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Jornadas de Reflexão de Mestres em
ambiente de união e harmonia
União. Fraternidade. Diálogo. Aproximação. Respeito na diferença. Estes foram os
principais valores que estiveram presentes nas I Jornadas de Reflexão de Mestres
de Reiki, realizadas no dia 18 de maio, no Centro Cultural de Belém (CCB), em
Lisboa.
Com o principal objetivo de promover a união entre todos os mestres e praticantes
de Reiki, independentemente dos sistemas ou escolas, o encontro conseguiu reunir
representantes de sete associações nacionais de Reiki, nomeadamente: Associação
Portuguesa de Reiki, Associação Portuguesa de Reiki Essencial, Associação Reiki
Sem Fronteiras, Campus de Reiki, Lux Vitae, Ordem da Pomba e Surya.
Presentes estiveram cerca de cem participantes, na maioria Mestres de Reiki, que
se deslocaram de todo o país com o intuito de dar o seu contributo para uma
reflexão colectiva sobre o ensino do Reiki em Portugal. A lotação da sala do CCB
ficou completa, o que deixa perceber o interesse generalizado no tema, ficando no
ar a hipótese de uma nova edição do evento a realizar-se no próximo ano.
Depois da abertura oficial das Jornadas, em que cada Associação foi apresentada
pelos seus representantes, seguiu-se um momento de interiorização dos Cinco
Princípios do Reiki, proposto por João Magalhães, presidente da Associação
Portuguesa de Reiki (APR), na qualidade de anfitrião. Foi assim, em harmonia e com
respeito pela individualidade de cada um – pois a récita dos Cinco Princípios não foi
imposta – que se deu início ao diálogo. No final, era generalizado o sentimento de
que as I Jornadas de Reflexão de Mestres de Reiki constituíram um momento de
reflexão único e em que, acima de tudo, o Reiki saiu claramente vencedor.
Andreia Vieira
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As associações
As I Jornadas de Reflexão de Mestres de Reiki, foi também um encontro das
Associações de Reiki em Portugal.

Estiveram presentes:
Associação Portuguesa de Reiki
Representante: João Magalhães
Associação Portuguesa de Reiki Essencial (APRE)
Representante: Luísa Salvador
Associação Reiki Sem Fronteiras
Representante: Emília Sarmento
Campus de Reiki
Representante: Glória Montoia
Lux Vitae
Representante: João Mateus
Ordem da Pomba
Representante: Maria José Esteves
Surya
Representante: Ângela Santos e Cristina Santos

Programa
14h00 – Receção
14h30 – Abertura das I Jornadas de Reflexão de Mestres de Reiki
15h00 – O Caminho do Mestre – Aprendizagem, início do ensino e
desenvolvimento do professor
17h00 – Coffee Break
17h30 – Apoio ao ensino e partilha de experiências
19h30 – Fecho dos trabalhos
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Agradecimentos
Agradecemos o apoio de todas as Associações nas pessoas dos seus Presidentes e
representantes. Sem esta bonita união, não teríamos tido umas jornadas tão
enriquecedoras e gratificantes.
À Andreia Vieira pelo seu trabalho jornalístico, exigente, rigoroso e crítico como
sempre, que nos permitiu ter um relatório completo para partilhar.
Às nossas voluntárias Ana Cristina Martins, Isabel Nunes e Paula Jesus.
A todos os participantes e apoiantes destas jornadas. É bonito ver a diversidade do
Reiki, o valor de cada um a brilhar. Que o Reiki esteja sempre convosco e vos
auxilie em todos os momentos da vossa vida e Maestria.
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Testemunhos

Testemunhos recolhidos no mural do Facebook da APR
https://www.facebook.com/AssociacaoPortuguesadeReiki
“As primeiras Jornadas de Reflexão de Mestres de Reiki em Portugal decorreram numa atmosfera de
grande fraternidade e união em ambiente Reiki. A organização atuou de forma impecável em ambiente
fraterno. O próprio espaço cultural escolhido prestigiou o Reiki, que é uma bênção divina para a
Humanidade, e tocou muitos corações, incentivando-os a prosseguir, com determinação, eficiência e
eficácia, na sua prática e divulgação continuada. Foi um prazer imenso ter lá estado e partilhado
Saberes, dando e recebendo... no Amor Incondicional Reiki. Só por hoje, Sou Grato!”
Jaime Carvalho Martins
“Gostei muito de lá estar. Vim carregada de boas energias, luz, emoção e entusiasmo. Quando cheguei a
casa tinha as bochechas cansadas do sorriso que não me largou o tempo todo. Obrigada.”
