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Introdução 

Reiki  é uma palavra japonesa que significa força da energia vital universal. 

A palavra Reiki é constituída de duas partes: 

Rei – Significa universal, cósmico, que é permanente e infinito. 
 
Ki – Significa energia vital, que nutre nossos sistemas e órgãos para possibilitar sua 
atividade. O Ki é conhecido há milênios, e possui diferentes denominações dadas por 
diferentes povos, como por exemplo: Chi pelos chineses, Mana pelos kahunas, Prana, 
Bioenergia ou energia bioplasmática, dentre outras classificações diversas. 
 
Juntando as palavras temos Reiki, ou seja, Energia Vital Universal, que é uma energia 
fundamental para nossa existência, vitalidade e equilíbrio. É a energia primordial, sem 
polaridades, que está no princípio das coisas. 

Na verdade todos nós assimilamos uma série de energias para poder viver, que vem de 
diferentes meios e que possui diferentes qualidades. São as fontes mais comuns: os 
alimentos líquidos e sólidos, o ar, a água, a energia vital universal (Reiki) e as energias 
telúricas da Terra. Então se já recebemos todas essas energias para existir, qual o motivo 
de buscarmos uma reconexão com o Reiki? A questão é que frequentemente estamos em 
desarmonia e vivenciando conflitos, isso faz com que nos encontremos com a capacidade 
limitada para absorção dessa energia devido a bloqueios, tensões do dia a dia, estresse, 
problemas emocionais diversos e desequilíbrios físicos. Nesse sentido, o tratamento e 
principalmente a iniciação Reiki tem um sentido de reconexão com a fonte abundante, 
infinita, e com nossa própria capacidade de atingir um estado de harmonia e saúde. 
O Reiki estimula fortemente os processos de auto cura, equilíbrio, autoconhecimento e a 
descoberta pela experiência pessoal da unidade na diversidade. É o contato com a Fonte, 
que nos conduz à Sabedoria intuitiva e Amor incondicional. Pode ser aplicado de diversas 
maneiras de acordo com o nível em que o praticante se encontra, como imposição das 
mãos, sopro, olhar, e é aplicado em pessoas, animais, objetos, plantas, ambientes etc. 
A capacidade de dar/proporcionar Reiki é uma dádiva amorosa do espírito e é também um 
direito que cada pessoa recebe à nascença. O Reiki atinge todos os níveis do ser – físico, 
emocional, mental e espiritual – podendo efetuar modificações profundas em qualquer uma 
destas áreas. 
Verificamos que a energia independentemente de onde é aplicada, dirige-se pelo nosso 
sistema energético para onde ela é mais necessária, para trabalhar sintomas e causas, de 
acordo com o que é melhor para cada um. É importante distinguir o Reiki de outros 
processos de cura, de modo que no Reiki não utilizamos a própria energia, mas somos 
apenas canais de uma Fonte perene e abundante. 
Ao praticar essa técnica devemos nos colocar o mais relaxados quanto possível, sem 
expectativas para si ou para o receptor. Devemos atuar com humildade, nos colocando à 
disposição da Sabedoria maior, para que tudo se processe da melhor maneira em cada 
situação, de modo que o melhor para o caminho evolutivo sempre se processe. 

Para alguns o Reiki é uma técnica de cura, para outros é um caminho de evolução e 
autoconhecimento. É importante ressaltar que o Reiki não é religião ou culto, e não possui 
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dogmas. Não é necessário acreditar, simplesmente vivenciar todos os benefícios que 
o Reiki nos traz, atuando no alívio dos sintomas bem como nas causas dos problemas. 
 
Do mesmo modo que um meio mais concentrado em contato com um meio menos 
concentrado de fluidos, por uma lei de equilíbrio natural ocorrerá um fluxo de harmonização 
entre as duas partes, o contato entre o Reikiano e o receptor representa o contato entre um 
meio mais saturado pela energia que é canalizada pelo Reikiano, e que flui para o receptor. 
Acreditamos pela nossa experiência que essa energia favorece de maneira considerável a 
capacidade de auto cura física daquele que recebe o Reiki. Notamos comumente na prática 
do Reiki e em pesquisas já realizadas que um grande benefício tem sido alcançado quanto 
a tratamento de distúrbios emocionais. 

O Reiki é cumulativo e expansivo: quanto mais aplicar, mais fácil e intenso será o fluxo. 

Ser praticante de Reiki significa apenas tornar-se um veículo para canalizar 
conscientemente esta energia a fim de se ajudar a si próprio, os outros, todos os seres 
vivos e, em resumo, todo o planeta. 

 

 O terapeuta ou o estudante de Reiki  não pode diagnosticar e deve abster-se de 
emitir opiniões sobre os tratamentos que o paciente possa estar a receber. 

 

 
CARACTERISTICAS DO REIKI  
 
 
O Reiki está ao alcance de todos, inclusive crianças, anciãos e pessoas doentes. Não existe 
limitação para que nos tornemos um canal de Reiki.  

O aprendizado em cada nível (exceto o mestrado) pode ser transmitido em um dia.  

Não trata-se de sistema religioso, e/ou filosófico, nem tampouco necessita de objetos e/ou 
ferramentas para sua prática.  

Após ser sintonizado energeticamente com o Reiki, ele estará disponível, imediatamente e 
por toda a sua vida, não sendo mais necessário nova ativação no mesmo nível, mesmo que 
você fique sem utilizá-lo por algum período.  

A energia não é polarizada, sem positivo ou negativo (Yin e Yang).  

O terapeuta atua como um canal da energia cósmica, sem manipulá-la e ela é direcionada 
para onde é necessária. Por essa razão, não é necessário diagnóstico. O receptor a “puxa” 
conforme sua necessidade sem perigo de “overdose”.  

A energia penetra qualquer coisa (inclusive o gesso), portanto, não é necessário despir o 
receptor.  

O Reiki não utiliza a energia vital “ki” do praticante e sim a energia cósmica universal, desta 
forma ele o beneficia e energiza, não desgastando-o quanto mais o utiliza mais expande-se 
o seu canal e aumenta sua capacidade de cura.  
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O Reiki é uma ótima ferramenta de equilíbrio de nossos centros energéticos.  

O Reiki alivia rápidamente dores físicas. 

Atua de forma holística, em níveis: físico, emocional, mental e espiritual, tratando, não 
apenas os sintomas, mas também a causa, reconectando o receptor com a cura.  

