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DIREITOS RESERVADOS PARA 
Universo ou Você. 

 
Cópias, impressões, downloads, uploads do Livro Digital, dos Áudios e 
dos Vídeos são, não apenas permitidos, como também, incentivados. O 
objetivo desta obra é difundir o Reiki e todas as formas apresentadas 

pelo Universo para fazê-lo serão bem recebidas. 
 

 

Projeto Re.Vital(iz)Ação 
http://varno-kimonka.spaces.live.com/ 

 
Link dos arquivos de áudio e vídeo 

http://cid-79bcd44cc475345d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public 

 
Livro Digital 

Não impresso originalmente, mas disponível à impressão. 
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Em meus seminários costumo dizer que para você 

tornar-se um(a) reikiano(a), basta estar 3 minutos 
comigo. Este é o tempo que necessito para te sintonizar. 

 
Porém, ao você oferecer Reiki a uma pessoa ela 

poderá perguntar:  
- O que é Reiki?  
Então você responderá:  
- Eu não sei, mas meu 

mestre disse que é bom.  
Talvez esta pessoa não 

queira experenciá-lo. 
 

O objetivo deste livro e de 
um curso de Reiki é este. 
Possibilitar que você o apresente 
de uma forma clara e contribua 
para que um maior número de pessoas tenham seu 
padrão vibratório elevado. 

 
É também, possibilitar que você desenvolva a 

atitude de canal. 
 

O objetivo deste livro não é formar um curador. 
Pois eu não poderia fazer isso. Não somos curadores. 
Somos canais para que as pessoas acessem seu potencial 
curativo conforme a abertura, merecimento e necessidade. 

 
E se você tiver atitude de canal. A aplicação de um 

reikiano nível 1 terá o mesmo potencial da aplicação de 
um mestre em Reiki. Pois a energia que estará fluindo é 
a mesma. Uma energia essencial chamada ENERGIA 
CÓSMICA UNIVERSAL. O que difere um mestre de um 
reikiano nível 1 são as ferramentas que ele tem a 
disposição e sua experiência. 
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Após este livro 

somente a Iniciação/Sintonização Energética 
o(a) separa de ser um(a) reikiano(a) 

 
Obrigado 

pela oportunidade de 
contribuirmos com 

sua jornada. 
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HOMENAGEM AO 

REDESCOBRIDOR DESTA ARTE DE AMOR, 
TRANSFORMAÇÃO E CURA1 

 
 

 
MIKAO USUI 

 
A canalização de energia cósmica está disponível à 

qualquer pessoa que receber uma Sintonização Energética 
“Iniciação” de um mestre habilitado. Isso pode ser realizado 
em 3 a 5 minutos. 

 
Porém, para manifestar essa possibilidade, foram 

necessários anos de dedicação, abertura, entrega e amor de 
Mikao Usui em sua busca que culminou com o 
redescobrimento desta maravilhosa bênção. Esta arte de amor, 
transformação e cura1, que ele chamou de “REIKI”. 

Reverencio seu serviço à humanidade, tornando possível 
que esta dádiva chegue, cada vez mais, a um maior número de 
pessoa. 
 

NAMASTÊ. 
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SOBRE O LIVRO 
 
O que está sendo oferecido neste livro são bases para a 

construção de tuas práticas, de teu caminho. 
 
Não existem regras no Reiki. 
A maior característica do Reiki é a simplicidade – pois você 

poderá aplicá-lo da sua forma. 
 
Após seres Iniciado(a) no Reiki, ele estará disponível sempre que 

necessário. 
 
A atitude de canal é a atitude ideal – quando deixamos que a 

energia mostre o caminho, sem nos envolvermos no processo. 
 
Não há como errar no Reiki. 
Mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem a linguagem 

da energia e desejam algumas indicações, este livro contribuirá com 
sua jornada de aprendizado. 

 
Nele você encontrará o que ensinamos nos 4 níveis de Reiki – 

Sistema Ocidental. Desde a história do Reiki até os procedimentos de 
Iniciações. 

 
Todos os níveis serão tratados aqui na íntegra. 
 
O Reiki é Sagrado, mas não deve ser Secreto – ele pertence à 

Humanidade. 
 
Normalmente um seminário de Reiki tem a duração de 8 à 12h. 
Por mais clara que seja a apostila e a mensagem passada pelo 

mestre, muitas vezes restam dúvidas ao aluno sobre as práticas. Para 
esses casos, nossos vídeos servirão de complemento à esse 
aprendizado. 

 
Existem diversos sistemas de Reiki. Alguns pertencem ao 

Sistema Tradicional Japonês, outros pertencem ao Sistema Ocidental.  
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No que se refere ao Sistema Ocidental de Reiki. Poucas coisas 
diferem um sistema do outro. A essência é a mesma. 

Alguns sistemas dividem o aprendizado em 3 e outros em 4 
níveis. 

Alguns ensinam unicamente os 4 Símbolos utilizados pelo Sensei 
Usui. Outros ensinam também alguns Símbolos Tibetanos. 

Alguns ensinam o 1º Símbolo no nível 1, outros começam a 
ensinar os Símbolos à partir do nível 2. 

 
Todos esses sistemas são igualmente eficientes. 
 
As técnicas aqui ensinadas podem ser praticadas pelos reikianos 

sintonizados em quaisquer desses sistemas de Reiki. 
As técnicas de Iniciação/Sintonização Energética que 

apresentaremos aqui são as técnicas utilizadas pelo Sistema de Reiki 
Usui, Tibetano e Kahuna. Um dos sistemas que ensino. 

 
Um livro, ricamente ilustrado, demonstrando todas as 

técnicas. Além disso, acompanhado por vídeos com a 
demonstração dessas técnicas e áudio das práticas de 
contemplações e vivências. 

 
Quero deixar claro que as vivências e contemplações presentes 

neste livro não fazem parte do Reiki. Elas estão aqui para auxiliar na 
sua jornada, podem ser utilizadas, também, por pessoas não-Iniciadas 
em Reiki. As demais técnicas (técnicas de Reiki) só podem ser 
utilizadas por pessoas devidamente Iniciadas/Sintonizadas em 
Reiki. 

 
Este livro não substitui uma Iniciação/Sintonização 

Energética de Reiki.  
 
Nele você aprenderá todos os níveis de Reiki – embora 

estejamos sempre aprendendo e nossa jornada é o maior aprendizado. 
 
Porém, se você ainda não é reikiano, para que possas ter o 

benefício integral das técnicas aqui apresentadas, procure um mestre 
habilitado, para ser Iniciado/Sintonizado neste maravilhoso caminho 
de amor, transformação e cura. 
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Os Símbolos Sagrados aqui apresentados, só poderão ser 
ativados após a sintonia com eles. 

As técnicas de Iniciação/Sintonização Energética só poderão 
realizadas com sucesso após estares em sintonia com o nível de 

mestrado. 
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Varno 
Autor 

Embora meu interesse por técnicas que nos 
proporcionem a saúde e a cura1 tenha surgido em 
minha infância, somente na adolescência despertei para 
a ligação espiritual nela contida. 

