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Reiki para mais pazReiki para mais paz
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  “REIKI,  “REIKI,  
A ARTE  A ARTE  

SECRETA DE  SECRETA DE  
CONVIDAR A  CONVIDAR A  
FELICIDADEFELICIDADE.”  .”  

Mikao UsuiMikao Usui

O Reiki é uma arte antiga de transmitir energia vital através das mãos, que está  O Reiki é uma arte antiga de transmitir energia vital através das mãos, que está  
presente no nosso planeta, em várias culturas, há milhares de anos. presente no nosso planeta, em várias culturas, há milhares de anos. 

Interior sereno
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EXERCÍCIO
MEDITAÇÃO GASSHO 

Esta palavra japonesa tem o mesmo significado que a indiana 
Namasté. Para começar, é preciso encontrar um sítio confortá-
vel, onde possa sentar-se com as costas direitas e com as mãos 
juntas em frente ao coração. Feche os olhos e inspire profun-
damente para ir relaxando. Inspire pelo nariz e expire pela 
boca. Leve a atenção, durante toda a Meditação, para o ponto 
onde os dedos médios se tocam. Cada pessoa deve escolher  
o seu momento ideal, pois a Meditação Gassho aumenta os 
níveis de energia no corpo físico e a capacidade de focalização. 
Recomendo a prática desta Meditação Reiki ao levantar ou ao 
deitar. Para começar, durante cinco minutos e, com o tempo, ir 
aumentando até conseguir fazer 20 a 30 minutos.

SERENARSERENAR
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pois a energia está a ser guiada 
e trabalhada ao nível do corpo 
físico, mental, energético, emo-
cional e espiritual. Por vezes, 
esta estimulação de alegria  
e sensação de paz deve-se a gran-
des libertações emocionais que a 
energia Reiki ajuda a exteriorizar 
durante um tratamento. Quantas 
vezes reprimimos medos e ansie-
dades com receio do julgamen-
to ou para proteger as pessoas 
que amamos? Ao fazermos isso,  
e porque as emoções são energia, 
o corpo fica com sensações físicas 
menos boas como um peso nas 
costas, a cabeça pesada, o peito 
com palpitações, entre outras. 

5 PRINCÍPIOS MÁGICOS5 PRINCÍPIOS MÁGICOS
Num momento de pandemia 
como este, precisamos de es-
tar muito atentos às nossas 

emoções para não ficarmos 
depressivos e controlados pela 
agitação interna. Além do 
exercício físico, da natureza  
e do sol, o Reiki complementa 
a cura holística que a natureza 
nos dá. É uma técnica sim-
ples, na qual qualquer pessoa 
poderá iniciar-se e praticar 
em si e nos outros, plantas  
e animais incluídos. Rege-se 
por Cinco Princípios que de-
vem ser pronunciados diaria-
mente. São eles: Só por hoje, 
Sou Calmo(a), Confio, Sou 
Grato(a), Trabalho honesta-
mente, Sou Bondoso(a).

Sónia BritoSónia Brito
Professora de ReikiProfessora de Reiki

Astróloga  Astróloga  
Terapeuta de Leitura de AuraTerapeuta de Leitura de Aura
https://www.soniabrito.com/https://www.soniabrito.com/

A energia Reiki que 
aprendi, pratico e 
ensino tem origem 
tibetana e foi redes-

coberta no Japão pelo Dr. Mikao 
Usui. É uma terapia que nos aju-
da no dia-a-dia, principalmente 
em contextos mais desafiantes 
como o momento pandémico 
em que nos encontramos. Numa 
altura como esta, é de extrema 
importância termos consciência 
de que a nossa parte emocional 
é crucial na doença e na cura. 

Vivemos num estado de 
medo e de ansiedade, e tra-
tarmos das nossas emoções 
também fortalece o sistema 

imunitário.

LIBERTE AS SUAS EMOÇÕESLIBERTE AS SUAS EMOÇÕES
A energia Reiki oxigena o cé-
rebro, aliviando a hiperativida-
de mental. Oxigena as células, 
funcionando como uma forte 
prevenção para eventuais doen-
ças. Trabalha profundamente ao 
nível do sistema nervoso central, 
trazendo paz interior através 
de sensações de bem-estar  
e relaxamento, melhora estados 
depressivos e revitaliza o sistema 
imunitário. Quando aprende-
mos a usar em nós esta técnica  
e a praticamos com regulari-
dade, conseguimos identificar 
uma crescente melhoria na 
nossa vida. Sentimo-nos mais 
alegres, calmos e equilibrados, 


