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SOBRE A AUTORA

Reconhecida mundialmente como autora, 
Mestre de Reiki e guia espiritual, Penelope 
Quest começou a sua jornada de descoberta 
pessoal e espiritual há mais de 40 anos. 
Nas últimas décadas tem-se concentrado 
nas técnicas de tratamento corpo/mente, 
crescimento pessoal e desenvolvimento 
espiritual.

Trabalhou como Praticante de Reiki até 
1994, ano em que passou a ser Mestre de 
Reiki nos métodos Usui e Usui/Tibetano. 
Em 1996 tornou-se também Mestre em 
Karuna Reiki. Desde então, ensinou Reiki  
a milhares de alunos. Entre 2000 e 2003, 
adquiriu qualificações e experiência nas 
técnicas originais do Dr. Usui, a partir das 
tradições e da linhagem de Hiroshi Doi, 
Mestre de Reiki japonês.

Atualmente, ensina e escreve sobre Reiki,  
e organiza ocasionalmente retiros xamânicos 
e ações de formação sobre desenvolvimento 
pessoal e espiritual, Psicologia Energética, 
Energias da Terra e Teoria da Abundância.

É autora de vários livros bestseller sobre 
Reiki, dos quais o mais reconhecido e 
premiado é Reiki para a Vida, que a 
Nascente se orgulha de ter publicado.

Saiba mais sobre a autora em  
www.reiki-quest.co.uk

«Reiki para Autocura destina-se a todos  
os praticantes de Reiki, em qualquer nível, 
quer se trate de alguém que tenha acabado 
de completar o curso do Primeiro Nível, 
tenha praticado as suas competências  
de Segundo Nível durante alguns anos  
ou ensine há décadas como Mestre  
de Reiki, porque a autocura é a parte  
mais importante da prática de Reiki. 
“Curandeiro, cura-te a ti próprio” é uma 
tradução popular do juramento de 
Hipócrates “médico, trata-te a ti próprio”.  
E qualquer que seja a motivação subjacente 
à aprendizagem de Reiki — muitas pessoas 
começam a praticar Reiki com intenção  
de ajudar os outros e não a si mesmas —,  
é crucial que utilize regularmente o Reiki 
em si, quer para seu próprio benefício,  
quer para poder ajudar bem os outros.

A maioria das pessoas que frequenta o  
seu primeiro curso de Reiki (normalmente 
conhecido como Primeiro Nível de Reiki  
ou Reiki 1) aprendem que o Reiki pode  
ser utilizado na autocura, pelo que 
normalmente lhes é ensinado o essencial 
para efetuar um autotratamento com Reiki: 
onde colocar as mãos e a frequência e 
duração do tratamento pessoal. Contudo, 
poucos são aqueles que descobrem o 
verdadeiro potencial de autocura do Reiki 
e poucos recebem as práticas espirituais 
que são os alicerces do sistema original  
do Dr. Usui. O Reiki é uma ferramenta 
extraordinária para regenerar o corpo,  
a mente, as emoções e o espírito, para  
criar plenitude e harmonia, tranquilidade 
pessoal e um sentido de propósito, 
equilíbrio emocional e sentimentos de 
alegria, felicidade e realização. Contudo,  
é importante saber utilizá-lo!»
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REIKI PARA AUTOCURA
Muitas pessoas que fazem um workshop de Reiki aprendem as bases da 
autocura, mas poucas descobrem o seu verdadeiro potencial.

Neste livro, Penelope Quest, Mestre de Reiki de mérito reconhecido a 
nível mundial, explica de que forma o praticante de Reiki pode aplicar esta 
forma de cura em si, transformando-o numa poderosa ferramenta para 
curar a mente, o corpo e o espírito, promovendo equilíbrio, harmonia e 
plenitude.

Reiki para Autocura é um livro de leitura obrigatória para todos quan-
tos praticam qualquer nível de Reiki.

Repleto de técnicas acessivas e inovadoras,  
este é o livro fundamental para compreender  
o poder e o impacto da autocura com Reiki.

•  Novas formas de utilizar o Reiki para obter uma vida mais sau-
dável e equilibrada.

•  Abordagem holística à autocura, com referência a problemas 
psicológicos, emocionais, sociais e ambientais.

•  Utilização do Reiki para desenvolvimento espiritual e auto-
-conhecimento.

•  Meditações especiais para potenciar a inspiração e intuição.

Da mesma autora,  
o livro indispensável  
para todos os que se 
interessam por Reiki:
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INTRODUÇÃO

Uma Jornada Pessoal de Autocura

Desde o início da década de 90 tem vindo a crescer um interesse por 
questões de saúde, incluindo todas as formas de tratamento e terapias 
complementares, particularmente no Ocidente. O Reiki tornou‑se um 
dos sistemas terapêuticos mais conhecidos e amplamente praticados, 
em parte devido à simplicidade da sua utilização, bem como à facili‑
dade e rapidez em aprendê‑lo, pelo que milhares de pessoas em todo 
o mundo aprenderam a canalizar Reiki (palavra japonesa que significa 
«energia espiritual»), de modo a ajudarem‑se a si próprias e a ajuda‑ 
rem outros.

Reiki para Autocura destina‑se a todos os praticantes de Reiki,  
em qualquer nível, quer se trate de alguém que tenha acabado de com‑
pletar o curso do Primeiro Nível, tenha praticado as suas competências 
de Segundo Nível durante alguns anos ou ensine há décadas como 
Mestre de Reiki, porque a autocura é a parte mais importante da 
prática de Reiki. «Curandeiro, cura‑te a ti próprio» é uma tradução 
popular do juramento de Hipócrates, «médico, trata‑te a ti próprio», 
e qualquer que seja a motivação subjacente à aprendizagem de Reiki 
— muitas pessoas começam a praticar Reiki com intenção de ajudar 
os outros e não a si mesmas —, é crucial que utilize regularmente o 
Reiki em si, quer para seu próprio benefício, quer para poder ajudar 
bem os outros.

O Dr. Mikao Usui, fundador do sistema a que chamamos Reiki, 
ensinou que o tratamento pessoal tem um efeito regenerativo sobre 
os outros e referiu‑se aos seus ensinamentos como um «método para 
alcançar a perfeição pessoal», com ênfase na obtenção de saúde e felici‑
dade. Os ensinamentos do Dr. Usui baseavam‑se mais na prática espi‑
ritual do que no tratamento através da colocação das mãos, embora esta  
fosse parte do seu sistema quando era necessário. De facto, a capacidade  
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de tratar — conhecida como «Teate», a palavra japonesa para «tratar 
através das palmas das mãos» — era encarada como um subproduto  
do desenvolvimento espiritual, com menor importância e relevância 
relativamente ao verdadeiro objetivo, o desenvolvimento espiritual em 
si mesmo.