O tato foi o sentido que desenvolvi mais facilmente. 
O toque sempre exerceu um fascínio sobre mim.  

 A massoterapia surgiu intuitivamente. Embora eu 
não “conhecesse” nenhuma técnica específica, desde a 
adolescência eu a pratiquei. Normalmente os receptores 
eram meus amigos e amigas. Obtive sempre resultados 
satisfatórios. Porém, para mim, ela era apenas um 
hobby.  

Passei então a ler, tudo o que tive oportunidade, 
sobre o assunto. Reuni informações sobre diversas 
técnicas de terapias de toque. Mas somente informação 
intelectual não bastava. Passei a praticar essas técnicas.  

 Foi nesse momento que despertei para o 
aprendizado. Coloquei-me em abertura para aprender 
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com cada receptor. Eles foram meus verdadeiros 
mestres.  

 Cada vez que eu contribuía para que 
alguém reencontrasse sua harmonia, sentia-
me como que, inundado de energia. Tamanha 
era a satisfação de servir.  

 Nesta época eu não compreendia como isso 
ocorria, pois, normalmente, quando tratamos alguém 
(sem sermos sintonizados em alguma técnica de 
Canalização de Energia Cósmica) cedemos/doamos parte 
de nossa energia, o que deveria nos desgastar. (É 
sempre necessário harmonizarmo-nos antes e depois de 
uma sessão). Porém hoje eu tenho conhecimento de que 
minha atitude sempre foi a de um canal, seguindo 
minha intuição eu deixava minhas mãos seguirem o 
fluxo, sem me apegar a técnicas. Desta forma eu não me 
envolvia com o tratamento e o que acontecia durante a 
sessão não era mérito meu e sim da abertura do 
receptor por conectar-se com a cura1.  

 Hoje, a Massoterapia Energética Reflexiva tem 
como acréscimo a Canalização de Energia Cósmica que 
está presente em tudo o que eu faço, 24 horas por dia.  

 Em 1989 redespertei na conexão que estas 
práticas têm com a espiritualidade. Nesta época comecei 
a amplificar o amor incondicional e o serviço.  

 Não existe nada mais gratificante que o ato de 
servir, ele nos mostra que “eu faz parte do Todo”.  

 Nossa existência está interligada com a existência 
de nossos semelhantes. A alegria de nosso irmão cósmico 
nos deixa alegre. Da mesma forma, o seu sofrimento 
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desperta nossa compaixão. Eu tentava, então, fazer tudo 
o que era possível para aliviar o seu sofrimento... 

 
...Até compreender o significado desta lenda 

chinesa:  
Um mestre encarregou seu discípulo de 

cuidar de um campo de arroz.  
No primeiro ano, o discípulo vigiava para 

que nunca faltasse a água necessária. O arroz 
cresceu forte, e a colheita foi boa.  

No segundo ano, ele teve a idéia de 
acrescentar um pouco de fertilizante. O arroz 
cresceu rápido, e a colheita foi maior.  

No terceiro ano, ele colocou mais 
fertilizante. A colheita foi maior ainda, mas o 
arroz nasceu pequeno e sem brilho.  

Então o mestre advertiu-o:  
“Se continuar aumentando a quantidade 

de adubo, não terá nada de valor no ano que 
vem. Você fortalece alguém quando ajuda um 
pouco. Mas você enfraquece alguém e pode até 
estragá-lo se ajuda muito”.  

 Autor desconhecido.  

Compreendi que muitas das situações pelas quais 
passamos são necessárias para o nosso crescimento e 
nossa evolução. Aprendi, então, a incentivar o receptor a 
participar de sua cura1 e desejar que sempre ocorra o 
que for necessário para ele.  

Quando desenvolvemos nossa consciência, 
passamos a perceber que muitas situações que 
considerávamos um castigo manifestam-se como uma 
bênção, pois muitas vezes é necessário passarmos por 
situações conflitantes para reconhecermos o que é 
realmente importante em nossas vidas. É nessas horas 
que nossa força interior se manifesta.  
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 Continuei fazendo a minha parte, mas, 
estimulando o receptor a despertar sua consciência para 
também fazer a sua parte. Desta forma uma 
transformação interior é obtida e as limitações deixam 
de existir. Somos capazes de transformar qualquer 
situação.  

 A meditação, então, passou a fazer parte de minha 
vida. Ela foi o veículo que escolhi para minha jornada de 
autoconhecimento e evolução espiritual. Ela apresentou-
se de diversas formas, levou-me a lugares que jamais 
imaginaria existir e apresentou-me à ferramenta mais 
preciosa e poderosa que conheci.  

Foi a meditação que me levou ao 1º seminário de 
Canalização de Energia Cósmica que freqüentei.  

 A partir desse momento a energia tomou novas 
dimensões, minha compreensão dela transformou-se 
completamente.  

As dádivas que recebi neste seminário levaram-me 
a outros mais. Estou, hoje, sintonizado em vários 
sistemas de Canalização de Energia Cósmica e, 
atualmente ensino:  

• Ki Mon Ka 
• Reiki Sistema Ocidental 
• Reiki Sistema Tradicional Japonês 
• Energia Karuna 

Porém tudo começou com o Reiki Usui Tibetano e 
Kahuna.  

A Canalização de Energia Cósmica é uma das 
maiores dádivas que recebi, além de proporcionar-me 
ferramentas de valor inestimável para auxiliar meus 
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irmãos cósmicos a reconectarem-se com a cura1 (pois, 
embora possa ser utilizada separadamente é também 
um ótimo complemento para qualquer outra terapia 
convencional ou alternativa e auxilia de forma 
incomparável qualquer forma de conexão com o Deus de 
nossa devoção, seja ela através da oração ou da 
meditação), descortinou-me novos caminhos em minha 
jornada espiritual.  

 A Canalização de Energia Cósmica possibilitou-me 
também contribuir com a harmonia do ambiente em que 
vivo. Pois através dela podemos promover a 
Harmonização Energética de Ambientes.  

 As possibilidades de servir tornaram-se mais 
amplas. A Canalização de Energia Cósmica me permite 
enviar a energia para grupos de pessoas, para regiões e 
também para o Planeta, assim, posso contribuir 
compassivamente para a elevação do padrão vibratório 
da Humanidade, do Planeta e do Cosmos.  

 Isto tornou-se possível para mim após a 
sintonização de nível 3A de Reiki Usui, Tibetano, Kahuna 
e Osho em maio de 2001.  

 Embora houvesse a possibilidade de fazer essa 
contribuição de forma impessoal, senti a necessidade de 
um trabalho voluntário mais direto, pois já fazia parte 
de um grupo de aprimoramento espiritual onde 
auxiliávamos nossos semelhantes a reencontrarem-se 
espiritualmente. Porém, agora, eu possuía ferramentas 
que possibilitavam uma atuação mais ampla, pois além 
do nível espiritual eu poderia auxiliá-los em níveis físico, 
emocional e mental.  

