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PRÓLOGO

Para se tornar um reikiano praticante, é imprescindível procurar 
antes um mestre do método Reiki. É necessário receber a inicia‑
ção (sintonização) de um mestre devidamente habilitado para tal 
atividade. Após a iniciação, este livro poderá tornar ‑se um guia. 
Entretanto, de forma nenhuma poderá ser considerado um manual 
de autoaprendizagem. O método Reiki não pode ser aprendido 
através de livros, sebentas, vídeos ou áudios. Aquele que se dispuser 
a praticar o método sem a devida iniciação, não estará a utilizar a  
energia Reiki, mas sim a comprometer a sua própria energia pes‑
soal (ki) com resultados prejudiciais à saúde.
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INTRODUÇÃO

A medicina convencional vem alcançando um fantástico progresso 
a cada dia, contribuindo de forma extraordinária para aumentar 
a qualidade e expetativa de vida. À proporção que a ciência pro‑
gride em relação ao conhecimento do nosso corpo físico, mais se 
torna necessário repensar e estudar o ser humano como um todo.  
As teorias de Albert Einstein, já traduzidas no meio académico, 
têm auxiliado muitos profissionais de saúde a tratarem o corpo 
humano de forma holística. As teorias energéticas ou vibratórias 
têm vindo a conquistar espaço no meio da classe médica, embora 
não estejam ainda, oficialmente, vinculadas à medicina tradicional. 
A terapia energética ou vibratória não substitui a medicina conven‑
cional, assim como a medicina convencional não substitui a terapia 
energética. Cada qual atua em campos diferentes de um mesmo 
ser humano, coexistindo e complementando ‑se para melhorar as 
condições de vida do ser humano no Universo. Os seminários de 
Reiki vêm sendo ministrados em todo o mundo, a um número 
cada vez maior de profissionais médicos, que procuram inteirar ‑se 
sobre o método Reiki, a fim de canalizarem a energia confortadora 
para complementarem o tratamento convencional.

A medicina é a ciência indicada para fazer diagnósticos. Assim, 
é importante consultar o médico, seguir as suas instruções, fazer 
corretamente o acompanhamento adequado para o seu caso e 
beneficiar da energia Reiki, que complementa, agiliza e se integra 
no processo de recuperação da sua saúde.
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PARTE I

NÍVEL 1 
«O DESPERTAR»

miolo_Reiki Universal 2020_v4_AF.indd   17 12/01/21   12:51



CAPÍTULO 1

BEM ‑VINDO AO REIKI

1.1 O QUE É O MÉTODO REIKI?

O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposi‑
ção energética que mantém ou recupera a saúde. É um método 
de redução de stress. O Reiki é um sistema próprio para desper‑
tar o poder que habita dentro de nós, captando, modificando e 
potencializando a energia. Funciona como um instrumento de 
transformação de energias nocivas em benéficas. É um sistema 
revolucionário para adaptar o ser humano às exigências da Era 
de Aquário.

Reiki é uma palavra japonesa que identifica o Sistema Usui 
de Terapia Natural (Usui Reiki Ryoho), nome dado em home‑
nagem ao seu descobridor, Mikao Usui. Rei significa universal 
e refere ‑se ao aspeto espiritual, à Essência Energética Cósmica 
que permeia todas as coisas e circunda tudo o que existe. Ki é a 
energia vital individual que flui em todos os organismos vivos  
e os mantém. Quando a energia ki sai de um corpo, ele deixa 
de ter vida. A energia Reiki é um processo de encontro entre 
essas duas energias, a Energia Universal e a nossa energia física. 
Ocorre depois da sintonização ou iniciação, feita por um mestre 
habilitado. A energia Reiki é uma das maiores forças deste pla‑
neta para a evolução das pessoas, um caminho de harmonização 
interior com o Universo. É uma energia confortadora vinda de 
Deus, do Criador. Vem do macrocosmos para o microcosmos. 

«Todo o Universo flui como a água.
Para o sentir, não o retenha, abra simplesmente as mãos.»
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Todos nós temos acesso à energia Reiki. Utilizá ‑la é um nosso 
direito inato. Reiki é um presente poderoso, uma oportunidade 
para o iniciado crescer e se transformar. É uma energia de paz e 
libertação com a qual o Criador abençoa o planeta. Ajuda a deter 
a violência e as tendências autodestrutivas. É um poderoso antí‑
doto contra o cigarro, o alcoolismo e as drogas que degeneram a  
humanidade.

