapias e o curso de terapia de aura e 
regressão o terapeuta assume a responsabilidade 
de fazer um trabalho ético e consciente, onde tra-
balha apenas a parte energética da pessoa, vê o 
ser humano como um outro ser humano com a 
sua essência, o seu caminho e as suas escolhas, 
ajudando a pessoa sem julgá-la.

O curso é dado porque apesar de todos sermos 
seres sensíveis, precisamos de ensinamentos, 
métodos, prática, filosofia, disciplina, ética e res-
ponsabilidade e tudo isto nos fomentamos no 
curso e nos terapeutas.
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Não consigo identificar exatamente o momento 
em que comecei a sentir que estava a viver uma 
vida que não me pertencia, que não era a vida 
que eu devia estar a viver. Creio que, em boa ver-
dade, sempre soube, mas, cumprindo a herança 
familiar à risca, optei por colocar um pionés sob o 
assunto, atrasando a sua resolução.

Fui vivendo a vida que achei que era adequada, seguindo os 
padrões e as estatísticas mais comuns e cumpri todos os cli-
chés que poderia cumprir. Era uma aluna dedicada, uma amiga 
interessada, uma colega engraçada. Estudei Direito, fiz o está-
gio e iniciei a prática da advocacia num escritório conceituado 
em Lisboa. Arranjei casa, casei-me com o meu namorado de 
sempre, engravidei na noite de núpcias, e voltei a engravidar 
quando o meu filho fez um ano. Larguei a vida de escritórios e 
comecei a trabalhar como jurista num emprego de sonho para 
qualquer mãe – bons horários, seguro de saúde para a família 
toda e remuneração adequada. Vidinha perfeita e apropriada. É 
certo que, esmiuçada, a minha vida dava para umas boas nove-
las, até porque sempre gostei de um pouco de drama, mas com 
certeza pecariam pela falta de originalidade – no final a prota-
gonista casa com o herói e vivem felizes para sempre, num T3 
ao pé da praia!

No entanto, recorrentemente o assunto que eu julgava arru-
mado, ia dando sinais de vida, através de pequenas dúvidas 

que uma vozinha colocava na minha cabeça: “É 
só isto? Não há mais nada? A vida é isto? Agora 
vamos acordar todos os dias e seguir esta rotina 
para sempre?” Eu sabia que a voz que ouvia tinha 
razão, por isso habituei-me a prometer pensar no 
assunto quando tivesse tempo, quando o Lou-
renço entrasse para a primária, quando a Caetana 
deixasse de usar fraldas, quando estivesse mais 
calor, quando estivesse mau tempo, quando eu já 
não tivesse aquela dor irritante de dentes… 

Com o tempo a voz foi-se tornando mais e mais 
urgente, ansiava por alimento, não podia esperar 
mais (!), e então, a voz tomou conta de mim. Deixei 
de conseguir raciocinar, deixei de conseguir diver-
tir-me, deixei de conseguir fazer o que quer que 
fosse que não pensar naquela pergunta: “O que é 
que me falta? Não pode ser só isto que a vida tem 
para me oferecer!”

Quando atingi esse ponto, a voz já não falava, 
gritava, berrava aos meus ouvidos, dia e noite, 
impedindo-me de ter vida sequer, nem mesmo 
aquela que eu sabia não ser a que me estava des-
tinada.

Nessa altura, apercebi-me que estava desligada 
de mim mesma, e a dor foi tão insuportável, e o 
medo de nunca mais conseguir estar bem foi tão 
avassalador, que acabei deitada no chão da minha 
casa de banho agarrada a uma lâmina de barbear. 
O meu objetivo não era morrer, era apenas sentir 
qualquer coisa que não aquele medo e aquela 
confusão enorme – e, admito, chamar a atenção 
para o meu sofrimento. 

Sei que foi um ato de ignorância e desespero, mas 
também sei que foi um momento de viragem na 
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minha vida. Nunca mais serei a Vera que fui nos primeiros 31 
anos, não só porque não quero, mas porque já não consigo. 

A ajuda chegou assim que tive coragem de a pedir. Comecei 
a ser seguida por uma psiquiatra que me medicou convenien-
temente, e por uma psicóloga, que me ouviu pacientemente. 
Ambas sugeriram que aproveitasse o período de pausa (fiquei 
com uma baixa psiquiátrica durante 2 meses) para perceber o 
que me fazia feliz e realizada, mas nenhuma me deu a resposta 
para a pergunta – afinal que raio é que me deixaria feliz? O que 
é que me realizaria?

A resposta veio com a meditação e com as sessões semanais de 
reiki. Minto. A resposta esteve sempre comigo. Sempre. Mas a 
confiança para a dizer em voz alta veio com a meditação e com 
o reiki. A coragem para afirmar que eu era merecedora de um 
caminho especial veio com a meditação e com o reiki. 