Beneficia todo ser vivo, servindo para auto tratamento, tratamento de outras pessoas, assim 
como os demais reinos, animal, vegetal e mineral.  

Aumenta nossa energia em todos os níveis, possibilitando a expansão de nosso campo 
áurico, tornando-nos mais sensíveis, perceptivos, amorosos (estimula o amor incondicional), 
compreensivos e saudáveis.  

O Reiki é um caminho de transformação interior e evolução espiritual  

A técnica é segura, sem efeitos colaterais ou contra indicações e é compatível com 
qualquer terapia ou tratamento alternativo ou convencional.  

A prática do Reiki está inserida no contexto das práticas terapêuticas alternativas 
reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Cura – a palavra cura, sempre que utilizada neste manual, refere-se à cura na visão 
holística, a restauração do equilíbrio e harmonia em níveis físico, emocional, mental e 
espiritual. 

 

A Cor do Reiki 
 
A cor simbólica do Reiki é o verde, que é a cor da cura, assim como do amor; haja vista sua 
correlação com o Chacra cardíaco, responsável pelo nosso amor incondicional e sistema 
imunológico.  

Seus ideogramas (escrita Japonesa ) são feitos em dourado, pois essa é a cor cósmica: 
Reiki é luz que nos leva de volta à grande Luz. 

 

O Bambu 
 

 

Da natureza o Reiki tomou como símbolo o 
bambu que, em sua simplicidade, resistência ao 
vento (quando enverga), vazio, retidão e 
perfeição, pode representar, metaforicamente, o 
funcionamento da energia.  

O bambu é flexível, apesar de forte; ele 
reverencia o vento que o toca soprando, ele se 

dobra à vida mostrando-nos que quanto menos um ser se opuser à realidade da vida, mais 
resistente se tornará para viver em plenitude. O bambu é forte, servindo para construção de 
embarcações, móveis e construções, ou seja, todos que receberam o Reiki tendem a ficar 
fortes e resistentes. 
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Entre um nó e outro o bambu é oco, vazio; como vazio é o espaço entre o céu e a 
terra, representando os que escolheram ser canais de Reiki, os quais passam a funcionar 
nesse vazio como verdadeiros “tubos” direcionadores de energia cósmica.  

A retidão sem igual do bambu, a perfeição do seu projetar-se para o alto, assim como seus 
nós, os quais simbolizam os diferentes estágios do caminho, simbolizam o objetivo do 
nosso itinerário interior, o nosso crescimento e a evolução em direção à meta.  

No Japão, o bambu é uma planta de bons auspícios, ou sorte; pintar o bambu é 
considerado não só arte como também um exercício espiritual. Em algumas culturas 
africanas o bambu é um símbolo de alegria, da felicidade de viver sem doenças e 
preocupações e é interessante observar como essa simbologia tem a ver com os princípios 
do Reiki.  

Johnny De’Carli – Reiki Universal  

Como funciona a energia Reiki 
 
O praticante de Reiki direciona a energia do Universo para o corpo físico, 
estimulando a capacidade inata de restabelecimento do receptor. Esta prática 
terapêutica pode ser aplicada tanto para cuidar ativamente de si mesmo como 
para tratar outras pessoas. 
 
 
Os efeitos da energia Reiki 
 
· Equilibra as energias do corpo 
· Equilibra os órgãos e glândulas e suas funções corporais 
· Relaxa e reduz o stress 
· Potencializa a energia vital 
· Fortalece o sistema imunológico 
· Alivia a dor 
· Libera as toxinas 
· Libera bloqueios e emoções reprimidas 
· Amplia a consciência pessoal e facilita os estados meditativos 
· Trata holisticamente 
· Promove o potencial de recuperação natural da saúde 
 

 
A energia Reiki é: 
 
∙ Energia divina de amor compassivo e incondicional 
∙ Uma arte de terapia simples, segura e universal 
∙ Uma revitalização e harmonização do corpo e da mente 
∙ Uma maneira fácil de toque com as mãos 
∙ Uma experiência de transformação única 
∙ Uma chave que conduz à luz 
∙ Uma energia amorosa e inteligente 
∙ Ativação de energia vital 
∙ Independente de qualquer religião e compatível com qualquer outro tratamento 
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O Reiki não é: 
 
∙ Uma religião, filosofia ou credo 
∙ Massagem 

 

Quem pode ser Reikiano? 

 

Qualquer pessoa pode receber a Iniciação em Reiki, desde que queira. Aliás, nem sempre é               
preciso querer. No caso de crianças (sempre acima de sete anos) são os pais ou               
responsável quem as levam para serem iniciadas. As pessoas muito doentes, em estado             
terminal ou que sofrem de algum mal que afeta o cérebro na sua tarefa de pensar, também                 
não decidem por si, mas podem ser iniciadas, com o intuito de melhorarem seu quadro e,                
em alguns casos, até de se recuperarem por completo. Elas não têm consciência, não              
escolhem e mesmo assim são iniciadas e passam a conectar e transmitir a energia Reiki,               
para si e para outros. Pode se fazer a Iniciação em Reiki mesmo uma mulher estando                
grávida. Aliás, é altamente benéfico para o bebê, que desde o começo passa a receber               
Reiki. 

 
 
 
O Reiki como terapia 
 
As pessoas que fazem a Iniciação podem se tornar profissionais se quiserem. 
Um Reikiano profissional pode apenas fazer aplicações de Reiki. Para trabalharem como 
terapeutas de diagnóstico pessoal, no entanto, vão precisar de outros cursos 
complementares. Toda pessoa que quiser tornar-se um profissional terapeuta em Reiki 
deve conhecer assuntos como anatomia e funcionamento dos órgãos, chakras e centros 
energéticos, Refléxologia , polaridades do corpo físico, meridianos do corpo, glândulas e 
seus funcionamentos, entre outros cursos. 
O terapeuta em Reiki não pode emitir diagnóstico para o receptor, apenas guardá-lo para si, 
para uma visão mais apurada dos problemas do receptor em questão. Diagnose é 
especialidade médica, então, a não ser que o Reikiano em questão seja alguém formado 
em Medicina é conveniente não adentrar em áreas que não conhece. Quanto mais 
conhecimento do terapeuta Reikiano não médico a respeito de onde o Reiki atua, melhor. 
Conhecimentos de psicologia e 
linguagem terapêutica (hipnótica ou inespecífica) também são de extrema utilidade.  
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Princípios do Reiki (Gokai) 
 
 
  
 
 
 

Estes são os 5 princípios do Reiki  
pelo Dr. Mikao Usui,o Mestre Maior do Reiki 
e seu descobridor na forma de como o 
conhecemos hoje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- APENAS HOJE, NÃO SE IRRITE.  
 
