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Reiki  
O despertar.  

 

 
 
“Você, se tornando um Reikiano, passa a fazer parte do grupo de agentes que 
contribuem para a elevação do padrão vibratório do Planeta.” 
 
 

"Não somos ondas, somos parte do Oceano”. 
 
 
 
“Tudo o que é vivo cresce, isto é uma qualidade do pulsar da vida, portanto podemos dizer 
até mesmo que o propósito da vida é crescer, se expandir. Então o desejo de ver crescer 
seu potencial de Reiki é uma expressão natural da essência interior da vida. Se você sente 
esse desejo em seu coração, honre e respeite isso. Fazendo assim, estará cumprindo uma 
necessidade inata aos seres vivos.” 

 
 
 
“Existe um plano Divino e harmonioso para a sua vida, que certamente sempre esteve 
presente esperando por você. Ele se encontra naquilo que sua essência realmente é 
ou quer ser. Essa essência está dentro de você e pertence ao seu verdadeiro Eu, 
essa é a sua origem.” 

 
 
 
Lembrando que sempre é necessária a sintonização po r um Reiki Master habilitado 
para o aprendizado de qualquer nível de Reiki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clayton D. dos Santos. CRTH – 1133 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo desses 15 anos em que entrei em contato com o Reiki pude observar e 
vivenciar os diversos efeitos positivos que essa maravilhosa  técnica, simples e eficaz 
proporciona. 

Uma verdadeira harmonização, equilíbrio, reposição energética e trás um contato 
maior consigo mesmo, além de todos os benefícios físicos, presenciamos muitas vezes 
verdadeiros milagres, e tudo isso é um conjunto de muitas variáveis, onde todos nós somos 
seres integrais, corpo, mente e espírito, o Reiki atua reequilibrando esses três sistemas 
levando harmonia entre eles. 
Esse conjunto de atuação gera um método de redução de estresse, e com isso ativa toda a 
potencialidade que o corpo humano possui de se reequilibrar, e ainda sim, é um sistema 
próprio para despertar o poder que habita em cada um de nós, um sistema revolucionário que 
se adaptou muito bem ao ocidente devido a sua eficiência e simplicidade. 
O Reiki é uma grande força deste planeta para a evolução das pessoas, um caminho de 
harmonização interior com o Universo, um grande presente, uma oportunidade para crescer e 
transformar-se.  
Várias personalidades pelo mundo já utilizam do Reiki em suas vidas como caminho de 
autocura, autoconhecimento e como uma maneira de ajudar ao próximo. 

 
 
TERAPIA HOLÍSTICA  

 
Vários de nós, em momentos distintos de nossas vidas, buscamos mecanismos de 

harmonização através de Terapias Holísticas. É uma busca ao novo, ao místico e ao Divino. 
As diversas técnicas de cura em Terapias Holísticas nada mais são do que Sistemas antigos, 
das mais variadas culturas e civilizações que redescobrimos nestes tempos de turbulência 
psico-espiritual que aflige a toda a sociedade. 
Este é o momento que aflora de dentro de cada um de nós um sentimento de busca, de 
procura, uma força que nos impulsiona para uma nova conexão com o “Divino em Nós”. 
Existem muitos métodos eficientes de cura e harmonização em Terapias Holísticas, o REIKI 
é um deles. 

 
 
 

UMA NOVA VISÃO SOBRE O SER HUMANO  
 

Em 1971, Dennis Gabor recebeu um Prêmio Nobel por haver construído o primeiro 
holograma, uma fotografia sem lente em que um campo de ondas de luz disseminada por 
um objeto era registrado como padrão de interferência sobre uma chapa. Quando se coloca 
o holograma ou o registro da fotografia num laser ou num raio de luz coerente, o padrão 
original de ondas se regenera numa imagem tridimensional. Cada pedaço do holograma é 
uma exata representação do todo e reconstruirá a imagem inteira. 

O que seria então uma técnica de cura holística? Qualquer técnica que “vê” o ser 
humano como um todo, não apenas um corpo físico, mas também todas as partes 
energéticas mais sutis que o compõe. Tratar uma doença através dessas técnicas leva em 
conta não só as causas físicas, como também os aspectos emocionais, mentais, espirituais, 
etc. Um exemplo: certa pessoa tem uma doença e vai ao médico. Ele tratará com os meios 
que dispõe – remédios, cirurgia, radioterapia e tantos outros que visam apenas o nível físico. 
Um terapeuta holístico vai preocupar-se com o que ele come, pensa, faz e sente, e ainda  
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com o meio em que vive, sua visão perante a vida, possibilidade de a mesma estar 
sendo assediada, etc. 

Um Reikiano nunca vai fazer um tratamento apenas na região afetada pela 
enfermidade, pois as verdadeiras causas podem estar muito longe desse local, até mesmo 
em outros planos... 

Se alguém está com dor de cabeça, ele não vai aplicar Reiki apenas nessa região, 
mas sim fazer uma sessão completa, pois estará visando o equilíbrio energético daquele ser. 
Uma pessoa equilibrada energeticamente é seu próprio curador, não necessitando de 
agentes externos para conseguir este feito. Infelizmente essas pessoas são raras em nosso 
plano, devido a uma série de fatores. Busquemos devolver a cada um seu potencial de cura, 
compartilhando nosso conhecimento a todo aquele que demonstrar verdadeiro interesse. 
“Explicar e difundir a verdade é a maior de todas as caridades” (Buda). 

Como somos parte inseparável do todo, podemos, elevando nossa freqüência 
vibratória, imergir na consciência do Todo. Nesse estado holístico, teremos a capacidade do 
conjunto, não apenas do eu. Quanto maior for a sua facilidade de ficar nesse estado de 
ausência de ego, maior será sua evolução espiritual, e consequentemente, terá aumentada 
a sua capacidade como curador. 

Se você tem consciência que faz parte do Todo, passará a respeitar infinitamente mais 
os outros seres, pois saberá que cada um (um grão de areia, uma estrela ou outro ser 
humano) também é parte de você. 

 
 "O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que 

está em cima." (Hermes Trismegisto). 

 

ENERGIA VIBRACIONAL – TUDO É ENERGIA 
 
Mas afinal, o que é energia?  

Energia, segundo Albert Einstein, é uma força que lhe permite realizar um ou mais 
trabalhos e para este cientista do séc. 20, toda matéria é feita de energia, ou seja, tudo no 
universo é composto de várias manifestações de uma mesma coisa chamada energia. Os 
mais diversos tipos de energia, como a elétrica, a magnética, o chi, etc, tem graus 
vibracionais diversos fazendo com que pareçam ser emanações diferentes, mas não 
passam apenas de formas de energia, afinal quem não ouviu a máxima “nada se perde 
tudo se transforma”. Ë assim que funciona a energia eletromagnética. O melhor exemplo 
são as ondas de rádio, pois conforme o nº de hertz é a emissora que você capta. Ainda não 
compreendeu? Passemos, então aos detalhes. O magnetismo se propaga em raios ou 
ondas, como a experiência que Leonardo Da Vinci fez jogando pedras na água e 
observando as ondas que a matéria (água) em movimento causavam. Deduziu deste modo 
que o som (vibração, hoje já sabido que é a vibração das partículas de ondas e é medido é 
Angstrons, medida também usada pelos radiestesistas) e a vibração, o “tremer” do som, 
(mesmo que, as vezes, inaudível para os nossos ouvidos) das partículas movimentadas é 
medida em hertz. Para que todos estes dados? Para você saber que o homem é um ser 
eletromagnético que emite ondas de energia e estas causam alterações no meio em que 
vivem, como o aparelho de ultra-som. E a intervenção de diferentes vibrações num campo 
em que a energia está desequilibrada para fins de cura, tendo como conseqüência o 
retorno ao seu equilíbrio normal foi chamada pelo prof. Dr. Richard Gerber de Medicina 
Vibracional. 
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Nas suas palavras: “Albert Einstein provou aos cientistas que energia e matéria são 
duas manifestações diferentes da mesma substância Universal. Esta energia Universal é a 
energia ou vibração básica, da qual todos nós somos constituídos. Assim, a tentativa de se 
curar o corpo através da manipulação deste nível básico energético ou vibracional da 
substância pode ser chamada de medicina vibracional.” 

 
Na nova visão holística, este conceito se torna bem mais abrangente. Pois neste 

novo conceito, energia é absolutamente tudo. Hoje já foram identificados muitos tipos de 
energia: a energia solar, radioativa, indutiva, elétrica, atômica, térmica, luminosa, plásmica, 
cósmica, vital e outras. Também foi descoberto que toda ou qualquer energia é 
manipulável, ou seja, você pode direcioná-la e transformá-la. Uma fonte de energia 
luminosa pode ser canalizada por um cristal e se transformar num lazer com aptidões e 
características diferentes da primeira. O nosso interesse se restringe ao estudo de dois 
tipos de energia: a vital (ki) e a cósmica (rei). A primeira é a energia responsável pela 
manutenção da vida, sendo ela animal, vegetal, mineral ou telúrica. E a segunda é o que 
muitos chamam de energia onírica, espacial, Cósmica ou Chi do Céu (para os chineses). A 
energia vital na sua camada mais densa pode ser vista através das fotos Kirlian ou através 
de uma filmadora com sensor áurico de baixa captação vibracional. O grau vibracional 
humano varia de 6 à 7 hertz. 

 
Quando alguma desarmonia ocorre nos campos energéticos somente uma 

intervenção interna – autocura, ou externa, terapia de uma energia (agulhas, calor, 
bioenergética, Feng Shui, homeopatia, floral, etc) equilibradora ou de grau vibracional sutil 
(Reiki, Chi Kung, cura pânica ou outras técnicas energéticas) poderá harmonizá-la 
novamente e com esta interferência é que se dá a cura. Esta energia cósmica de alta 
vibração (acima de 20 Hertz) 

 Tem suas características próprias e somente pode ser sentida ou percebia, mas não 
vista pelos olhos humanos. 

Nós emitimos ondas? Com certeza. 

Qual é a diferença entre uma espécie de energia curativa e outra?  
A diferença está na densidade, ou seja, no tipo de onda que emana. Quanto menor a 

onda mais densa a energia, quanto maior a onda menor a densidade, e assim como os 
raios do sol se desfragmentam em cores quanto passam pela chuva, criando o arco-íris, 
também as ondas tem suas cores definidas pelo tamanho da onda que emitem, ou seja, 
quanto mais para tons de vermelho e terra mais densa a energia, e mais leve ou sutil esta 
será quanto mais violáceo for seu tom mais sutil ela será. 

Cada tipo de energia se adapta a um problema, assim como cada especialidade da 
medicina trata uma doença. Não podemos rotular, como por exemplo; quanto mais sutil 
mais eficaz será ou melhor, pois não é verdade. 

Para cada problema existe uma forma ideal de trabalho. Observe que você necessita 
de uma broca para furar um dente mas apenas de um bisturi para cortar a pele. Você 
necessitará de energias mais densas para tratar de falta de energia ou causar alteração nas 
camadas mais densas e utilizará energias mais sutis para trabalhos de reequilíbrio e nas 
camadas mais sutis dos seres. Também existem outras características que diferenciam as 
curas como a forma de canalização ou ativação. 
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DEFINIÇÃO DO REIKI 
 
 

O Reiki é uma técnica curativa milenar que é 
aplicada através da imposição das mãos. Reiki: 
uma palavra genérica japonesa, utilizada para 
descrever qualquer tipo de trabalho de Cura que 
utiliza a Energia ou Força Vital. Não é um nome 
exclusivo do Sistema Usui de Cura Natural, porém 
é comum chamá-lo assim no Ocidente. 
 