O reiki surgiu na minha vida este ano, depois de meses a adiar 
uma consulta com o João Magalhães. Antes da primeira con-
sulta estudei e li tudo o que encontrei sobre o assunto na 
internet, e o meu interesse e fascínio foi aumentando, propor-
cionalmente com a expetativa. Contudo, e apesar de estar com 
receio de ver as minhas expetativas frustradas e descobrir que o 
reiki era apenas mais um “flop” inventado por um maluquinho 
oriental, nada me preparou para o que se passou na sessão 
com o João. Quem o conhece sabe do que falo. Costumo dizer 
aos meus amigos mais próximos que o João é um poço de 
positividade, e de fato, não encontro melhor forma de o descre-
ver. Conhecem aquela sensação de gostar tanto de uma pessoa 
que querem ser exatamente como ela? Foi o que senti quando 
o conheci. Encontrei nele o exemplo que procurava. 
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VERA MAURITTI
CENIF AMADORA

Olhando em retrospetiva para o meu caminho 
– que ainda vai sendo percorrido – consigo lem-
brar-me de ter pensado, assim que percebi que 
estava com uma depressão, que um dia ia olhar 
para trás e identificar aquele momento como o 
mais importante da minha vida, como o momento 
que ia fazer de mim a Vera que sempre deveria 
ter sido, que me iria enfortecer e engrandecer. 
Lembro-me também de pensar que nada disso 
faria sentido se eu passasse por tudo e não desse 
a mão a quem estivesse na mesma situação que 
eu, se eu descobrisse o caminho para a solução e 
não levasse todos quanto pudesse comigo. Mas na 
altura, a voz que me ia dando a resposta era tímida 
e envergonhada. Achava que não era merecedora.

Hoje, sei que a voz tímida era a minha verdadeira 
essência, e já não é uma voz envergonhada. É uma 
voz confiante, com certezas, com vontade e com 
muito orgulho de ser a voz da Vera, porque hoje, 
sou muito feliz por ser quem sou e por ter encon-
trado o meu caminho.
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Pois é, quem me conhece sabe perfeitamente que 
para além da casa dos meus Pais e da casa da 
minha Avó (onde vivo desde 2004) tenho alguns 
sítios muito especiais onde gosto de ir “carregar 
baterias”: seja à Arrábida (Setúbal) onde aprendi a 
nadar e onde adoro ir nem que seja só passear e 
sentir a Serra a abraçar o Mar, seja a Fátima onde 
se concretizou uma história de Amor que me per-
mitiu nascer e onde sinto uma energia boa de Paz 
e Maternal ou…no nosso CENIF! E tenho a sorte de 
ter trabalhado durante mais de 3 anos ali pertinho! 

Comecei a ir ao CENIF porque uma vez no espaço 
de uma semana dois amigos de coração (Luís e 
Joana) me falaram de Meditação. Quando ele me 
falou nisso eu perguntei o que era e ele respon-
deu-me que não dá para explicar muito bem mas 
sentir e apesar de estarmos a fazer uma viagem no 
Intercidades ele pega nos fones e fica com um e 
dá-me o outro para ouvirmos a Meditação Guiada. 
A intenção dele foi muito boa, mas claro que 
quando terminou não tinha tido grande resultado, 
pois para além de eu não ser expert em Inglês, sou 
muito distraída e só a ouvir com um ouvido e o 
outro na confusão do comboio não surtiu efeito… 
e ele perguntou “Então, pensaste no que eu estaria 
a pensar ou a fazer?”..e claro que sim.. este foi um 
dos mil e um pensamentos que me passaram pela 
mente naqueles poucos minutos da tal meditação. 
Passado uns dias estava em Fátima e a Joana falou-
-me disso e eu contei-lhe esta experiência e queria 
experimentar mas a aprender com alguém… Ela 
falou-me de um sítio na Amadora que era perto do 
meu trabalho e combinamos ir lá. E fomos, dia 12 
de Novembro de 2014! Chegamos lá e fomos aco-
lhidas pelo João, um senhor que gostei imenso 
por ser muito sorridente e calminho. De seguida 
descalçamo-nos e fomos para a sala grande onde 
havia cadeiras para nos sentarmos e termos uma 
das aulas de meditação integral terapêutica em 
grupo. Foi uma experiência espectacular! O João 
explicou passinho a passinho como nos devíamos 
sentar, onde podíamos colocar as mãos, a forma 
correcta de respirar e guiou-nos na Meditação da 
Sala Vazia. A minha sala era super colorida (tal 
como eu adoro (vi)ver o mundo), cheia de tralha 