1.2 REIKI — VANTAGENS E BENEFÍCIOS  
DO REIKI

1.2.1 SIMPLICIDADE E PRÁTICA

A energia Reiki está à disposição do utilizador, 24 horas por dia, 
independentemente da situação, do local ou de quem o pratica. 
Não exige um ambiente ou uma postura física, tal como no caso 
do ioga. Nenhum objeto ou equipamento é exigido para a aplicação 
da energia Reiki, só o toque das mãos do reikiano no seu próprio 
corpo ou no de outra pessoa. Pela simplicidade da técnica, pode 
utilizar ‑se em todos os lugares, todos os dias.

Um estudante de acupuntura estuda e pratica durante anos 
para estar realmente apto a trabalhar com as agulhas e os seus 
efeitos sobre a nossa energia vital. Deve aprender, antes de qual‑
quer coisa, muito sobre si mesmo e sobre a técnica. Já o iniciante 
no método Reiki, participa num seminário de Nível 1 e com 
apenas um dia de aulas poderá aplicar a técnica com sucesso. 
Desde o início, aprende a lidar com a energia. É um método de 
utilização imediata. O treino não é demorado. Não exige meses 
de estudo, nem mesmo uma vasta compreensão intelectual.  
A energia canalizada por uma pessoa com baixa escolaridade não 
difere em nada da energia canalizada por um profissional com 
um mestrado ou doutoramento. Um analfabeto poderá ser um 

«Seja a cura. Não a procure fora de si mesmo.»
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Johnny De’ Carli20

excelente reikiano. A beleza do método Reiki está na sua simpli‑
cidade. A simplicidade do método torna ‑o acessível a qualquer 
pessoa, a qualquer estilo de vida. O método Reiki é a democra‑
tização da saúde, o equilíbrio ao alcance de todos. Todos podem 
ser um canal de energia Reiki. Também é muito fácil ensinar o 
método Reiki. Acredite! Poderá ser um mestre de Reiki, desde 
que receba o treino específico.

1.2.2 VENCE O TEMPO E O ESPAÇO

Ao contrário das terapias mais conhecidas — massoterapia, 
shiatsu, do ‑in, quiropraxia, cromoterapia e outras —, nas quais 
há o condicionante do contacto físico, a energia Reiki também 
pode ser enviada à distância, com sucesso, num processo similar 
ao da emissão de ondas radiofónicas. A energia pode ser enviada 
para todo o planeta, um país em crise, um grupo de pessoas, 
uma floresta a ser devastada, animais em extinção, a camada de 
ozono, grupos a trabalhar pela paz, um parente ou amigo etc. 
Do mesmo modo, pode ser enviada para um trauma do passado 
(assalto, violação, desavença, demissão), minimizando o dano 
emocional, bem como ser programado para atuar num evento 
futuro (audiência, entrevista de emprego, viagem aérea, ida ao 
dentista etc.). A energia Reiki é multidimensional, atua na quarta 
dimensão, na qual o fator tempo/espaço deixa de ser um atributo 
fundamental. Na quarta dimensão, temos um continuum, onde 
não há passado, presente nem futuro, o que explica como é que os 
grandes profetas, como Michael de Notre ‑Dame (Nostradamus), 
que viveu em França há 500 anos, conseguiam revelar factos que 
ainda estavam por ocorrer.

«Nada do que imagine é impossível.»
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1.2.3 HOLÍSTICO

Holístico vem do vocábulo grego holos, que quer dizer total, ou 
seja, a energia Reiki atua na totalidade do ser, nos corpos físico, 
emocional, mental e espiritual.

Quando procuramos, por exemplo, um dentista ou um orto‑
pedista, visamos curar os problemas do corpo físico. Procuramos 
o apoio de um psicólogo, para o equilíbrio do corpo emocional.  
No caso dos tratamentos psiquiátricos, o objetivo passa a ser o 
corpo mental. Muitas pessoas procuram líderes religiosos quando 
o objetivo é o corpo espiritual. Ao utilizarmos a energia Reiki, 
mantemos e recuperamos a saúde física, emocional, mental e 
espiritual. É um método natural de equilíbrio, restauração e aper‑
feiçoamento de todos os corpos, que gera um estado de harmonia.

O método Reiki não substitui a medicina, mas, em muitos 
casos, faz, de forma mais delicada e positiva, coisas que a medi‑
cina não pode fazer. Ao receber uma aplicação de energia Reiki,  
o corpo do recetor relaxa e o batimento cardíaco atinge o nível de 
repouso, bem como diminui a frequência respiratória. Ao final 
de uma sessão de Reiki, alguns recetores sentem ‑se como que a 
acordarem depois de uma longa noite de sono. Os tratamentos do 
método Reiki libertam as tensões, intensificando as capacidades 
do corpo. As pessoas vencem dores que as tinham atormentado 
durante anos, fazendo com que se sintam mais afetuosas, feli‑
zes e recetivas. A energia Reiki melhora o sistema imunológico, 
desintoxica, equilibra e amplia a nossa energia. Face à renovação 
constante dos nossos tecidos, a energia Reiki muda a estrutura 
química do corpo, ajudando a restaurar os músculos, os nervos,  
o esqueleto e a regenerar os órgãos. Age em tudo que precisa de 
ser modificado no organismo físico e etérico. Observamos melho‑
ras em casos difíceis de prisão de ventre, com poucas aplicações. 