 Comecei, então, em junho de 2001 a realizar, 
semanalmente, encontros para Terapia em Grupo 
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através de Meditação e Canalização de Energia Cósmica. 
Esses encontros realizavam-se toda quinta-feira às 
20:30h.  

Em dezembro de 2003 o cosmos conspirou para 
que eu expandisse esse serviço. Agora os encontros são 
realizados toda segunda, terça, quarta e sexta-feira das 
14:00h às 18:00h com sessões (individuais ou em grupo 
conforme o nº de participantes) de Canalização de 
Energia Cósmica .  

 Como forma de agradecimento e serviço, além 
desses encontros, realizo sessões em que contribuo, 
diariamente, para a elevação energética Planetária e 
Cósmica.  

Esse serviço é realizado não apenas por mim, mas 
por milhares de pessoas, de todos os cantos do mundo 
sintonizadas com a Canalização de Energia Cósmica 
que, individualmente ou em grupos enviam a energia 
cósmica a todos os reinos e dimensões, para que todos 
aqueles, que estejam abertos e receptivos e, desejarem 
essa energia, a recebam conforme seu merecimento e 
necessidade.  

Eu participo desse serviço todos os dias às 7:00, 
13:00, 20:00 e 23:00h.  

 Foi em dezembro de 2000 que compreendi o 
verdadeiro significado da palavra devoção. Foi quando 
conheci o codificador do Sistema Devocional, que é um 
sistema de Canalização de Energia Cósmica para 
Transformação Interior. Novamente as dimensões de 
minha compreensão se ampliaram e as ferramentas 
fornecidas por esse sistema são inigualáveis.  
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 No início de 2003 comecei a elaborar uma apostila 
para que os freqüentadores de meus encontros obtivessem 
mais informações sobre as técnicas que praticávamos, 
porém, quando a apostila ficou pronta uma amada amiga 
convidou-me para transforma-la em um livro, foi assim que 
surgiu o livro PORTAL PARA HARMONIA Manual Prático 
de Meditação editado pelo Grupo Editorial Fronteira Oeste.  

Em 08/2004 em minhas pesquisas na Internet 
comecei a encontrar grupos que faziam um serviço 
semelhante ao meu. Resolvi, então, participar de alguns 
deles. Alguns desses grupos são destinados a 
compartilhar a energia cósmica com as pessoas que a 
solicitarem através de e-mails e outros, além desse 
serviço, são grupos de discussão, onde além da energia 
cósmica, compartilhamos nosso aprendizado.  

Inspirado nesses grupos, resolvi criar o 
Círculo_Energia_PPH, um grupo onde passamos a fazer 
esse serviço de uma forma um pouco diferente, onde 
não apenas enviamos energia para as pessoas que a 
solicitarem por e-mails, mas também, para aquelas que 
se conectarem com nosso grupo, onde estiverem, em 
determinados horários em que ativamos o CÍRCULO DE 
ENERGIA.  

Foi através de um desses grupos que encontrei 
minha amada Mestra de Reiki Claudia Giovani, após 
algum tempo de participação em um dos grupos no qual 
ela também faz parte, convidou-me a fazer o “Mestrado 
(nível 3B) de Reiki”. Desta Forma, em 26/01/2005 
concluí meu nível de mestrado e fui sintonizado “Mestre 
Reiki” no sistema Usui. Tibetano e Kahuna. O que tornou 
possível a mim, realizar seminários e, não apenas 
compartilhar, mas também transmitir essa dádiva aos 
meus semelhantes, formando novos reikianos.  
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 A cada etapa de minha jornada, fortaleceu-se a 
consciência de que estamos interligados ao universo. 
Isso nos faz compreender a responsabilidade que temos 
no momento que adquirimos essa consciência.  

 Quando conhecemos alguma técnica que pode 
contribuir para que nossos semelhantes se reconectem 
com a cura1, temos a responsabilidade de compartilha-la.  

 Por essa razão realizo palestras e oficinas de 
meditação para compartilhar meu aprendizado e fazer 
com que essa arte esteja disponível a um maior número 
de pessoas.  

 Meu aprendizado está no princípio assim como 
minha busca. Estou sempre aberto a novos 
conhecimentos, novas técnicas e, procurarei 
compartilha-los com todas as pessoas que o desejarem.  

Esta foi uma semente plantada pelo meu amigo e 
irmão reikiano Carlos Alberto de França Rebouças 
Júnior. Ele foi o primeiro a plantá-la, sugerindo que eu 
escrevesse um livro sobre Reiki. 

 
Assim como o bambu, ela passou um grande tempo 

submersa, para após o tempo necessário, vir à superfície. 
 
Foi assim que manifestou-se REIKI – SISTEMA 

OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 

O conhecimento não deve ficar oculto ou acessível 
à apenas poucos escolhidos, ele deve estar disponível a 
todos.  

O que eu tenho para compartilhar não me 
pertence, esses conhecimentos, essas informações estão 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
19 

disponíveis a todos que estiverem abertos e se 
dedicarem nesta jornada.  

Ao compartilhá-lo estou apenas fazendo a minha 
parte.  

Varno é meu nome cósmico, significa, protetor dos 
homens, defensor de humanidade. 

 1Cura – harmonia e equilíbrio em níveis físico, 
emocional, mental e espiritual.      
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MEU DESPERTAR PARA A VERDADEIRA MISSÃO 
 
Nossa vida acontece em ciclos, cada um tem um valor 

inestimável onde obtemos aprendizados igualmente 
valiosos. 

 
Quando estamos abertos, nos permitimos seguir o 

fluxo, sem expectativas, pois nem sempre (ou quase nunca) 
as coisas acontecem como esperávamos. Mas sempre 
acontecem como devem acontecer, às vezes demoramos 
um pouco para compreender o significado de cada 
situação. 

 
Em novembro de 2007 começou um novo ciclo que me 

levou à lugares abençoados que me presentearam com 
muitas bênçãos. Lugares que possuem uma energia 
maravilhosa, cada um possui uma freqüência que contribui 
com um despertar e todos eles despertaram algo em mim.  

 
Essa jornada levou-me à Canela e Atlântida/RS, 

Porto Seguro e Arraial D'Ajuda/BA e Itaipuaçú e 
Mauá/RJ e Mirantão/MG.. 

 
DURANTE ESSA JORNADA ENCONTREI 

DIVERSOS MESTRES, CADA UM ME PRESENTEOU 
COM DIVERSOS APRENDIZADOS. 

 
Alguns vieram vestidos de pessoas – pessoas que eu 

tratei e que me trataram, pessoas com quem conversei ou 
com as quais fiquei em silêncio. 

 
Outros vieram vestidos com diversas formas da 

natureza, que é farta nesses lugares em que estive. Ao 
observar e sentir os aromas, os sons, as texturas e, 
novamente o silêncio. Eles me proporcionaram, alem do 
despertar, algumas curas. 
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O silêncio sempre fez-me companhia e ensinou-me 
muito . Ele fez-me compreender o verdadeiro significado de 
cada ensinamento que recebi – para que a consciência se 
manifestasse. 

