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Protocolo de Colaboração 

Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade 

	 Com os nossos melhores cumprimentos, propomos abaixo (Anexo I) uma 

redução de valor referente à Tabela Preçário de Particulares para todos os vossos sócios 

e membros, no activo ou na reforma, e sua família nuclear. 

	 Seria uma honra para a Clínica do Reiki Japonês, uma marca Mundo Interno, 

Lda., estar associada ao Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade pela sua essência 

Institucional e pelo seu trabalho na promoção da saúde dos seus sócios e o cuidado que 

oferece a cada um deles, nomeadamente na realização deste tipo de protocolos. 

	 Enunciamos a honra e respeito institucional dado que também a Clínica do 

Reiki Japonês é a Clínica do Reiki praticado como nas suas Origens, método focado na 

promoção da saúde física e mental dos seus praticantes e clientes. Praticamos o Método 

de Cura Reiki preservado na sua Essência a partir do Japão, desde 1922. Representamos 

e oferecemos Formação Internacionalmente Certificada pelo Jikiden Reiki Kenkyukai 

(Instituto), Kyoto, Japão. O Jikiden Reiki Kenkyukai é o único Instituto de Formação em 

Reiki no mundo com a Selo de Certificação de originalidade do ensino como na sua 

Origem por Usui Mikao Sensei através da Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

	 Neste sentido esperamos poder colaborar convosco na promoção da saúde, 

reabilitação de lesões e recuperação da doença dos vossos associados. Agradeceremos, 

por isso e caso seja do vosso interesse esta colaboração, a vossa publicidade junto dos 

vossos Associados e, adicionalmente a vossa publicidade institucional, referindo a 

Clínica do Reiki Japonês, logotipo, site, morada, ou outra qualquer informação que 

considerem relevante. 

	 Deixamos, abaixo, uma breve apresentação da Empresa de Saúde Integrada e 

Holística Mundo Interno, Lda.. 

	  



APRESENTAÇÃO 

Introdução 

	 A Mundo Interno, Lda. é uma empresa que se apresenta no mercado da saúde 

mental e física de uma forma inovadora. 

	 A Integração de áreas de conhecimento de uma forma fluida e sem preconceitos 

colocam em primeiro lugar aquilo que pensamos ser o mais importante: a Saúde e o 

Bem-Estar dos nossos Clientes. 

	 Criámos a Mundo Interno depois de analisar com detalhe o mercado da 

Psicologia, da Medicina Ocidental e da Oriental e das Terapias Integradas e 

Complementares. 

Desenvolvemos, neste seguimento, linhas orientadoras fundamentais que 

pensamos ser nucleares ao sucesso. 

A saber, construímos a Mundo Interno com a orientação de pensamento e 

prática da actividade que em seguida explanamos. 

Conceito 

	 A Mundo Interno, Lda. foi criada com um propósito simples. Este foi o de 

pensar, e ajudar a pensar, sobre o que é importante. As pessoas e o seu mundo. O que 

está dentro e o que se encontra à sua volta. 

	 Porque o que é interno reflecte-se no exterior, a Mundo Interno propõe uma 

variedade de parcerias e profissionais que trabalham para re-construir o que por dentro 

está desligado, devolvendo-lhe vida, significado e saúde. 

	 Não somos mais uma empresa no ramo da saúde do que é interno, somos acima 

de tudo uma empresa com profissionais que o ajudam a olhar em volta e avaliar o que é 

necessário transformar. Porque nem sempre a doença está dentro de nós. 



Missão 

	 A Mundo Interno, Lda. constitui-se como um lugar onde todos podem procurar 

o que de mais essencial pretendem encontrar. Saúde e Transformação. 

Propomo-nos como um lugar de experiências transformadoras onde cada cliente 

poderá sair sempre um pouco diferente, melhor, mais vivo! 

Acreditamos que todos nós podemos construir a partir das peças do nosso 

sofrimento. A Mundo Interno, Lda. existe para que os nossos clientes também existam, 

cada vez mais, com mais força, todos os dias. 

Relevância 

Com uma gama de serviços integrados e complementares, revolucionamos a 

forma como se faz e como se oferece saúde às pessoas. Já não falamos de Saúde Mental 

e Saúde Física. Falamos de Saúde como um todo. O nosso cliente sabe que não será 

nunca possível uma sem a outra. 

A Saúde Mental, Física e a Medicina Ocidental e Oriental comunicam num 

mundo cada vez com menos fronteiras. Oferecemos uma rede de profissionais 

referenciados que trabalham como vasos comunicantes para que o mais importante seja 

mesmo a sua saúde. 

A Mundo Interno, Lda. diferencia-se como espaço de Ética, Integração e 

Complementaridade numa nova visão da mente e do corpo humano. O ser humano 

inteiro e integrado. 

Valores 

	 Ética profissional, Integração, Complementaridade e Profissionalismo. 

Compromisso 

Acreditamos que ter Saúde não é privilégio é um direito. 

Oferecemos por isso protocolos de acesso aos nossos serviços através de várias 

instituições de referência a preços acessíveis. Para que a Saúde seja um direito de todos.   



Descrição de Serviços Mundo Interno 

Saúde Mental Integrada 

Psicologia Clínica 

Psicoterapia 

Psicanálise 

Saúde Holística 

Jinkiden Reiki (Tratamento) 

Jikiden Reiki (Formação com Certificação Internacional) 

[Através da Clínica do Reiki Japonês] 

Contactos 

Contacto Móvel: 91 678 34 34 

Correio Electrónico Mundo Interno: geral.mundo.interno@gmail.com 

Correio Electrónico Clínica do Reiki Japonês: clinicadoreikijapones@gmail.com 

Sites Online 

Mundo Interno 

www.mundo-interno.pt 

Clínica do Reiki Japonês 

www.clinicadoreikijapones.com 



A Gerência, 

Dr. José Neves 

PSICÓLOGO CLÍNICO E PSICANALISTA RELACIONAL 
JIKIDEN REIKI SHIHAN | 直傳靈氣師範 

Mestrado em Psicologia Clínica 
Curso de Especialidade em Psicanálise e Psicoterapia Relacional 

Certificação de Nível 4 pelo Instituto Jikiden Reiki, Quioto, Japão 

Membro Efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses 
Membro do Colégio de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde 

Membro Associado da Associação de Psicanálise Relacional 
Membro da Associação Internacional de Psicanálise e Psicoterapia Relacional 

Membro da Associação Internacional de Jikiden Reiki como Jikiden Reiki Shihan 
Membro Internacional da Associação de Jikiden Reiki do Reino Unido 



ANEXO I 

 Tabela de Valores de Referência e Valores Protocolados 

Proposta para o Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade 

Serviço Valor 
Particular

(%) 
Desconto

Valor 
Protocolado

Jikiden Reiki 35 € 30 25 €

Psicologia Clínica 35 € 30 25 €

Psicoterapia 35 € 30 25 €

Psicanálise 35 € 30 25 €