DIZEM QUE A CURIOSIDADE MATOU O 
GATO… MAS A MIM LEVOU-ME A UM DOS 
SÍTIOS ONDE ME SINTO “EM CASA”: AO CENIF 
DA AMADORA!
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do chão ao tecto (não sou muito arrumadinha, não!) e 
tive de a ir limpando e pintar de branco. Quando “des-
pertamos” da Meditação houve um feedback muito 
positivo da parte de todos, e eu não tinha gostado 
nada de estar sozinha numa sala branca ampla…senti 
como se estivesse no hospital. Claro que me questio-
nei porquê, mas não cheguei a resposta nenhuma e 
por isso disse ao João o que senti. E ele que me tinha 
conhecido uns minutos antes (sem saber nada de 
mim) acertou que eu não gosto de estar sozinha e 
revelou-me um “truque” para me sentir melhor na sala 
branca vazia (vim para casa, experimentei e tem resul-
tado mesmo!)… Curiosa como sou.. e um bocadinho 
céptica (só ver para crer.. ou sentir!) quis fazer mais 
meditações ali… e a realidade é que de acordo com 
o que eu sentia ou visualizava ele sempre me revelava 
coisas reais sobre mim e acertava sempre… Para mim 
isto era tudo muito estranho mas muito interessante 
ao mesmo tempo.. e de 15 em 15 dias lá estava eu a 
querer descobrir mais e mais coisas sobre mim e parar 
para respirar, relaxar e me sentir mais leve! E era tão 
bom ter aquela horinha ali!

Claro que quando contei isto a amigos (que fazem 
parte da minha vida desde sempre!) ficaram a rir e a 
perguntar “Mas como é que tu consegues estar quieta 
e calada assim tanto tempo?” e eu não sei bem como, 
mas conseguia! Claro que após a meditação frequen-
temente partilhava o que sentia e visualizava para 
o João me dar dicas e tentar entender certas coisas 
minhas e era impressionante como batia sempre tudo 
tão certo… e o tempo foi passando e numa das medi-
tações o João pediu para meditarmos a caminhar… 
eu começo a caminhar no meu passo (pequeno mas 
acelerado) e percebi que tinha de respeitar o ritmo 
do grupo, pois íamos uns atrás dos outros a caminhar 
ao redor da sala grande! O Júlio desequilibrou-se e o 
João sugeriu que enraizássemos e eu fiquei sem per-
ceber nada… e toda a gente para de caminhar e eu 
perguntei o que era isso de enraizar? E começaram a 
dizer “Ah pois a pequenita não é praticante de Reiki”. 
Sim, já me tinha apercebido que havia ali muita gente 
a praticar Reiki, mas nem sabia bem o que era e nem 
estava muito interessada porque falavam de passa-
gem de energia e pôr as mãos e eu que sou de uma 

aldeiazinha do distrito da Guarda (a minha Cogula) 
sempre ouvi falar de energias boas e de maus olhados 
e invejas e essas coisas mas nunca quis acreditar nem 
me interessei saber disso e apenas digo e desejo que 
“o que me desejam a mim, eu desejo em dobro!”. 

Até que um dia, passado 3 mesinhos de meditações 
quinzenais no CENIF o João me diz “Pequenita, ouvi 
dizer que ias fazer o nível 1.” E eu respondi “Ouviste mal 
que eu até vou a casa…não me vou pôr a fazer outro 
curso sem saber o que é” (pois fiz um de Professora 
de Babyoga e nunca tinha experimentado fazer Yoga 
na vida..sim..eu sei que não sou muito normal :P )e ele 
disse que era muito fácil saber o que é o Reiki experi-
mentando. Pedi à Joana e ela fez-me uma sessão! No 
início senti tudo a andar à roda quando ela me pôs as 
mãos na zona da cabeça mas à medida que ia des-
cendo sentia quentinho e no final senti uma leveza, 
um relaxamento muito mas muito bom! E como já 
admirava muito o João pela pessoa linda que é, por 
ajudar tantas pessoas, por fazer sempre o que está 
certo, também me estava a custar dizer-lhe que não e 
o melhor que fiz foi experimentar, adorei e claro que 
fui sintonizada no nível 1 nesse fim-de-semana! Mas 
no próprio dia é que vi que há poucos comboios para 
a Amadora ao fim de semana…resumindo ia chegar 
uns 10 minutos depois da hora ao CENIF e mandei 
SMS ao João e explicar isso.. e ele disse que espera-
vam por mim… chego lá eu com as minhas pressas a 
querer descalçar-me a correr e ele dá-me um abraço e 
diz para ter calma que está tudo bem… e aqui conheci 
mais um bocadinho do João (compreensivo e especial 
que é) e quem o conhece bem sabe o que estou a ten-
tar descrever… Pois estava atrasada e fui recebida com 
um abraço. Onde é que isto acontece? Só no CENIF!! 
Entramos na sala e passado um bocadinho ele fala 
dos Princípios e diz o primeiro e eu comecei logo a res-
mungar “Oh pah, começamos mal… Logo hoje que me 
atrasei é que temos de dizer “Só por hoje sou calmo”” 
Claro que ele sorriu e conheceu a Diana-resmungona! 
Mas mesmo assim continuou a ouvir-me e a respon-
der-me às mil e uma questões que tenho sempre. Às 
vezes sentia-me chata pois era das poucas tanto no 
nível 1, como no nível 2 e no 3 que tinha dificuldades 
em pôr algumas coisas em prática e era com o João e 
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nos workshops com os colegas que tentava perceber o 
que não entendia sozinha em casa no dia-a-dia e ele 
sempre teve imensa paciência para me esclarecer! 