O Dr. Usui ensinou que a coisa mais importante para cada indivíduo 
era encontrar e seguir o seu caminho espiritual, e foi esse caminho espi‑
ritual seguido por ele que resultou no aparecimento do Reiki (consulte 
o Capítulo 1). Aquilo que o Dr. Usui acabou por fazer quando começou 
a ensinar o seu sistema no início da década de 20 foi dar às pessoas as 
ferramentas para se tratarem a si mesmas. De acordo com as suas pala‑
vras, segundo um dos seus primeiros alunos, que tem agora 106 anos:  
«Você é tudo; se se tratar a si próprio, trata tudo.» O Dr. Usui comparava 
a prática espiritual — técnicas de limpeza energética, meditação e bom 
senso para viver uma vida boa — com tratar de todo o ser, corpo, mente, 
emoções e espírito, pois o desenvolvimento espiritual eleva as vibrações 
energéticas do indivíduo (consulte o Capítulo 3), permitindo que flua 
mais energia vital (Ki, no Reiki) através delas, o que tem efeitos benéfi‑
cos sobre a saúde e bem‑estar geral do indivíduo.

A maioria das pessoas que frequentam o seu primeiro curso de 
Reiki (normalmente conhecido como Primeiro Nível de Reiki ou Reiki 
1) aprendem que o Reiki pode ser utilizado na autocura, pelo que nor‑
malmente lhes é ensinado o essencial para efetuar um autotratamento 
com Reiki: onde colocar as mãos e a frequência e duração do trata‑
mento pessoal (consulte o Capítulo 5). Contudo, poucos são aqueles 
que descobrem o verdadeiro potencial de autocura do Reiki e poucos 
recebem as práticas espirituais que são os alicerces do sistema ori‑ 
ginal do Dr. Usui. O Reiki é uma ferramenta extraordinária para rege‑
nerar o corpo, a mente, as emoções e o espírito, para criar plenitude e 
harmonia, tranquilidade pessoal e um sentido de propósito, equilíbrio 
emocional e sentimentos de alegria, felicidade e realização. Contudo,  
é importante saber utilizá‑lo!

Este livro foi assim concebido para proporcionar acesso ao poder  
e ao impacto real da autocura através do Reiki, com base na minha prá‑
tica e experiência de ensino de Reiki, bem como na minha utilização 
diária desde 1991. Revelo aqui técnicas inovadoras mas fáceis de uti‑
lização pessoal do Reiki, que motivarão a regeneração ao nível físico, 
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mental, emocional e espiritual, conduzindo a uma maior consciência e 
compreensão de si próprio e ao crescimento pessoal e desenvolvimento 
espiritual. Inspira‑se também na minha vasta experiência de ensino e 
prática de várias outras disciplinas metafísicas e espirituais ao longo 
de muitos anos, pelo que inclui meditações e visualizações especiais, 
sugestões para melhorar os ambientes que o rodeiam através de Feng 
Shui, utilização de cristais juntamente com o Reiki e muito mais.

Na verdade, escrever este livro foi para mim uma experiência de 
autocura catártica, pois, à medida que voltei a praticar as várias téc‑
nicas e a escrever sobre elas, as questões que estas tratam vieram à 
superfície, pelo que passei por aquilo a que se pode chamar uma fase 
interessante! Por diversas vezes nestes últimos meses, passei por uma 
«crise de cura» (em japonês, Koten Hanno), em que reemergiram sin‑
tomas que eu pensava já ter resolvido, de modo a poder tratá‑los a um 
nível mais profundo. Porque, como toda a gente, estou numa jornada 
de cura, descrever‑me‑ia como um trabalho em curso. Acho que não 
teria sido possível escrever com autenticidade um livro sobre autocura 
se eu própria não tivesse tido alguns problemas de saúde, logo, necessi‑ 
dades de cura, como os que tive ao longo dos anos. Como acontece com 
muitos terapeutas, a necessidade de obter ajuda para a minha própria 
saúde e vida em termos gerais foi o que me conduziu em primeiro 
lugar à prática de Reiki.

No início da década de 90, quando me deparei com o Reiki pela 
primeira vez, levava uma vida frenética enquanto criava sozinha dois 
adolescentes, trabalhava cerca de 60 horas por semana num emprego 
esgotante, como diretora‑adjunta executiva de um departamento de 
uma grande universidade, estudava para obter uma licenciatura e 
tentava ainda ter uma vida social. Olhando para trás, não sei como 
fui capaz de fazer tudo. Não é, portanto, de surpreender que tenha 
passado por alguns períodos em que a minha saúde ficou debilitada, 
essencialmente devido à pressão, pelo que, quando me cruzei com o 
Reiki e percebi como este me permitia descontrair‑me, foi como se as 
minhas preces tivessem sido atendidas. Não podia esperar para apren‑
der a utilizá‑lo em mim, e, nos primeiros cinco anos que se seguiram 
ao meu curso do Primeiro Nível de Reiki, em 1991, a minha saúde 
estava melhor do que alguma vez me conseguira lembrar — nem 
sequer fui acometida por uma constipação durante esse período —, 



Introdução10

pois eu tratava‑me regularmente e praticava Reiki em outras pessoas 
no meu tempo livre.

Fiz o curso de Segundo Nível em 1992 e tornei‑me Mestre de Reiki 
em 1994. Durante esse período, continuei a viver tão freneticamente 
como antes e, na verdade, cheguei a ser promovida para uma posição 
de gestão noutra universidade, que se revelou ainda mais fatigante. 
Em 1997, mesmo com a ajuda do Reiki e de meditação regular, estava 
esgotada e acabei por apresentar uma baixa por doença devido ao stress.

Esta situação permitiu‑me fazer uma reavaliação da minha vida e 
optar por me afastar devido à doença. Mudei‑me para Lake District,  
no Norte de Inglaterra, onde podia viver uma vida mais tranquila e dar‑
‑me a oportunidade de escrever, algo que sempre tinha desejado fazer. 
Todavia, escutei realmente o meu corpo ou modifiquei o meu estilo  
de vida? Nem um pouco. Em vez de abrandar, o que era a minha inten‑
ção, dei por mim a percorrer o país inteiro enquanto ensinava Reiki e  
outras disciplinas metafísicas — literalmente desde Orkneys, na Escócia, 
a Londres, no Sul de Inglaterra —, de forma a poder obter um rendi‑
mento que me permitisse viver razoavelmente.

Não me tinha libertado dos meus velhos hábitos de trabalho intenso, 
pelo que, após quatro meses, o meu corpo tentou fazer‑me parar. 
Desenvolvi subitamente artrite reumatoide, o que, como seria de espe‑
rar, era doloroso e angustiante. Apesar disso, eu estava tão teimosamente 
arraigada aos meus antigos hábitos de trabalho que ainda assim ten‑
tei prosseguir, chegando ao ponto de aparecer de muletas para dar um 
curso de Reiki. Admito que não se trata propriamente do melhor exem‑
plo que um terapeuta pode dar, mas detesto desapontar os outros, pelo 
que fiz o que pensei que seria o melhor para aqueles alunos, em vez 
de fazer aquilo que sabia ser o melhor para mim. Consequentemente,  
a mensagem do meu corpo tornou‑se mais forte.