 
Durante esse processo, compreendi minha verdadeira 

missão e a importância de integrar-me com ela. Não 
esperar mais um momento apropriado para isso. 
Utilizando-o como desculpa para não dar mais esse passo 
que é essencial para que eu viva integralmente. 

 
Meu nome de registro é João Eduardo Ivaniski Fialho, 

sou grato por esse nome que foi amorosamente escolhido 
por meus pais e me acompanhará por toda a vida. 

 
Varno é meu nome espiritual. Nome que recebi em 

uma meditação e que compreendo faça parte desta 
missão. Ele representa o que Eu Sou. Portanto, EU SOU 
VARNO. 

 
Minha missão – MEU SEVA - é compartilhar meu 

aprendizado em terapias holísticas e espiritualidade 
através de atendimentos e cursos com todos os que 
estiverem abertos a isso. 

 
A TODOS QUE ESTIVEREM ABERTOS. 
 
Um aprendizado só tem sentido quando podemos 

compartilhá-lo. Desta forma ele é constante, se amplifica. 
 
Até o momento eu busquei fazer isso de outras 

formas. Sempre tive muito prazer em compartilhá-lo, cada 
prática me preenche de energia e aprendizado. Mas ainda 
havia limitações. Embora o amor estivesse sempre 
presente. 
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Muitas pessoas desejavam participar de algumas 
das atividades, mas encontravam um obstáculo em 
algumas -  O obstáculo financeiro. 

 
Isso interferia em minha missão.  
 
Agora, após esse novo despertar. Essa nova 

consciência. Encontrei, acredito, a forma ideal de cumpri-
la. 

 
Cada pessoa tem necessidades diferentes e elas 

devem ser respeitadas. 
 
A partir de agora. Minhas atividades à distância 

estarão disponíveis a todas as pessoas. E cada uma 
pagará por elas o que puder. Não mais colocarei preço 
nelas. Tanto atendimentos como cursos. 

 
Se você desejar que eu realize essas atividades em 

sua cidade, além desta contribuição voluntária, será 
necessário apenas que me proporcione o transporte e 
estadia. 

 
Agradeço ao COSMOS por esse despertar. 
 
Agradeço aos mestres que contribuíram com ele. Não 

citarei todos, pois foram muitos, mas citarei alguns que 
tiveram uma importância fundamental.  

 
Minha mãe, Rô, Wera Hanna, Rose, Getúlio, Clarissa, 

Marcela. Hedalvi, Neiva, Roseli, James, Ieda, Nicole, 
Edione, Lindaura, Vandeson, Jardson, Rosângela, Lu, 
Moema, ReNata, Cléo, Ricardo, Leila, Silvia, Lúcia, Jean, 
Vinicius, Bia, Juliana, Ailana(Ana Lia), Miguel, Flora, 
Henrico, Lenita, Carol, as demais pessoas que 
participaram de nossas atividades neste lugares, aos 
elementos e elementais que se fizeram presentes.. 
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Essa é a manifestação de UM NOVO CICLO. Esta é 
minha consciência neste momento. Estamos em constante 
evolução e mutação. Mas enquanto estiver com essa 
consciência eu a viverei integralmente. 

 
Todos que desejarem fazer parte desta jornada serão 

bem-vindos. 
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Wera Gasparoni 

Modelo 
PREFÁCIO 
  
Relutei durante 2 anos, para ter contato com a 

Energia Reiki. 
Mas um dia aconteceu. E foi Amor à primeira 

aplicação... não consegui mais parar de pensar na 
possibilidade de me tornar uma reikiana, peguei 
apostilas emprestadas, aprendi as posições e me auto 
apliquei durante 21 dias achando que só isso era 
preciso para ser uma reikiana. 

Engano meu. 
Mas neste meio tempo, resolvi fazer um curso dos 

mestres Ascensos. Lá tive contato com outras pessoas já 
iniciadas em Reiki. Uma amiga, Mestra em Reiki, 
ofereceu-se para me iniciar, mas não fluiu. Marcávamos 
e não acontecia. Não dei importância, e sintonizada com 
Os Mestres Ascensos, principalmente com meu Amado 
Saint Germain, comecei à enviar Energias de Cura e 
Amor a que necessitasse. 

Quando me dei conta estava fazendo aplicação de 
Reiki (ao menos acreditava nisso), com bons resultados, 
só que não sabia que estava usando minha energia Ki, 
resultado: ajudava às pessoas e ficava mal, pois estava 
ficando sem energia. 

Foi num desses dias que entrei na Internet à 
procura de alguém que fizesse Iniciação à distância. 
Minha Vida mudou à partir deste dia. 
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Encontrei  o Projeto Mãos de Reiki e o Círculo de 
Energia. E  não estava acreditando que havia um Mestre 
em Reiki que dava Iniciação à distância. E gratuita. 
Relutei, mas entrei em contato com este Amado Mestre 
João Eduardo Fialho. Que me respondeu de imediato, 
me explicando que eu estava usando minha energia e 
que eu não era um Canal da Energia Reiki. 

A partir daí o Amado João faz parte de minha vida, 
e agradeço ao Cosmos diariamente por conhecê-lo. 

Ele me enviou as apostilas para meu estudo e um 
tempinho depois marcamos a Iniciação. Hoje já sou nível 
3A em Reiki Usui, Tibetano e Kahuna e nível I em 
Karuna Ki. Dando passos decisivos ao Mestrado. Pode?  

Claro, quando se conhece o Mestre certo na hora 
certa... ele surge em nossa vida como por encanto. 

Meu Amado Mestre Varno é Encantador, Amoroso, 
de uma Luz grandiosa, sempre disposto a auxiliar com 
muito Amor e Dedicação... 

 Um certo dia recebi um e-mail do Amado João, me 
convidando à participar das fotos e filmagem do livro 
que ele resolveu criar com os ensinamento de todos os 
níveis de Reiki. Aceitei na hora. E começou nosso 
trabalho impregnado de Amor, Luz e muita Dedicação... 

Este ensinamento, tenho certeza vai revolucionar o 
mercado da literatura. 

É uma leitura de fácil entendimento, nível por 
nível, passo à passo e sem segredos. Da história do Reiki 
às Iniciações. Ilustrado com fotos e filmagem. E melhor: 
Feito com muito amor. 

Posso garantir que foi um trabalho com muita 
sintonia entre o Amado João, sua adorada esposa Rô, 
também mestra em Reiki e eu sou aluna e seguidora. E 
é claro, em sintonia com a Hierarquia de Reiki e Seres 
de Luz que tenho certeza participaram, desta criação 
nos iluminando. 

Foi um trabalho de muita Dedicação, Amor... e sei 
que o melhor de nós foi dado. 
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Agradeço ao Cosmos e aos Amados Mestres João e 
Rô por ter participado desta grandiosa obra. 