Após concluir o primeiro nível que adorei onde a Filoso-
fia de Vida me fez tomar mais consciência de como sou 
e o que tenho de trabalhar para ser melhor a cada dia, 
melhor para mim e para os outros, claro que quis fazer o 
segundo nível… no segundo tive 2 aninhos, e acho que 
ainda tenho algumas coisas desse nível para ir traba-
lhando, mesmo após 3 estágios! Acredito que o Reiki é 
uma ferramenta que nos ajuda a sermos melhores mas 
dá trabalho para a vida toda (como a música da Caro-
lina Deslandes que fala do Amor pelo filho que também 
é Amor Incondícional!).

Ao longo deste tempo o CENIF foi crescendo… fui 
conhecendo pessoas maravilhosas, tenho a sorte de ter 
amigos da minha idade, mais novos que eu, da idade 
dos meus pais e entre ambas! Pessoas que me acolhem 
sempre com abraços e sorrisos, que brincam comigo e 
que estão sempre lá quando é preciso e quando não 
é também! Pessoas a quem tenho a honra de chamar 
amigos e agradecer pelas pequeninas coisas simples e 
preciosas da vida!

Também passamos a ter mais atividades por lá: Yoga, 
Chi Kung, etc. e adorei começar a ter aulas de Yoga 
com a nossa Carina, que também é uma pessoa muito 
querida, que tem sempre miminhos para nós, que nos 
ensina muito os pranayamas que são “ferramentas” 
que podemos usar em qualquer lugar, as asanas que 
nos permitem melhorar o nosso corpo físico e comple-
mentamos com aquela parte que para mim é mágica 
da espiritualidade (meditação), tal como o Reiki. Adoro 
a parte final das aulas dela em que partilhamos algo 
que nos possa ter acontecido, uma leitura que nos toca 
o coração ou simplesmente beber um chazinho que 
nos aquece a alma. E é tão bom estarmos rodeados de 
pessoas assim! O-B-R-I-G-A-D-A! Há cursos por lá que 
também me interessam muito, mas nem sempre temos 
tempo nem dinheiro disponível e acredito que as coisas 
acontecem quando têm de acontecer e adoro participar 
nos Workshops do Daniel da Criança Interior e noutros 

muito interessantes que vão surgindo por lá… estejam 
atentos!! Temos sempre eventos muito especiais por lá. 
Os Círculos de Mulheres da Teresa e da Cláudia também 
são momentos em que nos escutamos e partilhamos 
algumas coisinhas que mexem cá dentro sem medo de 
sermos julgadas!

Uma vez a sair da sala grande do CENIF ouvi a Filipa 
dizer que tinha de combinar com o João a viagem ao 
Japão (eu que nunca pensei ir ao Japão fiquei em pul-
gas para saber mais!)… e graças aos corações lindos de 
quem organizou a viagem consegui ir! E serei eterna-
mente grata por isso <3 Sim, eu que nunca tinha voado 
escolhi como primeira viagem de avião ir ao outro lado 
do Mundo: ao país onde nasceu o Reiki com as pessoas 
mais especiais desse mundo mágico do Reiki para mim: 
o meu mestre e amigos com quem tenho partilhado este 
caminho! Mas não fui a única a fazer isso (não é Dani?)! 
Há oportunidades que não podemos perder e esta foi 
uma das melhores que aproveitei até hoje… Conhecer 
o Japão foi mesmo muito giro, conhecer uma cultura 
tão diferente e tão especial também… mas o melhor 
mesmo foi a ida ao Monte Kurama e “por coincidên-
cia” (sim, entre aspas porque eu não acredito nelas! :P 
) fomos lá no dia em que uma das pessoas mais impor-
tantes da minha vida faria anos se fosse viva…e no meu 
coração será, para sempre! Foi um dia muito mas muito 
especial, choveu a potes, estávamos encharcados, mas 
quase nem conta demos, ninguém se queixou… a ener-
gia daquele lugar encantou-nos, fez-nos sentir tão bem, 
foi um dia que só vivendo é que se sente, por palavras 
não dá para exprimir… mas ainda hoje há momentos 
em que viajo para lá..e é tão bom! Sinto uma  gratidão 
enorme! Quando voltamos começaram os planos da via-
gem ao Nepal e ao Butão (excluindo o sonho do Tibete) 
mas entretanto apareceu a viagem a Marrocos e como 
eu tinha planos de mudar de emprego disse sempre que 
a Marrocos não ia. Não era possível pois neste momento 
precisava mudar, crescer, viver outras experiências a 
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nível profissional…e a pessoa que ajudou a que isso 
acontecesse ficou é minha amiga graças a frequentar-
mos o terceiro nível de Reiki!! Tudo acontece quando 
queremos muito algo e eu tenho a sorte de me apare-
cerem pessoas abençoadas pelo caminho!! Minha Tina 
também te irei agradecer sempre por me teres ajudado 
a mudar algo tão importante na minha vida. 