Nossas emoções nos pertencem, se alguém fizer ou disser algo que nos deixe irritado, 
enraivecido é porque essa emoção já existe. Essa pessoa apenas “acionou o interruptor” 
que a fez se manifestar. Nós somos a fonte dessa emoção.  
A melhor forma de agirmos nesta situação é agradecermos a essa pessoa por ter nos 
mostrado que essa emoção existe e desta forma daremos o primeiro passo para 
transmutá-la.  
Quando temos consciência de que somos a fonte de nossas emoções e de que elas, 
também, são energias, fica mais fácil nossa relação com elas, pois, podemos nos dirigir à 
fonte e transformá-las em amor.  
A única forma de se vencer uma guerra, é não entrarmos nela. Um grande exemplo disso é 
Mahatma Gandhi que libertou seu país sem o uso da violência, apenas o amor.  
 
 - APENAS HOJE, NÃO SE PREOCUPE.  
 
Nossa energia é direcionada ao nosso foco. Se nos preocupamos com algo, direcionamos 
nossa energia para essa preocupação. No entanto, ela poderia ser mais bem aproveitada 
para a superação deste desafio.  
Quando a ansiedade e a preocupação estão presentes, as dimensões são distorcidas, os 
desafios sempre parecem maiores do que realmente são.  
A “pré-ocupação” não irá evitar um acontecimento, ao contrário, ela poderá torná-lo mais 
extenso, pois ele já estará causando sofrimento mesmo antes de se manifestar. Nossa vida 
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acontece em ciclos, portanto, projetemos nossa energia na semeadura, desta forma a 
colheita será sempre abençoada.  
 
 
- APENAS HOJE, AGRADEÇA SUAS BÊNÇÃOS E SEJA HUMILDE. 
  
Diariamente, a cada momento, temos uma razão para expressar nossa gratidão.  
Todo momento tem um potencial criador, transformador. E mesmo determinadas situações 
que nos parecem um castigo, futuramente, poderemos reconhecê-las como uma bênção.  
Cada momento é um momento único e uma fonte de aprendizado. Se tivermos essa 
consciência, reconheceremos os “presentes divinos” que estão presentes em cada 
momento.  
A humildade é a consciência de que tudo é parte do Todo. Tudo no Universo tem a mesma 
importância. Pois somos todos, manifestações da mesma energia.  
Sermos humildes é fazermos nossa parte sem nos preocuparmos com o reconhecimento, 
apenas pela satisfação de estarmos cumprindo nossa missão e termos consciência de que 
a nossa é, não mais e nem menos importante, que a missão de nossos semelhantes.  
 
- APENAS HOJE, GANHE A VIDA HONESTAMENTE.  
 
Fazermos o que deve ser feito é gratificante. Aprendermos a amar o que fazemos uma 
bênção. Sermos corretos em nossas atividades é mostrarmos nossa gratidão e 
reconhecermos essa bênção.  
A honestidade é uma semente preciosa, entre seus frutos estão a tranquilidade e a 
abundância. Quando trabalhamos honestamente somos abençoados com o suprimento de 
todas as nossas necessidades.  
 
-  APENAS HOJE, SEJA GENTIL E AMÁVEL COM TODOS OS SERES VIVOS.  
 
“Não somos ondas, somos parte do oceano. Embora indivíduos afetamos o universo à 
nossa volta”. Tendo consciência de que tudo no universo é manifestação de uma mesma 
energia, ao projetarmos nosso amor aos nossos semelhantes e/ou à natureza, estaremos 
sendo beneficiados, também, com isso.  
Muitas vezes, o simples ato de sorrirmos para alguém que encontramos a caminho do 
serviço, estudo, etc... é capaz de transformar inteiramente o dia dessa pessoa. E isso, não 
nos custa nada, ao contrário, nos beneficia pois o amor é uma energia ilimitada, 
inesgotável. Quanto mais a projetamos, mais temos a nossa disposição. E ele sempre 
reflete-se em nossa direção.  
Existem várias versões dos Cinco Princípios do Reiki, porém todas com a mesma essência. 
Esta é a com que mais me sintonizo e minha forma de compreendê-los. 
 
 
HISTÓRIA DO REIKI  
 
 
1 -  Antecedentes e sua Redescoberta 
  
A arte de colocar as mãos num corpo humano ou animal para confortar e diminuir dores é 
um velho instinto humano; quando sentimos dores a primeira coisa que fazemos é colocar 
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instintivamente as mãos sobre a área que está doendo. O toque humano distribui 
calor, serenidade e cura. Quando um animal lambe uma ferida está agindo com os mesmo 
instinto que o ser humano ao colocar as mãos.  
Essa força (Ki - energia vital), como vimos anteriormente, recebeu nomes diferentes em 
cada cultura.  
No Tibete existem registros de técnicas de cura através das mãos há mais de 8 mil anos. 
Essas técnicas se expandiram pela Grécia, Egito, Índia e outros países apesar de a técnica 
ter-se perdido nos últimos dois milênios.  
Existem fatos que indicam ter Jesus praticado Reiki no Egito. Jesus aplicava a técnica com 
muito sucesso e também dizia a seus apóstolos “sanem os que estiverem doentes”. Até 
hoje padres católicos conservam técnicas de imposição de mãos.  
Existem pessoas que possuem habilidades pessoais, utilizando ou não as mãos (os            
chamados paranormais), a essas pessoas recomendamos que entrem em contato com o            
Reiki, a fim de potencializar e direcionar a energia, acrescentando poder ao que a natureza               
já lhes deu. 

 

2 - Mikao Usui – O Decodificador  do Método  
 
 

Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de agosto de 1865. 
Monge budista, casou-se com Sadako Suzuki . 
Teve 2 filhos, Fuji e uma filha Toshiko. 
Faleceu em 09/03/ 1926 aos 60 anos. 
 
Não possuímos registros oficiais, detalhados da sua história. Há         
controvérsias a respeito da vida do decodificador do método Reiki,          
sua história foi repassada oralmente de mestre a discípulo,         
permanecendo envolta em muito mistério. Alterações foram feitas        
com o passar dos anos, a fim de que o método fosse introduzido             
no Ocidente, principalmente no que concerne a sua formação         

profissional e sua religiosidade; entretanto, a essência que pode ser melhor descrita com             
uma lenda, é conhecida por ter sido repassada de geração a geração.  
 