Elsie Lopes
“Estou grata por tudo o que partilharam, foi muito bom.”
Cidália Abreu
“Gratos pela Partilha e oportunidade de reflexão conjunta.”
Surya Associação de Reiki
“Grata por toda esta partilha e até à próxima! Namasté.”
Fé Duarte
“Muito obrigada à Associação Portuguesa de Reiki pela nobre iniciativa de união, partilha de saberes,
fraternidade e tantos outros valores já mencionados. Obrigada também a cada um dos presentes por
acreditar no crescimento e visibilidade do Reiki em Portugal. Muito GRATA a todos!”
Diana Feliz
“Um momento de partilha feliz e luminoso. Gratos, só por hoje...”
Surya Associação de Reiki
“Mais um excelente evento com a chancela da APR. Muitos Parabéns a toda esta Equipa de Elite e muito
obrigada pelo empenho e dedicação em prol do Reiki e de todos nós. Uma Jornada magnífica.”
Teresa Vasconcelos
“Foi muito bonito e gratificante ter estado presente.”
Maria João Branco
“Grato a todos pela partilha. Namasté.”
Júlio Mestre
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“Que tenhamos muitas mais Jornadas! Parabéns. Namasté.”
Odete Palma
“Compartilho. Que tenhamos sim muitos mais. Namastê.”
Amália Barros
“Foi um dia de muita partilha, adorei.”
Antonieta Rodrigues
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617212764957664.1073741826.224907017521576&type
=3
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O CAMINHO DO MESTRE –
APRENDIZAGEM, INÍCIO DO
ENSINO E
DESENVOLVIMENTO DO
PROFESSOR
15h00 – Painel de debate
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O que é Ser Mestre de Reiki?
O trabalho de reflexão conjunta foi inaugurado com o tema “O Caminho do Mestre – Aprendizagem,
início do ensino e desenvolvimento do professor”. Afinal, “o que é ser Mestre de Reiki?” A plateia foi
questionada e as respostas não se fizeram esperar. Para muitos, ser Mestre é “ter humildade”, “dar o
exemplo” e também “estar sempre disposto a aprender”. Na opinião de alguns é ainda “uma forma de
estar na vida”, na medida em que “como Mestres estamos sempre em trabalho, a dar e a receber, numa
troca contínua”. Esta posição foi reforçada por outros participantes, para quem “ser Mestre é um
caminho que nunca acaba”, “é deixar fluir e estar ao serviço”.
Para João Mateus, da Lux Vitae, todos os Mestres de Reiki “têm um caminho de aprendizagem contínua,
mas também de grande responsabilidade, daí que temos de praticar e a prática começa em nós e não
nos outros”.
“Compromisso” foi também uma palavra muito ouvida entre a assistência: “Compromisso connosco e
com os outros. Comprometimento esse que vai além da consciência. A pessoa tem de estar
comprometida com a vida”, afirmou alguém. Para outros, ser Mestre “é seguir os Cinco Princípios do
Reiki, saber anular o ego e partilhar, conhecendo o nosso caminho”.
“Respeito” foi igualmente um valor muito invocado: “Respeito pela energia que estamos a usar, por
aqueles que vamos ajudar, bem como por nós próprios.” E daqui chegamos à necessidade de
“acompanhamento” que o Mestre deve garantir ao aluno. Todavia, neste ponto alguém observou que é
importante que se tenha sempre presente que “o caminho é de cada um e nós somos Mestres de nós
próprios”, referindo-se especificamente a “pessoas que vão à procura de alguém que lhes apresente
uma solução”, não estando dispostas a trabalharem consigo próprias.
Mas também há quem não se sinta Mestre. Este testemunho foi partilhado por um participante que
admitiu ter “alguma dificuldade” em assumir-se como Mestre, acreditando que tal identificação implica
“partir do zero”.
Afinal, ser Mestre é também “ser humano, pois é algo acessível a todos”. Isto mesmo foi corroborado
por Maria José Esteves, da Ordem da Pomba, segundo a qual “ o mestre é humano, logo, não tem de ser
perfeito”.
Por seu turno, Glória Montoia, da associação Campus de Reiki, sugeriu a utilização da designação
“professor” em vez de Mestre. Emília Sarmento, da Reiki sem Fronteiras, discordou, por considerar o
termo “Mestre” como “muito precioso”, por nos remeter para o domínio das “artes e ofícios”. “É um
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termo muito nobre e lembra-nos que o nosso trabalho é feito com as mãos e não com a cabeça”,
sublinhou. Na sua perspectiva, quem assume o caminho da Mestria tem quatro funções,
nomeadamente, a de ser iniciador, professor, mentor e também aluno. A terminar, Emília Sarmento
afirmou que “as mãos são as asas do coração”, conquistando a concordância da plateia.