Em 2018 estou a viver um ano estranho pois a minha 
Avó teve gravemente doente no início do ano e isso 
mexeu muito comigo a nível emocional e tomei a 
decisão de não adiar mais crescer a nível profissional 
(onde também tenho conhecido pessoas fantásticas 
e que também já são praticantes de Reiki algumas 
delas!). E por ter mudado de emprego também fui 
para mais longe do CENIF e tenho tantas saudades 
daquelas semanas em que ia lá todos os dias (fazer 
yoga, ter workshop de Reiki, aulas de Budismo ou 
fazer estágio…) mas por outro lado também me faz 
agradecer mais e mais a sorte que tenho em ter pes-
soas assim, sempre vos valorizei, mas sinto mesmo a 
vossa falta… e é tão bom quando marcamos jantari-
nhos para matar saudades!! Obrigada!! 

Ao entrar no CENIF sinto tranquilidade e adoro ir lá 
porque é lindo ver como todos ajudamos sem ter-
mos de pedir (numa coisa tão simples como lavar os 
copos após a troca de Reiki, juntarmo-nos para limpar 
o espaço que todos usamos e sujamos e tão divertidos 
que eram estes momentos!), é uma coisa que rara-
mente se vive em sociedade: fazer o bem sem olhar a 
quem (e o Avô Manuel dizia tantas vezes esta frase!). E 
sou grata por fazer parte de um sítio assim… 

Onde o João até me deu a oportunidade de crescer e 
enfrentar inseguranças, onde ele está sempre a empo-
derar as pessoas, onde tenho tido a oportunidade 
maravilhosa de trabalhar com crianças e famílias, tem 
sido um desafio mas um trabalho que faço de coração 
cheio, onde todos voltamos a ser crianças, nos diverti-
mos e ao mesmo tempo tomamos consciência do que 
é mais importante na vida!

E muito mais vos podia dizer destes 4 aninhos do 
CENIF, mas o textinho já vai longo e o mais impor-
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tante é o impacto que uma Escola como o CENIF 
tem nas vidas de tantas pessoas… Tenho pena 
de quem não sabe valorizar, ainda não consegui 
atingir aquele grau de bondade que o João fala ser 
apenas o caminho de cada um e é aceitar que é 
mesmo assim.. ainda não consigo perceber como 
algumas pessoas neste caminho têm certas atitu-
des, mas sim, é karma delas… e não sou ninguém 
para julgar (estando já a fazê-lo ☹ ), como vêm 
ainda tenho muito para crescer, para melhorar.. 
mas uma coisa vos digo: encontrei a escola certa 
para isso!! É o nosso CENIF!! E tenho uma enorme 
gratidão por tudo o que aprendo, partilho e vivo 
com vocês seja no CENIF mesmo, nos Passadiços 
do Paiva, nos encontros nos jardins, em Marrocos..
ou no outro lado do planeta (Japão)!!! Se ainda 
não sabiam: adoro o CENIF e a grande maioria das 
pessoas que tenho conhecido por lá! Obrigada 
de coração à Joana que me deu a conhecer este 
espaço lindo, um obrigada reforçado ao João pela 
forma como me recebeu sempre e por tudo o que 
tem feito por mim e pelo que faz por tanta gente, 
obrigada à Sílvia também pois foi a fundadora do 
CENIF de Guimarães e um grande apoio ao nosso 
CENIF também e por tudo o que faz pelo João, 
obrigada ao Dani por ser sempre tão cuidadoso 
com o CENIF e a todos os que tornam este lugar 
tão especial, aconchegante e feliz!! 

DIANA MENDES
CENIF AMADORA
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UM ANO DE CÍRCULO DE 
MULHERES
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Estamos a chegar ao final do ano, e ape-
sar de já termos iniciado mais uma jornada 
de círculos vamos sempre a tempo de um 
balanço. 

Este ano tivemos sempre a casa cheia, mas não falo 
de números, falo de calor, de momentos de entrega, 
rendição, de luz e também de sombra. 

De todas as mulheres que passaram, algumas não vol-
taram, mas contribuíram de forma intensa para o meu 
crescimento pessoal. Também posso falar das mulhe-
res que vêm todos os meses ou quase sempre, que 
apesar dos tumultos internos, e são muitos, que eu os 
sinto também na pele, voltam e permitem-se…

Este ano falámos de Perdão, de Amor, conversámos 
sobre os nossos dons, celebrámos a roda do ano e 
através dela, pudemos perceber como somos cíclicas, 
como a natureza nos influencia, e a importância de 
percebermos as mudanças das estações do ano, no 
nosso corpo e nas nossas emoções.

Acredito no meu coração que os círculos de mulhe-
res têm servido para crescermos, aceitando a nossa 
vulnerabilidade, acolhendo-a, e dando-lhe a devida 
atenção.

Durante este ano cantamos, com vergonha mas can-
tamos, dançamos com vergonha, mas dançamos, 
tivemos medo de chorar, mas choramos na mesma. 
Tivemos vontade de não voltar mais, mas não desis-
timos. Não, não é fácil permanecer em um círculo que 
nos leva a sítios que nem sempre queremos ir, mas 
certamente, a leveza que sentimos no final de cada 
trabalho, o amor que sentimos, faz valer a pena. 