Para entender o Reiki, precisamos entender que 
todo o ser vivo é composto de vários níveis de 
Energia . O equilíbrio e a harmonia dessa energia é 
que gera a vida e a saúde. 
 
Usui criou o seu Sistema Usui de Cura Natural – 
Reiki, preocupado em criar um sistema de 

harmonização e cura simples, por meio da imposição das mãos, que, sem exercícios 
complicados ou longos treinamentos, pudesse recuperar, harmonizar e estimular a cura dos 
seres vivos. A energia oriunda desse processo é composta de duas partes, a saber:  
 
Rei -  Inteligência Divina manifesta. Matriz de tudo o que é. Gerencia o fluxo da energia Ki 
em todos os seres, fazendo-os retornar aos moldes originais, quando necessário. Notem que 
todos os seres tem, originalmente, a matriz correta do fluxo da energia Ki. Como temos livre-
arbítrio, o Universo permite que nos afastemos dessa harmonia, através de bloqueios 
oriundos de comportamentos, emoções e crenças danosas. Contudo, o mesmo Universo dá 
a oportunidade de obter novamente esse equilíbrio que gera felicidade, saúde e prosperidade, 
por meio da mudança interior. 

 
A energia Reiki é uma potente catalisador nesse processo. 
 
Ki -  Os japoneses chamam essa energia de Ki, os Chineses de Ch’i , Pitágoras de Fogo 
Central , Hipócrates de Fogo Interior , Mesmer de Magnetismo , os hindús de Prâna, Reich 
de Orgônio, na antiga União Soviética era chamada de Energia Bioplasmática , os judeus 
de Nefesh, os alquimistas de Fluido da Vida e tantas outras definições...  È oriunda do sol, 
e pode ser captada pela radiação desse astro, por alimentos frescos “in natura”, pelo ar, e 
em contato direto com uma pessoa harmonizada (canalizador). 
 
Veja que o Ki que compõe a Reiki não provém do terapeuta. Separamos as duas apenas 
para fins de explicação, pois a energia é uma só, com propriedades ímpares, ainda que seja 
o somatório de duas energias com propriedades definidas. 

 
 
 

REI - Energia Celestial, divina, que gerencia a dis tribuição do KI - Energia Vital.  
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A ATUAÇÃO DO REIKI  

 

 
O Reiki é uma energia Cósmica Universal enviada através da pessoa que está 

sintonizando (o Reikiano) . Sua forma de captação. Se dá por uma sintonização mental 
onde a energia Reiki entra pelo chakra coronário (cabeça), passando pelo chakra cardíaco 
(coração), sendo distribuída pelas mãos. 

 

Quando ocorre a aplicação de Reiki, há uma recomposição da energia vibracional 
(aura), do qual esta vibração faz a frequência ficar mais alta, limpando e reativando as 
células, o sistema imunológico, glandular, nervoso e digestivo. A energia flui em perfeito 
funcionamento, fazendo com que as frequências mais lentas, causadas pelas disfunções 
orgânicas emocionais, sejam revigoradas, dissolvendo e eliminando os bloqueios, 
promovendo então o equilíbrio e cura de um ser, em todos os seus níveis. Também ocorre 
a energização dos chakras (centros de forças sutis de energia), e é restabelecido um fluxo 
harmonioso de energia de forma gradual e uniforme. 

 O Reiki penetra no corpo físico e nos corpos sutis, iniciando a liberação de 
resíduos e recarregando os nadis (condutos energéticos que levam energias para os 
chakras) de energia vital, fazendo com que a mente e a alma estejam em completa 
harmonia e equilíbrio, para ter uma vida saudável e harmoniosa. 

 

O Reiki é uma técnica de grande simplicidade porém de muita eficácia, podendo 
complementar a todos os tipos de terapia ou tratamento de medicina alopática, 
homeopática, chinesa, ayurvédica, e diversos outros. 

 

Ele aprimora e amplia os efeitos positivos destas técnicas, sem qualquer efeito 
colateral ou contra-indicação. 

 

O Reiki serve tanto para a auto-aplicação como para o tratamento de outras pessoas 
em patologias físicas, mentais, emocionais e espirituais. Trata a pessoa como um todo, 
ativando o seu sistema de auto cura através da harmonização de todo o seu sistema. 
Permite que cada paciente e terapeuta, igualmente, possam entrar em contato com a 
globalidade do seu ser, sua essência humana e Divina, permitindo um processo de 
crescimento contínuo e permanente. Quando se aplica o Reiki, tanto o terapeuta como o 
paciente recebem a energia, ficando 30% para o terapeuta e 70% da energia para o 
paciente. Todo este processo ocorre sem perda de energia “Ki” por parte do terapeuta, pois 
a energia liberada não é do terapeuta e sim do Universo, portanto não há o menor 
desgaste para quem aplica Reiki. 
 
                                                                                                                                                                         

A somatização acontece quando absorvemos e retemos energia em forma de 
emoções negativas, que chegam até nosso nível celular. Para que o processo de 
somatização se interrompa, devemos identificar a fonte do padrão de condicionamento e 
revertê-lo, criando com isto, um fluxo equilibrado de energia nos órgãos, glândulas, 
tecidos, etc., revertendo o processo de somatização dos equilíbrios. 
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A doença é causada pelos conflitos internos e externos, e o Reiki traz a abertura da 
pessoa para si mesma, trazendo uma maior compreensão do seu universo, eliminando os 
conflitos e a partir do momento em que uma pessoa reassume seu bem estar e a sua 
ligação de amor consigo mesma, ela retorna ao seu estado original de equilíbrio e 
felicidade. A reação natural do corpo físico é, neste caso, o de se curar. A cura está dentro 
da essência Divina de cada ser, o Reiki cura e ascende esta essência curativa. 

 

Não é necessário acreditar no Reiki para que ele se propague ou faça efeito. Mesmo 
que não vejamos o sol num dia nublado ele estará emanando calor e luminosidade. O Reiki 
independe de nosso estado físico, mental ou emocional para agir, ele sobrepuja os 
desequilíbrios, atingindo nosso âmago. 

 
 

PARTICULARIDADES DO REIKI  
 
 
 

A energia Reiki é apolar, podendo assumir a polaridade que o paciente precisa. Além 
disso, ela é de alta freqüência, sendo que, literalmente, destrói os bloqueios energéticos que 
impedem a livre circulação de energia no corpo (geralmente a causa das doenças). Além 
disso, ela não provém do terapeuta, sendo que este não fica exaurido mesmo após várias 
seções de cura. Por incrível que pareça, o reikiano também é beneficiado pela 
energiaquando trata outras pessoas, pois a Reiki passa por ele para chegar ao paciente. 
Isso é conseguido apenas se a técnica for usada corretamente: não tentando controlar o 
processo de cura, deixando apenas a energia fluir e fazer o que for possível. 

Casos de reações adversas são raros, pois a Reiki não causa mal. O que pode 
acontecer é uma fase de adaptação ao novo estado, onde o organismo estará se 
reequilibrando, se reorganizando energeticamente em virtude da remoção dos bloqueios, 
mas isso geralmente dura pouco. Outras pessoas inibem a cura quando mantém padrões de 
vida desequilibrados, mesmo com a nova “visão” proporcionada pela energia Reiki. 

A Reiki não faz e nem fará parte de alguma religião. Qualquer pessoa, independente 
de credo pode praticá-la sem qualquer restrição. 

Crianças  e  idosos podem  ser excelentes curadores com  essa  técnica,  pois ela 
depende mais do amor incondicional que oferece o terapeuta do que conhecimentos teóricos 
acumulados por ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E BENEFÍCIOS  

 

 

Benefícios: 

 

� Reiki acalma, e provoca no organismo uma sensação de profundo relaxamento, conforto e 

Paz. 

� Reiki pode trazer-lhe uma clareza espiritual que antes não sentia. 

� Reiki oferece-lhe uma sensação de alívio emocional durante o tratamento que prolonga-se 

após a aplicação.  

� O Reiki ajuda no processo de libertação das emoções. 

� Ajuda no processo de cicatrização de ferimentos, fortalecendo o corpo para uma 

recuperação mais rápida. 

� Auxilia em processos de recuperação pós-operatório, acelerando sua recuperação e 

promovendo tranquilidade durante o processo. 

� Alivia o stress 

� Diminui ansiedade 

� Auxilia na cura de doenças como o câncer, reduzindo os efeitos colaterais e nocivos da 

quimioterapia. 

� Melhora a circulação sangüínia. 

� Diminuição dos gastos com remédios e os seus efeitos colaterais quando em consulta o 

profissional de saúde recomenda a redução do uso devido a diminuição dos sintomas e a 

cura. 

 

Experimente esses e diversos outros benefícios do R eiki. 
 
 
 

 Simplicidade e praticidade 
 
A beleza do Reiki está na sua simplicidade. Não requer meses de estudo nem mesmo uma 
compreensão intelectual distinta. O Reiki se encontra ao alcance de todos, inclusive crianças, 
anciãos e pessoas doentes. Não existe limite de idade, nem de condição prévia e seus níveis 
podem ser passados em apenas algumas horas. 

 
Durabilidade 

 
Basta uma sintonização e estará disponível ao novo praticante de Reiki pelo resto de sua 
vida a todo momento que necessitar e achar necessário. 
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 Universalidade e atemporalidade.  
 
Ao contrário das terapias mais conhecidas, onde há obrigatoriedade do contato físico, o Reiki 
pode ser aplicado tanto no local, como também a distância. A energia Reiki atua em outras 
dimensões de espaço tempo já estudadas pela física quântica onde a distância física deixa 
de ser um atributo fundamental, desta forma pode ser enviado para um trauma do passado, 
reprogramando o dano emocional, bem como pode ser programado para atuar em um evento 
futuro. E também a energia pode ser enviada para diversos lugares, tudo isso a partir do nível 
2. 

 
Equilíbrio e desbloqueio energético.  

 
Equilibra energeticamente os chakras, e os corpos sutis, bem como remove bloqueios dos 
canais de circulação de energia. 

 
Diversidade 
 

Pode ser aplicado nos reinos animal, vegetal e mineral. 
 
 Holístico  
 
Atua na totalidade do ser; nos corpos; físico, emocional, mental e espiritual, equilibrando, 
restaurando, aperfeiçoando e curando todos os corpos, criando para o ser um estado de 
harmonia. 

 
Sem polaridade  

 
A energia é única, de tripla atividade, pois encerra em si mesma a polaridade positiva Yang, 
a negativa Ying e a neutra. Quem determina o que vai receber é o receptor. Por isso a 
variação de sensações durante as aplicações, como quente, frio etc. 
 