No final do primeiro dia desse curso, fui hospitalizada, e, nos 12 meses  
seguintes, a minha artrite piorou de tal forma que saí e regressei ao hospi‑
tal várias vezes, recorrendo a uma cadeira de rodas a maior parte do tempo 
e ficando incapaz de cuidar de mim própria, pois a dor que acometia todas 
as articulações dos meus braços, mãos, pernas e pés era demasiado grande, 
o que me impedia de realizar qualquer tarefa. Por vezes, não conseguia 
sequer virar as páginas de um livro, porque os meus dedos estavam muito 
doridos e a dor desaparecia e voltava 24 horas por dia.
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Esta experiência acabou por me dar tempo para refletir novamente. 
Inicialmente, só conseguia pensar em utilizar na minha doença tudo 
aquilo que sabia, para tentar deixar de ter sintomas: Reiki, afirmações, 
visualizações e qualquer outra coisa que alguém sugerisse. Porém, nada 
aconteceu. Não melhorei. O que foi assustador. Nos cinco ou seis anos 
anteriores, independentemente do que me acontecesse (uma dor de 
cabeça ocasional, entalar um dedo numa porta, torcer o tornozelo), tudo 
o que precisava de fazer era pôr as mãos sobre mim e deixar o Reiki fluir, 
e, em poucos minutos ou horas, a dor e o inchaço desapareciam. Porque 
é que agora não funcionava?

Fiquei muito deprimida e fiz‑me esta pergunta diversas vezes;  
todavia, teria de acabar por reconhecer que estava doente e aceitar que, 
pelo menos por agora, a minha vida teria de ser diferente do que fora 
até àquela altura, pois era incapaz de fazer a maior parte das coisas  
que costumava fazer. Foi nessa altura que comecei a tratar‑me. Como 
irá comprovar no Capítulo 2, existem quatro estágios no processo de 
autocura, e, no meu desespero, eu tinha descoberto dois deles: reconhe‑
cimento e aceitação.

Ao ensinar Reiki nos anos anteriores, eu tinha defendido a ideia 
da existência de causas subjacentes à doença, pelo que eu conhecia a 
teoria (consulte o Capítulo 2); porém, quando fiquei doente, esqueci‑
‑me de tudo — ou, talvez mais honestamente, não queria considerá‑la.  
Foi então que comecei a analisar esta ideia, de forma a perceber os 
motivos pelos quais tinha ficado doente (terceiro estágio do processo de  
autocura). Ao refletir sobre o assunto e procurando orientação junto  
do meu Eu Superior (consulte a página 212), comecei a perceber que 
tinha abusado do meu corpo — e, consequentemente, da minha mente, 
do meu lado emocional e do meu espírito —, forçando‑o além dos limi‑
tes da sua resistência. Quer ao nível físico, quer ao nível metafísico,  
os muitos anos de stress a que me tinha sujeitado tinham‑me finalmente 
atingido, e eu precisava de mudar radicalmente o meu estilo de vida…  
de forma permanente.

Foi então que agi: o estágio final do processo de autorregeneração. 
Tomei algumas medidas simples e práticas, como mudar para uma 
dieta mais saudável e eliminar alguns alimentos que agravam a artrite,  
e mudei a minha atitude relativamente a muitas coisas, incluindo a 
minha resistência face às práticas médicas tradicionais. Estava tão  
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arraigada às minhas ideias (curiosamente, esta é uma das causas sub‑
jacentes da artrite) que me tinha recusado a tomar qualquer coisa que 
não fossem anti‑inflamatórios ou comprimidos normais para as dores  
— e mesmo estes só quando estava a sofrer.

Depois de aprender a libertar‑me da minha oposição a tudo o que 
os médicos me aconselhavam, e sob efeito do fármaco adequado, 
surpreenda‑se, eu era uma mulher diferente no espaço de semanas! 
Podia mexer‑me novamente — ou, pelo menos, o suficiente para conse‑
guir ficar de pé durante algum tempo, voltar a conduzir, cozinhar para 
mim e cuidar de mim em termos gerais. O Reiki tinha finalmente atra‑
vessado as camadas de resistência e trazido à superfície a compreen‑
são da frase «aquilo a que resiste persiste». Todo o meu empenho em 
resistir à minha doença tinha sido um empecilho. Tudo aquilo de que 
realmente precisava era libertar e deixar fluir.

Desisti de tentar viver a minha antiga vida e parei de ansiar pelas  
coisas e sentir‑me ressentida, pois já não podia continuar a correr para 
fazer tudo; em vez disso, abracei a minha nova vida: ser apenas eu. Com 
isto não me refiro a um dos muitos papéis que me esforçava por desem‑
penhar (mãe, filha, professora, gestora, terapeuta, Mestre de Reiki), 
pois eram todos máscaras. Durante alguns anos, abri mão dos papéis que  
as outras pessoas esperavam que eu desempenhasse e concentrei‑me ape‑
nas em mim.

Fiz uma alimentação mais saudável, dormi muito, ofereci‑me muito 
Reiki, meditei regularmente, recebi orientação do meu Eu Superior,  
li como nunca para aprender mais sobre mim e as minhas disciplinas 
metafísicas favoritas, descontraí‑me e desfrutei globalmente do meu 
estilo de vida mais tranquilo — e dei algum espaço ao meu lado criativo, 
de forma a poder escrever o meu primeiro livro de Reiki, que foi publi‑
cado em 1999.

Desde então, a minha saúde tem vindo a melhorar: ainda não estou 
completamente bem, embora haja períodos em que me aproximo disso. 
Tal como mencionei, ainda estou numa jornada de regeneração; con‑
tudo, a minha atitude agora é a melhor. Ainda há lições para aprender, 
e por vezes ainda sou acometida pela artrite (o que aconteceu quando 
estava a escrever um dos capítulos deste livro), mas é sempre devido 
a algo a que não estou a prestar atenção ou porque existem algumas 
camadas profundas de negatividade ou bloqueios que precisam de ser 
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libertados. Assim que procuro reconhecer e compreender o problema  
e que atuo no sentido de o resolver, os sintomas desaparecem e fico  
bem novamente.

Usando uma metáfora, é como um alarme de incêndio que dispara 
para mantê‑lo seguro, alertando‑o para a ocorrência de um incêndio;  
de forma semelhante, o meu corpo dispara (ou irrompe) para me  
avisar de que estou a sair do trilho de alguma forma. É o dispositivo de 
segurança pessoal do meu corpo. Cada um de nós tem pelo menos um 
dispositivo de segurança: uma zona do corpo que reage regularmente, 
como uma tendência para dores de cabeça frequentes, indigestão, infe‑
ções na garganta, problemas de pele ou dores de costas. Conforme 
verificará no Capítulo 2, uma das consequências do desenvolvimento 
espiritual progressivo é uma maior capacidade para perceber estas men‑
sagens do corpo, e canalizar cada vez mais Reiki para si durante um 
certo período irá permitir‑lhe tratar gradualmente não apenas os sinto‑
mas físicos como também as causas mentais, emocionais e espirituais 
desses sintomas.