CLÁUDIA GONÇALVES
CENIF AMADORA

Se vais haver momentos mais difíceis? Claro que vai, 
mas assim é a vida. Uma espécie de mala de viagem 
que carrega toda a carga possível e imaginária, mas 
nós vamos aprender a deixar ir aquilo que já não serve 
mais o nosso propósito, aquilo que não nos faz sorrir e 
que não nos motiva a sermos a nossa melhor versão.

Então houve um dia que eu decidi sair da minha zona 
de conforto, e mesmo com dúvidas e com medo, avan-
cei na mesma, porque a certeza que ía no meu coração 
era maior que todas as dúvidas e que o medo… de não 
ser suficiente, de não ser capaz. 

Em Setembro recebi um miminho do Cenif Amadora, 
um certificado do trabalho que tenho feito na escola 
com os círculos, e fiquei muito feliz, porque mostra 
que vale sempre a pena escutarmos a voz do nosso 
coração.

A partir de janeiro vai abrir mais uma turma de círcu-
los ao sábado e estás convidada, Linda mulher. Para te 
juntares a nós e tomares o teu lugar no nosso grande 
círculo.

Desejo a todos o que por aqui passam um Feliz Ano 
Novo, com muito Amor, leveza, coragem para seguir os 
sonhos, por mais “tolos” que eles possam parecer, e 
coragem para largar as cargas que já não servem mais.

Com amor
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BUDISMO E 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL
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BUDISMO E 
DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL
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O SUTRA SALLATHA – 
O ENSINAMENTO DA 
FLECHA
A COMPREENSÃO DO SOFRIMENTO HUMANO É UM DOS PILARES DO BUDISMO. 
COMPREENDER COMO ENCARAR O SOFRIMENTO PODE SER A DIFERENÇA ENTRE 
UMA ATITUDE SÁBIA OU UMA OBSERVAÇÃO À LUZ DO DESCONHECIMENTO. SABE-
DORIA E IGNORÂNCIA PODEM JOGAR UM PAPEL MUITO IMPORTANTE TAMBÉM NA 
RESOLUÇÃO DA DOR.
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O SUTRA SALLATA

Monges, uma pessoa comum sem ins-
trução, sente sentimentos de prazer, 
sentimentos de dor, sentimentos de 
nem-prazer-nem-dor. Um discípulo bem 
instruído, da classe nobre, também sente 
sentimentos de prazer, sentimentos de 
dor, sentimentos de nem-prazer-nem-dor. 
Então, que diferença, que distinção, que 
fator distintivo existe entre o discípulo bem 
instruído dos nobres e a pessoa comum 
não instruída?

BUDA TEM UM CONSELHO PARA NÓS 
SOBRE A DOR E ELE ESTÁ INSCRITO NUM 
DOS SEUS MUITOS ENSINAMENTOS – O 
SUTRA SALLATHA.



USUI126

Como ele é tocado por aquele sentimento doloroso, 
ele é resistente. Qualquer obsessão por resistência em 
relação àquele sentimento doloroso o obceca. Tocado 
por aquele sentimento doloroso, ele deleita-se no 
prazer sensual. Por que? Porque a pessoa comum, 
não instruída, não discerne qualquer fuga do senti-
mento doloroso, além do prazer sensual. Enquanto 
ele se delicia com o prazer sensual, qualquer paixão 
obsessiva em relação àquele sentimento de prazer o 
obsessa. Ele não discerne, como na verdade está pre-
sente, a originação, o desaparecimento, a atração, o 
recuo ou a fuga desse sentimento: como a pessoa não 
percebe a originação, o desaparecimento, a atração, 
o recuo ou a fuga desse sentimento, então qualquer 
obsessão por ignorância em relação àquele senti-
mento de nem-prazer-nem-dor, o obceca.

Sentindo uma sensação de prazer, ele sente como se 
estivesse unido a ela. Sentindo uma sensação de dor, 
ele sente como se estivesse unido a ela. Sentindo um 
sentimento de nem-prazer-nem-dor, ele sente como 
se estivesse unido a tal. Assim é chamada de pessoa 
comum, não instruída, que se une com o nascimento, 
o envelhecimento e a morte, com tristezas, lamen-
tações, dores, aflições e desesperos. Ela está unida, 
digo-lhe, ao sofrimento e stress.

Para nós, Senhor, os ensinamentos têm o Abençoado 
(Buda) como a sua raiz, o seu guia e o seu árbitro. 
Seria bom que o Abençoado explicasse o significado 
desta declaração. Tendo ouvido isso do Abençoado, 
os monges irão lembrar-se disso.

Nesse caso, monges, escutem e prestem muita aten-
ção. Eu irei falar.

“Como disseres, senhor”, os monges responderam.

