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Livro O Pequeno Reikiano 

 

 

Este livro foi escrito para explicar às crianças o que é o Reiki e mostrar-lhes que ele permite - 

através das suas próprias mãos e do Amor no seu coração - transformá-las e curá-las naquilo que 

elas sentem que mais precisam. Como é um método muito simples, até as crianças podem utilizá-

lo para as ajudar a curar os seus familiares, os amigos e os companheiros de escola.  

O contacto com as técnicas que se apresentam neste livro não dispensa a frequência de um curso 

para se ser iniciado, pois só depois disso se pode transmitir o Reiki. Mas os benefícios da 

aprendizagem e da prática regular, faz com que as crianças nunca mais sejam como dantes. 

O livro pode ainda ser adquirido na nossa Loja (ver PRODUTOS). 

 

A TERAPIA DE REIKI 

O Reiki, sistema japonês de equilíbrio energético, é um método de cura natural, profilático e de 

manutenção do bem-estar.  

 

Trata-se de uma técnica mista que recorre quer à “imposição de mãos” para transmutação de 

energia curativa, não se tocando geralmente no cliente, quer à orientação do paciente no sentido 

de lhe transmitir um conjunto de princípios (inerentes ao próprio sistema) pelos quais ele poderá 

encetar mudanças na sua vida (transformando perspetivas e comportamentos) que conferem 

sustentabilidade ao processo de cura.  

 



Reiki é uma palavra de origem japonesa composta por duas sílabas: Rei (campo energético 

universal do macrocosmo) e Ki (energia vital presente em todos os organismos vivos ou 

microcosmo ou campo energético individual); a saúde e o bem-estar resultam da aliança e o 

equilíbrio entre estas duas fontes de energia. 

 

Os bloqueios energéticos (causados por medo, ansiedade, etc.) que o homem foi criando ao longo 

dos tempos, fizeram-no perder a capacidade de receber energia universal. Tecnicamente falando, 

o Reiki pode ser considerado como um dos muitos métodos e sistemas que fazem parte da família 

Qigong, usados para ativar, harmonizar e (re)ligar o nosso Ser à Energia Vital Universal.  

 

Para a maioria das pessoas, o Reiki é também um excelente caminho para o desenvolvimento 

pessoal e espiritual. Ele ajuda-nos a desenvolver as nossas qualidades pessoais, talentos e 

ambições, aproximando-nos do poder ilimitado da nossa força. Insere-se harmoniosamente em 

qualquer tipo de estilo de vida e como tal é utilizável em qualquer lugar ou situação.  

 

A terapia Reiki equilibra as energias do corpo e potencializa a força vital; ela ajuda a melhorar e a 

manter a nossa energia salutar: 

 

• física (dores localizadas musculares e ósseas, inflamações, edemas, alergias, estabilização da 

tensão arterial, melhoria geral do estado do sangue e do funcionamento de órgãos e dos tecidos 

em geral; acelera o processo de recuperação em caso de cirurgia ou doença de longa duração);  

 

• emocional (estabiliza as emoções em geral: é um poderoso antídoto nos casos de ansiedade, 

depressão, stress, melancolia, irritabilidade, insónias, etc.); 

 

• e mental (nos casos de dependências químicas, pensamentos obsessivos e vícios, medos, 

doenças do sistema nervoso e algumas patologias do foro da psiquiatria; aumenta a clareza 

mental).  

 

Além disso, o Reiki aplica-se a todas as pessoas em qualquer situação - grávidas, crianças e bebés, 

idosos em qualquer condição. Ele potencia o efeito de medicamentos e torna os alimentos mais 

puros. Aplica-se a plantas e animais. Limpa e protege, quer o campo energético individual, quer 

espaços (casas, automóveis, locais de trabalho, etc.).  