Hoje a minha vida é completamente diferente do que foi em tem‑
pos, e o Reiki trouxe‑me tudo aquilo que mencionei antes: plenitude e 
harmonia, tranquilidade pessoal e um sentido de propósito, equilíbrio 
emocional e sentimentos de alegria, felicidade e realização. Não con‑
sigo conceber a vida sem Reiki. Ensinar Reiki trouxe‑me muito prazer 
e satisfação, e simplesmente adoro ter a possibilidade de desempenhar 
um papel na forma como o Reiki transforma as pessoas. Desfruto real‑
mente da perplexidade que contemplo nos seus rostos quando sentem  
o Reiki fluir através delas pela primeira vez.

Sei que uma grande parte do meu propósito de vida é continuar a 
ensinar e a escrever sobre Reiki, e estou entusiasmada com as possi‑
bilidades que o futuro traz. Abri recentemente um espaço onde posso 
ensinar Reiki e dar outros cursos espirituais e metafísicos, e estou a fazê‑
‑lo numa altura da minha vida em que muitas pessoas normalmente 
anseiam pela reforma. Contudo, estou agora a viver o que adoro, e quem 
gostaria de se reformar quando assim é?

Ao escrever esta obra, o meu terceiro livro sobre Reiki, o que espero 
é proporcionar‑lhe alguns métodos únicos para utilizar o Reiki de forma 
mais criativa na sua própria regeneração e no seu desenvolvimento 
espiritual e pessoal. A ênfase aqui é desfrutar do Reiki e divertir‑se  
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a utilizá‑lo para se ajudar a si mesmo a alcançar uma vida mais saudável 
e equilibrada, ao mesmo tempo que trata o Reiki com o respeito que 
merece enquanto uma das maiores dádivas do mundo: um sistema tera‑
pêutico para todos e qualquer um, fácil de aprender e fácil de utilizar. 
Desejo‑lhe alegria durante a sua jornada de cura!



PARTE I

REIKI, SAÚDE  
E CURA



Capítulo 1

Reiki e Saúde

Uma boa saúde é algo que todos nós gostaríamos de ter, e, algumas 
vezes, durante a vida, sentimo‑nos perfeitamente saudáveis, mas infe‑
lizmente nem sempre é assim. Talvez a saúde perfeita, o tempo todo, 
não seja possível, pois não vivemos num mundo perfeito, em que todos 
têm genes perfeitos, uma dieta realmente saudável e são criados num 
ambiente perfeitamente equilibrado, afetuoso, dedicado, composto por 
harmonia, paz, amor e alegria. A utopia ainda não é possível! Contudo, 
é possível ter uma saúde ótima. Podemos criar a maior parte das nos‑
sas oportunidades para ter uma boa saúde, e, como o resto deste livro 
demonstrará, o Reiki é uma das ferramentas de que dispomos para nos 
ajudar a alcançar esse objetivo.

O QUE É O REIKI?

«Reiki» é uma palavra japonesa que significa «energia espiritual» 
ou «Energia vital universal», e no Japão «Rei» é utilizada para descrever 
qualquer tipo de terapêutica que utilize a energia espiritual.

A palavra «reiki» é representada na caligrafia kanji (alfabeto japonês) de 
duas formas ligeiramente diferentes. Mais abaixo, a imagem da esquerda 
é a forma mais moderna, enquanto na imagem da direita está represen‑
tada uma forma mais antiga e mais tradicional de escrever a palavra.

No Ocidente, a palavra «reiki» tornou‑se sinónimo de um sistema tera‑
pêutico em concreto, que surgiu pelas mãos de um monge budista japonês 
chamado Mikao Usui (1865−1926), que descobriu uma forma de utilizar 
a energia espiritual para motivar a regeneração do corpo, da mente, das 
emoções e do espírito. Esta tornou‑se conhecida como Usui Reiki Ryoho,  
o que significa Método Terapêutico de Energia Espiritual Usui.

O sistema terapêutico do Dr. Usui é uma técnica terapêutica segura, 
suave, não‑intrusiva, em que o Reiki — energia espiritual — flui através 
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das mãos, que são postas, e normalmente mantidas quietas, em posições 
específicas sobre a cabeça e o corpo do próprio praticante ou noutra pessoa 
ou animal. Não é exercida qualquer pressão, manipulação ou massagem, 
e, à medida que a energia flui para dentro do recetor, esta ajuda a equi‑
librar, tratar e harmonizar todos os aspetos do indivíduo: corpo, mente, 
emoções e espírito. Contudo, o Usui Reiki Ryoho é mais do que apenas 
uma forma de terapia holística, já que um dos seus objetivos fundamen‑
tais é encorajar a consciência e o crescimento pessoal e espiritual.

A forma moderna de representação da palavra «reiki» na caligrafia 
kanji: «rei» (símbolo de cima) e «ki» (símbolo de baixo). Do lado 

direito está representada a forma mais antiga da palavra.

A DESCOBERTA DO REIKI

O Dr. Usui começou os seus estudos budistas ainda era criança. 
Acabou por explorar diversas formas de budismo, viajando bastante e 
aprendendo várias línguas, de modo a poder dedicar muitos anos da sua 
vida ao estudo do budismo e de outros textos sobre espiritualidade e rege‑
neração. Além do seu conhecimento sobre o budismo, era especialista  
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em diversas artes marciais, pelo que compreendia bem o Ki, a energia 
vital que permeia todas as coisas vivas.

Embora o seu maior empenho tivesse que ver com o desenvolvimento 
espiritual, o Dr. Usui interessou‑se pela regeneração física, um aspeto dos 
ensinamentos budistas que tinha praticamente desaparecido no Japão, 
onde o foco durante muitos anos fora a purificação e a regeneração do 
espírito, em lugar do corpo. Quando o Dr. Usui estava na casa dos 50 anos, 
passou por uma experiência de iluminação profunda no monte Kurama, 
no Japão, durante a qual se diz que terá recebido visões de um determi‑
nado número de símbolos sagrados, que ele tinha descoberto durante os 
seus estudos, bem como a dádiva de tratar e compreender como transferir 
esse dom para outros. Pouco tempo depois, desenvolveu o seu sistema 
terapêutico, o Usui Reiki Ryoho, que começou a praticar e a ensinar na 
clínica que abriu em Harajuku, Tóquio, em abril de 1922.