 
Expansão da Consciência  

 
Expande a nossa conexão espiritual com o Criador, aumenta a compreensão dos mistérios 
da vida. Leva a prestar mais atenção em si mesmo, dando a oportunidade de discernir com 
mais clareza os obstáculos que você mesmo criou na sua vida. 
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AS ORIGENS DO REIKI  
 
 
 
O fundador do Reiki como sistema de harmonização natural é Dr. Mikao Usui,ele era, entre 
outras coisas, um monge budista. 

Nasceu no Japão em 15 de agosto de 1865, numa pequena Vila designada Taniai, 
Distrito de Yamagata, prefeitura de Gifu. 

Segundo as investigações de Frank Arjava Petter, reveladas no seu livro em parceria 
com Walter Lubeck e William Rand, “The Spirit of Reiki”, Usui estudou Kiko (a versão 
japonesa do Chi Kung – uma arte oriunda da China para melhorar a saúde através de 
meditação, exercícios de respiração e exercício em movimento) quando era jovem, num 
templo de Budismo Tendai, no monte Kurama, Norte de Kyoto. 

Nas práticas do Kiko usa-se a própria energia vital para a cura de outras pessoas, 
ficando o doador dessa energia, desvitalizado, algo que não foi do agradado a Mikao Usui e 
que terá feito nascer a semente daquilo que hoje conhecemos como Dr. Mikao usui 
Reiki. 

O criador do Sistema Usui Segundo William Rand (no mesmo livro), Usui viajou 
depois por todo o Japão, China e Europa em busca de conhecimento nas áreas da 

medicina, psicologia, religião e desenvolvimento espiritual. Numa dessas etapas, juntou-se 
a um grupo designado Rei Jyutu Ka, onde a sua formação acerca do mundo espiritual foi 
fortificada. Todo o intenso e continuado interesse no conhecimento teriam criado as 
fundações da incrível bênção que deixou à humanidade chamada Reiki. 

A sua formação e clareza mental ajudaram-no a conseguir um emprego como 
secretário de Shinpei Goto, então responsável de um Departamento de Saúde e Bem Estar 
e mais tarde Presidente de Kyoto. Aqui, Usui conheceu muitas pessoas influentes de todo o 
Japão tendo iniciado um negócio por conta própria com bastante sucesso. 

  

Em 1914, Mikao Usui decidiu tornar-se monge budista. 
Voltou, anos mais tarde, ao Monte Kurama, onde tinha estado a estudar Kiko quando 

era jovem. 
 
Usui iniciou então um retiro de vinte e um dias, onde jejuou, cantou, orou e meditou. 

No final do retiro de 21 dias em março de 1922, Mikao Usui teve a sua experiência de 
Satori (Iluminação) onde ficou sabendo de que forma utilizar energia para a cura sem ficar 
desvitalizado. 

Primeira constatação foi que, apesar de ter jejuado durante vinte e um dias, não se 
sentia faminto e nem esgotado. Tinha recobrado miraculosamente as suas energias. 

A segunda: ao descer a montanha para contar o ocorrido ao seu amigo abade, feriu 
seu dedão do pé. Impôs suas mãos sobre o ferimento e constatou, para sua surpresa, que a 
hemorragia e a dor cessaram instantaneamente. 

 
 
Ao pé da montanha, Mikao Usui parou num pequeno albergue e pediu uma refeição. 

Apesar do jejum ele comeu normalmente e nada sentiu. Esta lhe foi servida por uma 
menina que, pelo seu aspecto, percebia-se estar com muita dor de dente. Com o toque das 
mãos de Mikao Usui, a dor que afligia a menina desapareceu, Usui começou então a aplicar 
a energia em si próprio e depois na sua família. 

 
 
 
Criou em abril de 1922 a escola que ainda hoje existe, Usui Reiki Ryoho Gakkai em Tókio. 
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 Entrevistador:  “O que é Usui Reiki Ryoho ( Técnica terapêutica Reiki Usui ) ?” 
 

Mikao Usui : “A técnica objetiva, primeiramente, a saúde da mente e, 
secundariamente, saúde física para treinar e fortalecer a mente e o físico. Serve 
também para direcionar um caminho correto de vida.” 
 

(Trecho da única entrevista concedida pelo Mestre Mikao Usui) 
 
 
 
 
 

OS CINCO PRINCÍPIOS DO REIKI 
 
Durante os sete anos seguintes, Dr. Usui trabalhou curando doentes em um gueto de 

mendigos no Japão. Algumas pessoas que haviam sido beneficiadas pelo toque de suas 
mãos assumiram novos papéis em suas vidas, porém algumas retornaram à mendicância, 
não querendo novas responsabilidades. Entendeu, então, que curar o corpo é apenas uma 
parte do processo, e que a cura total só ocorre quando a energia atinge a mente, o corpo e 
o espírito. Mikao Usui diante deste fato sentiu a necessidade de criar as Máximas de Vida 
no Sistema Reiki, que são: 

 
 
 
 
 

1. No dia de hoje, não me preocuparei. 
 
 

2. No dia de hoje, não me aborrecerei. 
 
 

3. No dia de hoje, agradecerei minhas várias bênçãos e honrarei 
meus pais, mestres e amigos. 

 
4. Ganharei meu pão diário honestamente. 

 
 

5. Demonstrarei gratidão e bondade para com tudo o que é vivo. 
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É interessante notar a forma como foram abordados os temos; “só por hoje” olhando 

dessa maneira fica mais fácil atingirmos um objetivo e termos um melhor foco, se 
pensarmos nos objetivos a cada dia, a cada passo, a distância para cumprir parece menor 
e conseguimos ter mais ânimo a cada dia. 

 
 
 
 

Mikao Usui desencarnou em 9 de março de 1926 em Fukuyama. Seus discípulos 
passaram a difundir a técnica seletamente no Japão, só chegando ao Ocidente através de 
uma havaiana chamada Hawayo Takata (1900-1980) que se submeteu a um tratamento com 
Reiki devido a graves problemas de saúde (câncer). Depois de curada ela passou alguns 
anos no Japão para aprender a técnica com Chujiro Hayashi, um dos discípulos diretos de 
Usui. Voltando para sua terra natal passou a ensinar e divulgar o Reiki no Ocidente (1938).  
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HISTÓRIA DO REIKI – CHUJIRO HAYASHI  
 
 
 

Está escrito na última morada do Dr. Usui, na pedra memorial do 
túmulo que os seus alunos mandaram erguer, que o criador do Reiki 
terá ensinado mais de 2000 pessoas; tendo algumas delas chegado 
ao Nível que usui chamava de Shinpiden, aquilo que se conhece 
hoje como Mestrado de Reiki. No entanto dizia-se até pouco tempo 
no Ocidente (e ainda se conta em algumas escolas) que um dos 
sucessores de Mikao Usui teria sido Chujiro Hayashi, Hayashi era 
um oficial aposentado da Marinha que recebeu de Usui os 
ensinamentos de Mestre Reiki em 1925, com 47 anos. 

Hayashi abriu uma clínica de cura em Tóquio, onde terapeutas 
Reiki trabalhavam em grupo e iam também à casa de pessoas 
incapacitadas de se deslocarem à clínica. Uma das pessoas que 
recorreu à clínica de Hayashi para se curar, em Shina No Machi, foi 
Hawayo Takata. Hayashi faleceu com 63 anos, em 10 de maio de 

1941. Um dos modos de Hayashi adquirir terapeutas para sua clínica era fornecer o grau de 
nível um de sintonização em troca de três meses de ajuda não remunerada. 

Depois deste tempo ele ofereceria para os melhores estudantes o segundo nível em 
troca de um compromisso adicional de nove de meses. Aqueles que completassem esse 
ciclo teriam a chance de adquirir o 4º símbolo. Depois de um compromisso adicional de dois 
anos (o qual envolvia auxiliar Hayashi na sala de aula) eles aprendiam sintonizações e 
tinham permissão para ensinar. 

 
 
 
HISTÓRIA DO REIKI – HAWAYO TAKATA 
 

 
 
 

Hawayo Kawamuru (Takata, mais tarde) nasceu em 24 de 
Dezembro de 1900, numa família de cortadores de abacaxi, na 
Ilha de Kauai, Havaí, em Hanamaulu. 
Casou-se com o tesoureiro de uma plantação, SaichiTakata,  em 

1917; foram felizes e tiveram duas filhas. Saichi Takata morreu de 
um ataque cardíaco aos 32 anos, em outubro de 1930. Durante os 
cinco anos seguintes, Hawayo Takata, viúva e com duas crianças 
pequenas, passou a ter graves problemas de saúde entre os quais, 
esgotamentos nervosos. Diagnosticou-se também uma doença de 
fígado que exigia uma cirurgia, mas        devido     a     problemas 
respiratórios, o uso de anestésicos era contra-indicado. A sua 
saúde deteriorou-se tendo-lhe os médicosafirmado que sem uma 
cirurgia, ela não sobreviveria, mas, se praticada, ela morreria. 
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Mais tarde foi para o hospital Maeda, em Akasaka onde ficou internada por várias semanas. 
Foi marcada a cirurgia. A essa altura, foi também diagnosticada apendicite, um tumor e 
cálculos biliares. 

 
Na noite anterior à intervenção cirúrgica, Takata ouviu uma voz interior que disse: “A 

operação não é necessária”.Quando estava já na mesa de cirurgia, ouviu de novo a voz e 
questionou o cirurgião se não haveria outro método para a sua cura. 

O médico respondeu-lhe: 
“Sim, se puder permanecer no Japão o tempo necessário”. Falou-lhe então, sobre a 

clínica de Reiki de Chujiro Hayashi; Takata dirigiu-se logo para lá. Em quatro meses, estava 
completamente curada no nível físico, mental e espiritual. 

Takata ficou tão maravilhada, que pediu que lhe passassem os ensinamentos. De 
início foi recusada, não porque fosse mulher, mas porque era estrangeira. Hayashi não queria 
que o Reiki fosse praticado fora do Japão, naquele tempo, mas com a insistência de Takata, 
ele cedeu. 

Hawayo Takata, recebeu os ensinamentos de Reiki I, na primavera de 1936 juntando- 
se aos terapeutas que trabalhavam na clínica e, em 1937, recebeu os ensinamentos do Reiki 
II, voltando de seguida ao Havaí onde inaugurou a sua primeira clínica Reiki em Kapaa, 
sendo bem sucedida no seu trabalho. 

No inverno de 1938, Chujiro Hayashi visitou Takata e juntos empreenderam 
uma digressão no ensinamento e divulgação o Reiki. Ela recebeu os ensinamento do 
Shinpiden (Mestrado), em 21 de Fevereiro de 1938, tendo apresentado Hayashi nessa 
ocasião, a Sr. ªTakata  como Mestre / Professora e  sua sucessora.  Em 1939, Takata 
inaugurou o seu segundo centro de Reiki em Hilo. 

Graças a Takata, o Reiki espalhou-se então pelo Ocidente; depois do Hawai, o resto 
dos Estados Unidos da América e finalmente para o Canadá e Europa. Viveu até aos 80 
anos, apresentando sempre uma aparência jovial. Consta que formou centenas de pessoas 
no Reiki, homens e mulheres. Faleceu em 11 de dezembro de 1980. 

 
Quando o Reiki foi introduzido no Ocidente foram inseridas algumas alterações na 

história para que o Reiki se espalhasse por todo o planeta, tal como Mikao Usui desejava, 
principalmente devido ao conflito Japão Estados Unidos que existia na época. 