Mikao Usui, director da Universidade de Doshisha em Kyoto, Japão, sendo também ministro             
Cristão, foi um dia questionado por seus alunos sobre o método de cura usado por Jesus e                 
Buda, e não sabendo o que responder Mikao Usui inicia sua pesquisa que durou              
aproximadamente 10 anos, aprendendo assim sobre a tal energia que ele chamou de Reiki. 
A redescoberta do REIKI começou com Mikao Usui, pesquisando junto ao Cristianismo. As             
autoridades cristãs lhe falaram que esse tipo de cura não era conhecido e então Usui               
buscou informações no Budismo. Os monges budistas disseram-lhe que o antigo método de             
cura tinha sido perdido e que a única forma de descobri-lo seria pesquisar os ensinamentos               
budistas. 
Mikao continuou pesquisando, empreendendo longas viagens ao Japão, indo em diversos           
monastérios. E para ler os textos originais budistas aprendeu chinês e sânscrito, e através              
destes textos de ritos tibetanos, descobriu fórmulas para captar uma energia poderosíssima,            
que poderia levar a um ilimitado poder de cura. 
Mas, somente a fórmula, sem o devido conhecimento de activação não lhe dava a              
habilidade de curar e tentando achar soluções e pensando em praticar a formula recém              
descoberta, Mikao Usui viajou ao Monte Kurama, onde se recolheu em jejum por 21 dias. 
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3 - A Meditação de Mikao Usui  
 
 
 Mikao Usui decidiu empreender um período de jejum e meditação de vinte e um dias, como 
faziam os antigos mestres, a fim de purificar-se para receber uma visão que o esclarecesse. 
Deixou então o mosteiro, e retirou-se no Monte Kurama, a montanha sagrada, localizada a 
aproximadamente 25 km de Kyoto, levando os Sutras encontrados por ele no Tibete e, 
apenas, um cantil de pele de cabra com água e vinte e uma pedras que lhe serviram de 
calendário, lançando a cada dia uma pedra. Enquanto os dias passavam, Mikao, em 
absoluto jejum, sentado próximo a um pinheiro, ouvindo o som de um riacho, passou a 
meditar, orar, entoar cânticos, ler os Sutras e pedir ao Criador que lhe desse o 
discernimento necessário para o uso dos símbolos.  
O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência, e na madrugada do 
vigésimo primeiro dia, Mikao teve uma visão, onde vislumbrou uma intensa luz branca 
que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo e, sentindo a consciência 
profunda em comunicação com o seu “Eu” mental, ao abrir totalmente sua 
consciência, pôde ele ver muitas luzes em formas de bolhas coloridas contendo em 
seu interior, símbolos sagrados, e, através da comunicação que estava recebendo , 
foi-lhe dada a compreensão dos significados e a utilização dos mesmos.  
Naquele momento, Mikao recebia a sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os             
símbolos e como ativar o poder em outras pessoas, resgatando assim o método             
milenar de terapia. 

 

4- Mikao Usui e os Primeiros Milagres Reiki  
 
Quando o transe que trouxe a visão acabou, o Dr. Usui sentiu-se bem, sem fome, cheio de 
energia, forte e em total plenitude, a ponto de conseguir caminhar de volta ao mosteiro. 
Estava bem diferente dos últimos momentos que precederam o final dos vinte e um dias de 
meditação. Não sentia os esforços do retiro e do jejum. E com entusiasmo, levantou-se e 
começou a descer a montanha; esse foi o primeiro milagre da manhã.  
Durante a descida da montanha, na pressa de voltar com suas recentes revelações ao 
mosteiro Zen onde vivia, Mikao acidentou-se, tropeçando em uma pedra, machucando 
bastante um dedo do pé que passou a sagrar e doer muito; instintivamente, Mikao 
impôs as mãos e em pouco tempo, a dor passou e a hemorragia parou: esse foi o 
segundo milagre. Usui tinha consigo a chave da harmonização que tanto havia procurado. 
O terceiro milagre deu-se durante o caminho de regresso ao mosteiro, quando parou em 
uma pousada para fazer uma refeição. O homem, já velho, que o atendeu, vendo o 
comprimento de sua barba e ao estado de suas roupas, compreendeu que estivera em 
jejum durante um longo período e o encorajou a comer um tipo especial de broa, face ao 
perigo de quebrar-se um jejum com comida muito farta. O Dr. Usui recusou a sugestão e 
pediu o café completo; sentado em um banco sob uma árvore, fez sua refeição sem 
nenhum problema de indigestão (este foi o terceiro milagre).  
Mikao percebeu que a neta do homem que o tinha servido chorava, e que, uma parte do 
seu rosto estava inchado e avermelhado. perguntou-lhe o que estava acontecendo, e a 
garota responde-lhe que estava com dor de dente a três dias e o avô era muito pobre 
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para levá-la a um dentista em Kyoto. O monge ofereceu-se para ajudar e tocou 
o lugar que doía. O quarto milagre aconteceu à medida que a dor e o inchaço 
desapareceram.  
Após 25 quilômetros de caminhada, ao chegar ao monastério Zen, o Dr. Usui soube que 
seu amigo, o abade ancião, estava de cama com um doloroso ataque de artrite, mal que o 
afligia há muitos anos. Mikao foi visitar o amigo e, enquanto falava de suas 
experiências com o monge, colocou as mãos sobre a área afetada e muito 
rapidamente as dores desaparecem. Comunicou ao monge que encontrara aquilo que 
procurava há tantos anos, contou-lhe sobre a meditação e a visão, e denominou a energia 
que lhe havia aplicado de Reiki. Novamente foi encorajado pelo abade, e após alguma 
discussão, decidiu trabalhar a sua descoberta junto aos mendigos na cidade de 
Kyoto. 