Wera Gasparoni 
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APRESENTAÇÃO 
 
Durante grande parte de minha vida ouvi dizer:  
 
“Quando o discípulo está pronto o mestre surge”. 
 
Talvez o fato de acreditar, realmente, nisso e pela 

minha confiança de que - quando realmente 
necessitamos de algo e nos dedicamos, persistimos em 
nossa busca, o Cosmos conspira ao nosso favor - tantas 
coisas maravilhosas tenham se manifestado em minha 
vida. 

 
Fui colocado, no momento certo, no lugar certo, 

conhecendo as pessoas que seriam fundamentais para 
esta busca. 

 
Embora a energia já fizesse parte de minha vida, 

através de outras práticas. O Reiki me foi apresentado 
no ano de 2000. 

 
Ele chegou pelas mãos de Antônio Carlos Izolan em 

18/11/2000. 
 
Desde que ele me foi apresentado, soube que ele  

se integraria à minha vida e seria a fonte de minhas 
realizações. Está presente 24h/dia. 

 
Durante minhas práticas, sempre me senti 

realizado, e estive sempre aberto para as bênçãos que 
me fosse apresentada. 

 
O mestrado manifestou-se em 25/01/2005 pelas 

mãos de minha amada mestra Claudia Giovani. 
 
Esse não foi o fim, e sim, o início de uma linda e 

amorosa jornada, pois o Cosmos conspirou para que 
viesse a transmitir meu aprendizado. 
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Cada página deste livro está impregnada de amor, 

o mesmo amor que me impregnou durante toda essa 
jornada. Pois a energia cósmica é uma energia amorosa, 
curativa e transformadora. 

 
Meu objetivo é transmitir a você esse aprendizado 

de forma clara e simples. Pois uma das características 
do Reiki é a simplicidade. 

 
Estamos sendo abençoados com cada vez mais 

técnicas de harmonização e cura em terapias holísticas. 
Entre elas, o Reiki. 

 
Não é por acaso que este livro chegou à tuas mãos. 

E me sinto honrado pelo Cosmos ter escolhido a mim 
para contribuir com sua jornada. 

 
Que o amor acompanhe sua jornada. 
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O DESPERTAR 
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O TESOURO OCULTO 
 
“Existia em certa região a crença de que um povo de grande 

sabedoria a habitara em tempos remotos e deixara um tesouro oculto no 
alto das montanhas. Afirmava-se que o homem que o encontrasse se 
tornaria o mais rico do mundo e que ninguém poderia roubar sua fortuna. 

De geração em geração mantivera-se a fé de que o encontro daquele 
tesouro atrairia ao lugar prosperidade e harmonia jamais vistos. 

Várias expedições foram empreendidas. Inúmeros rastreamentos e 
escavações foram feitos, todos em vão. Os anos iam passando e o tesouro 
ia tornando-se lenda. Havia naquela região um jovem muito amado por 
todos. Também para ele o tesouro parecia inatingível. E, bem sucedido em 
tudo a que se dedicava, era inexplicável o sentimento de vazio que sempre 
o acometia. Movido por imperiosa necessidade de refletir, passou a buscar 
quietude nas cercanias. 

No topo de uma montanha próxima dedicava-se a contemplar o Sol. 
Quase diariamente se dirigia àquele local para ver as luzes silenciosas do 
crepúsculo ou sentir o chamado à alegria do alvorecer. 

Após algum tempo, o jovem percebeu que sua insatisfação 
desaparecera. Um sentido de plenitude havia crescido em seu ser. Passou 
a observar, também, sempre que retornava da montanha, que algumas 
pessoas o aguardavam no caminho e eram tocadas pelo mesmo estado de 
paz. 

Numa tarde de primavera, quando a natureza se desdobrava em 
flores e o céu resplandecia azul, o jovem lembrou-se do tesouro, e os raios 
do Sol fizeram-no ver o grande legado que quase sem dar conta 
encontrara: pensamento luminoso para iluminar seus rumos, sentimento 
luminoso para iluminar seus contatos e ação luminosa para iluminar seu 
mundo. Dentro de si, onde ninguém pode tocar, estava tão procurado 
tesouro.” 

Fonte: BOLETIM DE SINAIS, nº 10, ano IV. Editora IRDIN 
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TERAPIA ENERGÉTICA 
 
À proporção que a ciência progride em relação ao 

conhecimento e funcionamento do nosso corpo físico, mais se faz 
necessário repensar e estudar o homem como um todo. 

A Medicina convencional vem alcançando fantástico 
progresso a cada dia, contribuindo de forma extraordinária para 
aumentar a qualidade da nossa expectativa de vida. 

O corpo humano, entretanto, precisa ser compreendido como 
um todo, incluindo significado das teorias recentes de Albert 
Einstein, já traduzidas no meio acadêmico, a fim de tratarmos o 
corpo humano de forma holística. 

As teorias energéticas vibracionais vem conquistando espaço 
na classe médica, em todo o mundo, a um número cada vez maior de 
profissionais médicos que procuram inteirar-se sobre o método 
Reiki, afim de canalizar a energia curativa para complementar o 
tratamento convencional. 

A terapia energética ou vibracional não substitui a Medicina 
convencional, assim como a Medicina convencional não substitui a 
terapia energética; cada qual atua em campos diferentes de um 
mesmo ser humano. Ambas coexistem e complementam-se no intuito 
de melhorar as condições de vida do ser humano no Universo. 

A Medicina é a ciência indicada para fazer diagnósticos; logo, 
consulte sempre o médico, siga as instruções dadas por ele, faça 
corretamente o acompanhamento médico para o seu caso e beneficie-
se com a terapia Reiki complementando, agilizando e integrando-se à 
sua cura. 

 
Johnny De’Carli. Reiki Universal 
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FATO CIENTÍFICO 
 
Albert Einstein elaborou a teoria do campo unificado, 

demonstrando a existência de uma energia que é a força diretora de 
todas as coisas do Universo. É o éter de Paracelso e dos antigos 
Rosacruzes. Através de equações matemáticas, unificou a força 
gravitacional e a eletromagnética em uma relação que explica muito 
do que vemos ao nosso redor, Segundo ele, a nível desse plano 
energético (etérico), que os cientistas modernos chamam de hiper 
espaço, o tempo e o espaço não se manifestam da mesma maneira 
que no plano físico, onde só existem por serem originados dessa 
mesma energia.  

Segundo ele, energia e matéria são manifestações diferentes 
dessa energia primordial etérica. Essa energia etérica é um ponto de 
liga subatômico, um meio que permite a metamorfose em contínuo 
movimento de partícula para onda e de onda para partícula. Einstein 
criou, assim, as bases científicas da Física Quântica.  