«O ser completo que é o ser humano  
não pode funcionar de forma harmoniosa  

quando os seus componentes estão em conflito.»
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Direciona ‑se à origem dos problemas que, em geral, são emocionais. 
A energia Reiki ajuda a libertar emoções bloqueadas. Acaba com 
os traumas emocionais do presente e do passado. Promove calma 
e bem ‑estar. O método Reiki é um ótimo recurso para equilibrar 
os sete principais chacras (centros energéticos), localizados da 
base da coluna ao topo da cabeça.

Sabemos, por experiência própria, que a qualidade de vida que 
uma pessoa estabeleceu inicialmente para si mesma será elevada 
depois da iniciação no Reiki. Quanto mais cedo começar a apli‑
cação regular da energia Reiki, melhores e mais rápidos serão os 
resultados.

1.2.4 SEM POLARIDADE E SEGURO

Uma pessoa que apresenta um desequilíbrio energético com predo‑
minância da energia yang pode acabar por desenvolver a impaciência, 
a intolerância, a irritabilidade, a agressividade, a hiperatividade, etc. 
Outra, com predominância da energia yin, pode desenvolver com‑
portamentos como a apatia, a tristeza, a melancolia, o desânimo e 
a depressão. As terapias polarizadas podem potencializar os efeitos 
do desequilíbrio, com resultados negativos em quem as recebe. 
O Reiki é um método não polarizado e, por isso, é sempre seguro 
e inofensivo, sem efeitos colaterais ou contra ‑indicações. Trata ‑se 
de um método sem consequências negativas, que jamais provoca 
danos. Não é como a eletricidade. Não produz curto ‑circuito, não 
destrói nervos ou tecidos mais frágeis, como os olhos, por exemplo. 
A energia Reiki é una, de tripla atividade. Encerra em si mesma 
a polaridade positiva (yang), a negativa (yin) e a neutra. Por não 
ser polarizada, é compatível com qualquer outra forma de terapia, 
tratamento de saúde ou desenvolvimento espiritual.

A quantidade de energia Reiki não pode ser manipulada 
pelo emissor, que simplesmente impõe as mãos sobre o centro 

«Se algo acontece, no nosso mundo material,
não pode desacontecer.»
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energético ou o local afetado e permite à energia fluir. A quantidade 
de energia que flui é determinada por quem recebe (o recetor)  
e não por quem aplica a energia Reiki. Logo, não há como ocorrer 
um excesso numa aplicação. No momento em que a região se 
equilibra, deixa de solicitar energia. Caso o reikiano permaneça 
com as mãos no local, estará a perder o seu tempo. No Nível 1 
do Reiki, um efeito semelhante ocorre com a qualidade da ener‑
gia Reiki emitida: quem a determina é a região do recetor em 
desarmonia. Cada região exige uma energia com ressonância  
diferente.

1.2.5 EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA

Através de um medidor específico (aurímetro), podemos detetar 
numa pessoa não iniciada a presença da energia da aura a uma 
distância de um metro. Num reikiano de Nível 3 ‑A, a energia 
pode ser percebida a mais de dois metros de distância. O método 
Reiki amplia o nosso campo áurico, aumentando a nossa energia 
física, emocional e mental. Tal expansão do campo áurico produz 
uma transformação indiscutível de consciência em qualquer 
pessoa. Estes são apenas alguns dos benefícios da expansão da 
consciência: redespertar a nossa ligação espiritual com o Criador; 
alargar os nossos horizontes; expandir a conexão com o nosso 
Eu Superior; aumentar a compreensão dos mistérios da vida; 
aumentar a sensibilidade; desenvolver o chacra cardíaco e fazer 
crescer a consciência do amor e a capacidade de ajudar de forma 
incondicional. Esta expansão energética ampliará igualmente a  
sua criatividade e intuição. O aumento da perceção, com a ajuda 
da energia Reiki, é um passo importante para o seu desenvolvi‑
mento. Poderá ocorrer que pense em alguém e que essa pessoa 
o procure ou lhe telefone. Ao concentrar ‑se num problema,  
a solução poderá aparecer subitamente, por intuição ou através  

«Foi preciso percorrer cada curva do caminho
para chegar até aqui.»
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de outra pessoa, de um livro, de um jornal, etc. A energia Reiki 
vai confrontá ‑lo com pessoas e situações que ajudarão a descobrir‑
‑se e a prestar mais atenção a si próprio. Terá a oportunidade de 
discernir mais claramente os obstáculos criados por si mesmo 
na vida, poderá tornar ‑se mais consciente, criando a condição 
interior para ouvir as verdades geralmente negadas, facilitando 
o autoconhecimento. O Reiki é a luz que nos leva de regresso à 
Grande Luz.