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Qual o tempo de aprendizagem?
As propostas de temas para debate continuaram a ser lançadas por João Magalhães. “Quanto tempo
pode ou deve durar o percurso no caminho do Reiki? “Depende”, foi a resposta mais ouvida quase de
imediato. Ângela Santos, da Surya, partilhou a resposta que dá aos alunos que lhe fazem a mesma
pergunta: “Tu vais saber qual é o momento [para fazer o nível seguinte].” Também Luísa Salvador,
presente em representação da APRE, acredita que “a pessoa vai sentindo”, já que “o caminho do Reiki é
o caminho do coração”, logo, “cada um tem o seu tempo”.
Por seu turno, Glória Montoia assumiu que já chegou a recusar algumas iniciações de segundo nível,
porque “há pessoas que vão à procura mas sem coração aberto”. Entre a assistência, as posições
dividiram-se em relação a esta postura. Se alguns entenderam que “não é o procedimento correto”, pois
“trata-se do caminho da pessoa e não a podemos subestimar”, já outros concordaram com a decisão.
Entre estes contou-se João Magalhães, que também afirmou já ter recusado iniciar “algumas pessoas”:
“Temos o direito à opção, seja em que nível for, e o aluno também pode mudar de Mestre.” Justificando
a recusa, o presidente da APR explicou que tal aconteceu em situações em que sentiu que o devia fazer
ou quando o aluno lhe “disse o que ia fazer com o Reiki”.
Ainda para Ângela Santos, “não existe tempo máximo [para passar de nível], mas pode existir um tempo
mínimo”. Igual perspectiva tem João Magalhães, segundo o qual “podemos dizer que vamos dar o
ensinamento em determinado tempo, o que não significa que no fim desse período a pessoa vá
necessariamente passar para o nível seguinte”.
Na opinião de Maria José Esteves, “a proximidade entre Mestre e discípulo é muito importante para
aferir a velocidade com que se percorrem os níveis e também para garantir a qualidade das iniciações”.
Emília Sarmento explicou que a proposta da Associação Reiki Sem Fronteiras “é a da Reiki Alliance”, pelo
que “deve haver um tempo de maturação entre cada nível, sendo que esse tempo está previsto”.
Quanto ao facto de esse período poder ir contra as expectativas de alguns alunos, a Mestre explica que
“quem se inicia assim já sabe desta proposta”. Na sua opinião, “a apresentação de uma janela temporal
apoia uma decisão mais consciente”.
João Magalhães chamou a atenção para uma “grande diferença” que se verifica atualmente: “Hoje as
pessoas vão para o nível I e já sabem tudo, já leram tudo. Assim, temos de estar preparados para
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pessoas que possam estar mais avançadas.” Ângela Santos corroborou, frisando que “cabe-nos a nós,
enquanto Mestres, mostrar a nossa postura e explicar o que é o Reiki para nós.”
Alguém presente na assistência mostrou-se preocupado com o facto de existirem Mestres que
permitem que se façam os três níveis num único fim de semana. Ainda assim, admitiu que “tudo o que
podemos fazer é estarmos disponíveis, porque o caminho é de cada um.” Para outro participante, “o
Reiki perde quando se fazem iniciações à distância ou pela Internet. Isso acontece porque “há pessoas
que não querem saber do caminho espiritual”.
“E quando termina o caminho de Mestre? Nunca termina, pois não? Então, como posso eu estipular um
tempo para o caminho do outro?”, interrogou alguém na assistência. Em relação a este aspecto, João
Magalhães explicou a sua posição: “Eu tenho que ter um tempo durante o qual o aluno sabe que eu lhe
vou passar os conhecimentos. Mas estou sempre disponível para ele, mesmo depois desse tempo.”
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Como começar o ensino?
O momento de começar a iniciar outros no caminho do Reiki pode ser algo complicado de gerir. Ou
talvez não. Para um dos presentes na plateia, o momento aconteceu porque foi “forçado”, no bom
sentido, pelo Mestre a fazê-lo.