Diz Einstein que toda matéria é energia e que toda energia é 
constituída por fótons, que é uma das últimas partículas subatômicas 
descobertas pela física quântica. O fóton tem uma característica rara, 
se comparado com outras partículas subatômicas: ele se comporta 
simultaneamente como partícula e como onda. O fóton é luz, logo 
toda energia é luz, é vibração  

A.C.I. 
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O “KI” A ENERGIA VITAL 
 
O “KI”, energia vital, entra pela nossa inspiração, 

percorre todo o nosso corpo revitalizando todas as 
células em todos os níveis, e ao expirarmos, descarrega 
todo o estresse acumulado e energia estagnada, 
proporcionando uma harmonia perfeita.  

Porém através de nossos vícios, pensamentos 
negativos, alimentação inadequada, maus hábitos, vida 
atribulada, etc... acabamos deixando que se formem 
alguns bloqueios, que se acumulam em certos pontos 
energéticos, que podem ser comparados com as 
comportas de uma represa, prejudicando a livre 
circulação da energia vital, e em conseqüência 
manifesta-se uma desarmonia em níveis físico, 
emocional, mental e espiritual, que pode ser detectada 
através de certas atitudes como: preocupação, medo, 
raiva, tristeza, baixa auto-estima, stress, depressão, 
desânimo, etc...  

Devemos compreender nosso corpo de forma 
holística “total”, ou seja, não devemos dividi-lo em 
partes. A verdadeira saúde se encontra na harmonia em 
níveis físico, emocional, mental e espiritual.  

Já foi comprovado que na maior parte de nossas 
doenças no corpo físico, a causa encontra-se em nível 
emocional, mental e/ou espiritual. Tudo o que acontece 
em algum nível, reflete-se nos outros.  

Por isso devemos procurar manter essa harmonia, 
para que nossa energia vital flua livremente. E para que 
possamos estar em harmonia com o Cosmos 
compartilhando com a energia de todos os elementos do 
Universo.  

Como tudo é formado de energia, devemos ter 
consciência de que tudo está interligado, que 
interagimos com tudo e com todos ao nosso redor.  

Dessa forma podemos afetar e sermos afetados: 
pelo ambiente, pessoas e elementos que contatamos.  
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Devemos então mantermo-nos harmonizados para 
que essa troca seja positiva, e também para que 
tenhamos uma defesa caso entremos em contato com 
ambientes, pessoas ou elementos com a freqüência 
vibratória inferior.  

Para elevarmos nossa freqüência vibratória, 
podemos procurar as várias ferramentas que 
encontram-se a nossa disposição. Podemos mudar os 
hábitos que bloquearam o livre fluxo energético, assim 
como podemos acolher novos hábitos que nos auxiliem a 
equilibrá-lo.  
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REIKI 
 
Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital 

universal; atualmente, essa palavra está sendo utilizada para 
identificar o Sistema Usui de Cura Natural (Usui Shiki Ryoho) nome 
dado em homenagem ao seu redescobridor, Mikao Usui. 

 
Rei significa universal e refere-se à parte espiritual, à essência 

energética cósmica, que permeia todas as coisas e circunda todos os 
lugares. 

Ki é a energia vital individual que circunda nossos corpos 
mantendo-os vivos, e está presente, fluindo, em todos os organismos 
vivos; quando a energia Ki sai do corpo, esse corpo deixa de ter vida. 

 
Essa energia é conhecida em todo o mundo, cada cultura ou 

religião tem um nome para ela: 
 
Prana (Índia); Chi (China); Energia Bioplasmática (Rússia); 

Ka (Egito); Pneuma (Grécia Antiga); Energia Vital ou Psíquica 
(Rosacruzes); Luz ou Espírito Santo (Cristãos); Orgônio (Reich); 
Fogo Central (Pitágoras); Fogo Interior (Hipócrates); Magnetismo 
(Mesmer) Fluido da Vida (Alquimistas); Mana (Kahunas); Baraka 
(Sufis); Ruach (Judeus); Pneuma (Gauleses); Orenda (Índios 
americanos). 

 
O Reiki é um processo de encontro dessas duas energias: a 

energia universal com a nossa porção física, e ocorre após a pessoa 
ser submetida a um processo de sintonização ou iniciação do método 
feito por um mestre habilitado. 

 
Reiki é uma energia, como ondas radiofônicas, e pode ser 

aplicada, com sucesso, no local ou à distância: não é como 
eletricidade, não produz curtos, não destrói nervos ou tecidos mais 
frágeis. É uma energia inofensiva, sem efeitos colaterais, sem contra-
indicação, compatível com qualquer tipo de terapia ou tratamento. É 
prática, segura e eficiente, através da técnica, equilibra os sete 
Chacras ou centros de força sutil de energia, localizados entre a base 
da coluna e o alto da cabeça. 
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Quando fazemos uso da energia Reiki, estamos aplicando 
energia-luz, visando recuperar e manter a saúde física, a mental, a 
emocional e a espiritual; é um método  natural de equilibrar, 
restaurar, aperfeiçoar e curar os corpos, criando para o ser um estado 
de harmonia. 

Johnny De’Carli – Reiki Universal 
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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). 

Reiki é como ondas radiofônicas, pode ser aplicado 
no local ou à distância, com sucesso.  

Atua no continuum de  tempo/espaço (tempo e 
espaço são inexistentes), permitindo desta forma, 
reprogramar eventos passados e/ou programar eventos 
futuros (respeitando o livre arbítrio e as leis espirituais). 

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 cura1.  

O Reiki é uma ótima ferramenta de equilíbrio de 
nossos centros energéticos. 

O Reiki alivia rapidamente dores físicas. 
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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 cura1. 

Beneficia todo ser vivo, servindo para 
autotratamento, 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 não fica obsoleta, é a mesma há milhares 
de anos. 

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 (O.M.S.). 

 
Cura1 – a palavra cura, sempre que utilizada nesta 

apostila, refere-se à cura na visão holística, a 
restauração do equilíbrio e harmonia em níveis físico, 
emocional, mental e espiritual. 
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SIMBOLISMO DO REIKI 
 
O Ideograma 
 

A palavra Reiki pode ser escrita com 
ideogramas japoneses, que conforme 
os algarismos romanos não exprimem 
letra ou som e sim uma idéia. Segundo 
o contexto, esses ideogramas podem 
ter várias leituras com os seguintes 

significados: 
• Chuva maravilhosa de energia vital 
• Chuva maravilhosa que dá vida. 
• A idéia de algo, que vem do cosmos e que seu 

encontro com a terra produz o milagre da 
• vida. 
• Chuva maravilhosa que produz o milagre da vida. 
• A comunhão de uma energia superior com uma 

terrena, porém que se pertencem mutuamente. 
• Uma energia maravilhosa que está acima de todas 

as demais e além disso está em você  e que você 
pertence a ela. 

 

 
 
Em alguns casos, esse ideograma encontra-se 

reforçado com pequenas formas que representam grãos 
de arroz que simbolizam a vida. 
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A Cor 
 

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

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 
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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 
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HISTÓRIA DO REIKI 
 
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 
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. 
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Mikao Usui – O Redescobridor do Método 
 

Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de 
agosto de 1865. Não possuímos registros 
oficiais, detalhados da sua história. Há 
controvérsias a respeito da vida do 
redescobridor 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 tornou-se um padre católico. Além de sacerdote cristão, 
lecionava e era reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto 
(Japão), a Doshima University. 