5 - Reiki e o Início da Divulgação 

  
O próximo passo de Mikao Usui era colocar o Reiki em prática, da melhor forma possível. 
Depois de algumas semanas de permanência com os monges no mosteiro, onde o assunto 
foi bastante discutido, resolveu levar sua descoberta além dos muros do mosteiro.  
Decidiu que iria trabalhar em bairros pobres, onde pessoas não tivessem condições 
financeiras para tratarem de seus problemas de saúde com médicos herboristas e 
acupuntures. Tornou-se vendedor ambulante de verduras em cestos, a fim de sobreviver e 
encontrar as pessoas e, em seguida, familiarizou-se com os mendigos de Kyoto e com 
todas as pessoas marginalizadas pela sociedade de sua época, visando torná-las mais 
felizes, produtivas e dignas.  
Sua intenção era curar os mendigos e pedintes para que eles pudessem receber novos 
nomes no templo e reintegrarem-se a sociedade. Curou, primeiro, os mais jovens e 
habilidosos e mandou-os buscar trabalho na cidade para que pudessem viver melhor: fez a 
mesma coisa com os mais velhos e orientou-os para que ganhassem sua vida sem 
mendigar. os resultados foram atingidos e muitos se curaram totalmente.  
Cumprida essa etapa, pôs-se a percorrer as cidades e aldeias repletas de indigentes e 
enfermos, ajudando-os com a técnica que detinha. Durante três anos trabalhou junto aos 
alienados da sociedade e depois dessa peregrinação pelas cidades e aldeias do Japão, 
voltou a Kyoto onde, para sua decepção e tristeza, constatou que muitos daqueles que 
havia ajudado e induzido a se manterem com trabalho honesto, haviam voltado à 
mendicância, nas mesmas condições anteriores de miséria. Intrigado, perguntou-lhes 
porque, podendo trabalhar não o faziam. Responderam-lhe que era mais fácil mendigar do 
que esforçar-se no trabalho.  
Naquele momento compreendeu que o esforço realizado para beneficiar o próximo com o 
que dedicara tantos anos de sua vida, para investigar e descobrir e doar, não fora 
suficiente; ele se deu conta que havia curado o corpo físico dos sintomas mas não havia 
ensinado a eles como apreciar a vida com um novo modo de viver. Descobriu que aquelas 
pessoas não tinham aprendido nada quanto à responsabilidade e, acima de tudo, quanto à 
gratidão. Percebeu então que a cura do espírito, como pregada pelos monges, era tão 
importante quanto a cura do corpo, uma vez que, com aplicação de Reiki só havia validado 
e ratificado a condição de pedinte naquelas pessoas. A importância da troca de energia 
tornou-se clara para ele: as pessoas precisavam dar de volta aquilo que receberam 
ou a vida para eles seria destituída de valor.  
Nessa ocasião, O Dr. Usui criou os cinco princípios do Reiki.  
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Mikao deixou o trabalho com pedintes e resolveu ensinar àqueles que desejavam 
saber mais: ensinava a seus discípulos como curar a si mesmo e dava a eles os princípios 
do Reiki para ajudá-los a alcançar a harmonia dos corpos físico, emocional, mental e 
espiritual.  
Mikao Usui praticava o método Reiki imbuído somente de ideais amorosos. O Reiki, até 
então, consistia apenas no uso da energia, os símbolos sagrados e o processo de iniciação.  
Mikao, após sua peregrinação, caminhando por todo o Japão e convidando todas as             
pessoas que sentiam tristeza, depressão e dor física para assistirem as suas palestras             
sobre Reiki, foi condecorado pelo imperador do Japão por suas curas e ensinamentos             
praticados com ideais amorosos. Antes de falecer, em 9 de março de 1926, Mikao Usui deu                
o mestrado do conhecimento de Reiki a dezesseis pessoas, pelo mesmo método tradicional             
milenar, o “método boca a boca”, e entre os contemplados, destacou o Dr. Chujiro Hayashi               
para ser seu sucessor, repassando a ele a responsabilidade de transmitir e manter intacta a               
tradição Reiki. 

 

 

6 - Chujiro Hayashi: A Continuidade do Trabalho 

Chujiro Hayashi, nascido em 1878, veio de uma família de pessoas bem educadas que              
somava riqueza considerável e condição social. Doutor em medicina         
e comandante da Marinha Imperial Japonesa, falava inglês, e aos          
49 anos, já na reserva da Marinha, procurava um modo de ajudar os             
outros, quando, em uma de suas palestras, conheceu o Dr. Usui e,            
por ser jovem e estar aposentado, passou a viajar com ele,           
acompanhando-o em seu trabalho de cura e ensinamentos. Hayashi         
foi um dos mais devotos alunos de Mikao, tendo se envolvido           
profundamente com a prática do Reiki e recebido todos os          
ensinamentos.  
O médico doutor Hayashi, consciente da importância do método, 
preservou o conhecimento deste e fundou a primeira clínica de Reiki 

em Tokyo, próximo ao palácio imperial; a clínica continha oito leitos, onde, em cada um, 
dois reikianos tratavam as pessoas e seus problemas. Naquela época os riscos cirúrgicos 
eram muito grandes, já que a penicilina só foi difundida para o mundo após 1945. Hayashi, 
em sua clínica, não teve apoio financeiro do governo, mas conseguiu mantê-la por mais de 
vinte anos, graças à ajuda daqueles que podiam pagar seus tratamentos e aos excelentes 
resultados que obtinha. A clínica chegou a ser reconhecida como uma alternativa válida 
para todos os tipos de problemas.  
A clínica não só curava como ensinava aos novos discípulos a prática do método, e os 
novos terapeutas saíam também para curar as pessoas que não podiam se locomover.  
Hayashi manteve detalhados comprovantes de tratamentos, produziu uma ampla 
documentação que demonstra que o Reiki encontra a fonte dos sintomas físicos e revitaliza 
o corpo na sua totalidade.  
Essas informações foram usadas por ele para repensar as posições da aplicação e 
sistematizar os níveis de Reiki. Ele denominou essa técnica de Usui Reiki. Somente após a 
tarefa do Dr. Hayashi, o Reiki ficou estruturado, permitindo que todas as pessoas deste 
planeta possam utilizá-lo sem conhecimentos prévios especiais.  
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Sabemos que Hayashi era um homem prático e bastante criterioso, que muito 
trabalhou em sua clínica, tornando-a famosa, próspera, inclusive sendo visitada até pelo 
imperador japonês.  
Em 1938, o Dr. Hayashi, como militar, pressentiu que uma grande guerra estava 
começando e que muitos homens faleceriam; decidiu então dar o mestrado à sua esposa e 
à Sra. Hawayo Takata.  
Chujiro Hayashi faleceu numa terça-feira, 10 de maio de 1941, tendo elegido antes a              
Sra. Takata para dar continuidade à propagação do Reiki, no Japão e em outras partes do                
mundo, convindo lembrar que, naquela ocasião, havia somente cinco mestres vivos e            
dentre eles, a sua própria esposa Chie Hayashi. 
 