1.2.6 SEM CONOTAÇÃO RELIGIOSA OU CREDOS

O método Reiki é sagrado, mas não é uma religião ou um sistema 
filosófico. Não tem restrições ou tabus. Adapta ‑se a qualquer cul‑
tura, raça, credo, seita ou idade. Não utiliza talismãs ou quaisquer 
instrumentos auxiliares. Também não é necessário que acreditemos 
nele, para que se propague ou faça efeito.

O Reiki é um método inserido no contexto das práticas tera‑
pêuticas alternativas recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU).

Haverá uma época em que a humanidade se unirá, tal como 
já o fez noutras eras, na medicina, na ciência e na religião. Sem 
dúvida, o método Reiki terá grande importância para que a huma‑
nidade alcance a sua plenitude.

1.2.7 NÃO DESGASTA O TERAPEUTA

A maioria das terapias corporais e energéticas envolvem uma 
doação de energia vital (ki) do terapeuta ao recetor, provocando 
um desgaste energético. O desgaste contínuo da energia vital do 
doador, sem reposição adequada, tende a deteriorar o seu sistema 
imunológico, a defesa natural do corpo contra as doenças. Resulta, 
também, num desequilíbrio que poderá afetar a dinâmica emocio‑
nal, mental e espiritual do doador.

«O conflito enfraquece, a harmonia fortalece.»
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O método Reiki dá energia ao praticante e não o desgasta, pois 
a técnica não utiliza o ki ou o chi do reikiano, mas sim a Energia 
Cósmica do Universo. Quando o reikiano aplica a energia, retém 
cerca de 30% da energia aplicada. Diríamos que esta retenção 
funciona como uma bonificação divina. Assim, o praticante passa 
a ter mais energia e boa disposição depois da sessão. No método 
Reiki, quanto mais damos mais recebemos. Quanto maior for a 
utilização da energia Reiki, mais forte se tornará o terapeuta, mais 
benefícios trará a si próprio e aos recetores. Após tratar muitos 
recetores, por mais doentes que estejam, o reikiano sente ‑se geral‑
mente bem disposto. Entretanto, o método Reiki não substitui a 
boa respiração, o repouso e a alimentação adequada. Tão ‑pouco 
é um substituto para as nossas necessidades de exercícios físicos 
apropriados.

1.2.8 AUTOTRATAMENTO

Na maioria das terapias holísticas, é impossível, ou torna ‑se muito 
difícil, o terapeuta utilizar a técnica em si mesmo. Um dos maiores 
benefícios do método Reiki é a possibilidade do autotratamento. 
O autotratamento é uma prática extremamente efetiva para a 
libertação da tensão, o relaxamento e a redução do stress. Amplia 
a energia vital, propiciando o equilíbrio aos corpos subtis e físico. 
Possibilita também a libertação de toxinas e bloqueios de energia, 
provenientes de emoções retidas. Uma pessoa pode autoaplicar 
a energia Reiki em qualquer lugar, seja numa sala de espera,  
no avião, no autocarro, no metro, no táxi, na cama, ao acordar ou 
antes de dormir.

1.2.9 SEM DIAGNÓSTICO

A técnica Reiki não exige um diagnóstico da patologia para que o 
tratamento seja bem ‑sucedido e pode inclusive ser aplicada por 

«Quanto mais der, mais receberá.»
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crianças (preferencialmente, a partir dos 7 anos), até para tratar 
disfunções crónicas. Tal acontece porque o Reiki é uma energia 
inteligente. Penetra no corpo do recetor e, através dos meridia‑
nos energéticos e dos chacras, dirige ‑se à causa ou origem dos 
desequilíbrios ou doenças. O diagnóstico é uma prerrogativa de 
profissionais protegidos legalmente para tal. O terapeuta Reiki 
que o realizar estará a exercer ilegalmente uma profissão, com 
implicações jurídicas pesadas, previstas no Código Penal, tais 
como o charlatanismo e o curandeirismo. Pois, para que um 
diagnóstico seja realizado com competência e sucesso, a pessoa 
terá de dedicar anos da sua vida ao estudo da anatomia, da fisio‑
logia, da bioquímica e do comportamento, entre outros aspetos 
da natureza humana.