Embora o tratamento físico fosse uma parte importante do trabalho  
do Dr. Usui (por exemplo, ele e os seus alunos foram reconhecidos e agra‑
ciados pelo imperador japonês em retribuição pela ajuda que prestaram 
aos feridos do terramoto que atingiu Tóquio em 1923), ele também enfa‑
tizava a necessidade de desenvolvimento espiritual, e o Usui Reiki Ryoho 
incorporava meditação e técnicas de limpeza energética, bem como 
imposição das mãos sobre o corpo, de modo a permitir ao Reiki fluir 
para promover o tratamento de problemas físicos. Além disso, o Dr. Usui  
ensinou cinco princípios para uma boa vida, que adotou do imperador 
Mutsuhito, conhecido no Japão como o imperador Meiji. A seguir encon‑
tra uma versão destes princípios, extraídos de um documento original, 
redigido pelo Dr. Usui.

Kyo dake wa Só por hoje:
1. Ikaruna 1. Não se irrite.
2. Shinpai suna 2. Não se preocupe.
3. Kansha shite 3. Mostre gratidão (ou seja grato).
4. Goo hage me 4. Trabalhe arduamente (sobre si mesmo).
5. Hito ni shinsetsu ni 5. Seja gentil com os outros.

Atribui‑se a Mikao Usui a fundação da Usui Reiki Ryoho Gakkai 
(ou seja, a Sociedade Educativa para o Método Terapêutico Usui Reiki), 
em 1926. Trata‑se de uma organização dedicada a manter vivos os  
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ensinamentos de Reiki, e os membros Gakkai no Japão ainda seguem de 
muito perto os ensinamentos do Dr. Usui. Estes têm a felicidade de ter em 
seu poder dois manuais produzidos por Usui (o Usui Reiki Hikkei e o Usui 
Reiki Ryoho); um destes constitui a explicação do seu método terapêutico 
através de energia, o Usui Reiki Ryoho, e o outro oferece detalhes sobre 
as várias técnicas terapêuticas que utilizou, incluindo posições específicas  
das mãos para diferentes doenças e problemas físicos.

O sistema do Dr. Usui, que utiliza a energia espiritual para tratar,  
ainda é ensinado no Japão por alguns dos membros mais antigos 
do Gakkai, tendo estes obtido conhecimento e experiência suficien‑
tes de Reiki para poderem ensiná‑lo. O ensino do Reiki divide‑se em 
três níveis: Sho‑den (que significa «a entrada»), Oku‑den (que significa  
«o interior profundo») e Shinpi‑den (que significa «o mistério» ou 
«ensinamentos secretos»).

Embora aparentemente o Dr. Usui tenha ensinado o seu sistema tera‑
pêutico apenas durante os últimos quatro anos antes da sua morte, aos  
60 anos, no dia 9 de março de 1926, várias centenas de pessoas obti‑
veram o Sho‑den junto dele durante esse período. Entre 30 e 50 pes‑
soas obtiveram o Oku‑den, mas apenas 17 alcançaram o nível mais 
elevado, Shinpi‑den, e estas incluíam cinco freiras budistas, quatro 
oficiais navais e outros oito homens. Aparentemente nem todos os  
17 alunos do Dr. Usui passaram nos seus ensinamentos, embora três 
deles se tenham sucedido uns aos outros como presidentes do Gakkai,  
permitindo dessa forma que o Reiki se mantivesse, conforme o Dr. Usui  
esperava que acontecesse. Num memorial a Mikao Usui, no templo 
Seihoji, em Suginami, Tóquio, pode ler‑se: «Se o Reiki se espalhar pelo 
mundo, tocará o coração humano e a moral da sociedade. Será útil a mui‑
tas pessoas, não apenas no tratamento de doenças mas também para a 
Terra como um todo.»

O DESENVOLVIMENTO DO REIKI  
NO OCIDENTE

Se o Reiki teve origem no Japão, como é que se tornou tão ampla‑
mente conhecido e praticado no Ocidente? A resposta a esta pergunta 
assenta no facto de um dos estudantes Shinpi‑den do Dr. Usui, Chujiro 
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Hayashi, ter transmitido os primeiros dois níveis dos ensinamentos do 
Dr. Usui a uma mulher havaiana de filiação japonesa, a Sr.ª Hawayo 
Takata, que ficou doente quando visitava os pais, que haviam regres‑
sado ao Japão. Foi‑lhe diagnosticado um tumor, e, enquanto aguardava 
uma cirurgia para o remover, foi acometida pela súbita epifania de que 
existia outra forma de se tratar, pelo que visitou a clínica de Hayashi, 
onde recebeu tratamentos diários até o tumor desaparecer por com‑
pleto. Ela ficou tão entusiasmada com o Reiki que implorou para apren‑
der a utilizá‑lo, tendo vivido com a família de Hayashi e trabalhado na 
sua clínica durante um ano sem receber qualquer pagamento, em troca 
dos dois primeiros níveis de ensino. Depois de a Sr.ª Takata regressar ao 
Havai e aí abrir uma clínica de Reiki, Hayashi e a família visitaram‑na, 
e, em 1938, ele completou os ensinamentos, de modo que ela pudesse 
ensinar outros enquanto Shinpi‑den.

Durante muitos anos, a Sr.ª Takata foi a única professora do sis‑
tema terapêutico de Usui Reiki no Ocidente; ela acabou por ensinar 
Reiki nos Estados Unidos e no Canadá. Até ao início da década de 70, 
ela ensinou apenas os primeiros dois níveis: Shoden, a que ela deu o 
nome Primeiro Nível, e Okuden, a que ela chamou Segundo Nível. 
Em 1972, começou a ensinar o nível Shinpiden, que ela batizou como 
Terceiro Nível ou Mestrado de Reiki, e ao longo dos oito anos seguintes, 
antes da sua morte em 1980, ensinou 22 alunos Shinpiden. Foi através  
destes 22 Mestres de Reiki e dos seus alunos que o Reiki se espalhou 
pelo mundo ocidental.

O SISTEMA DE LINHAGEM NA  
TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO

Anteriormente, referi‑me ao ensino do sistema terapêutico de Usui 
pelo Dr. Usui, por Chujiro Hayashi e pela Sr.ª Takata; porém, o Reiki 
não pode ser aprendido através de qualquer uma das formas com que 
estamos familiarizados no Ocidente. Na verdade, não requer qual‑ 
quer aprendizagem no sentido comum, porque não se baseia em  
conhecimento: baseia‑se na experiência. A capacidade de utilizar Reiki 
implica canalizar ou atrair a energia terapêutica para si próprio, e não é 
possível adquirir a capacidade de canalizar Reiki através da leitura deste 
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ou de outro livro qualquer, da participação em palestras ou vendo um 
programa de televisão, um vídeo ou um DVD. Contudo, pode aprender 
através destes meios como utilizar o Reiki: por exemplo, eles podem 
mostrar‑lhe onde colocar as mãos quando realiza um tratamento  
de Reiki.