 
 
 
REIKI E COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA 
 
Pesquisas recentes comprovam efeitos benéficos e até encontram explicações 

científicas para o Reiki. Hoje em dia já existem diversos estudos sobre o assunto com 
trabalhos em teses de Mestrado e Doutorado por diversas instituições, e o Reiki já é ensinado 
em Universidades e em escolas conceituadas como o Senac. 

E não somente no Brasil, existem pesquisadores pelo mundo todo comprovando a sua 
eficácia e levando para a atuação em diversos hospitais pelo mundo (no final deste E Book 
temos uma lista de alguns hospitais pelo mundo que já utilizam) Recentemente, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) criou uma denominação especial para esses métodos: 
são as terapias integrativas ou complementares. 

Em um estudo efeituado pela Unifesp o psicobiólogo Ricardo Monezi testou o 
tratamento em camundongos com câncer. “O animal não tem elaboração psicológica, fé, 
crenças e a empatia pelo tratador. A partir da experimentação com eles, procuramos isolar o 
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efeito placebo”, diz. Para a sua pesquisa na USP, Monezi escolheu o Reiki entre todas as 
práticas de imposição de mãos por tratar-se da única sem conotação religiosa. 

 
No experimento, a equipe de pesquisadores dividiu 60 camundongos com tumores em três 
grupos. O grupo controle não recebeu nenhum tipo de tratamento; o grupo “controle-luva” 
recebeu imposição com um par de luvas preso a cabos de madeira; e o grupo “impostação” 
teve o tratamento tradicional sempre pelas mãos da mesma pessoa. 
 
Os animais foram avaliados quanto a sua resposta imunológica, ou seja, a capacidade do 
organismo de destruir tumores. Os resultados mostraram que, nos animais do grupo 
“impostação”, os glóbulos brancos e células imunológicas tinham dobrado  sua capacidade 
de reconhecer e destruir as células cancerígenas. Segundo Monezi, essa energia produz 
ondas físicas, que liberam alguns hormônios capazes de ativar as células de defesa do 
corpo.  
 
O Mestre em Reiki Johnny De' Carli grande divulgador do Reiki no Brasil demonstra também 
a comprovação do Reiki na diminuição dos níveis de stress utilizando o programa freeze- 
frame 2.0 que é um programa utilizado pela Nasa em seus funcionários para medir os níveis 
de stress no ambiente de trabalho para prevenir possíveis falhas. No vídeo ele demonstra 
como em menos de 10 min o corpo reage ao Reiki diminuindo os níveis de stress medidos 
quase que imediatamente. 
 
Existe outro estudo também feito em 2011 em que uma sessão de Reiki em enfermeiras 
diagnosticadas com síndrome de Burnout e foi comprovado os efeitos benéficos sobre a 
concentração de apenas uma sessão. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos 
imediatos na imunoglobulina - A - salivar. 
 
Foi realizado ensaio clínico randomizado duplo-cego e placebo controlado, com desenho 
cruzado. Dezoito enfermeiras (idade entre 34 e 56 anos), com síndrome de Burnout, 
participaram do estudo. As participantes receberam tratamento com Reiki ou Reiki falso, de 
acordo com a ordem estabelecida, através da randomização em dois dias distintos. 
 
Conclui-se que uma sessão de Reiki de 30 minutos pode melhorar de forma imediata a 
resposta de IgAs e da pressão arterial diastólica em enfermeiras com síndrome de Burnout. 
Esses e muitos outros estudos já foram realizados e como falamos anteriormente o Reiki já 
vem sendo utilizado em diversos hospitais pelo mundo, todos os estudos foram realizados de 
forma independente, infelizmente não vemos interesse de organizações particulares 
realizarem esses tipos de estudos, acredito que devido à natureza do Reiki que é livre, não 
teria como “patentear” ou gerar algum monopólio especulativo com o Reiki, então de forma 
independente esse sistema de cura natural está alcançando os mais distantes setores da 
humanidade ligados a cura e reequilíbrio, levando a uma recuperação mais humanizada. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



22 
 

O PROCESSO DE SINTONIZAÇÃO DO REIKI.  
 
 

 
O Reiki diferencia-se de outros sistemas de cura 
natural devido ao processo de sintonização. 
 
O processo de sintonização energética, feito por 
um mestre devidamente habilitado, é uma 
cerimônia sacra. O contato com a energia universal 
é restabelecido através da ativação dos centros 
energético superiores (chakras), fazendo com que 
nossa vibração e frequência aumentem e 
transformem-se, passando a níveis mais elevados. 
 
Com a sintonização, as mãos irradiam vibrações que 
fluem a partir da cabeça, quando estão em contato 
com áreas em desarmonia. As mãos estão aptas 
para tratar doenças agudas e crônicas. Este é o 
momento sublime de renascimento das faculdades 
curadoras em um indivíduo. 
 
Esse processo, além de ampliar nossa consciência, 
gera uma transformação em diversos níveis 
proveniente da elevação de nosso centro de 
equilíbrio energético, do Chakra do Plexo Solar para 
o Chakra Cardíaco ativando também esse centro. 

 
Com o chakra cardíaco ativado melhoramos o nosso sistema imunológico, nossa disposição 
energética por estarmos sempre em contato com essa energia. 
A sintonização ou iniciação pode ser comparada a uma sintonização de uma estação 
transmissora de rádio, ela nos sintoniza novamente com a Energia Cósmica Universal. 
Durante o processo de sintonização muitas pessoas relatam diversas experiências extra 
sensoriais e sensações de bem estar. 
 
A sintonização proporciona uma mudança benéfica na vida da pessoa como um todo, a partir 
do aprendizado do Reiki ela decide tornar-se uma curadora, de si mesma, das pessoas a sua 
volta e do planeta, é como se alguma parte do seu Karma fosse trocado pela oportunidade 
de ajudar o próximo e o planeta Terra, contribuindo assim com a elevação da Consciência de 
toda a humanidade de forma natural. 
 
O Mestre em Reiki é apenas  um canal, habilitado a realizar a iniciação de novos canais. 
 
 
A sintonização pode ser feita mesmo à distância, para a energia, o tempo e o espaço não 
possuem as limitações físicas que nós percebemos. A Energia é atemporal. Ela está em tudo 
e em todos ao mesmo tempo, muitos experimentos da mecânica quântica já nos mostraram 
essa possibilidade como o entrelaçamento quântico e o princípio da não localidade, e mesmo 
os aparelhos que usamos no dia a dia como, telefones celulares, rádio, etc nos mostram as 
interações energéticas. 
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“Analisando de forma simplificada, podemos imaginar o processo de sintonização assim: 
você encontra-se em uma casa desconhecida, o mestre Reiki leva-o a cada um dos cômodos 
e acende a luz, ou seja; a sintonização do Reiki “apenas” leva luz a determinados pontos da 
sua Consciência. Ao redescobrir esses potenciais esquecidos, abre-se um longo caminho de 
desenvolvimento de suas faculdades de cura. Cabe apenas a você trilhá-lo.” 
 
 
Seja bem vindo em nosso site e conheça os nossos cu rsos a distância onde você pode 
aprender essa maravilhosa técnica a partir do confo rto da sua casa, melhorar a sua 
saúde, usufruir de todos os benefícios e ainda comp artilhar essa energia com as 
pessoas que você ama. 
 
 
Acesse o nosso site: 
 
www.utanahterapiashotlisticas.wordpress.com 
 
 
Ou envie nos um email: 
 
utanaterapias@gmail.com 
 
Acompanhe as nossas promoções especiais, cursos com bônus extras e novidades. 
A missão é levar o Reiki para todo o mundo, levando mais saúde e qualidade de vida a partir 
de você mesmo, e de suas mãos.  
 
 
Sermos um Canal de Energia é uma experiência única e uma benção ! 
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A responsabilidade pela manutenção dessa perfeita harmonia energética é de cada um de 
nós, para que possamos ser canais adequados para essa energia. Convém seguir os cinco 
princípios do Reiki e manter uma vida saudável em todos os aspectos: alimentação, 
sentimentos, remoção de vícios e comportamentos negativos como raiva, ciúme, posse, fúria 
(entre outros). Parece fácil, mas exige muito esforço e disciplina. 
 
Um verdadeiro mestre de Reiki recebe uma série de transmissões de energia e está apto a 
sintonizar, aplicar e ensinar aos outros. É simplesmente alguém que escolheu aceitar em sua 
vida a responsabilidade de passar aos interessados todo o conhecimento adquirido. 

 
A sintonização no nosso curso será feita a distância, quando você tirar todas as dúvidas e 
sentir-se apto, nós agendaremos a sintonização a distância, é um momento seu, permita-se 
estar em um lugar tranquilo durante esse momento, é um momento de conexão com você 
mesmo, com a sua essência, que irá sintonizar você com essa frequência Reiki, ampliando 
os seus canais de energia, ativando os chakras das suas mãos e amplificando essa energia 
em você. 
 
No curso a distância, no horário agendado para a sua sintonização permaneça por 
aproximadamente 20 min em estado de meditação, em um lugar tranquilo, pode-se colocar 
uma música suave e faça essa conexão consigo mesmo, observe sensações que possam 
surgir e intuições que vierem na mente. 

 
É um grande momento de conexão consigo mesmo. Você merece esse bem, permita-se. 
A sintonização a distância está baseada no mesmo princípio do envio do Reiki a distância 
que é aprendido a partir do nível 2. 

 
 
 

OS VINTE E UM DIAS 
 
 
Recomenda-se, que depois de cada sintonização em cada um dos três níveis, o estudante 
perceba o processo de purificação psíquica, pois a freqüência vibratória liberada do corpo 
físico e etérico podem causar um certo desconforto, à medida que ocorre a liberação 
/depuração / desbloqueio. Este processo pode levar cerca de vinte e um dias, como ensinavam 
a tempos atrás, 3 dias para cada chakra, mas observamos com o tempo que não existe uma 
frequência exata de dias, variando muito de pessoa para pessoa. 
A sintonização do Reiki, em qualquer nível, harmoniza nossos veículos da consciência, 
amplificando a freqüência vibratória que acelera os processos depurativos das energias 
negativas, transubstanciando-as para energias amorosas, que passam a tonificar nossos 
sistemas orgânicos. 
As mudanças vibracionais são rápidas, mas o ajuste leva de três a sete dias, para que esta 
energia se mova por entre cada um dos sete chakras principais, mesmo sabendo-se que a 
concentração/abertura ocorra principalmente entre o cardíaco e o coronário, os chakras 
inferiores se ajustam de forma simultânea. 

  Nos vinte e um dias posteriores a sintonização, recomenda-se a auto-aplicação do  
Reiki para facilitar a circulação energética. 
 
Alguns dos sintomas que podem ocorrer durante os vinte e um dias de purificação incluem 
sonhos, sensações estranhas, mudanças emocionais, mudanças físicas, desintoxicação, 
mudança de hábitos, desarranjos intestinais, gástricos, urinários, deixar de fumar, de beber, 
etc. Passando a pessoa a operar a partir de uma perspectiva de vida mais ampla.
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OS TRÊS PILARES DO REIKI  
 
 
 
O sistema de Reiki de Mikao usui tinha por base três pilares: “Gassho” (gáshô), Reiki-Ho 
(leidjirrô) e Chiryo (chiliô), cuja prática é extremamente valiosa na aplicação do Reiki. 