1.2.10 NÃO FICARÁ OBSOLETO

Um recém ‑formado profissional da área da medicina que deixe de 
ler e estudar não se manterá atualizado. Ficará decerto ultrapassado, 
pois o avanço tecnológico é muito rápido. O mesmo facto poderá 
ocorrer a profissionais de outras técnicas. No caso do método Reiki, 
a técnica não fica obsoleta, é a mesma desde o seu descobrimento. 
Além disso, um longo período sem a utilização da energia Reiki, 
não implicará a necessidade de uma nova ativação energética para 
o mesmo nível de Reiki. A sintonização é um presente divino, fica 
profundamente enraizada no iniciado. Um dom que, uma vez 
recebido, não é perdido e nos acompanhará toda a vida, a trabalhar 
o corpo, a mente e o espírito. Os canais permanecerão abertos 
para o resto da existência do reikiano, mesmo que não sejam ace‑
didos por um longo período. Poderão tornar ‑se mais fortes com 
a prática ou enfraquecer por falta de utilização, mas, entretanto, 
poderão ser reativados pelo simples regresso à prática do método 
Reiki. Quanto mais o reikiano utiliza a energia, mais aumenta  

«Aos olhos de Deus,
ninguém neste planeta é melhor do que nós.»
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a sua capacidade de canalização, pois os seus canais de condução 
de energia abrem ‑se em consequência da prática.

1.2.11 BENEFICIA TODOS OS SERES VIVOS

Há excelentes práticas terapêuticas que aplicadas noutros seres 
vivos apresentam certas limitações. Por exemplo, no caso da 
acupuntura ou da massoterapia, haveria alguma dificuldade ou 
impossibilidade em tratar uma árvore frondosa, um peixe num 
aquário ou um animal feroz. A energia Reiki, por ser universal e 
também poder ser enviada à distância, possibilita estas alternati‑
vas. Serve igualmente para o tratamento de quaisquer organismos 
vivos: animais e plantas. É incrível observar como as flores que 
acabaram de murchar, muitas vezes, recuperam a sua beleza em 
poucas horas, com a aplicação da energia Reiki.

1.2.12 NÃO É NECESSÁRIO DESPIR ‑SE

Muitas técnicas eficazes obrigam o terapeuta a despir o seu cliente, 
o que poderá colocá ‑lo numa situação embaraçosa. Numa aplicação 
de energia Reiki, não precisamos de despir o recetor. A energia 
atravessa sem problemas qualquer material, inclusive o gesso e o 
metal. Entretanto, em caso de haver uma interferência no campo 

«Somos todos um pedacinho de luz  
da mesma Fonte.»
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eletromagnético (aura) do recetor e do reikiano, recomendamos 
que se retirem os adornos (pulseiras, relógios, brincos, anéis, 
fivelas, etc.) no momento da aplicação.

1.2.13 COMPLEMENTAR

O método Reiki tanto pode ser utilizado isoladamente, quanto 
como complemento terapêutico de qualquer técnica (convencional 
ou holística), isso deve ‑se ao facto de a energia não ter polaridade. 
Assim, as possibilidades para o combinar com outras técnicas são 
infinitas.

1.3 COMO FUNCIONA A ENERGIA REIKI

A cultura ocidental é baseada numa conceção newtoniana/carte‑
siana. Aposta no estudo das partes para chegar ao todo. Esta con‑
ceção encontra ‑se hoje profundamente em causa. A própria física 
quântica, através de pesquisas sobre o átomo e a energia nuclear, 
demonstra que, a um nível mais ínfimo, a matéria é energia.  
Os cientistas modernos analisam o mundo com um incrível grau 
de sofisticação. O mundo material é dividido em partículas cada 
vez menores e, no final, o que encontramos são ondas de energia 
(quanta). Descobrimos a verdade simples de que a energia precede 
a matéria, assim como os pensamentos e as emoções precedem 
a ação. Essa visão do mundo, nova no Ocidente, antiquíssima no 
Oriente, declara que tudo o que existe é energia. A energia é a 
realidade básica que se condensa, se equilibra e forma a matéria. 
Com a fórmula de Albert Einstein (E = mc2), ficou provado, cienti‑
ficamente, que a matéria e a energia são suscetíveis de conversão e 
intercambiáveis. Pode ‑se, por exemplo, transformar o plutónio e o 
urânio enriquecidos em pura energia — explosões –, tal como foi 

«O poder que existe dentro de nós
não se explica, utiliza ‑se.»
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efetuado em Hiroshima e Nagasaki. Pode ‑se também transformar 
a energia em matéria (multiplicação de pães e peixes realizada 
por Jesus), pois são dimensões da mesma realidade. Através de 
registos das medicinas chinesa, tibetana e indiana e, também, dos 
alquimistas medievais, há técnicas milenares que nos ensinam que 
a matéria efetivamente se transforma e pode ser moldada através 
da intervenção de uma energia maior.