A capacidade de canalizar a energia Reiki é transmitida de um 
Mestre de Reiki para o aluno, através de um sistema de linhagem,  
o que significa que cada Mestre de Reiki pode rastrear a sua linha‑ 
gem até ao fundador do Reiki Ryoho, Mikao Usui: o sistema de  
linhagem é semelhante à árvore genealógica. Posso dar‑lhe como 
exemplos de linhagem dentro do Reiki as iniciações e os ensinamentos 
que recebi de quatro Mestres de Reiki diferentes, dois de linhagem oci‑
dental e dois de linhagem japonesa. Os meus dois mestres ocidentais, 
Kristin Bonney e William Rand, podem, cada um deles, identificar a 
sua linhagem através do percurso ocidental, que vai até Hawayo Takata,  
que foi quem trouxe o Reiki para o Ocidente, e até Chujiro Hayashi, que 
foi ensinado pelo Dr. Usui. Todavia, a minha linhagem japonesa, através 
de Andy Bowling e Rick Rivard, começa com Kan’ichi Taketomi, um dos  
alunos Shinpi‑den (Mestre) de Usui, e prossegue através de Kimiko 
Koyama, antigo presidente do Usui Reiki Ryoho Gakkai, até Hiroshi 
Doi, o único Mestre de Reiki japonês a trazer para o Ocidente a linha‑
gem oriental de ensino do Reiki.

Este sistema de linhagem é importante devido à forma como o 
Reiki passa de Mestre para aluno: um empoderamento espiritual a que 
damos o nome «sintonização». No budismo, o empoderamento espi‑
ritual é um elemento comum mas muito importante da prática espiri‑
tual, em que a energia, o conhecimento existencial, o discernimento e 
a capacidade são transmitidos de um Sensei (professor respeitado) para 
níveis profundos da mente, corpo e espírito do aluno, através do pen‑
samento e da intenção, normalmente ocorrendo como parte de uma 
cerimónia sagrada.

Deve recordar‑se de que o Dr. Usui passou por uma experiência de 
iluminação muito importante no monte Kurama, altura em que rece‑
beu um empoderamento espiritual, que lhe deu um conhecimento e 
compreensão profundos dos símbolos do Reiki, bem como a capaci‑
dade de tratar (consulte a página 19). Nos cursos de Reiki, os empode‑
ramentos espirituais que atualmente são realizados por um Mestre de 
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Reiki são semelhantes na sua natureza, mas menos poderosos, uma vez  
que o Dr. Usui recebeu a compreensão total e a força plena do Reiki num 
único empoderamento, diretamente da Fonte (ou Deus, ou a Plenitude), 
o que lhe permitiu alcançar satori, ou seja, iluminação espiritual. Uma 
vez que o Dr. Usui tinha estado envolvido em práticas energéticas e espi‑
rituais enquanto budista e fora especialista em artes marciais durante 
cerca de 50 anos, ele estava indubitavelmente bem preparado para uma 
experiência de tal envergadura e para a grande quantidade de energia 
terapêutica que recebeu!

SINTONIZAR‑SE COM O REIKI

No seio da comunidade Reiki, normalmente damos o nome ini‑
ciações ou sintonizações aos empoderamentos espirituais, uma vez 
que estes iniciam o aluno numa nova vida e sintonizam‑no com as 
vibrações energéticas únicas da energia espiritual terapêutica do Reiki 
(sintonizar significa «ficar em harmonia com»). No Usui Reiki ocor‑
rem diversos empoderamentos espirituais, distribuídos entre os vários 
níveis, pelo que o aluno tem tempo de se habituar aos níveis de energia 
envolvidos: entre uma e quatro sintonizações no Primeiro Nível, uma 
ou duas sintonizações no Segundo Nível e uma ou duas sintonizações 
no último nível.

A primeira sintonização ativa no aluno um canal energético, através 
do qual a energia Reiki pode fluir a partir da Fonte, através da energia 
da alma do aluno e para dentro do seu chacra da coroa (um centro 
energético localizado no topo da cabeça), depois através do corpo ener‑
gético (a aura, os restantes chacras e os caminhos energéticos, chama‑
dos meridianos; consulte o Capítulo 3 para uma informação completa), 
saindo através das mãos. As restantes sintonizações, no mesmo nível 
ou em níveis diferentes, expandem ainda mais este canal energético, 
aumentando a quantidade de Reiki que pode fluir através do indivíduo.  
É o processo de sintonização, ou empoderamento espiritual, que está 
subjacente à singularidade do Reiki, permitindo que a capacidade de 
tratar se desenvolva muito rapidamente mas de forma permanente; 
uma vez sintonizado, será capaz de utilizar o Reiki para o resto da vida: 
a capacidade de canalizar Reiki nunca se desgasta ou esgota.
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O fluxo de Reiki após a sintonização

Na verdade, a sintonização implica reabrir ou fortalecer um canal 
existente para o nosso eu iluminado (a nossa Alma/Espírito/Eu Superior),  
a parte de nós que está sempre ligada à Fonte/Deus/Plenitude. A maioria 
das pessoas acredita que, uma vez que a energia Reiki entra nelas atra‑ 
vés do seu chacra da coroa, esta deve vir de fora delas: a partir de Deus,  
do Universo, da Fonte ou qualquer que seja o termo com que se sinta mais 
à vontade. Na essência, isto é verdade: o Reiki vem, de facto, da Fonte.  
Porém, acredito que interpretamos de modo ligeiramente equivocado 
a forma como acedemos a esta energia divina, e só parece tratar‑se de 
algo externo porque, enquanto seres humanos, a viver em corpos físicos, 
temos uma consciência limitada de toda a nossa existência e não conse‑
guimos ver inteiramente a dimensão e o potencial do nosso ser, da nossa 
Alma/Espírito/Eu Superior, nem a nossa ligação eterna à Fonte Divina.

O Empoderamento Espiritual que ocorre durante a sintonização é 
simplesmente isso (ele dá poder a uma parte do nosso espírito, o Reiki), 
a que não sabíamos aceder antes de uma forma consciente, pelo que 
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nos tornamos conscientes dele pela primeira vez e podemos começar 
a usá‑lo. Assim que uma pessoa se sintoniza com o Reiki desta forma, 
ela será sempre capaz de lhe aceder facilmente e de forma simples, atra‑
vés da intenção de o utilizar para autotratamento ou para tratamento de 
outros. Não é preciso seguir qualquer ritual complicado. A energia flui, 
pelo que basta pensar que quer utilizar o Reiki para ativá‑lo.

Atrair para dentro do nosso corpo físico mais energia de vibração 
elevada, a partir da nossa Alma/Espírito/Eu Superior, eleva a nossa 
consciência e dá início a um processo que progride ao longo da vida:  
um processo em que lentamente ganhamos consciência a respeito 
do nosso propósito de vida, do que viemos aqui fazer e de que forma 
alcançá‑lo. Isto funciona a um nível muito subtil, e muitas pessoas que 
utilizam Reiki, particularmente aquelas que não o utilizam regular‑
mente ou aquelas que apenas estão interessadas nas suas capacidades 
de tratamento físico, não têm consciência disto. O Reiki funciona como 
um catalisador de mudança, trazendo à superfície os aspetos da vida 
que estão a bloquear o nosso progresso. Por vezes, isto pode parecer um 
desafio, mas é sempre benéfico, já que o Reiki é guiado divinamente  
e funciona sempre em função do nosso bem maior e mais elevado.