 
 
 
- Meditação Gassho  

 
Literalmente gassho significa “duas mãos que caminham juntas” e é uma forma de 
meditação. É recomendável praticá-la antes da aplicação do Reiki. 
É a primeira etapa de um tratamento de Reiki. 
Para praticar a meditação Gassho, sente-se com os olhos fechados e as mãos postas diante 
do peito, em prece. Concentre toda a atenção no ponto onde os dois dedos médios se tocam. 
Procure esquecer tudo o mais. Se pensamentos sobre o seu dia começarem a passar pela 
sua mente, apenas observe-os e veja-os afastarem-se. 
Não há nada a conseguir. Por isso, relaxe o quanto puder e em seguida volte ao ponto onde 
os dois dedos se encontram. 

 
 
 
- Reiji- Ho  

 
Reiji significa “indicação da energia Reiki”. Ho significa “técnica”. Este é o processo que 
prepara para dar um tratamento de Reiki. Ele envolve o uso do Gassho, uma pequena oração 
para o benefício do receptor e a focalização em nossa orientação intuitiva. 
É a segunda etapa de um tratamento Reiki completo. 

 
- Primeiro faça a meditação Gassho, mas somente por alguns minutos. 
- Faça um agradecimento ao Criador e peça para que a energia Reiki flua através de você. 
- Eleve suas mãos postas para junto de sua testa, com os polegares tocando o seu terceiro 
olho e peça que suas mãos sejam guiadas para que seja feito o que for melhor para o 
receptor. Não sabemos o que é melhor olhando de uma perspectiva mais ampla, portanto 
deixemos que a energia Reiki o faça por si mesma. 

 
O Reiki-Ho pode ser aplicado mais eficazmente quando o ego, por meio da meditação 

e observação, fica “desligado” temporariamente. Aparentemente o Reiji-Ho parece um ato 
intencional, mas na realidade nós desligamos da intenção e deixamos fluir a energia Reiki 
com gratidão, sendo assim a forma mais eficaz, sem se apegar aos resultados eles aparecem 
naturalmente. 

 
- Chiryo  

 
Significa tratamento e é o terceiro pilar do Reiki. 
Sabemos hoje que Mikao Usui utilizava o Reiki de forma flexível e intuitiva. 
Segundo ele, devemos contar com a intuição para orientar-nos. No Reiki tratamos a pessoa, 
não a doença. Isto faz de cada receptor único, pois as necessidades de cada um são 
diferentes. 
A intuição é um poderoso instrumento de melhoria de uma sessão de e da qualidade de vida.
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O REIKI COMO UM PRESENTE PARA A HUMANIDADE 
 
Devido a determinação de alguns seres humanos a humanidade já recebeu verdadeiros 

tesouros no meio do caminho do seu desenvolvimento, a determinação, a insistência e 

perseverança são qualidades daqueles que conseguiram descobrir verdadeiras bênçãos para 

toda a humanidade, sejam elas científicas/tecnológicas, filosóficas ou espirituais. 

O Reiki é uma delas, que surgiu devido a determinação do Sensei Mikao Usui em descobrir, 

em saber como funcionavam as curas que ele conhecia através dos livros e escrituras 

sagradas. 

Ele foi buscar as respostas em todas as literaturas possíveis em sua época, soube de toda a 

teoria envolvida com relação as curas energéticas, porém faltava a parte prática, de como 

ativar essa energia, como fazer o toque ou mesmo a emanação de energias a distância 

atuarem diretamente no corpo físico ou mesmo nas emoções das pessoas reequilibrando-as 

emocionalmente, mentalmente ou fisicamente. 

Dedicou o seu tempo e a sua determinação a uma meditação para esse propósito, decidindo 

somente sair do seu estado meditativo quando encontrasse as respostas e foi aí que se retirou 

para meditação no monte Kurama no Japão, onde no 21° dia recebeu a sintonia energética e o 

conhecimento de como ativar e potencializar essa energia curadora e reequilibradora no ser 

humano, passando logo depois por diversas situações que comprovaram a eficácia de sua 

energia curadora. 

E assim surge o Reiki, uma bênção para a humanidade, como o próprio Mikao Usui chamava, “ 

o secreto método para atrair a felicidade”. Dizem que um dos motivos pelos quais o Reiki 

proporciona uma mudança benéfica na vida da pessoa como um todo, é que ela a partir do 

aprendizado do Reiki decide tornar-se uma curadora, de si mesma, das pessoas a sua volta e 

do planeta, é como se alguma parte do seu Karma fosse trocado pela oportunidade de ajudar o 

próximo e o planeta Terra, contribuindo assim com a elevação da Consciência de toda a 

humanidade de forma natural. 
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Nessa experiência de aproximadamente 15 anos com o Reiki só tenho a agradecer a 

oportunidade de poder compartilhar essa energia, observar as mudanças benéficas nas 

pessoas e ensinar esse sistema de cura natural. 

 

Resumindo: 
 

 
Reiki é uma arte que alia simplicidade, amor e eficácia, visando estimular a cura por 

meio da imposição de mãos. Essa técnica japonesa ensina transmitir uma energia harmoniosa, 
que leva o receptor a um estado de equilíbrio, podendo assim ter condições de eliminar seus 
traumas, liberar problemas físicos e energéticos, e a buscar efetivamente a sua evolução e cura 
de forma mais completa. 
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CAUSAS E FINALIDADES DAS DOENÇAS  

 
 
 

Tudo nesse mundo tem uma finalidade, até o que a princípio possa parecer ruim. 
A energia Reiki age em todos tipos de doenças, sejam elas físicas ou emocionais, sendo 

que na impossibilidade da cura, ela minimiza o sofrimento, tornando os processos menos 
dolorosos. 

Em essência, a doença é resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será 
erradicada exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Nenhum esforço que se destine 
apenas ao corpo pode fazer mais do que reparar superficialmente um dano, e nisso não há 
nenhuma cura, pois a causa ainda continua em atividade e pode, a qualquer momento, 
manifestar novamente a sua presença, assumindo outro aspecto. 

 
A doença, ainda que pareça cruel – uma punição de Deus – é, na verdade, uma ferramenta 
para nossa evolução, tendo em vista que ela que ela nos guia na direção de nossos defeitos. 
Se formos em busca de suas verdadeiras causas estaremos promovendo a cura e nossa 
própria evolução. Resumidamente, podemos dizer que apesar da dor oriunda desse processo, 
a doença pode nos fazer pessoas melhores e mais evoluídas, desde que encarada da forma 
correta. 

 
 
 

Não estou patrocinando a idéia de que a doença e a dor é bem-vinda. Absolutamente 
não. 

A questão que se ela aparece, é porque o Universo já tentou usar de outros meios para 
nos fazer evoluir, e não obteve sucesso. Dizem os espíritas: Quem não aprende pelo amor, o 
faz pela dor. Sejamos compassivos com todos os doentes e com nós mesmos, mas sem 
ignorar a verdadeira finalidade dessa situação. 

A medicina atual está fracassando pelo fato de ocupar-se somente dos efeitos, não das 
causas. Ela faz uso da alopatia que, apesar de ser uma ferramenta válida, gera efeitos 
colaterais muitas vezes mais desastrosos que a própria doença que se pretende combater. No 
futuro, inevitavelmente, os médicos deverão ter dois objetivos principais: O primeiro será o  de  
ajudar  o paciente  a  alcançar  um  conhecimento  sobre  si  e  apontar-lhe  os  erros 
fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências em seu caráter que ele teria a 
corrigir e os defeitos de sua natureza que têm de ser erradicados e substituídos por virtudes 
correspondentes. Esse médico terá de ser um grande estudioso das leis que governam a 
humanidade e a própria natureza humana, de modo que possa reconhecer em todos os que a 
ele acorrem os elementos que estão causando conflito entre a alma e a personalidade. Terá 
de ser capaz de aconselhar o paciente de como restabelecer melhor a harmonia requerida, 
que ações contra a Unidade (veja a definição de holismo) deve deixar de praticar e que virtudes 
necessárias deve desenvolver para eliminar seus defeitos. 

O segundo dever do médico será ministrar os remédios que ajudem o corpo a recobrar a 
força, auxiliem a mente a serenar-se, ampliem seu panorama e sua luta pela perfeição, 
trazendo, assim, paz e harmonia para toda a personalidade. Tais remédios existem na 
natureza, e foram colocados ali pela graça do Divino Criador para a cura e conforto da 
humanidade. 
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MANTENDO A BOA SAÚDE  
 

Para manter a boa saúde é necessário atender as necessidades: 
 

1.fisiológicas (sono, fome etc.) 
2.de segurança (estabilidade, ordem) 
3.de amor e fraternidade 
4.de estima (auto-respeito, auto-aprovação) 
5.de auto-atualização (desenvolvimento das capacidades) 
6.do espírito (desenvolvimento espiritual) 

 
 
 
 

Além disso, deve-se perceber que a saúde, a harmonia, a paz e a felicidade dependem 
de não colocarmos muita atenção no aspecto negativo de um acontecimento e sim de estarmos 
voltados principalmente para um nível além: para a realidade estável, criativa e construtiva – a 
nossa realidade interna e imortal. Veremos também que essa harmonia requer capacidade de 
aceitar as coisas como são e de perceber que por trás de tudo há uma bem maior. A partir daí 
podemos realmente transformar as situações. 

 
 
 
A prevenção e a cura acontecem quando localizamos o erro dentro de nós mesmos e 
suprimimos esse defeito por meio do cuidadoso aprimoramento da virtude que o destruirá; não 
combatendo diretamente o erro, mas desenvolvendo tanto essas virtudes opostas que ele 
chegue a ser varrido de nossas naturezas. 

 
 
 
 

OS MECANISMOS DE AUTOCURA  
 
 
 

Todos nós temos mecanismos de autocura muito poderosos, os quais corrigem os 
desequilíbrios assim que eles se manifestam, a não ser em situações de “enfermidades”. 
Quando você se corta, os mecanismos auto reparadores do organismo reagem de imediato. 
Se você pegar uma infecção viral, os glóbulos brancos de seu sistema imunológico trabalharão 
para combate-la. O corpo está em contínua busca de homeostase ou equilíbrio geral, e apenas 
adoecemos quando esse equilíbrio sofre perturbações de maiores proporções. Quando se 
aprende a equilibrar a energia vital, promove-se ao mesmo tempo uma probabilidade maior de 
evitar antes de mais nada, os desequilíbrios. 

O processo de autocura se dá num nível acima da consciência normal. 
Você não precisa ordenar a seus glóbulos brancos que ataquem os corpos estranhos, pois 
eles o fazem automaticamente. Dito de outra maneira, corpo sabe corrigir a maioria dos 
desequilíbrios que podem afetá-lo, caso se encontre em circunstâncias adequadas. Quando  se 
trata de ajudar terceiros, somos um canal de projeção das ressonâncias ou energias corretas 
para permitir-lhes que restaurem por si mesmos seu equilíbrio. Na prática, não se “cura” 
ninguém; tudo o que fazemos é ajudar os outros a curar-se a si mesmos. Lembre-se de que 
toda forma de cura deve ser feita como uma oferta, como dar água a quem tem sede. Não se 
deve obrigar ninguém a beber ou querer fazê-lo. Cada um tem seu caminho a seguir; para 
alguns esse caminho passa pela doença e pelo sofrimento para o despertar de uma 
Consciência mais ampla sobre a vida e também sobre aspectos emocionais, mas devemos 
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lembrar sempre que podemos escolher o caminho da auto observação que nos leva a uma 
compreensão maior de tudo nos ajudando a evitar o sofrimento. Algumas pessoas irão, por 
conseguinte, rejeitar os aspectos da cura que objetivarem remover os sintomas. 