O Abençoado disse: “Quando tocado por um senti-
mento de dor, a pessoa comum, sem instrução, sofre, 
aflige-se e lamenta-se, bate no peito, fica perturbada. 
Então ela sente duas dores, a física e a mental. Assim 
como se fossem atirar a um homem uma flecha e, logo 
de seguida, atirassem nele outra, para que sentisse 
as dores de duas flechas. Da mesma forma, quando 
tocado por um sentimento de dor, pessoa comum, 
não instruída, sofre, aflige-se e lamenta-se, bate no 
peito, fica perturbado, por isso sente duas dores – a 
física e a mental.
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JOÃO MAGALHÃES
CENIF AMADORA

Agora, o discípulo nobre, bem instruído, quando 
tocado com um sentimento de dor, não se entris-
tece, aflige ou lamenta, não bate no peito nem fica 
perturbado. Então ele sente uma dor – física, mas 
não mental. Exatamente como se fossem atirar a 
um homem uma flecha e, logo depois, não atirar 
nele outra, para que ele sentisse a dor de apenas 
uma flecha, da mesma forma, quando tocado por 
um sentimento de dor, o discípulo nobre, bem 
instruído, não se entristece, aflige ou lamenta, não 
bate no peito nem fica perturbado, sente uma dor: 
física, mas não mental.

Ao ser tocado por esse sentimento doloroso, ele 
não é resistente. Nenhuma obsessão por resis-
tência em relação àquele sentimento doloroso o 
obceca. Tocado por aquele sentimento doloroso, 
ele não se deleita no prazer sensual. Por que? Por-
que o discípulo nobre, bem instruído, discerne 
uma fuga do sentimento doloroso para além do 
prazer sensual, pois não se deleita no prazer sen-
sual, nenhuma obsessão por paixão em relação 
àquele sentimento de prazer o obceca, ele dis-
cerne, como na verdade está presente, originação, 
falecimento, fascínio, desvantagem e fuga desse 
sentimento. Quando ele discerne a originação, o 
desaparecimento, a atração, o recuo e a fuga desse 
sentimento, não há obsessão por ignorância em 
relação àquele sentimento de nem-prazer-nem-
-dor o obceca.

Sentindo uma sensação de prazer, ele sente que se 
separou dela. Sentindo um sentimento de dor, ele 
sente-se disjunto. Sentindo um sentimento de não-
-prazer-nem-dor, ele percebe que é separado dele. é 
chamado de um discípulo bem instruído dos nobres, 
separado do nascimento, do envelhecimento e da 
morte, das tristezas, lamentações, dores, aflições e 
desesperos. Ele está disjuntivo, digo-lhe, do sofri-
mento e do stress.

Essa é a diferença, essa é a distinção, esse é o fator dis-
tintivo entre o discípulo bem instruído dos nobres e a 
pessoa comum sem instrução.

A pessoa perspicaz, culta,
não sente uma sensação mental de prazer ou dor:
Esta é a diferença na habilidade
entre o sábio e a pessoa comum.

Para uma pessoa instruída
que já aprofundou o Dharma,
claramente vendo este mundo e o próximo,
as coisas desejáveis não lhe encantam a mente,
e as indesejáveis não fazem resistência.

A sua aceitação
e rejeição estão espalhadas,
foram para o seu fim
não existem.

Conhecendo um estado sem pó, sem tristeza,
ele discerne corretamente,
foi além, além ainda de se tornar,
foi para a margem longínqua.
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A BAGAGEM DOS 
VIAJANTES
PESSOAS DETESTÁVEIS: AS QUEIXAS DE SEI 
SHÔNAGON

Em O livro do travesseiro, de Sei Shônagon (966-1017), 
existe um capítulo intitulado “Pessoas detestáveis”, em 
que são enumerados gestos e posturas que desagra-
dam. O título espanta. Fica-se chocado com essa mulher 
de mais de mil anos atrás e suas afirmações francas e 
diretas. Porém, dediquemos alguns instantes a essas crí-
ticas tão abertas e raras de escutar.

◊ Visita que se estende em conversas quando temos 
algo que urge. Se a pessoa não é importante, podemos 
atendê-la mais tarde. Mas se é alguém que nos exige con-
sideração, torna-se complicado e muito desagradável.

◊ A pessoa que, junto ao braseiro portátil ou fixo, fica 
aquecendo as mãos, friccionando-as ou revolvendo-
-as. Quando é que os jovens agem dessa forma? Os que 
aparentam ser velhos, sim, talvez o façam, e chegam a 
apoiar até mesmo os pés na borda do braseiro massa-
jando-os enquanto conversam.

◊ Aqueles com faces avermelhadas de saquê limpam 
suas bocas e, os que as têm, alisam as suas barbas, insis-
tentes em oferecer a taça aos demais: são cenas que 
presencio com muita repugnância.

◊ Espirrar e conjurar-se. Com exceção dos donos da 
casa, é muito desagradável espirrar alto.

◊ Invejar ou lamuriar-se, falar acerca dos outros, que-
rer saber dos mínimos detalhes e ficar ressentido e 
rancoroso se não o conseguir, ou ainda espalhar aos 
demais o pouco que sabe, exagerando-o, como se já 
conhecesse o assunto. Isso tudo é muito desagradável.