O REIKI NOS DIAS DE HOJE

O sistema terapêutico de energia espiritual do Dr. Usui é utilizado 
atualmente em praticamente todos os países do mundo, tendo‑se desen‑
volvido em anos recentes muitos métodos terapêuticos semelhantes, 
que derivam deste método original. Atualmente, os elementos princi‑
pais do Reiki são os métodos de treino, os métodos de tratamento pes‑
soal e tratamento dos outros, os símbolos de Reiki que ativam a energia 
terapêutica de formas diversas, a meditação e as técnicas de limpeza 
energética utilizadas para completar o sistema.

Toda a gente tem a capacidade inata de atrair para dentro de si a ener‑
gia da sua alma, para tratamento. Algumas pessoas desenvolvem esta 
habilidade de forma bastante natural desde muito cedo, enquanto outras 
frequentam cursos durante um ano ou mais junto de organizações como 
a National Federation of Spiritual Healers, no Reino Unido, para apren‑
derem a ser terapeutas espirituais. Todavia, o sistema Usui Reiki Ryoho  
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é provavelmente o método terapêutico holístico disponível mais simples e  
fácil, permitindo a qualquer pessoa aprender a utilizar o Reiki em apenas  
um ou dois dias, independentemente do género ou idade, da religião ou  
origem. Não é necessário nenhum conhecimento específico ou expe‑ 
riência prévia; apenas desejo de aprender, vontade de deixar a energia 
terapêutica fluir através de si e algum tempo livre para frequentar o 
seu primeiro curso (Sho‑den/Primeiro Nível de Reiki), altura em que 
participa numa cerimónia sagrada e recebe o empoderamento espiri‑
tual que permitirá ao Reiki fluir através de si. A forma como o Reiki 
é atualmente ensinado no Ocidente varia de Mestre para Mestre, mas 
normalmente é ensinado em três níveis, e alguns Mestres insistem em 
períodos específicos e na prática entre níveis, enquanto outros permi‑
tem uma progressão mais rápida.

1. O Primeiro Nível, ou Reiki 1, normalmente é um curso de um ou 
dois dias, em que recebe uma única sintonização integrada ou qua‑
tro sintonizações separadas, de forma a abrir o seu canal terapêu‑
tico interno e a permitir à energia terapêutica do Reiki fluir através 
de si. A ênfase neste nível recai na autorregeneração, pelo que lhe 
será mostrado como efetuar um tratamento pessoal (consulte a 
página 98), embora normalmente também seja ensinado a rea‑
lizar tratamentos noutras pessoas, de forma a poder ajudar a sua 
família, amigos e animais de estimação. Normalmente, nesta fase, 
não se aconselha a prática profissional, embora seja possível fazê‑lo 
(contudo, poderá ser difícil obter um seguro profissional).

2. O Segundo Nível, ou Reiki 2, normalmente é encarado como o nível 
necessário para progredir enquanto praticante de Reiki, embora 
muitas pessoas decidam avançar devido à oportunidade adicional 
que este nível oferece em termos de terapêutica pessoal e desen‑
volvimento espiritual. Normalmente, é um curso de um ou dois 
dias e inclui uma ou duas sintonizações, que o habilitam a aceder 
a mais Reiki. Também aprende a desenhar três símbolos sagrados:  
o Símbolo do Poder, o Símbolo da Harmonia e o Símbolo da Distância. 
Estes são formas caligráficas com origem em antigos documentos 
sagrados em sânscrito e japonês, sendo ensinada a sua utilização 
e os mantras (nomes sagrados) correspondentes juntamente com  
o Reiki. As técnicas ensinadas neste nível normalmente incluem  
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uma forma de tratamento à distância, que lhe permite enviar um 
tratamento de Reiki a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qual‑
quer altura, com a mesma eficácia que teria se a pessoa estivesse 
junto de si a receber um tratamento terapêutico através da impo‑
sição das mãos. Pode ser‑lhe exigido que demonstre a sua prática 
(estudo de casos) antes de receber o certificado de Reiki 2.

3. O Terceiro Nível, ou Reiki 3, é o nível de um Mestre (Professor) 
de Reiki e pode ser ensinado como um todo ou dividido em várias 
partes. O treino pode variar consideravelmente, desde um curso 
de um, dois ou três dias, a um curso residencial, com duração de 
uma semana ou mais. Por vezes, é ministrado como um estágio, 
em que o aluno trabalha ao lado de um Mestre qualificado durante 
cerca de um ano. Este nível inclui uma ou duas sintonizações, 
e é‑lhe ensinado o Símbolo do Mestre Usui e, por vezes, outros 
dois símbolos tibetanos, que não fazem parte do sistema origi‑
nal de Usui. Também lhe é mostrado como efetuar sintonizações, 
de modo a poder transmitir os ensinamentos a outros. Este nível 
deve ser encarado como mais do que uma forma de obter compe‑
tências ou qualificações adicionais, pois, na verdade, significa um 
compromisso de longo prazo para com a mestria do Reiki. (O termo 
«Mestre de Reiki» é uma tradução grosseira da palavra «Sensei», 
que significa «professor respeitado». Na verdade, ninguém pode 
dominar o Reiki, pois trata‑se de uma energia divina, pelo que ser 
Mestre de Reiki significa, na sua essência, seguir um caminho 
espiritual em direção ao autodomínio; esta pode ser uma jornada 
de regeneração física, mental, emocional e espiritual exigente, 
embora, naturalmente, também possa ser muito gratificante.)

Quando alguém adquire a capacidade de canalizar Reiki, fica habili‑
tado a realizar tratamentos de Reiki, quer informalmente, em amigos e  
família, quer formalmente, enquanto praticante de Reiki (para isto, 
é recomendado o Reiki 2). Um tratamento de Reiki demora cerca de 
uma hora e normalmente é realizado com o recetor deitado confortavel‑ 
mente numa marquesa, coberto com um cobertor macio ou, por vezes, 
sentado numa cadeira. O recetor fica completamente vestido (exceto os 
sapatos), e o praticante põe as mãos, normalmente abertas e quietas, 
em posições específicas sobre a cabeça e o corpo do recetor. Não ocorre 
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qualquer pressão, manipulação ou massagem, embora ocasionalmente 
se possa tocar ligeiramente com a ponta dos dedos em zonas adequa‑
das. (Não é necessário tocar em qualquer parte íntima do corpo, em 
nenhuma altura do tratamento.)