 Usui ouvia e lia muitas histórias sobre Jesus, que no passado, 
pelo uso das mãos e uma técnica específica, proporcionava curas, 
milagres e ajudava outras pessoas com suas habilidades metafísicas; 
curioso, observava que grande parcela das pessoas eram infelizes e 
improdutivas, assoladas por estados depressivos e doentios, situações 
que o induziram ardentemente a conhecer também as habilidades 
curativas. 

Um dia, durante uma discussão com um grupo de seminaristas 
que concluíam sua formação, perguntaram ao Dr. Usui se ele 
acreditava literalmente na Bíblia. Quando respondeu que sim, seus 
estudantes o lembraram das curas promovidas por Cristo. Esses 
estudantes mencionavam palavras de Cristo: “Você fará como eu 
tenho feito, e mesmos as grandes coisas”. 

Queriam saber por que não existiam no mundo de hoje, outros 
curadores da mesma maneira que Cristo agia, já que Ele dissera aos 
apóstolos para “curarem os doentes e levantarem os mortos”: se isso 
é verdade, ensine-nos os métodos, questionaram os alunos; queremos 
saber como aquelas curas poderiam ser realizadas hoje também. 
Disseram-lhe que não era suficiente eles acreditarem, queriam ver 
como Jesus realizava a cura, com os seus próprios olhos. Mikao Usui 
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não podia dar as respostas às dúvidas procedentes dos estudantes 
porque não as possuía, porém, não podia ficar sem respostas, nem 
para si, nem para os estudantes. Usui não tinha como ensinar a 
fórmula da harmonização do corpo tal como Jesus transmitira a seus 
discípulos: ele simplesmente tinha fé nas escrituras. O Dr. Usui 
permaneceu calado, pois pela tradição japonesa ele tinha sido 
ultrajado em sua honra como professor e reitor em virtude de não ter 
respondido às perguntas de seus discípulos. Nesse dia, pediu 
demissão de suas funções e determinou-se a encontrar as respostas 
para esse grande mistério. 

Como a maioria dos seus professores haviam sido 
missionários americanos e os estados unidos eram um país 
predominantemente cristão, ele decidiu iniciar seus estudos na 
Universidade de Chicago, no seminário teológico, facilitado pelo 
intercâmbio cultural da dinastia Meigi. 

Em 1898, Mikao viajou para os EUA onde estudou Teologia, 
cristianismo e a Bíblia e após sete anos de estudos doutorou-se em 
Teologia. Estudou línguas antigas para ler as antigas escrituras, 
inclusive o chinês e sânscrito, a mais antiga língua indiana. Depois 
desse longo período de estudos, não encontrando suas respostas, 
decidiu que deveria continuar suas pesquisas em algum outro lugar. 

Naquele momento, atinou para o fato de que Gautama Buda 
(620 – 543 a.C.) também era conhecido por suas curas em cegos, em 
doenças como a tuberculose, a lepra, entre outras e resolveu, assim, 
retornar ao Japão a fim de pesquisar mais sobre as curas realizadas 
por Buda, na esperança de achar a chave da cura. 

A base do budismo ficava em Nara, porém, em Kyoto, havia 
cerca de 880 templos e mosteiros, e até um templo Zen que possuía a 
maior biblioteca budista do Japão, onde poderia pesquisar as escritas 
nos Sutras sobre as curas de Buda. 

Durante 7 anos, Mikao Usui peregrinou à procura das Antigas 
escrituras nas bibliotecas e de monastério em monastério. Entretanto, 
toda vez que se aproximavam abades budistas, dirigia-se a eles e 
perguntava se tinham conhecimento de alguma fórmula sobre as 
curas realizadas por Buda, tendo sempre recebido a resposta que, 
naquele momento, estavam muito ocupados com a cura do espírito 
para poder se preocupar com a cura do corpo. depois de muitas 
tentativas, chegou a um monastério Zen e, pela primeira vez, foi 
encorajado por um velho abade que concordou que poderia ser 
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possível curar o corpo como Buda já havia feito; e, ainda, que se 
havia sido possível uma vez, haveria a possibilidade de se descobrir 
novamente a fórmula da cura. Mas, informou-lhe que por muitos 
séculos, toda a concentração havia sido feita na cura do espírito. 

Mikao decidiu que ia estudar os Sutras no Tibete, e já que 
dominava bem o sânscrito, viajou para a índia, e em uma de suas 
pesquisas num antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, 
em sânscrito, encontrou os 4 símbolos sagrados da fórmula usada por 
Buda para curar. 

Os Sutras, escritos há a mais de 2.500 anos, acionavam uma 
energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de 
cura; no entanto, uma simples fórmula, sem as explicações de como 
usar, e a devida capacidade de ativação, não lhe traziam a habilidade 
de curar. 

 
A Meditação de Mikao Usui  
 
Em 1908, no Japão, Mikao 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 25km 
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 
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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. 

 
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 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. 
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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. 

 
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 acupuntores. 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 
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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. 
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 
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sucessor, repassando a ele a responsabilidade de transmitir e manter 
intacta a tradição Reiki. 

 
Os Cinco Princípios de Reiki 
 
Esses foram os princípios deixados pelo Dr. Mikao Usui para 

serem transmitidos ao longo do tempo: 
• Apenas hoje, não se irrite. 
• Apenas hoje, não se preocupe. 
• Apenas hoje, agradeça suas bênçãos e seja humilde. 
• Apenas hoje, ganhe a vida honestamente. 
• Apenas hoje, seja gentil e amável com todos os seres vivos. 
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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. 

Por volta de 1920 a 1930, o Dr. Usui, sentindo que a sua vida 
chegava ao fim, comunicou aos demais mestres que Hayashi era a 
pessoa escolhida para continuar seu trabalho, designando-o seu 
sucessor. Hayashi assumiu a responsabilidade de difundir a técnica 
formando novos mestres e assegurando que o Reiki continuasse 
como ele havia praticado. Assim, o Dr. Hayashi foi o segundo Grand 
Reiki Master. 

O doutor em Medicina, 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 
consegui mantê-la por mais de vinte anos, graças à ajuda daqueles 
que podiam pagar seus tratamentos e aos excelentes resultados que 
obtinha. A clinica 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 ao 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 
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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. 

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. 
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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 
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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”. 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 
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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, 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. 
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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. 

 
Os mestres por Takata iniciados foram 
 

George Araki Ursula Baylow 
Phyllis Lei Furumoto (neta de 
Takata) 

John Gray 

Bárbara McCullough Paul Mitchell 
Dorothy Baba Rick 
Beth Gray Bockner 
Mary McFadyen Iris Ishikuro 
Fran Brown Bethel Phaigh 
Harru Kuboi Shinobu Saito 
Barbara Weber Ray Wanja Twan 
Patrícia Bowling Bárbara Brown 
Ethel Lombardi Virgínia Samdahl 
 Kay Yamashita (irmã de Takata) 

 
Em 12 de dezembro de 1980 Takata faleceu, e suas cinzas 

foram enterradas no templo  budista de Hilo. Reuniram-se os vinte e 
dois mestres, e resolveram reestruturar e dar continuidade, a 
“American International Reiki Association – AIRA"” com sede na 
Flórida. Alguns mestres, após divergência, criaram uma segunda 
associação, denominada “The Reiki Alliance”. 