Já Luísa Salvador contou que costuma “convidar” os seus alunos de nível III para iniciarem consigo uma
pessoa, o que acaba por ajudá-los a ganhar confiança. Esta perspectiva foi mesmo reforçada por outro
participante: “É muito importante termos o nosso Mestre ao nosso lado. Assim não estamos sós e a
partir daí é tudo mais fácil.”
João Cruz, Mestre de Reiki que veio de Faro para assistir às Jornadas, partilhou que o primeiro curso que
deu, acompanhado da mulher, “não foi programado, aconteceu quando a primeira pessoa nos
procurou”. “Nós ainda hoje não calendarizamos… só marcamos o curso quando nos chega a pessoa”,
referiu. Por outro lado, em relação à questão de se sentir, ou não, preparado para ensinar aproveitou
para revelar a sua experiência: “Em cada curso de Reiki que dou sinto uma renovação da minha mestria
de Reiki. É sempre a primeira vez, aprendo imenso, não como um patamar que é atingido. Aí é que
começa o verdadeiro desafio, pois é manter-me no patamar.”
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Que desenvolvimento ter?
Todos nós acumulamos diversos conhecimentos ao longo do caminho que vamos trilhando, alguns dos
quais acabam por se revelar ferramentas valiosas no trabalho desenvolvido como Mestres de Reiki. Por
esse motivo, João Magalhães quis saber: “Que desenvolvimento deve ter um Mestre de Reiki?”
O “ensino da leitura corporal” foi a resposta de um dos Mestres na plateia, segundo o qual, os seus
alunos “não praticam Reiki de olhos fechados, pois precisam de ler os sinais do corpo”. Mas alguns
participantes discordaram desta abordagem, defendendo que “num trabalho como o Reiki manter os
olhos abertos é contrário à confiança na energia”. João Magalhães acabou por harmonizar as
perspectivas, considerando que “Reiki pode ser tudo junto, tudo faz sentido”.
Para Luísa Salvador, áreas como a numerologia, leitura da aura e meditação são relevantes. Também
para João Mateus, algumas ferramentas como a radiestesia podem ser incluídas e aqui teve a
concordância de João Ribeiro, presente na assistência, que se revelou utilizador de pêndulos para a
prática de Reiki, admitindo mesmo que estes “facilitam bastante” o trabalho. Ainda assim, o
representante da Lux Vitae sublinhou que é, acima de tudo, defensor da intuição: “Há que seguir a
intuição, acredito que somos guiados por outras entidades, logo, só temos de deixar fluir.”
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APOIO AO ENSINO E
PARTILHA DE
EXPERIÊNCIAS
17h00 – Painel de debate
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Vamos Criar
Depois do Intervalo foi altura de pôr toda a gente a trabalhar. O desafio proposto passou por levar os
participantes a organizarem-se em grupos (previamente formados aleatoriamente) e construírem as
bases de um manual de Reiki nível I. A dinâmica durou cerca de meia hora, tempo suficiente para se
debaterem ideias e também para se perceber que existem diferentes perspectivas sobre o assunto e
todas são válidas. Alguns participantes assumiram que o desafio “não foi fácil, porque cada cabeça sua
sentença”. A Mestre Cristina Belém, na assistência, notou a “vontade de partilhar” que detectou no
grupo, mas também observou que “se percebeu que há mil e uma maneiras de ver a mesma coisa”. E
concluiu que “a entrega com que se faz é mais importante que o conteúdo que se dá”. Ainda assim,
todos concordaram na necessidade de incluir no manual de Nível Ios chamados tópicos básicos,
nomeadamente, os Cinco Princípios do Reiki.
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E a prática?
Depois de criado o manual e de se iniciarem alunos em Reiki, como será que conseguimos ajudá-los a
crescer pela prática?
Para Olinda Ângelo, Mestre e coordenadora do Núcleo de Almada da APR, acima de tudo é preciso
incutir a “necessidade de autocura”. “Porque quando percebemos o problema em nós é mais fácil
perceber nos outros”.
Por seu lado, Ângela Santos informou que para ajudar no desenvolvimento prático do aluno, a Surya
realiza partilhas de Reiki abertas a não praticantes e organiza ainda o Clube de Reiki, apenas acessível a
iniciados. “O Clube de Reiki é uma aprendizagem contínua”, frisou. Também Paula Castella,
coordenadora do Núcleo de Lisboa da APR, mencionou a realização de eventos como o Chá com Reiki,
que pode ser frequentado por não praticantes que vão “ouvir falar sobre a filosofia do Reiki e aprender
o que é esta terapia”.