 
 
 

COMO ATUA A FORÇA VITAL – O KI  
 

 
É muito importante o nosso entendimento de como atua o KI no ser humano holístico. 

Isso é particularmente importante na compreensão das causas das doenças e das medidas a 
adotar para se manter o equilíbrio interior. 

 

O nível mais denso do seu campo energético é o seu próprio corpo. A ciência afirma 
que o corpo é composto de átomos e moléculas unidos numa forma ou matriz particular que 
você pode reconhecer como sendo sua. Assim, você é predominantemente espaço, com cada 
um dos átomos que o constituem funcionando como um foco de energia. Todos temos 
Consciência do nosso eu físico, principalmente quando há desequilíbrios ou enfermidades, 
mas devemos também estar cientes que ele nos propicia experiências muito ricas e 
prazerosas. O corpo físico representa uma extremidade do espectro de energia que 
possuímos, ao passo que a outra extremidade é aquela parte de nós que geralmente se 
conhece como alma, eu espiritual ou eu Superior. Também se pode chama-la de “essência 
nuclear”, “centelha Divina” ou qualquer outra cosia que represente a energia interior 
motivadora da vida. Pode-se dizer que dentro da alma é que residem a sabedoria interior e a 
Consciência Maior, a orientação e a iluminação, quando a ela temos acesso. 

 
É possível medir as frequências de energia do corpo físico com instrumentos, mas não 
podemos ainda medir diretamente o KI do eu espiritual porque ele vibra num plano muito mais 
sutil. Todavia, podemos compreender os princípios que unem duas partes através de algumas 
analogias simples. 
 
 
A SINFONIA DO EU  

 
 
 

Poderíamos nos comparar a um piano, com 
as notas baixas representando o corpo e as 
altas, o Eu espiritual. A música Ocidental 
baseia-se numa escala de notas chamadas 
oitavas. Essas notas formam um grupo de 
ressonância   ao   qual   correspondem   a 
oitavas e timbres mais altos e mais baixos. 
Digamos que o corpo físico seja a oitava 
mais baixa e o espírito, a oitava mais alta. 
Na teoria da prática musical, quando se toca 
uma nota, as demais notas harmônicas 
também ressoam, assim a energia é 
transmitida através de todas as oitavas do 
piano. 
 

 
Em nosso caso, só há transmissão do KI, através das diferentes partes do nosso ser se 
houver harmonia. Sem ela ocorre necessariamente um colapso no fluxo do Ki. Isso quer dizer 
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que o corpo precisa estar em harmonia com as emoções, que precisam estar em harmonia 
com a mente, que precisa estar em harmonia com o eu espiritual para que o KI flua através 
de todo o sistema. 

 
 

A energia se transmite entre os dois pólos – o eu físico e o espiritual – exatamente da 
mesma forma, e assim se passa também com os demais aspectos do seu ser. Quando você 
pensa alguma coisa ou sente uma emoção, cria-se uma energia ressonante que se transfere 
através de todas as oitavas. É por isso que uma emoção muito forte pode dar uma sensação 
de dor ou prazer. Lembre-se da última vez em que sentiu uma emoção forte. Seu corpo pode 
ter reagido com lágrimas ou ter lhe dado a sensação de estar com um nó na garganta. 
Portanto, os padrões negativos de pensamento podem provocar desequilíbrios 
correspondentes no plano físico. 

 
Inversamente, também é possível que a mente e as emoções sejam afetadas pela 

ingestão de alimentos, drogas e outras substâncias. É como se, a todo o momento, houvesse 
uma sinfonia tocando nas partes que compõem seu ser. O importante é deixar que todas as 
suas notas soem em harmonia e acima de tudo, que toquem a música que realmente é você. 
Suponhamos que o seu Eu espiritual almeje dar expressão a algum dote de sua essência, 
como a pintura, a dança, etc. Entretanto, devido as pressões do dia a dia, você fica rejeitando 
a idéia de dar ouvidos a essa voz interior. A partir daí cria-se também uma tensão entre esses 
dois aspectos do Eu e a desarmonia resultante poderá resultar no futuro, em uma doença que 
afete o físico. Um dos resultados importantes no rumo da saúde e da realização interior é a 
descoberta dos próprios bloqueios. 
Todos nós dispomos do potencial para cultivar e usar nossas propriedades de cura e 
criatividade se estivermos abertos as possibilidades do que pode ser atingido. Todos nós 
dispomos do potencial para cultivar e usar nossas propriedades de cura e criatividade se 
estivermos abertos as possibilidades do que pode ser atingido. Assim, é preciso estarmos 
abertos e flexíveis, pois é bem fácil entrarmos em becos sem saída por causa de convicções 
muito fortes, idéias fixas ou crenças distorcidas. 
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A AURA HUMANA  
 

 
 
 
 

Tudo o que existe e se manifesta no plano físico, desde uma 
pedra, uma planta até os animais e o homem, possui 
também uma manifestação de energia mais sutil que pode 
ser chamada de campo energético. Os cientistas utilizam a 
freqüência da velocidade da luz como uma referência para 
designar o que é matéria física de energias mais sutis. 
Todas as manifestações físicas que podem ser 
percebidas com os cinco sentidos vibram numa freqüência 
abaixo da freqüência da velocidade da luz. Porém, o que 
podemos chamar de campo energético ou de aura são 
manifestações da energia que vibram numa freqüência 
acima da velocidade da luz e que não podem ser percebidas 
com os cinco sentidos. A aura é um campo de energia que 
circunda o corpo, protegendo-o como envoltório de luz. Este 
envoltório pode ir de poucos metros até alguns quilômetros 
em seres iluminados como Jesus e Buda. Além da 
extensão, a cor é determinante para se conhecer o estado 
emocional e de saúde de uma pessoa. 

Quando ficamos doentes a aura se retrai e a sua cor adquire tonalidades escuras, vibrando 
em frequências mais baixas, o que tende a agravar ainda mais nosso estado. 
Da mesma forma que age nos chakras, a energia Reiki age na aura, restaurando, limpando 
fortalecendo e protegendo. 

 
 
 
Hoje em dia já é possível visualizar o estado da aura através de um processo chamado 
Fotografia Kirlian. Atente para o fato de que uma fotografia Kirlian não é foto da aura, e sim o 
registro fotográfico de um fenômeno elétrico influenciado por ela e registrado em um filme 
comum. Através desta fotografia pode-se analisar o estado geral do paciente nos mais diversos 
níveis, e até diagnosticar doenças com vários meses de antecedência, pois os corpos 
energéticos precedem o físico. Isto permite adiantar o tratamento, evitando muitas vezes o 
aparecimento da enfermidade. 

 
A aura divide-se em sub-camadas, e que cada uma destas está relacionada a uma a 

uma função específica. Elas se interpenetram e cercam umas às outras de forma 
sucessiva. Cada uma se compõem de substâncias mais finas e de vibrações mais altas à 
medida que se afasta do corpo físico. Também chamamos essas subdivisões da aura 
humana em corpos 
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OS CHAKRAS  
 
 

Os chakras são os centros captadores, armazenadores e distribuidores de energia vital 
(prana) do nosso corpo. A palavra chakra vem do idioma sânscrito e significa roda ou círculo. 
Existem milhares de centros de força distribuídos pelo corpo, os quais são interligados por 
canais energéticos chamados nadis. Em sânscrito, nadi significa tubo ou vaso, correspondem 
aos canais de energia muito utilizados na cupuntura. Os nadis formam uma imensa malha 
energética que leva o prana para todos os pontos do corpo e, segundo textos clássicos do 
Oriente, existem ao todo setenta e duas mil nadis. Os nadis desempenham uma função 
importantíssima, pois sem essa distribuição de prana em nosso corpo não teríamos energia 
para desempenhar nenhuma das funções vitais que sustentam nosso organismo. No sistema 
energético do homem, os chakras agem como estações receptoras, transformadoras e 
distribuidoras das diversas freqüências do prana. Absorvem energias vitais do meio ambiente, 
do Cosmos e das fontes básicas de toda e qualquer manifestação de vida e transformam-nas 
em freqüências necessárias aos mais variados setores de todos os corpos do ser humano 
(desde o físico até o mais sutil), para sua manutenção e desenvolvimento. Essa transferência 
energética é feita através dos nadis, sendo que também existe o movimento contrário, ou seja, 
os chakras irradiam energia para o ambiente. 

Apesar do grande número de chakras existentes, os principais são sete e se encontram 
dispostos ao longo da coluna vertebral e na cabeça. Seus nomes em sânscrito são: Muladhara, 
Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. 

Estes chakras se assemelham a pequenos discos de quatro ou cinco dedos de largura, 
cada um possuindo brilho próprio, e giram vertiginosamente em sentido horário (a aparência 
depende do estado evolutivo da pessoa, e de sua saúde em geral). Cada um deles possui uma 
cor específica e um mantra, isto é, um som semente, ao qual responde quando é devidamente 
estimulado. 

São representados como se fossem flores abertas com um número definido de pétalas. 
Sobre elas aparecem inscritos fonemas do alfabeto sânscrito, os bijas menores, que 
representam as manifestações sonoras do tipo de energia de cada chakra. Dessa forma, cada 
fonema estimula uma pétala definida de um chakra. 

 
Os chakras podem sofrer lesões, como fissuras e obstrução. Podem ficar “”obstruídos” e 

desequilibrar totalmente uma pessoa. A energia Reiki alinha e restaura o equilíbrio dos 
chakras, harmonizando-os para que possamos receber energia da natureza, através do ar, 
da água, da terra, do sol e das pessoas.. 
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1- BÁSICO - MULADHARA CHAKRA - O nome muladhara significa, em sânscrito, o 
suporte da raiz. Esse chakra, que possui a cor vermelha, situa-se na base da coluna vertebral, 
entre os genitais e o ânus. Corresponde ao plexo sacro, na base da coluna, e está ligado às 
glândulas supra-renais, que segregam a adrenalina. É nele que está armazenada a energia 
ígnea conhecida como kundalini, cujo despertar e posterior caminho ascensional através dos 
chakras, leva o ser humano ao estado de iluminação suprema, também conhecido como 
nirvana (não é à toa que essa região é chamada sacra, que significa sagrada em latim). Este 
lótus aparece circundado por quatro pétalas e o  mantra (som) que ativa este centro é LAM. 
Sua função é a sobrevivência, sustentação e postura perante o mundo. Seu elemento é a terra 
e rege as pernas, os pés, os ossos e o intestino grosso. Equilibrando esse chakra, surge o 
desejo de experiências e informações agindo como força motivadora, um ímpeto básico para 
o desenvolvimento individual. 
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2 - SEXUAL - SWADHISTHANA CHAKRA - O nome swadhisthana significa, em 
sânscrito, o fundamento de si próprio. Esse chakra, que possui a cor laranja, situa-se na raiz 
dos órgãos genitais, quatro dedos abaixo do umbigo. Corresponde ao plexo prostático e está 
ligado às gônadas (glândulas sexuais). Este lótus aparece circundado por seis pétalas e o bija 
mantra (som) que ativa este centro é VAM. Sua função é a sexualidade e a criatividade, 
regendo nossas sensações, sentimentos e a aceitação do que o Universo nos oferece. Seu 
elemento é a água e rege os rins, sistema reprodutor, sistema circulatório e bexiga. 
Equilibrando esse chakra, adquiri-se a capacidade de usar a energia criativa e sustentada para 
elevar-se às artes refinadas e às relações puras, tornando-se livre da luxúria, ira, ganância, 
insegurança e ciúme. 