A energia é energia, não há energia má. Há apenas energia 
bem ou mal dirigida. Numa pessoa sadia, a energia vital passa 
livremente pelo seu corpo físico, fluindo através de «caminhos»: 
chacras, meridianos energéticos e nadis. Circunda igualmente o 
campo energético à nossa volta, ao qual chamamos aura. Essa força 
energética nutre os nossos órgãos e as nossas células e regula as 
funções vitais.

Em virtude de excessos físicos, emocionais e mentais, liberta‑
mos energias e essas libertações geram «nós» energéticos ou blo‑
queios energéticos que interrompem ou impedem o fluxo normal 
da energia vital, gerando uma disfunção nos órgãos e tecidos do 
corpo, provocando a disfunção por causa do deficiente ou mau 
funcionamento dos órgãos e das glândulas.

A técnica Reiki utiliza a energia primordial, de que todo o 
Universo é constituído. É essa energia original de tudo e de todos 
os seres que captamos e veiculamos após a iniciação (sintoniza‑
ção). Depois de sintonizados, passamos a ser canais desta Energia 
Cósmica e podemos direcioná ‑la para a zona afetada, emitindo 
vibrações que diluem os bloqueios prejudiciais. Dessa forma, 
passamos efetivamente a intervir na matéria, noutros campos 
de energia e na consciência, levando ‑nos a um estado natural de 
bem ‑estar, plenitude, harmonia e equilíbrio. A energia Reiki faz 
efeito ao passar pela parte afetada do nosso campo energético, 
elevando o nosso nível vibratório dentro e fora do nosso corpo 
físico, onde os pensamentos e as emoções estão alojados, sob  

«Se recuarmos, tornar ‑se ‑á mais fácil 
observar a humanidade como um todo.»
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a forma de nódulos energéticos que funcionam como barreiras  
ao fluxo normal da nossa energia vital. Muitos são os que convivem 
com essas barreiras ao longo de toda uma vida, minimizando a 
sua qualidade.

Numa sessão de Reiki, a quantidade de energia recebida é 
determinada pelo próprio recetor, uma vez que o terapeuta rei‑
kiano apenas direciona a energia. O provedor — o Cosmos — doa 
ilimitadamente.

Fotografia kirlian de um depressivo
antes de uma sessão de Reiki

Fotografia kirlian do mesmo depressivo
depois de uma sessão de Reiki

«Quem acende uma luz
é o primeiro a beneficiar da sua claridade.»
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CAPÍTULO 2

A HISTÓRIA DO REIKI

2.1 OS ANTECEDENTES  
E A DESCOBERTA DO MÉTODO

A arte de tocar no corpo humano com as mãos para confortar e 
diminuir as dores é um velho instinto. Quando sentimos dores,  
a nossa primeira reação é a de colocar imediatamente as mãos so‑
bre a área que está a doer. O toque humano gera calor, serenidade e 
conforto. Quando um animal lambe uma ferida, está a agir segun‑
do os mesmos instintos do ser humano quando coloca as mãos.

No Tibete, há registos de técnicas de harmonização através das 
mãos há mais de 8000 anos. Essas técnicas expandiram ‑se pela 
Grécia, o Egito, a Índia e outros países, apesar de se terem perdido 
nos últimos dois milénios.

Há factos que indicam ter Jesus praticado a imposição das mãos 
no Egito. Jesus aplicava a técnica com muito sucesso e também 
dizia aos seus apóstolos: «curem os que estiverem doentes». Até hoje, 
os padres católicos conservam as técnicas de imposição das mãos.

Essa energia transmitida recebeu nomes diferentes em cada 
cultura: os polinésios chamam ‑lhe mana; os índios iroqueses 
americanos, orenda; na Índia é prana; ruach em hebraico; barraka 
nos países islâmicos; chi na China; no Japão, a energia é chamada 
ki; e é energia bioplasmática para os russos.

Há pessoas que possuem capacidades pessoais, utilizando 
ou não as mãos (os chamados paranormais). A essas pessoas, 

«A história é o registo de algo que nunca aconteceu,
escrito por alguém que não estava lá.»
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recomendamos que entrem em contacto com o método Reiki,  
a fim de potencializar e direcionar a energia, acrescentando po‑
der ao que a natureza já lhes deu.