 

No HARMONIZANDO, a terapia de Reiki associa-se frequentemente a técnicas de Toque 

Biomagnético, bem como da Cristaloterapia e da Radiestesia (por exemplo, nas sessões de 



equilíbrio dos chacras). Frequentemente utilizamos a sinergia do Reiki com a Terapia Vibracional 

com Taças Tibetanas ou recorremos ao uso de óleos essenciais. No caso da conjugação terapêutica 

– veja Terapia Integrada de Reequilíbrio Energético neste site. 

 

 

 

CURSOS DE REIKI 

Dada a simplicidade deste sistema de cura, qualquer pessoa pode aprender Reiki de forma muito 

simples e rápida. Ele apenas requer a utilização das mãos. Qualquer um - incluindo as crianças - 

pode aceder e praticar o Reiki. 

Assim, além das sessões terapêuticas, organizam-se no nosso Centro cursos de Reiki (iniciações de 

nível I, II e III) em turmas que se constituem para o efeito.  Para complementar a formação, 

ministra-se - para iniciados no nível II - o Workshop de Técnicas Japonesas de Reiki de 1 dia 

segundo o modelo tradicional (método Usui). Os Terapeutas podem ainda frequentar o Seminário 

em 2 dias de Regressão com o Reiki seguido de aulas práticas. 

 

De uma forma crescente, muitos adultos, crianças e animais beneficiam já desta terapia e cada vez 

mais as pessoas podem aprender o Reiki usufruindo os benefícios para si próprios e através dele 

beneficiando todos os que o desejam. A formação é certificada internamente não conferindo grau 

profissional, dado o não reconhecimento legal destas terapias complementares em Portugal. 

 

Com o nível I, as pessoas abrem caminho para o seu auto conhecimento e entram em contacto 

com a sua verdadeira essência, podendo transformar a sua vida de uma maneira positiva, com 

harmonia, paz e amor próprio. Para estados de ansiedade, de depressão, de doenças, de medos, 



fobias, stress, o Reiki pode contribuir e ajudar a desbloquear esses estados e fazer retomar o gosto 

pela vida, fazendo-nos olhar de forma diferente. Quando as “doenças” se manifestam, elas são 

acompanhadas de importantes mensagens para o desenvolvimento ou despertar espiritual da 

pessoa que as contrai.  

 

No nível II, ministram-se novas técnicas de cura, limpeza e proteção e criam-se as condições para 

que o aluno aprofunde o seu autoconhecimento e prossiga a via do seu desenvolvimento como 

ser humano na sua caminhada espiritual.  

 

Antes de prosseguir para o Mestrado, os alunos são exortados a ampliar os seus conhecimentos 

(antes de os transmitir a terceiros) frequentando o Workshop de Técnicas Japonesas de Reiki.   

 

Com o nível III conclui-se a formação, preparando-se o aluno para ser mestre de si próprio e 

praticar iniciações. São 2 níveis de formação (3.a e 3.b) ministrados conjuntamente. 

 

Para as Crianças, está disponível a modalidade do <b>Curso Básico de Reiki para Crianças</b>. O 

principal objetivo é sensibilizá-las para formas alternativas de ser e estar, fazê-las entender a 

importância da auto gestão das emoções, dos pensamentos e do modo de agir como 

determinantes de estados saudáveis de vida; ensiná-las sobre como meditar, como respirar e 

como colocar as mãos para auto cura e cura dos outros. Em resumo, sensibilizá-las, responsabilizá-

las e ensiná-las. Normalmente constituem-se dois grupos por afinidades etárias - dos 6 ou 8 até 

aos 12 e dos 13 aos 16 ou 17. 

 

O programa dos vários níveis de formação consta da secção sobre Cursos em Academia neste site. 

   

Entrar no mundo do Reiki é começar a viver uma aventura apaixonante de constantes auto 

descobertas, sensações e sentimentos. Fortalecendo e alimentado continuamente o Amor e a 

Compaixão, que reside no coração de todos nós, utilizaremos o caminho que nos levará à 

compreensão que todos “somos Um”, que todos os fenómenos estão interligados e são 

interdependentes. Reiki é uma manifestação do AMOR Universal. 

 

 