 
 
 

3  -  PLEXO  SOLAR  –  MANIPURA CHAKRA -  O  nome  manipura  significa,  em 
sânscrito, a cidade da jóia. Esse chakra, que possui a         cor amarela, situa-se na 

região lombar, acima do umbigo. Corresponde ao     plexo solar e está ligado   ao 
pâncreas. Este lótus aparece circundado por  dez pétalas e o bija           mantra (som) que 
ativa este centro é RAM. Sua função é a vontade, poder e modo como agimos e nos colocamos 
no mundo. Seu elemento é o fogo e         rege o sistema digestivo,  fígado, 
baço, estômago e   intestino delgado. O equilíbrio desse chakra trará a compreensão da 
fisiologia, do funcionamento interno do corpo e do papel das glândulas de secreção interna em 
relação às emoções humanas. A concentração no umbigo, centro de gravidade do corpo, 
impede a indigestão, constipação e todos os problemas da região intestinal. Consegue-se uma 
vida longa e saudável. Perde-se o egoísmo. A fluidez vinda pelo segundo chakra assume a 
forma de praticabilidade e organização. Atinge-se o controle da fala, podendo expressar as 
idéias de forma muito mais eficaz. O equilíbrio do Chakra Manipura é o serviço abnegado, isto 
é servir sem esperar recompensas e de forma mais equilibrada. 

 
 
 

4 - CARDÍACO - ANAHATA CHAKRA - O nome anahata significa, em sânscrito, o som 
não produzido. Esse chakra, que possui a cor verde, situa-se na região do tórax, entre a quarta 
e a quinta vértebra. Corresponde ao plexo cardíaco e está ligado ao timo, que é a glândula 
responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. Este lótus aparece circundado por 
doze pétalas e o mantra (som) que ativa este centro é YAM. É nosso chakra de doação de 
AMOR ao Universo. Seu elemento é o ar e rege o pulmão, coração, braços e mãos. Evoluindo 
através do quarto chakra, domina-se a linguagem, a poesia e todos os empreendimentos 
verbais, bem como os desejos e funções físicas. A pessoa torna-se senhor de si mesmo, 
ganhando sabedoria e força interior. As energias masculina e feminina ficam equilibradas, e a 
resolução das duas interagindo fora do corpo cessam como problema, pois todas as relações 
tornam-se puras. Os sentidos são controlados, e a pessoa flui livremente, sua vida passa a ser 
uma fonte de inspiração para os outros pois descobrem a paz e a calma em sua presença. 
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5 - LARÍNGEO - VISHUDDHA CHAKRA - O nome vishuddha significa, em sânscrito, o 
grande purificador. Esse chakra, que possui a cor azul, situa-se na garganta. Corresponde ao 
plexo laríngeo e está ligado às glândulas tireóide e paratireóide, que regulam o metabolismo 
do corpo. Este lótus aparece circundado por dezesseis pétalas e o mantra (som)  que  ativa  
este  centro  é  HAM.  Sua  função  é  a  inspiração,  a  criatividade  e  acomunicação. O seu 
avesso está diretamente relacionado com nossa vida profissional. Seu elemento é o éter, 
também conhecido pelo nome de akasha, e rege o pescoço e os ombros. O equilíbrio desse 
chakra produz calma, serenidade e pureza, voz melodiosa, comando da fala e dos mantras e 
a capacidade de escrever poesias. 

 
 
 

6 - FRONTAL - AJNA CHAKRA - O nome Ajna significa, em sânscrito, o chakra do 
comando. Esse chakra, que possui a cor anil (azul escuro), situa-se no intercílio, que é a 
região localizada entre as sobrancelhas (este é o famoso "terceiro olho", que os hindus 
destacam através do uso de jóias ou tatuagens no meio da testa).  Corresponde ao  plexo 
cavernoso e está ligado à glândula pituitária (hipófise), que é responsável pela segregação 
da endorfina (hormônio tranqüilizante que causa uma agradável sensação de bem-estar). 
Este lótus aparece circundado por duas pétalas e o bija mantra (som) que ativa este centro é 
OM. Sua função é a       sabedoria interior, controle, percepção, intuição e a clarividência. 
Não possui   elemento relacionado e rege os olhos e a memória. Equilibrando esse chakra a 
pessoa torna-se unidirecionada . Se torna sat (verdade) (cabe fazer uma observação de que 
SAT significa (verdade) e OM desde os tempos remotos foi sempre tido como símbolo 
máximo da perfeição. 

 
 
 

7  -  CORONÁRIO  -  SAHASRARA  CHAKRA -  O  nome  sahasrara  significa,  em 
sânscrito, o lótus das mil pétalas. Esse chakra, que possui a cor violeta, situa-se no alto da 
cabeça. Corresponde ao plexo cerebral e está ligado à glândula pineal (epífise), que é 
responsável pela produção de melatonina (substância que regula o sono e outros ritmos 
biológicos). Este lótus aparece circundado por mil pétalas, o que significa que para ele 
convergem mil nadis (dutos de energia). Rege o cérebro e não possui nenhum bija mantra 
(som) e elemento relacionado. Sua função é a espiritualidade e a iluminação. Este chakra só é  
ativado quando a energia  ígnea  conhecida  como  kundalini  chega  até  ele,  após  ter 
atravessado e ativado os outros seis chakras, fazendo com que a pessoa atinja o nirvana 
(iluminação e libertação). 

 
Portanto, o equilíbrio completo deste chakra se dá somente após todos os outros. 
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ALGUMAS PATOLOGIAS FÍSICAS E EMOCIONAIS LIGADAS AOS  
CHACKRAS  

 
 
 
     1-Básico  
 
    Expressão: Eu sinto fisicamente. 

Pressão  baixa,  cansaço,  Anemia,  circulação  deficiente  Medo,  timidez,  crise  de          
identidade, remorso, reserva, tormento, pouco vigor muscular, problemas no intestino      
grosso, raiva, sentimento de inferioridade, agressividade, intolerância,Introspeção, orgulho, 
auto-opressão, competividade  excessiva,  confusões  relacionadas  ao papel  cultural  ou  
sexual e impaciência. 

 
Cor: Vermelha 
Elemento: Terra 
Mantra: LAM 

 

2-Sexual  
 

Expressão: Eu sinto emocionalmente 
Cãibras, cólicas, desajustes menstruais, dificuldades no Desejo excessivo ou ausência de 
desejos sexuais, materialismo, Órgãos sexuais e bexiga. Rins, sistema circulatório, sistema 
reprodutor. 

 
Cor: Laranja 
Elemento: Água 
Mantra: VAM 

 
3-Plexo Solar  

 
Expressão: Eu penso 
Problemas   no   sistema   urinário,   sistema   digestivo,   Estresse,   fadiga   mental, 
pensamentos obsessivos, negligência. 
Intestino delgado, baço, fígado e estômago. 
Falta de concentração, incerteza, rigidez mental, preocupação excessiva, paranóia, 
falsidade, esquizofrenia, não aceitação de seu papel no mundo. 

 
Cor: Amarelo 
Elemento: Fogo 
Mantra: RAM 

 
 
 

 
4-Cardíaco  

 
Expressão: Eu amo incondicionalmente 
Doenças nos pulmões, coração, braços e mãos. Perdas, dificuldades de relacionar-se com 
ou outro, falta de amor, frieza emocional, solidão e pânico, está relacionado a capacidade 
imunológica. 
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Cor: Verde/Rosa 
Elemento: Ar Mantra: 
YAM 

 
 
 

5-Laríngeo  
 

Expressão: Eu quero eu realizo. 
Rigidez muscular na região do pescoço ou ombros, falta de criatividade, mágoas, 
dificuldades de expressar-se, problemas nas cordas vocais, laringite, faringite, e problemas 
no  sono gripes e resfriados constantes, sensação de nó na garganta. 

 
 
 

Elemento: Éter Cor: 
Azul Mantra: HAM 
 
 

6-Frontal  
 

Expressão: Eu aprendo e ensino universalmente 
Esquecimento, problemas de visão, uso de drogas e sentimentos de superioridade, de 
perseguição, uso da inteligência para o mal, manipulação, arrogância e ganância. 

 
Cor: Índigo Elemento: 
não tem Mantra: OM 

 
7-Coronário  

 
Expressão: Eu sei. Eu sou. 
Insônia, desordens no sistema nervoso, disfunções depressão, obsessão, ataques psíquicos, 
desorientação e formas sensoriais e dores de cabeça, formas negativas de pensamento. 

 
Cor: Violeta Elemento: 
não tem Mantra: não tem 
 

 
 
 

Existe uma inter-relação entre os chakras, estão todos interligados, as disfunções em um se 
refletem mais fortemente em outro, na seguinte ordem: Básico no Laríngeo Sexual no Frontal 
e Plexo Solar no Coronário. 
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PRINCIPAIS GLÂNDULAS ENDÓCRINAS  
 
 
 

As glândulas endócrinas estão diretamente ligadas aos chackrasUma série de 
atividades do organismo humano são controladas e estimuladas pelas glândulas. Existem as 
glândulas exócrinas, que liberam secreções para fora da corrente sanguínea (ex. sudoríparas, 
salivares, etc). 

As glândulas que lançam suas substâncias químicas na circulação sanguínea são 
chamadas de glândulas endócrinas. As principais são: Pineal, Hipófise, Tireóide, Timo, Supra-
Renais, Pâncreas , Gônadas. Estas liberam substâncias chamadas hormônios. 

Faremos uma pequena abordagem sobre as glândulas e seus hormônios: 
 

1.Pineal  
 

Alguns estudiosos afirmam que esta glândula não possui funções biológicas muito 
claras ou definidas. Outros afirmam que ela tem ligações com uma espécie de terceiro olho 
atrofiado, devido à existência de células semelhantes às encontradas na retina (olho). 

Apresenta-se em forma cônica, lembrando uma pinha, sendo maior nas crianças e 
menores nos adultos, maior que um grão de feijão/trigo, estando ligada à base do cérebro 
(junto a abóboda do 3º ventrículo).Existem na literatura informações de que ela governa as 
funções sexuais e o cérebro. Em geral na puberdade atinge o máximo de desenvolvimento 
funcional e estrutural. No campo da Espiritualidade, podemos afirmar que a evolução mental 
associada 
intimamente à evolução moral é determinante para a potencialização da glândula pineal, pois as 
pessoas possuem a mente regida por fortes emoções em nosso estágio evolutivo. Se o Espírito 
fosse responsável pela regência ou controle destas emoções, elas sempre seriam convertidas 
para o bem. Concentrar, meditar, harmonizar os pensamentos e emoções servem muito para 
ampliar as vibrações da pineal no campo da divinidade, promovendo a evolução do ser e a sua 
harmonia em sua expressão física. 
Está ligada aos chakras coronário e frontal. 

