Unit: Universo dos Terapeutas, o projeto
de educação e formação de terapeutas do
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROSPERE: PROGRAMA SOCIAL PESQUISA, ESTUDO E
ESPECIALIZAÇÃO EM REIKI
Duração: 12 meses
Carga Horária: 300 horas
Roteiro De Estudos
O aluno receberá um documento em word onde de usá-lo para fazer a parte escrita. Ele
já ira formatado, o aluno deve apenas preencher com a parte escrita.
1º Mês – Leia os artigos a seguir para responder à questão: QUAL A VISÃO
CIENTIFICA SOBRE USO DO REIKI? Você deve responder esse tema escrevendo
sobre o assunto tendo como base os artigos recebidos para leitura. O objetivo dessa
primeira fase é sair do contexto padrão ensinados nos cursos e abrir a visão para o reiki
no contexto acadêmico, como estão os estudos a nível de pesquisa de nível de graduação
ou pós para essa temática. (Deve escrever no mínimo 3 páginas)
•
•
•
•
•
•

Reiki no alívio de sinais e sintomas biopsicoemocionais relacionados a
quimioterapia.
O reiki como forma terapêutica cuidado à saúde.
Benefícios do reiki em população idosa com dor crônica.
Massagem e reiki para redução de estresse e ansiedade.
O Reiki na prática do cuidado de profissionais do SUS.
A terapia reiki na estratégia de saúde as famílias.

2º Mês – Agora vamos entender o contexto histórico do reiki Tradicional Usui. Os temas
a ser em usados para escrever seu texto são: primeiro CONTEXTO HISTÓRICO DO
REIKI TRADICIONAL USUI, segundo TÉCNICAS DO NÍVEL I (incluindo a descrição
das posições). Neste segundo mês ao finalizar a atividade o aluno que ainda não for
iniciado no nível 1 do reiki receberá a iniciação. Por isso deve durante 21 dias antes de
sua iniciação ter uma alimentação mais leve e balanceada, mas natural possível, evitando
a energia do sofrimento da morte de um animal para se tornar alimento. Além disso buscar
fazer meditação ou relaxamento conduzido, evitar situações de estresse, principalmente
discussões/brigas. Buscar também reservar um tempo para suas orações de acordo com
sua crença. A iniciação deste nível tem como objetivo desperta no reikiano a sua
capacidade de auto tratamento e harmonização, se perceber como reikiano assim como
sua energia e a capacidade de manipulá-la mentalmente. (No mínimo 5 páginas cada
tema).
•
•
•
•

Reiki Tradicional – Nível I – Shoden
Reiki Usui técnicas de capacitação – nível I
Segredos do reiki – nível I
Reiki Universal do Sistema Usui, Tibetano, Osho, Kahuna
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•
•

Reiki Nível I – Elizeu Duarte
Quintessência – reiki nível I

3º Mês – Agora é hora de elevar a vibração energética e o entendimento sobre o contexto
quântico energético do reiki. Para isso deve escrever sobre A RELAÇÃO DA FISICA
QUANTICA COM O REIKI (descreva como você faz essa relação de acordo com seu
conhecimento apreendido), segundo tema – QUAL A IMPORTANCIA DO
ENTENDIMENTO E FUNÇÃO DA MENTE NO CONTEXTO DO REIKI. Terceiro
tema – O QUE MUDA COM O SEGUNDO NÍVEL DO REIKI (não esqueça de
mencionar as posições do reiki neste nível e focar da diferença que há com nível I).
PRATICANDO – Parte I - Deve fazer o relato sobre a auto-aplicação dos 21 dias. Ao
finalizar esta tarefa ocorrerá a iniciação do nível 2 do reiki Usui para quem ainda não é
iniciado, para poder iniciar sua prática reikiano para com outra pessoa. Experimentar o
segundo estágio da formação do reikiano na prática. Tendo a oportunidade de poder
comparar a diferença das sensações energética entre auto aplicar e aplicar em outro
indivíduo. (sobre o primeiro e o segundo tema deve escrever no mínimo 3 páginas e sobre
o terceiro tema 5 páginas).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apostila de reiki nível 2 – Elizeu Duarte
Estilos de reiki: Xamânico, Japonês, Tibetano e Cristão
Reiki Uma abordagem do ponto de vista das emoções.
A estrutura mental holoquântica – Elizeu Duarte
Imagens mental – Elizeu Duarte
Vídeo 1 - https://www.youtube.com/watch?v=rFFdL6LP2mE
Vídeo 2 - https://www.youtube.com/watch?v=AYXzh5Toguc
Vídeo 3 - https://www.youtube.com/watch?v=ckPQT6wLEf4
Vídeo 4 - https://www.youtube.com/watch?v=sYPkIWeEYtk
Vídeo 5 - https://www.youtube.com/watch?v=BkYWOQZU03U
Vídeo 6 - https://www.youtube.com/watch?v=FbaMyW2RJ64
Vídeo 7 - https://www.youtube.com/watch?v=G7A5xrhWgT0

4º Mês – Agora é hora de entender outras versões de reiki, vamos começar com o
Xamânico e iniciar sua experiencia prática com o reiki. Deverá redigir um texto com o
tema: O REIKI XAMÂNICO: SUA HISTÓRIA, SEUS SIMBOLOS E APLICAÇÃO e
outro tema é PRATICANDO O REIKI – Parte II (você irá precisar de 6 voluntários para
receber reiki durante um mês, uma vez por semana. Para todas as pessoas deve avisar que
receberá uma sessão de reiki, mas você vai se comportar da seguinte forma: primeiro irá
escolher 3 dos voluntários onde fará de conta que está aplicando o reiki, mas a única coisa
que irá fazer e tocar a pessoa. As outras 3 pessoas você irá aplicar o reiki de verdade, isso
possibilita realizar uma comparação. Outro quesito é aferir a pressão arterial e glicemia
antes e depois da sessão, se isso for possível para você poderá enriquecer sua experiência,
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caso não seja, não tem problema. Se dominar a radiestesia, verifique a energia de cada
um dos chacras antes e depois da sessão. Deverá ser feita a descrição das sensações de
cada um dos voluntários. (sobre o primeiro tema deve redigir 5 páginas).
•
•
•
•
•