 

7 - Hawayo Takata : O Reiki no Ocidente 
 
 

Nascida na Ilha das Flores de Kawai, Havaí, arquipélago anexado          
em 1898 ao território dos EUA, filha de componeses imigrantes          
japoneses, o casal Kawamuru, Hawayo recebeu seu nome em         
homenagem à grande ilha, adicionando à última letra o “o”, que           
em sua língua, designa o nome de meninas.  

Hawayo Kawamuru era filha de imigrantes japoneses,       
trabalhadores agrícolas, e não fora favorecida com uma estrutura         
física tão forte quanto a de seus pais: era esbelta, tinha menos de             
1,50m de altura, mãos frágeis, olhos vivos e alegres. 

Hawayo pedia a Deus que lhe permitisse fazer com as suas mãos 
algum outro tipo de trabalho que não fosse ligado à atividade agrária.  
Hawayo trabalhava como bóia fria na cultura de bambu e de cana de açúcar, e 
posteriormente, por volta de 1914, nas férias escolares, lecionava para alunos do 1º grau 
numa escola religiosa. Trabalhou também em um balcão de bebidas gasosas em Lihue, e 
depois em uma mansão colonial de uma elegante senhora, onde permaneceu por vinte 
anos, chegando a ser governanta e comandando os 20 funcionários da residência. Em 10 
de março de 1917, Hawayo Kawamuru casou-se com Saichi Takata, um jovem contador 
que trabalhava na mesma residência e juntos tiveram duas filhas. Entretanto, em 1930, com 
apenas 34 anos de idade, seu marido morreu de câncer no pulmão. O excesso de trabalho, 
necessário para manutenção da sua família, além da depressão e dos sérios problemas 
psicológicos, afetaram seriamente sua saúde e, aos 35 anos, Hawayo tinha desenvolvido 
problemas pulmonares e um tumor abdominal.  
Durante a ausência de seus pais que, após 40 anos, tinha retornado a Yamaguchi, Japão, 
para um período de férias de um ano, uma das irmãs de Takata, recém-casada, e com 
somente 25 anos, morreu de tétano. Sensível, Hawayo percebeu ser a notícia muito triste 
para ser dada aos pais pelo correio, e assim, Takata resolveu comunicar pessoalmente a 
notícia, ocasião em que aproveitaria para tratar de sua saúde na Clínica Maeda, em 
Akasaka, onde seu marido havia sido tratado antes de falecer.  
Em 1935, lá no Japão, após 10 dias e noites de viagem de barco, foi descoberto que Takata 
estava com um tumor abdominal, além de pedras na vesícula e problema no apêndice, 
razão pela qual seu estômago doía todo o tempo, impedindo-a de andar erguida.  
Takata foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da                
operação, Hawayo ouviu uma voz várias vezes afirmando: “a operação não é necessária”.             
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Sentiu então que haveria um outro modo de curá-la. O médico, ao ser comunicado do               
“aviso”, cancelou a operação e indicou-a para um tratamento de Reiki na clínica Shina no               
Machi, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamento diário e em quatro meses              
estava totalmente curada; havia ganho 5 quilos e parecia estar dez anos mais jovem.  

Durante o tratamento, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a 
tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos reikianos.  
Hawayo inclinou-se a aprender o Reiki, que , no entanto, na sociedade japonesa, era 
tesouro reservado aos homens e inacessível a pessoas estrangeiras. Depois de ter tido seu 
primeiro pedido rejeitado, após usar o forte argumento de ter de ajudar os imigrantes 
japoneses nipo-americanos, foi-lhe dada a permissão de aprender o Reiki, concordando em 
permanecer no Japão e trabalhar na clínica de Reiki todos os dias ao longo daquele ano. 
Takata ficou hospedada com a família do Dr. Hayashi, e recebeu o primeiro nível de Reiki 
na primavera de 1936. Ela tratou de muitos casos diferentes, com sucesso, e aprendeu que 
para tratar do efeito seria preciso remover a causa.  
Cumpridas com êxito, as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu o 
terceiro nível e ficou devendo quinhentos dólares. Voltou em seguida ao Havaí, até então, 
sem a intenção de profissionalizar-se no Reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com a sua 
família em uma casa em Hilo, na Avenida Kilauea, onde, durante 10 anos, funcionou seu 
primeiro consultório.  
Hawayo recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais, durante seis 
meses, permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o 
Reiki.  
Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí de volta ao Japão, comunicou a 
seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de Reiki e estava autorizada 
a transmitir a técnica. Era ela a sétima mestra do séc. XX no mundo; e a primeira mulher no 
Ocidente, permanecendo única até o ano de 1970.  
Podemos dizer que o Dr. Hayashi era um místico: ele pôde sentir que uma guerra entre o 
Japão e EUA era iminente e, como reservista da marinha, não poderia conciliar o fato de ser 
mestre de Reiki e ter de servir novamente às forças armadas.  
Em 1940, Takata sonhou com seu mestre Hayashi, vestido com um quimono de seda 
branca; Takata ficou inquieta e resolveu ir ao Japão para ver Hayashi. Quando chegou ao 
Japão, Hayashi falou-lhe sobre a guerra, quem seria o vencedor , o que deveria fazer e 
onde deveria ir para evitar os perigos da condição de cidadã nipo-americana com residência 
no Havaí. Todas as previsões se confirmaram e ocorreram visando proteger a divulgação 
do Reiki.  
Quando todas as providências necessárias à preservação do Reiki foram tomadas, o Dr.             
Hayashi reuniu a família e os demais mestres, nomeou Takata como a sucessora do Reiki e                
comunicou a todos os presentes que o seu desencarne ocorreria em torno das 13:00h              
daquele mesmo dia.  