Durante o tratamento, o recetor sente‑se normalmente muito descon‑
traído, quente e tranquilo enquanto a energia flui através dele, embora por 
vezes possa sentir um formigueiro ou sentir‑se bastante emocionado à 
medida que o Reiki traz à superfície problemas e padrões antigos que pre‑ 
cisam de ser libertados. Algumas pessoas sentem que a sua energia 
aumenta imediatamente a seguir a um tratamento, enquanto outras se 
sentem muito tranquilas e sonolentas. A pessoa que transmite o Reiki nor‑
malmente também se sente bem durante e após o tratamento, porque tam‑
bém recebe alguma da energia terapêutica enquanto esta flui através de si.

Uma das grandes vantagens de se ser capaz de canalizar Reiki é que 
pode tratar de si mesmo. Um autotratamento completo envolve 12 ou 
mais posições das mãos sobre a sua cabeça e corpo, mas também pode 
aplicar Reiki sobre si em praticamente qualquer altura (enquanto vê tele‑
visão, por exemplo), colocando simplesmente as mãos em qualquer parte  
do corpo. A utilização diária de Reiki em si próprio é uma excelente forma de  
o ajudar a descontrair‑se e, conforme verificará nos próximos capítulos, 
pode ter efeitos benéficos sobre todos os aspetos da sua saúde. O autotra‑
tamento também pode fazer parte dos aspetos mais espirituais do Reiki, 
pois este proporciona uma experiência tranquila e meditativa, especial‑
mente quando é combinado com outras técnicas de Reiki, de meditação  
e limpeza de energias negativas (consulte o Capítulo 4).

A LIGAÇÃO DO REIKI À SAÚDE

Há pelo menos 2500 anos, e provavelmente durante muito mais 
tempo, que a colocação das mãos tem sido vista como vantajosa para a 
saúde do indivíduo, e sempre existiram terapeutas espirituais em diversas  
culturas por todo o mundo e ao longo da História. No século v a. C., 
Hipócrates, o pai da medicina moderna, afirmava:

Médicos experientes acreditam que o calor exalado das mãos é alta‑

mente salutar quando aplicado aos doentes. Frequentemente apareceu 
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PENELOPE QUEST
Autora de Reiki para a Vida, 

o livro de Reiki mais vendido em Portugal

PARA AUTOCURA
EQUILÍBRIO, HARMONIA E PLENITUDE  

NO CORPO, MENTE E ESPÍRITO

Espreite o 
vídeo deste 
livro no 
ecrã de um 
telemóvel.
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SOBRE A AUTORA

Reconhecida mundialmente como autora, 
Mestre de Reiki e guia espiritual, Penelope 
Quest começou a sua jornada de descoberta 
pessoal e espiritual há mais de 40 anos. 
Nas últimas décadas tem-se concentrado 
nas técnicas de tratamento corpo/mente, 
crescimento pessoal e desenvolvimento 
espiritual.

Trabalhou como Praticante de Reiki até 
1994, ano em que passou a ser Mestre de 
Reiki nos métodos Usui e Usui/Tibetano. 
Em 1996 tornou-se também Mestre em 
Karuna Reiki. Desde então, ensinou Reiki  
a milhares de alunos. Entre 2000 e 2003, 
adquiriu qualificações e experiência nas 
técnicas originais do Dr. Usui, a partir das 
tradições e da linhagem de Hiroshi Doi, 
Mestre de Reiki japonês.

Atualmente, ensina e escreve sobre Reiki,  
e organiza ocasionalmente retiros xamânicos 
e ações de formação sobre desenvolvimento 
pessoal e espiritual, Psicologia Energética, 
Energias da Terra e Teoria da Abundância.

É autora de vários livros bestseller sobre 
Reiki, dos quais o mais reconhecido e 
premiado é Reiki para a Vida, que a 
Nascente se orgulha de ter publicado.

Saiba mais sobre a autora em  
www.reiki-quest.co.uk

«Reiki para Autocura destina-se a todos  
os praticantes de Reiki, em qualquer nível, 
quer se trate de alguém que tenha acabado 
de completar o curso do Primeiro Nível, 
tenha praticado as suas competências  
de Segundo Nível durante alguns anos  
ou ensine há décadas como Mestre  
de Reiki, porque a autocura é a parte  
mais importante da prática de Reiki. 
“Curandeiro, cura-te a ti próprio” é uma 
tradução popular do juramento de 
Hipócrates “médico, trata-te a ti próprio”.  
E qualquer que seja a motivação subjacente 
à aprendizagem de Reiki — muitas pessoas 
começam a praticar Reiki com intenção  
de ajudar os outros e não a si mesmas —,  
é crucial que utilize regularmente o Reiki 
em si, quer para seu próprio benefício,  
quer para poder ajudar bem os outros.

A maioria das pessoas que frequenta o  
seu primeiro curso de Reiki (normalmente 
conhecido como Primeiro Nível de Reiki  
ou Reiki 1) aprendem que o Reiki pode  
ser utilizado na autocura, pelo que 
normalmente lhes é ensinado o essencial 
para efetuar um autotratamento com Reiki: 
onde colocar as mãos e a frequência e 
duração do tratamento pessoal. Contudo, 
poucos são aqueles que descobrem o 
verdadeiro potencial de autocura do Reiki 
e poucos recebem as práticas espirituais 
que são os alicerces do sistema original  
do Dr. Usui. O Reiki é uma ferramenta 
extraordinária para regenerar o corpo,  
a mente, as emoções e o espírito, para  
criar plenitude e harmonia, tranquilidade 
pessoal e um sentido de propósito, 
equilíbrio emocional e sentimentos de 
alegria, felicidade e realização. Contudo,  
é importante saber utilizá-lo!»

RE
COMENDADO  POR «Um livro extraordinário para quem busca  

a autocura pelo Reiki. Claro, elucidativo  
e um excelente companheiro de jornada  

para todos os praticantes de Reiki.»
João Magalhães, presidente da 

Associação Portuguesa de Reiki 
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Terapias Alternativas

ISBN: 978-989-668-252-1

REIKI PARA AUTOCURA
Muitas pessoas que fazem um workshop de Reiki aprendem as bases da 
autocura, mas poucas descobrem o seu verdadeiro potencial.

Neste livro, Penelope Quest, Mestre de Reiki de mérito reconhecido a 
nível mundial, explica de que forma o praticante de Reiki pode aplicar esta 
forma de cura em si, transformando-o numa poderosa ferramenta para 
curar a mente, o corpo e o espírito, promovendo equilíbrio, harmonia e 
plenitude.

Reiki para Autocura é um livro de leitura obrigatória para todos quan-
tos praticam qualquer nível de Reiki.

Repleto de técnicas acessivas e inovadoras,  
este é o livro fundamental para compreender  
o poder e o impacto da autocura com Reiki.

•  Novas formas de utilizar o Reiki para obter uma vida mais sau-
dável e equilibrada.

•  Abordagem holística à autocura, com referência a problemas 
psicológicos, emocionais, sociais e ambientais.

•  Utilização do Reiki para desenvolvimento espiritual e auto-
-conhecimento.

•  Meditações especiais para potenciar a inspiração e intuição.

Da mesma autora,  
o livro indispensável  
para todos os que se 
interessam por Reiki:
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