Xamanismo
Cura xamânica Ama Deus
Manual de cura e sabedoria xamã
Curso de reiki xamânico Ma Heo O
Curso de cura xamânica Ama Deus Nível Praticante

5º Mês – Neste mês irá complementar o conhecimento com sistema Tibetano. Irá escrever
sobre os temas: O REIKI USUI TIBETANO e O QUE MUDA COM O NÍVEL 3 DO
REIKI (não pode esquecer de mencionar sobre os símbolos e técnicas). Após esta
atividade ocorrerá a iniciação do nível 3 para quem ainda não está habilitado neste nível
do sistema Usui. (Deve escrever 5 páginas)
•
•
•
•
•

Reiki Usui Tibetano Nível I
Reiki Tibetano
Reiki Usui Tibetano e Kahuna 1
Reiki nível 3 A
Apostila reiki 3 – Elizeu Duarte

6º Mês – Neste período será visto sobre o reiki Céltico, após ler os artigos irá escrever
sobre o tem: O REIKI CELTA (5 páginas no mínimo) e fazer a pratica com o tema
PRATICANDO O REIKI – Parte III (Porém agora 3 voluntários são necessários, para
receberem durante um mês uma vez por semana uma sessão de reiki, ou ainda em 4 dias
seguidos. Irá na primeira sessão aplicar o reiki, na segunda apenas encenar como se
estivesse aplicando, na terceira sessão aplicar e na quarta sessão encenar. Se for de sua
possibilidade aferir a pressão, glicemia e energias dos chacras é bom para aprofundar sua
experiência, caso não seja, não tem problema. Irá descrever as sensações das pessoas após
cada sessão.
•
•
•

Celtic Reiki Nível II
Celtic Reiki
Reiki Draconiano

7º Mês – Agora é hora de entender o reiki Kahuna. Leia os artigos e escreva sobre o tema:
REIKI KAHUNA (mínimo de 5 páginas).
•
•

Karuna: um dos mais belo dos ramos da arvore do reiki.
Karuna master
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8º Mês – Neste mês vamos para a iniciação do nível Mestrado, tornando a pessoa um
mestre em reiki. Para isso o estudo é direcionado para este nível. Após o final da atividade
será feita a iniciação.
•
•
•
•
•

Formação Reiki Tradicional Usui Mestrado
Nível III B Mestrado Sensei Tradicional
Reiki Usui Tibetano Mestrado
Apostila de mestrado em reiki – Elizeu Duarte
Guia das técnicas do reiki

9º Mês – Para associar ao que já foi estudado, acrescenta neste mês o Imara Reiki, Reiki
Essencial e o Gedai Reiki. Deve escrever no mínimo 3 páginas de cada tema: O IMARA
REIKI, O GEDAI REIKI e O REIKI ESSENCIAL. A terceira e última parte prática da
formação: PRATICANDO O REIKI – PARTE IV. Deve ser feita com 3 voluntários,
sendo uma sessão por semana durante 3 meses. Deve identificar um problema do
voluntário a ser tratado e durante esse período fazer a cirurgia energética e após finalizar
com aplicação do reiki. Deve descrever as sensações sentidas pelo voluntário em cada
sessão.
•
•
•
•
•
•

Imara reiki
Reiki essencial
Holistica 2004: Gedai Reiki Ho
Gedai reiki ho nível I
Gedai reiki ho nível 3
Gedai reiki ho nível 4

10 Mês - Complementando o conhecimento sobre reiki, é hora de entender sobre reiki de
arcanjo Miguel e reiki elemental. Escreverá sobre o tema: O REIKI ELEMENTAL
(Mínimo de 3 páginas)
•
•
•
•
•

Reiki do raio azul de arcanjo Miguel
Sistema elemental: reiki de magia e cura
Quinta essência reiki nível I
Reiki elemental
Wiccan Reiki

11º Mês – Vamos para o reiki Cristão e Estelar. Os temas são: O REIKI ESTELAR e O
REIKI CRISTÃO. (mínimo de 3 páginas de cada tema)
•
•
•

Reiki de cura estelar
Um curso de cura estelar
Reiki cristão: um sistema de cura e milagre.

12º Mês – Aqui o aluno deve escrever sobre todos os símbolos dos diversos tipos de reiki
que estudou, mencionando nome e função de cada um. O tema a ser usado é: OS
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SIMBOLOS DE REIKI E SUAS FUNÇÕES. Após fazer isso está na hora da Finalização,
entrega parte escrita, relato sobre o processo de estudo e aprendizado de forma verbal
(ONLINE) e avaliação de conhecimento.

Sobre o idealizador do PROSPERE: Elizeu Lopes Duarte, Consultor, Mentor e
Psicoterapeuta Holístico CRTH 0803. Tecnólogo em Gestão De Pessoas, Bacharel em
Psicologia, Especialização em Sexologia, Especializando em Docência em Fitoterapia,
Especializando em Fitoterapia Aplicada a Nutrição. Atuante na área das Terapias
Holísticas Integrativas e Complementares há quase 24 anos.