Às 13:00h o Dr. Hayashi adentrou a sala e anunciou a todos a ruptura de uma das artérias 
do seu coração, e após alguns minutos, a ruptura da segunda. Sua transição ocorreu tal 
qual anunciara: sentado à maneira tradicional japonesa, fechou os olhos e deixou seu 
corpo, conscientemente, entre os amigos. Vestia o mesmo quimono que Takata vira no 
sonho que a levara ao Japão.  
Em 1941, incluindo a senhora Chie Hayashi, havia somente cinco professores vivos de 
Reiki.  
Takata tornou-se uma poderosa curadora e introduziu o Método Reiki no mundo ocidental, 
constatando, de acordo com o que já havia lhe sido passado pelo Dr. Hayashi, que todas as 
pessoas que eram iniciadas, gratuitamente, no Reiki, não percebiam a grandeza do método, 
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razão pela qual, não lhe davam o devido valor. Passou a estipular preços, aceitando 
a orientação do Dr. Hayashi, para a iniciação nos diferentes níveis do Reiki.  
A fim de ter uma melhor compreensão dos aspectos físicos e técnicos da anatomia humana, 
Hawayo Takata cursou a Universidade nacional de Medicina e Medicamentos (National 
College of Drugless Physicians), em Chicago.  
Durante trinta anos, ministrou cursos e curou pessoas, garantindo, assim, a divulgação do 
Reiki no mundo; nesse período sentiu necessidade de passar a totalidade dos 
ensinamentos do Reiki e, então, para impedir uma monopolização do Reiki, iniciou vinte e 
dois mestres, recomendando-lhes respeitar a liderança de sua neta Phyllis Lei Furumoto, 
sucessora de Takata, e dando-lhes permissão para formarem novos grupos após a sua 
morte.  
 

HISTÓRIA DO REIKI – Novas Pesquisas  
 
Desde sempre, todos os praticantes de Reiki nutrem uma enorme simpatia e curiosidade 
sobre o fundador do sistema, Mikao Usui. Da mesma forma, sempre houve uma grande 
curiosidade acerca da história do Reiki, do seu desenvolvimento e da influência da vida de 
Usui, nas práticas do Reiki.  
Na seqüência desta crescente curiosidade, algumas pessoas começaram a canalizar 
teorias a cerca dessas questões e, nesta seqüência, o Reiki começou a ser descrito como 
oriundo do Tibete, da Atlântida, do Egito ou da Lemúria. Já se fez constar também que os 
fundadores originais do Reiki, são mestres ascensos, seres de outras galáxias, um chinês 
de tempos remotos chamado Wei Chi, e muitos outros.  
Embora essas canalizações sejam interessantes e algumas delas façam bastante sentido, 
faltam nelas as evidências históricas que lhes possibilitem serem observadas de um ponto 
de vista sério e rigoroso.  
Movidos pela curiosidade e confusos com tantas teorias, alguns mestres ocidentais foram 
ao Japão constatar se aquilo que se dizia sobre o Reiki era verdadeiramente real, 
acendendo luzes muito interessantes sobre a realidade dos fatos, através de documentos 
escritos, 
entrevistas com familiares de Usui ou mesmo através da pedra memorial erguida ao criador 
do Reiki.  
Os quatros corpos energéticos(aura) 

● Corpo Físico (formado pelo Corpo Físico Denso e pelo Corpo Físico Etérico) e que 
todos sabemos o que é, porque o vemos ; 

● Corpo Emocional (corpo subtil, de maior vibração energética, onde se alojam as 
emoções); 

● Corpo Mental (corpo ainda mais subtil e de maior vibração energética, onde se 
alojam os pensamentos, as ideias, etc.); 

● Corpo Causal (ainda mais subtil e de maior vibração energética e que faz a ligação 
às Energias de Planos Superiores e mais subtis). 
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Foto Kirllian 

A foto Kirllian tem várias finalidades, entre as quais, verificar o 
campo energético das pessoas, verificar o estado de saúde 
físico e emocional, além de tantos outros diagnósticos 
capazes de serem previstos pela foto da aura. Há muito tempo 
os místicos, esoteristas e alguns estudiosos cientistas vêm 
pesquisando o efeito e a validade da foto Kirllian. 

(Dedo de uma pessoa equilibrada) 

Em 1939, a técnica viria a ser conhecida, na União Soviética, sob 
a denominação de "efeito Kirlian", em homenagem a Semyon Davidovich Kirlian, re-descobridor 
da mesma. O método consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica, submetida 
acampos elétricos de alta-voltagem e alta-frequência, porém baixa intensidade de corrente.2 O 
resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, um "halo luminoso" em torno dos objetos, 
seja ele qual for, independente de ser orgânico ou inorgânico. 
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O que são chakras 

Em Sânscrito, Chakra significa "roda". Os chakras são vórtices, centros energéticos, por 
onde entra e sai a energia vital. 

Os chakras estão alojados no nosso Corpo Físico Etérico que é um corpo energético com 
uma vibração mais elevada e subtil que a do Corpo Físico Denso e que envolve este 
completamente; ambos estão ligados por correntes de energia, tal como os outros corpos; o 
Corpo Físico Etérico absorve do ambiente níveis subtis de energia e conduz esta energia 
para o Corpo Físico Denso, através das glândulas endócrinas; o sistema endócrino controla 
o equilíbrio hormonal do Corpo Físico Denso; desse equilíbrio depende o equilíbrio das 
nossas emoções; do equilíbrio das nossas emoções depende o equilíbrio da nossa 
atividade mental.... e, por conseguinte, da nossa saúde. 

Cada chakra está associado a uma parte de nós mesmos, a uma parte da nossa 
consciência, a um dos nossos corpos subtis, a uma cor, a uma nota musical, determinados 
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órgãos, funções e sistemas físicos, glândulas, plexo de nervos, a um dos nossos 
sentidos, a um dos elementos (Terra, Água, Ar, Éter). 

Quando um chakra , mesmo que dos mais pequenos, está em desequilíbrio, todo o sistema 
de chakras fica desequilibrado, pois eles estão todos interrelacionados. Todos 
os chakras são igualmente importantes e necessários. 

Um chakra é determinado pela intersecção de dois ou mais nadis (canais por onde circula a 
energia). Sabemos que existem mais de 72.000 nadis , portanto, é fácil ter uma ideia de 
quantos chakras existem no corpo humano. Alguns muito pequenos, e cada um com uma 
função muito específica correspondendo directamente a certos órgãos, glândulas e tipos de 
emoções. 

** Entre estes chakras existe uma relação estreita: o primeiro está directamente 
ligado ao sétimo, o segundo ao sexto, o terceiro ao quinto. Mas, tal como tudo, eles 
estão todos interligados. 

 

Os 7 principais chakras 

 

CHAKRA BÁSICO: localizado à base da coluna, aberto para baixo.  
Mantra- LAM 
FUNÇÕES: Sobrevivência e existência terrena, ligação com o mundo material, energia 
física.  
DISFUNÇÕES: Raiva, impaciência, apego, materialismo, culpa, vergonha, vícios, violência, 
morte, dor.  
GLÂNDULA: Supra renais.  
ÓRGÃOS: Rins (deficiência renal), coluna vertebral, ossos, dentes, intestino grosso, ânus, 
reto, próstata, anemia (deficiência de ferro), excesso de peso, pressão baixa, fadiga, pouca 
tonicidade muscular, problemas de circulação, desequilíbrio na temperatura do corpo, 
leucemia e tensão nervosa.  
 