2.2 MIKAO USUI —  
O DESCOBRIDOR DO MÉTODO

Mikao Usui (ilustração ao lado), nasceu no 
Japão a 15 de agosto de 1865. Há controvérsias 
a respeito da história de vida do descobridor do 
método Reiki. Não possuímos registos oficiais 
detalhados da sua história, passada de mestre 
a discípulo, que permanece envolta em mui‑
tos mistérios. Foram feitas alterações com o 
passar dos anos, a fim de que o método fosse 
introduzido no Ocidente, principalmente, no que diz respeito à 
sua formação profissional e religiosidade. A essência, que é uma 
lenda conhecida por ter sido passada de geração em geração. Reza 
a lenda que Mikao se tornou num padre católico. Para além de 
sacerdote cristão, teria lecionado e sido reitor de uma pequena 
universidade cristã em Quioto (Japão), a Doshisha University. Usui 
ouvia e lia muitas histórias sobre Jesus que, no passado, pela utili‑
zação das mãos e uma técnica específica, proporcionava milagres 
e ajudava as outras pessoas com as suas capacidades metafísicas. 

Sendo curioso, observava que uma 
grande parcela das pessoas eram 
infelizes e improdutivas, assoladas 
por estados depressivos e doentios, 
situações que o induziram arden‑
temente a também conhecer as 
capacidades terapêuticas. 

«Somos todos levados à verdade  
para que estamos prontos.»
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Dizem que, um dia, durante uma discussão com um grupo de 
alunos que concluía a formação de seminaristas, foi perguntado 
ao professor Usui se acreditava literalmente na Bíblia. Quando 
respondeu que sim, os estudantes lembraram ‑no das curas pro‑
movidas por Jesus. Os estudantes mencionavam as palavras de 
Cristo: «Fará as obras que Eu realizo; e fará obras maiores do que 
estas.» Queriam saber por que não existiam no mundo outros 
curadores a agir da mesma maneira que Cristo agia, já que Ele 
dissera aos apóstolos para curarem os doentes e levantarem os 
mortos. «Se isso era verdade, ensine ‑nos os métodos», argumen‑
taram os alunos. «Queremos saber como é que aquelas curas 
poderiam ser realizadas também hoje.» Disseram ‑lhe que não 
era suficiente acreditarem, queriam ver com os próprios olhos 
como Jesus realizava as curas. Mikao Usui não podia dar respos‑
tas às dúvidas procedentes dos estudantes, pois não as possuía. 
Porém, não podia ficar sem respostas, nem para si, nem para os 
seus estudantes. Usui não tinha maneira de ensinar a fórmula 
da harmonização do corpo, tal como Jesus a transmitira a seus 
discípulos. Simplesmente, tinha fé nas escrituras. O prof. Usui 
permaneceu calado, pois, pela tradição japonesa, tinha sido ultra‑
jado na sua honra como professor e reitor, em virtude de não ter 
respondido às perguntas dos seus alunos. Nesse dia, terá pedido 
a demissão das suas funções, tendo ‑se determinado a encontrar 
as respostas para este grande mistério. Uma vez que a maioria 
dos seus professores haviam sido missionários americanos e que 
os Estados Unidos eram um país predominantemente cristão, 
decidiu iniciar os seus estudos na Universidade de Chicago, apro‑
veitando as facilidades do intercâmbio cultural da dinastia Meiji. 
A lenda conta ainda que, em 1898, Mikao viajou para os EUA, 
onde estudou o cristianismo e a Bíblia e, após anos de estudos, 
se doutorou em Teologia. 

«Ouça os sinais internos que o ajudam  
a tomar decisões corretas, sem se importar  