◊ Ou ainda a pessoa que se intromete antecipando 
os fatos quando alguém está a narrar algo. Qualquer 
intromissão, seja da parte de uma criança ou de um 
adulto, é muito desagradável.

E não é que nas descrições do milenar O livro do tra-
vesseiro existem exemplos incrivelmente atuais?

Quando a empatia falha e nos tornamos egoístas, é 
necessário lembrar que podemos provocar descon-
forto às pessoas.
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O CAMINHO PARA A 
ILUMINAÇÃO
Pela chancela da Editora Nascente, após o livro Ser 
Bom, Ética Budista para o Dia a Dia, surge O Caminho 
para a Iluminação, a continuação dos ensinamentos 
do Venerável Mestre Hsing Yun. 

Hsing Yun significa “Estrela e Nuvem” ou uma cons-
telação de estrelas que nos ilumina com os seus 
ensinamentos. Em O Caminho para a Iluminação 
temos, de uma forma clara, a explicação dos conceitos 
fundamentais do Budismo para aplicarmos na nossa 
vida quotidiana. Assim, o livro encontra-se dividido 
em quatro partes:

Despertar – onde se abordam os temas das Quatro 
Nobres Verdades, a Causa e Efeito, o Caminho da 
aprendizagem e o caminho da fé;

Viver no Mundo – a compreensão das emoções, da 
dedicação pela compaixão, a afinidade e o relaciona-
mento interpessoal;

Permanecer no Caminho – como viver de forma 
consciente, responsável, tolerante e o cuidado que 
devemos ter com o meio ambiente.

Progredir no Caminho do Dharma – O caminho para te 
tornares budista e a forma de o iniciares.

O VERDADEIRO TESOURO DA ENERGIA 
NÃO ESTÁ NAS MONTANHAS OU NOS 
OCEANOS, MAS NA PRÓPRIA MENTE;

O VERDADEIRO TESOURO DO DHARMA 
NÃO ESTÁ NOS SUTRAS OU NA BOCA, 
MAS NA PRÓPRIA MENTE.

– Ven. Mestre Hsing Yun.
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O SIGNIFICADO DAS 
QUATRO NOBRES 
VERDADES
A PALAVRA «NOBRE» REFERE -SE A RETIDÃO. DE ACORDO COM 
OS SUTRAS, «OS NOBRES SÃO TAMBÉM RETOS E APLICAM A RE-
TIDÃO EM TODAS AS QUESTÕES. 
É a isto que se chama nobre». O significado da palavra «verdade» que consta da designação 
Quatro Nobres Verdades é aprofundado no Tratado das Etapas da Prática do Yogacara: «Da 
verdade do sofrimento à verdade do caminho que leva ao fim do sofrimento, tudo é verdade, 
não o contrário. Daí chamar-se verdade.» Por outras palavras, as Quatro Nobres Verdades são 
incontestáveis. Além disso, o Comentário sobre o Tratado do Caminho do Meio afirma que 
«as Quatro Nobres Verdades são a raiz da ignorância e da iluminação. No estado de ignorân-
cia estamos presos no caos dos seis domínios da existência. No estado de despertar tornamo 
-nos sábios dos três veículos».

Por conseguinte, as Quatro Nobres Verdades estão no cerne de toda a vida. Explicam os fenó-
menos do Universo e ensinam os meios para alcançarmos a libertação de todas as ilusões.

Compreendê -las depende da sabedoria para olharmos mais profundamente e vermos para 
lá da ignorância. A primeira verdade diz -nos que a vida é plena de sofrimento. A segunda 
diz -nos que o sofrimento é causado pelos nossos vínculos. A terceira verdade diz -nos que 
o despertar ou a libertação completa de todo o sofrimento é possível. Já a quarta verdade 
ensina-nos a despertar.
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QUEM SOMOS
O Centro Português de Investigação e Forma-
ção em Terapias Complementares, CENIF, é uma 
Escola de Reiki e um Centro de Terapias Integra-
tivas, com a orientação de promover o bem-estar, 
equilíbrio e harmonia daqueles que participem 
nas suas formações ou consultas. CENIF foi a pri-
meira escola a estabelecer o acompanhamento 
formal no ensino de Reiki, através de workshops 
teóricos e práticos, desenhados com conteúdos 
próprios, para a progressão dos alunos, no méto-
do Usui Reiki Ryoho.

PRINCÍPIOS
O CENIF rege-se pelos preceitos criados pelo Mestre 
Mikao Usui. Interpretando os preceitos, em primei-
ro lugar, os ensinamentos do Usui Reiki Ryoho são 
para a evolução pessoa; Em segundo lugar, através 
da filosofia de vida percorremos “A Arte Secreta de 
Convidar a Felicidade”; Em terceiro, a prática deve 
ser levada a qualquer condição de saúde, de for-
ma complementar; Em quarto, o cumprimento dos 
cinco princípios – Só por hoje, sou calmo, confio, 
sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso; 
Em quinto a compreensão e divulgação que a prá-
tica é para a “melhoria do corpo e da mente”.