 
CHAKRA SEXUAL: localizado a dois dedos abaixo do umbigo, aberto para frente e para as 
costas.  
Mantra - VAM 
FUNÇÕES: reprodução e propagação da espécie, sexualidade.  
DISFUNÇÕES: Controle, sujeição ou desvio da sexualidade, rejeição, solidão, 
ressentimentos, vingança, ciúme, depressão, inveja.  
GLÂNDULAS: Gônadas, glândulas sexuais masculinas e femininas (testículos e ovários).  
ÓRGÃOS: Sistema reprodutor, bexiga, quadris, pernas, pés, nervo ciático, espasmos 
musculares, cãibras, cólicas, desordens menstruais e desequilíbrios hormonais.  
 
 
 
CHAKRA PLEXO SOLAR (ou umbilical): localizado à boca do estômago, aberto para 
frente e para as costas.  
Mantra- RAM 
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FUNÇÕES: Personalidade, vitalidade, ação e vontade, paz e harmonia, auto- estima , 
proteção contra vibrações negativas.  
DISFUNÇÕES: Ansiedade, preocupação, indecisão, preconceito, desconfiança, negligência, 
mentira.  
GLÂNDULA: Pâncreas.  
ÓRGÃOS: Baço, estômago, fígado, vesícula, intestino delgado, parte inferior das costas, 
sistema nervoso vegetativo, sentimento de inferioridade, falta de lógica e razão, 
insegurança e insônia.  
 
 
CHAKRA CARDÍACO: localizado no centro do peito, aberto para a frente e para as costas.  
Mantra-YAM 
FUNÇÕES: Amor Incondicional, união, sistema imunológico.  
DISFUNÇÕES: Desilusão, transição, pânico, depressão.  
GLÂNDULA: Timo.  
ÓRGÃOS: Coração, arritmia cardíaca, sistema circulatório, brônquios e aparelho 
respiratório, parte superior das costas, nervo vago, sangue, pele, rubor, pressão alta, 
colesterol alto, palpitações, acidose, síndrome de pânico e incapacidade de amar.  
 
 
CHAKRA LARÍNGEO: localizado no meio da garganta, aberto para frente e para as costas. 
Mantra-HAM  
FUNÇÕES: Comunicação, criatividade, iniciativa, independência.  
DISFUNÇÕES: Fracasso, apatia, desespero, limitação, medo, insegurança, auto – 
reprovação , submissão.  
GLÂNDULA: Tireoide .  
ÓRGÃOS: Garganta, amígdalas, laringe, cordas vocais, esôfago, susceptibilidade a 
infecções virais e bacterianas, resfriados, amigdalites, faringites, dores musculares e de 
cabeça (nuca), problemas dentários, endurecimento dos maxilares (bruxismo), congestão 
linfática, herpes e medo de fracasso na vida social.  
 
 
 
 
CHAKRA FRONTAL: localizado entre as sobrancelhas, aberto para frente e para as costas. 
Mantra- OM  
FUNÇÕES: Intuição, paranormalidade, percepção extra sensorial . Raciocínio lógico.  
DISFUNÇÕES: Ganância, arrogância, tirania, rigidez, alienação.  
GLÂNDULA: Pituitária ou Hipófise 
ÓRGÃOS: Sistema nervoso central, olhos (cegueira, catarata, glaucoma), ouvido (surdez), 
nariz (rinite), falta de raciocínio lógico, vícios de drogas, álcool e outras compulsões.  
 
 
CHAKRA CORONÁRIO: localizado no topo da cabeça, aberto para cima.  
Mantra- não possui  
FUNÇÕES: Ligação com energias superiores, plenitude.  
DISFUNÇÕES: Neuroses, irracionalidade, desorientação, fobias, histeria, obsessão.  
GLÂNDULA: Pineal ou Epífise  
ÓRGÃOS: Cérebro, insônia, enxaqueca, disfunções sensoriais, neurose, histeria, 
possessão, obsessão e materialismo.  
 

20 



 

Os chakras ficam desequilibrados tanto por "excesso", como por "defeito", ou seja, por hiper 
atividade ou atividade reduzida. A maior parte das vezes os desequilíbrios são provocados 
por bloqueios que têm origem nas emoções; porém, é preciso compreender que o processo 
também é inverso. Este processo está intimamente relacionado com a nossa consciência, e 
é por isso muito importante realçar que não são os exercícios "exaustivos" para 
alinhar chakras que fazem aumentar o nosso nível de consciência, mas é exatamente o 
inverso: quanto maior é o nosso nível de consciência, mais harmoniosamente funcionam os 
nossos chakras . É, por isso, extremamente perigoso proceder a determinadas práticas e 
exercícios, de forma exaustiva, que podem conduzir a um desequilíbrio psíquico profundo e 
irreversível.  

O importante é tomarmos consciência do nosso Ser, em toda a sua plenitude, e irmos, 
calma e progressivamente , compreendendo o que se passa conosco e de que forma 
podemos ir transformando os nossos bloqueios em Bem-estar. Se fizermos isto já estamos 
a fazer um grande serviço a nós próprios e à humanidade. 

As tomadas de consciência não são processos rápidos nem definitivos, às vezes, é preciso 
uma vida inteira... Estar centrados no nosso Ser e não no nosso ego é uma tarefa diária, 
constante e que nos obriga a estar sempre atentos. Atentos a cada momento e à qualidade 
de cada emoção e pensamento. Aprender a reconhecer estes pensamentos e emoções 
sem nos deixarmos tomar por eles é um trabalho que resulta eficaz da prática diária 
da Meditação. 

Aprender a meditar é aprender a estar, a ser, num espaço infinito que existe entre qualquer 
estímulo e a nossa resposta. 

Meditar é silenciar. É a arte de estar consigo mesmo. É um meio de nos tornarmos cada vez 
mais conscientes. Através da meditação conseguimos obter tranquilidade, estados mentais 
calmos e emocionalmente positivos. 

Através da prática da meditação, aprendemos a relaxar, a acalmar a nossa mente, a 
reunirmos a actividade mental num todo unificado, para que a mente não esteja dividida 
contra si mesma, e podermos agir com energia e concentração. 
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