com o que os outros pensam.»
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Estudou línguas arcaicas para ler as antigas escrituras, inclu‑
sive o chinês e o sânscrito, a mais antiga língua indiana. Depois 
deste longo período de estudos, não tendo encontrado respostas 
suficientes, decidiu que deveria continuar as suas pesquisas em 
algum outro lugar. Uma vez que Buda (620 ‑543 a. C.) também era 
conhecido por curar cegos, doenças como a tuberculose, a lepra, 
entre outras, o prof. Usui resolveu regressar ao Japão e investigar 
mais sobre as curas realizadas por Buda, na esperança de achar 
a chave para a recuperação da saúde física. A base do budismo 
ficava em Nara. Porém, em Quioto, havia cerca de 880 templos 
e mosteiros e até um templo zen que possuía a maior biblioteca 
budista do Japão. Aí, poderia investigar a respeito das escritas 
dos sutras e das curas de Buda. Mikao Usui peregrinou à procura 
das antigas escrituras, nas bibliotecas, de mosteiro em mosteiro. 
Todas as vezes que se aproximavam abades budistas, perguntava‑
‑lhes se tinham conhecimento de alguma fórmula sobre as curas 
realizadas por Buda, tendo sempre recebido a resposta de que, 
naquele momento, estavam muito ocupados com a cura do espí‑
rito para poderem preocupar ‑se com a cura do corpo. Depois de 
muitas tentativas, chegou a um mosteiro zen e, pela primeira vez, 
foi encorajado por um velho abade que concordou que poderia 
ser possível curar o corpo, tal como Buda já havia feito. O abade 
acreditava, também, que se havia sido possível uma vez, havia a 
possibilidade de se descobrir novamente a fórmula de recuperar 
a saúde física. Mikao decidiu que ia estudar os sutras no Tibete e 
já que dominava bem o sânscrito, viajou para a Índia. Finalmente, 
numa das suas pesquisas, encontrou num manuscrito antigo,  
de um discípulo anónimo de Buda, em sânscrito, conforme a 
lenda, os quatro símbolos sagrados da fórmula utilizada por Buda 
para tratar e recuperar a saúde das pessoas. Os sutras, escritos há 
mais de 2500 anos, acionavam uma energia poderosíssima que 

«Para transformar um sonho em realidade,  
deve ser perseverante e fazer tudo  

o que for necessário para que isso aconteça.  
Seja perseverante e as coisas acontecerão.»
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poderia levar a um poder ilimitado de recuperação das disfunções. 
Apresentavam, no entanto, uma simples fórmula, que sem as 
explicações de como as utilizar e a devida ativação não lhe traria a 
capacidade plena de tratar as pessoas.

2.3 A MEDITAÇÃO DE MIKAO USUI

Conta a verdadeira história 
do Reiki (oficial) que, em 
março de 1922, no Japão, 
Mikao decidiu empreen‑
der um período de jejum 
e meditação de 21 dias, tal 
como faziam os antigos 
mestres, a fim de se puri‑
ficar para receber uma visão que o esclarecesse. Procurou um 
retiro no monte Kurama, a montanha sagrada, localizada a apro‑
ximadamente 25 quilómetros a norte de Quioto, levando além dos 
sutras encontrados, apenas um cantil de pele de cabra com água e 
21 pedras que lhe serviram de calendário. Enquanto os dias pas‑
savam, Mikao, em absoluto jejum, sentado junto a um pinheiro,  
a ouvir o som de um riacho, passou a meditar, orar, entoar cânti‑
cos, ler os sutras e pedir ao Criador que lhe desse o discernimento 
necessário para a utilização dos símbolos. O jejum e a meditação 
ampliaram as fronteiras da sua consciência e, na madrugada do 
21.o dia, Mikao teve uma visão, através da qual vislumbrou uma 
intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando ‑o para 
fora do corpo. Sentindo a consciência profunda em comunicação 
com o seu «eu mental», ao abrir totalmente a sua perceção, pôde 
ver muitas luzes em forma de bolhas coloridas que continham 
no seu interior símbolos sagrados e, através da comunicação que 

«O estado da mente atua mais na saúde
do que muitos julgam.»
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estava a receber, foi ‑lhe dada a compreensão dos significados dos 
símbolos e da sua utilização. Naquele momento, Mikao recebia a 
sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos e ativar 
o poder noutras pessoas, acedendo assim ao eficiente método da 
terapia Reiki.

2.4 MONTE KURAMA:  
O LOCAL DA DESCOBERTA

O monte Kurama tem uma 
energia privilegiada. É, ver‑
dadeiramente, um local de 
meditação, contemplação, 
paz, inspiração e força; um 
local sagrado e muito calmo. 
O acesso é íngreme, porém, 
pavimentado. Por incrível 

que pareça, não nos cansamos ao percorrê ‑lo. Ouve ‑se apenas o 
som da água corrente, a brisa e os pássaros. Para um reikiano,  
ir ao Japão e não visitar o monte Kurama é como um católico ir a 
Roma e não ver o papa.

Conta a lenda, conforme as informações encontradas no tem‑
plo do monte Kurama, em 770 d. C., que um sacerdote ilustre, 

chamado Goki, subiu o monte 
montado num cavalo branco. 
Nesse momento, recebeu 
a iluminação. O sacerdote 
fundou um templo budista 
no monte Kurama, que sofreu 
desde então muitas modifi‑
cações. Atualmente, existem  

«Quando se busca o cume da montanha,
não se dá importância às pedras do caminho.»
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