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O direito à individualidade
A terminar, João Magalhães defendeu o “direito à individualidade” de todos os praticantes e Mestres,
sublinhando que “as associações de Reiki não castram os pensamentos”. “Vocês é que são o rosto do
Reiki! Quando alguém vos procura para uma sessão, são vocês que representam o Reiki e não uma
associação. Temos de ter orgulho naquilo que somos. Temos de sair do buraco e vir para aqui [CCB],
temos de vir mostrar dignidade e profissionalismo e acabamos por ser aceites.”
E o que é que para os Mestres presentes constitui o direito à individualidade? Entre as diversas
respostas avançadas, destacam-se as mais repetidas: Humildade, disciplina, ética, respeito, consciência
individual e universal, responsabilidade. Para Paula Castella, “mais do que ter um papel na mão a dizer
que somos Mestres, temos de o sentir a cada minuto da nossa vida, é isso que temos de viver e
transmitir”.
Altino Pinheiro, Mestre açoriano que veio propositadamente de Ribeira Grande para participar no
encontro, pediu a palavra para deixar o seu testemunho: “Chega uma altura da nossa vida em que a vida
nos diz para deixarmos de procurar e passamos a ser procurados. O direito à individualidade de praticar
Reiki só pode ser, na verdade, o caminho do Reiki. Quando verdadeiramente te sentires ligado à energia
Reiki, então estás apto a partilhar. Quando sentires que te toca essa energia, essa paz, aí partilhas e és
Mestre, independentemente do nível que tenhas. És Mestre da tua vida e és Mestre de outros. O
Mestre és tu.”
Já a concluir a sessão, João Magalhães constatou a grandiosidade do que se tinha acabado de conseguir
numa tarde de debate: “Isto é Reiki. As pessoas estão aqui com as suas divergências e opiniões, mas
também com pontos em comum. Isto é mesmo crescimento e era este o objetivo das Jornadas:
crescimento interior. Vou daqui carregado de sementes, saio daqui muito enriquecido. Participar neste
encontro foi um enorme orgulho.”
Para fechar em harmonia, todos foram convidados a novamente interiorizar os Cinco Princípios, desta
vez recitados por Ângela Santos, da Surya.
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Iniciativas resultantes das Jornadas
Destas jornadas, saíram vários pedidos para desenvolvimento do trabalho dos Mestres e praticantes de
Reiki. Incluímos duas que estão prontas à data deste relatório mas, com certeza, muitas mais surgirão
por parte das Associações.

Grupo para envio de Reiki à Distância
Emília Sarmento, da Reiki Sem Fronteiras, criou um grupo de envio de Reiki à Distância, tão necessário
nestes tempos que correm.
https://www.facebook.com/groups/472438849503600/

Grupo de Apoio a Mestres de Reiki
Em resposta ao desafio colocado pela Mestre Alexandra Gonzalez, de que fosse criado um local onde os
Mestres de Reiki pudessem debater e colocar as suas questões, a Associação Portuguesa de Reiki criou o
seguinte fórum:
www.hubcriare.com/mestresdereiki
Este fórum é dedicado a Mestres de Reiki, independentemente de sistemas ou afiliações, totalmente
gratuito. É necessário primeiro realizarem um registo.
Podem depois ver aqui as perguntas frequentes:
http://www.hubcriare.com/mestresdereiki/faq.php

Contactos
Associação Portuguesa de Reiki
http://www.associacaoportuguesadereiki.com
Associação Portuguesa de Reiki Essencial (APRE)
http://www.apre.pt/
Associação Reiki Sem Fronteiras
http://www.reikisemfronteiras.org/
Campus de Reiki
http://www.campusdereiki.com/
Lux Vitae
(sem site de momento)
Ordem da Pomba
http://ordemdapomba.pt/
Surya
http://espacozendaquinta.blogspot.pt/
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Relatório de Custos
Ganhos
Entradas - €900
O valor de entrada era de €15 por Associado de qualquer associação e €25 para não associados. Foram
oferecidas entradas aos representantes das Associações e a participantes que não tinham forma de
pagar a entrada.

Despesas
Equipamento audiovisual e segurança CCB (Obrigatório) - 297,66
Aluguer da sala CCB - 703,56
Impressões – 298,91
Corações - €100
TOTAL = €1400,13
As despesas foram assumidas pela Associação Portuguesa de Reiki.
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Só por hoje, sou grato a todos os participantes, à riqueza do diálogo, por ver que o Reiki é feito de tantas
e tantas pessoas e que a diversidade traz crescimento e a unidade confiança. Só por hoje, um grande
bem-haja!
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