 
2. Hipófise  

 
Conhecida também como glândula pituitária, com um cm. de diâmetro, localizada na 

cela túrcica, na base do crânio, estando ligada ao hipotálamo pela haste ou talo hipofisário. 
Encontra-se dividida em duas partes a adeno-hipófise e a neuro-hipófise. 
É considerada a glândula de controle mais importante do organismo. Secreta hormônios 

que estimulam e controlam a função de quase todas as outras glândulas endócrinas. Favorece 
o crescimento e controla o equilíbrio hídrico do corpo. 
Está ligada aos chakras coronário e frontal 

 
 
 

3. Tireóide e Paratireóide  
 

É formada de dois lóbulos ligados entre si, de cor marrom, situadas diretamente abaixo 
da laringe, na parte anterior da traquéia, dividida em duas partes: Tireóide: produz hormônios 
que controlam o crescimento dos ossos e a taxa de metabolismo. A produção excessiva de 
hormônios da tireóide (hipertireodismo) leva a hiperatividade, enquanto que a falta deste leva 
à letargia. 



40 
 

Paratireóide : o hormônio produzido por esta glândula mantém os níveis de cálcio e 
fósforo no sangue e estimula a reabsorção óssea. Está ligada ao chakra laríngeo. 

 
 
4.  Timo  

 
Está situada na altura do peito, entre os pulmões e atrás do osso externo. Descendo 

sobre o coração, envolvendo-o na parte superior dos grandes vasos. Seu maior tamanho é 
alcançado na puberdade, perdendo com a idade sua estrutura glandular, sendo substituída por 
fibras e tecido adiposo. Algum resquício do tecido tímico persiste e a secreção de suas células 
permanece por toda a sua vida. 

Tem como função específica promover a defesa do organismo contra as infecções. É o 
órgão mais importante neste papel. Os órgãos linfáticos periféricos tais como os linfonodos e o 
baço, com linfócitos T imunocompetentes, são responsáveis pela imunidade celular. Está 
ligada ao chakra cardíaco. 

 
5.  Supra-renais  

 
Localiza-se acima de cada rim. As secreções produzidas regulam o equilíbrio de sais e 

água no organismo, mantém a pressão arterial, atuam sobre o sistema imunológico e regulam 
o metabolismo dos lipídios, das proteínas e dos hidratos de carbono. Os esteróides sexuais do 
córtex supra-renal têm um impacto mínimo sobre o aparelho reprodutor.Estão ligadas ai chakra 
do plexo solar. 

 
6. Pâncreas  

 
O Pâncreas secreta insulina, hormônio que regula a utilização de glicose pelo 

organismo. Uma deficiência na produção de insulina ou a inibição de sua ação sobre as células 
origina a doença chamada Diabetes Melitos, que se não for tratada em tempo hábil, pode 
ocasionar lesões nos olhos, nos rins, no coração e nas extremidades. 
Está ligada ao chakra umbilizal. 

 
7. Gônadas  

 
São glândulas sexuais, representadas no homem pelos testículos e na mulher pelos 

ovários. 
Os testículos são responsáveis pela produção do hormônio testosterona que determina, 

principalmente nos indivíduos que atravessam a adolescência, os caracteres secundários 
masculinos, maturação dos espermatozóides, desenvolvimento da libido, crescimento da 
musculatura e dos ossos. 

Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios estrogênio e progesterona. 
O     estrogênio atua no desenvolvimento do útero, além de estimular em adolescentes 
também as características sexuais secundárias e a libido. A progesterona prepara o útero para 
a gravidez, além de atuar no desenvolvimento das glândulas mamárias. 

Tantos os testículos como os ovários encontram-se sob controle dos hormônios 
gonadotróficos, do lobo anterior da glândula hipófise. 
Estão ligadas ao chakra sexual. 
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PRÁTICA REIKIANA – IMPOSIÇÃO DAS MÃOS  
 
 
 

Dentro das técnicas existentes, temos muitas ligadas ao toque, isso por que o toque 
das mãos com o corpo produz um efeito de ponte energética, que aumenta o fluxo de energia 
vital, o que restaura a malha magnética do corpo, por essa razão quando batemos algum ponto 
do corpo e levamos a nossa mão para o mesmo a dor passa com maior rapidez, isso por que 
as nossas mãos são condutoras de um forte fluxo energético, devido a possuir um importante 
Chacra em cada palma. Esse Chacra é um poderoso emissor de ondas telúricas e pode 
portanto ser programado e devidamente treinado para ser um emissor de ondas cromáticas de 
cura em qualquer técnica de cura. 

 
A imposição de mãos é uma ação intuitiva que todos os seres humanos praticam sem 

perceber, pois está dentro do nosso arquétipo esse tipo de ato, pois dentro da nossa estrutura 
psíquica e memória quântica, detemos o conhecimento das técnicas necessárias para 
restaurar o nosso campo magnético e curar o corpo. Lembrando que o nosso corpo humano 
possui ramificações do sistema nervoso central que são uma extensão direta do sistema 
Raquiano, por onde passam nossas terminações nervosas. Dentro dessas terminações 
nervosas passa uma energia que chamamos de Vital, que está ligada diretamente a energia 
da Kundalini e do chacra Coronário, onde temos ambos os pontos de revitalização energética 
do nosso corpo material. 

 
 
 
Não há posições exatas na técnica Reiki, pois a energia "busca" o desequilíbrio, porém há 
posições pré-definidas, próximas aos chakras.  

 
 

Podemos comparar a imposição de mãos com o regar de um jardim: O solo absorve a 
água (energia) que flui do regador (fonte). Você (canal) apenas sustenta o regador, mas nada 
flui de você.  

 
 
 

TRATAMENTO DE ANIMAIS COM REIKI  
 

 
Todos os animais podem receber Reiki e quando estão 
doentes costumam receber esta energia com muita 
gratidão. Podemos aplicar Reiki em todos os animais, 
principalmente nos domésticos como cães, gatos, 
pássaros, além de outros pequenos animais. Também 
animais de grande porte como cavalos e vacas se 
beneficiam com o Reiki também. Os animais são muito 
sensíveis, abertos e receptivos, não possuindo os 
bloqueios intelectuais que podem dificultar o fluir natural 
da energia. Eles sabem exatamente em que área de 
seus corpos a energia é necessária e normalmente se 
posicionam de modo a mostrar esse local. Além do mais, 

são eles que determinam a duração do tratamento.



42 
 

Podemos colocar uma das mãos no alto da cabeça e a outra sobre o pescoço; por traz das 
orelhas; sobre o peito, a barriga, as costas e os órgãos internos e também podemos tratar 
diretamente sobre os locais mais necessitados como uma pata machucada 

Geralmente a sessão de cura é diferente da sessão com pessoas adultas. A maioria dos 
animais, a não ser que estejam muito doentes, não tem paciência para ficarem quietos 
durante muito tempo. Em compensação eles tem a capacidade de absorver a energia 
muito mais fácil e rapidamente. 

Obs: Nos animais grandes ou perigosos, podemos dar o tratamento de Reiki a distância 
que podemos aprender no nível 2 de Reiki. 
 

 

PARÁBOLA DOS CAVALOS – CONFIE  

 

Era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado 
de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. 
Justamente nesta dia passou em sua rua uma cavalaria, que levava um potrinho incapaz 

de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, sabendo do desejo do menino, perguntou se 
ele queria o cavalinho. Exultante o menino aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do 
ocorrido, disse ao pai do garoto: “Seu filho é de sorte!” “Por quê?”, perguntou o pai. “Ora”, 
disse ele, “seu filho queria um cavalo, passa uma cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é 
uma sorte?” “Pode ser sorte ou pode ser azar!”, comentou o pai. 

O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. Desta 
vez, o vizinho diz: “Seu filho é azarento, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase 
adulta, e o potro foge!” “Pode ser sorte ou pode ser azar!”, repetiu o pai. 

O tempo passa e um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. O menino, agora um 
rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observa o vizinho: “Seu filho é de sorte! 
Ganha um potrinho, cria, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens.” “Pode ser 
sorte ou pode ser azar!”, responde novamente o pai. Mais tarde, o rapaz estava treinando 
um dos cavalos, quando cai e quebra a perna. Vem o vizinho: “Seu filho é de azar! o 
cavalo foge, volta com uma manada selvagem, o garoto vai treinar um deles e quebra a 
perna.” “Pode ser sorte ou pode ser azar!”, insiste o pai. Dias depois, o reino onde 
moravam declara guerra ao reino vizinho. Todos os jovens são convocados, menos o 
rapaz que estava com a perna quebrada. O vizinho: “Seu filho é de sorte…” 

 
 

A vida nos surpreende com o que vem depois, confie nos resultados. 
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LINKS DE REFERÊNCIA: 
 
 
Vídeo Johnny de Carli e utilização do reiki para diminuição do Stress, utilização do 
programa Freeze Frame 2.0: 
https://www.youtube.com/watch?v=VeXd6TFTIp0 
 
Estudo de utilização do Reiki em enfermeiras com síndrome de Burnout: 
http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/4423 
 
Dissertação de Mestrado de Ricardo Monezi, “Avaliação de efeitos da prática de 
impostação de mãos sobre os sistemas hematológico e imunológico de camundongos 
machos.” 
http://www.amebrasil.org.br/html/Disserta__o_de_Mestrado___Oliveira_RMJ.pdf 
 
Depoimento de Roberto Carlos sobre o Reiki: 
https://www.youtube.com/watch?v=XBBzqffTi7A 
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Clayton Damasceno dos Santos – CRTH – BR - 1133  

 
 
 
Terapeuta Reikiano e pesquisador em terapias holísticas há 15 anos, participou dos 
plantões de reiki no instituto A-Luz , espaço Mizar Cristal, clínica Sapientum e no projeto de 
Reiki na Unifesp, setor de transplante dos rins. Ministrou cursos e atendimentos na clínica 
Sapientum com Reiki e Magnified Healing. 

 

Gestor Ambiental, Técnico em Edificações e músico. 
Editor do blog Ecovida sobre sustentabilidade e qualidade de vida:  
 
www.blogecovida.blogspot.com 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/clayton.santos.9066 
 

 

Mestrado nos sistemas de Reiki:  
 

Reiki Usui Tibetano. 

Karuna Reiki. 

Tera mai Reiki 

Gendai Reiki Ho 

Kundalini Tantra Reiki 

Celtic reiki 

Ma Heo ´o Reiki 

Magnified Healing 

Cura maya 

Ama Deus 
 

Habilitado nos sistemas:  
 

Light Healing 
 

Hólos Vital ramaki 
 

Seminário “O Novo Homem” Merkabah - Ativação do corpo de Luz. 
 
 
Contato: 

 

Cel: (11) 98661-6752. 
 
 
E-mail:  utanahterapias@gmail.com 

 
Site:  www.utanahterapiasholisticas.wordpress.com 