Johnny De’Carli – Reiki Universal 
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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. 
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HISTÓRIA DO REIKI – MIKAO USUI 
 
Mikao Usui era, entre outras coisas, um monge budista. 

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

Segundo investigações de Frank Arjava Petter, reveladas em 
seu livro em parceria com Walter Lübeck e William Rand, “The 
Spirit of Reiki”, Usui estudou KIKO (a versão japonesa de 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 Kioto. 

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

Segundo William Rand (no mesmo livro), Usui viajou depois 
por todo o Japão, China e Europa em busca de conhecimentos na 
área da medicina, psicologia, religião e desenvolvimento espiritual. 
Numa dessas etapas juntou-se a um grupo designado Rei Jyutu Ka, 
onde 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. 

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, o negócio começou a correr mal e Usui decidiu 
tornar-se monge budista. Voltou 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. Uma dessas meditações poderá ter sido ficar 
debaixo de uma cascata do Monte Kurama com a água a cair sobre 
sua cabeça, para abrir e purificar o Chacra da coroa, uma prática que 
é efetuada ainda hoje pelos monges do Monte Kurama. 

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

Criou em abril de 1922 a escola que ainda existe, Usui Reiki 
Ryoho Gakkai em Tókio. 

Usui desencarnou em 9 de março de 1926 em Fukuyana. Seus 
poucos 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 uma 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). 

Apostila Reiki. Nível 1 – Projeto Luz – Plínio G. Moreira e 
Franklin Mattos 

 
Desde sua redescoberta por Mikao Usui, o Reiki 

está em constante mudança e evolução, mestres e 
praticantes dedicados estão possibilitando que um 
maior número de pessoas sejam beneficiadas por ele. 

 
Já não temos conhecimento da forma que Jesus e 

Buda aprenderam e ensinaram o método de cura pela 
imposição das mãos. Isso reforça nossa dedicação em 
respeitar e honrar os ensinamentos originais do Reiki, 
preservando-os para que não se percam e para que seja 
possível estar ao alcance de todo aquele que estiver 
aberto e disposto a aprendê-lo. 

 
Cada vez mais, nosso planeta e a humanidade 

necessita de pessoas que amorosa e compassivamente 
contribuam para a elevação do padrão energético e desta 
forma manifestar a cura1. 

 
O Reiki é uma maravilhosa ferramenta de amor 

para que possamos fazer essa contribuição. 
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“No momento em que aprendermos a nos conectar com o 

potencial do amor que temos em nosso Interior, Tornamo-nos 
Mestres de nossa própria vida. E é só a partir desse momento que 
aprendemos a amar de verdade. Só então nos libertamos. Tornamo-
nos ‘amor em ação’. Deixamos de desejar continuamente tudo 
aquilo que vem de fora, tudo o que damos ao mundo acaba 
retornando a nós. O amor que doamos aos outros, retorna a nós de 
forma multiplicada, unindo-se outra vez à fonte de onde brotou, para 
fechar assim, um círculo de energia”.  

Lei do Karma. 
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OS CINCO PRINCÍPIOS DO REIKI 
 

 
 
O método secreto que convida à felicidade. 
A medicina espiritual para todos os distúrbios da 

mente e do corpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas hoje... 
- liberte-se da irritação. 
- liberte-se da preocupação. 
- agradeça suas bênçãos e seja humilde. 
- ganhe a vida honestamente. 
- seja gentil e amável com todos os seres vivos. 
 
De manhã e à noite, sente-se em posição Gassho e 

repita essas palavras em voz alta e para seu coração 
 
Este é o Método Usui Reiki para cura do corpo e da 

alma. 
 
Conforme e história oficial da redescoberta do 

Reiki. Mikao Usui, após ser abençoado com essa dádiva 
decidiu compartilhá-la com os mais necessitados dela. 
Passou, então, a tratar pessoas desamparadas, doentes, 
que viviam nas ruas. Ele obteve muito sucesso em sua 
missão, promovendo muitas curas. Porém, constatou 
que grande parte daquelas pessoas retornava a condição 
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de mendicância, pois, segundo elas,  isso era mais fácil 
que se esforçar em um trabalho. 

Foi então que ele compreendeu que não basta 
curarmo-nos apenas externamente, que a verdadeira 
cura vem através de uma transformação interior. De 
outra forma essa cura será passageira. 

Essa história nos permite reconhecer a 
importância dos Cinco Princípios do Reiki. 

 
Quando um reikiano decide, não apenas, utilizar o 

método do Reiki através da canalização da energia 
cósmica e da aplicação dessa energia, mas também, a 
sabedoria desses princípios, aplicando-os em sua vida. 
Seus benefícios são mais amplos e plenos. 

Quando estamos com o padrão vibratório elevado 
atraímos as manifestações de mesmo nível, o mesmo 
ocorre com o oposto. 

Por essa razão é, o “Método Secreto para Receber 
Bênçãos” e o “Remédio Espiritual para Muitas Doenças”. 

Eles beneficiam não apenas o terapeuta, mas 
também, o receptor. 

 
“De manhã e à noite, sente-se em posição Gassho e 

repita essas palavras em voz alta e para seu coração”. 
Esse ritmo é importante para que essa prática torne-se 
um hábito. É este hábito que nos permitirá acessar o 
potencial de transformação e criação desses princípios. 
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MEDITAÇÃO GASSHO 
 
Gassho significa “duas mãos se juntando, unidas 

ou em prece”. A pronúncia correta é “gáshô”. É colocar-
se num estado receptivo para ouvir o Criador, 
promovendo um centramento, levando-nos em direção 
ao vazio. 

 
• Sente-se o mais ereto 

possível, é bom apoiar as costas 
e relaxar os ombros, feche os 
olhos e respire profundamente 
três vezes; 

• Mantenha as mãos 
relaxadas e unidas em frente ao 
peito ou garganta, com os dedos 
direcionados para cima; 

• Focalize a atenção no ponto onde os dedos 
médios se tocam. A concentração no toque dos dedos 
ajudará a manter o tônus da meditação Gassho, sem 
grandes devaneios; 

• Quando sentir um bom nível de tranqüilidade 
mental, repita pausadamente, refletindo suas palavras, 
os cinco princípios do Reiki. 
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APENAS HOJE, LIBERTE-SE DA IRRITAÇÃO 
 
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, LIBERTE-SE DA PREOCUPAÇÃO 
 
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 acontece em ciclos, portanto, 
projetemos nossa energia na semeadura, desta forma a 
colheita será sempre abençoada. 
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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 tranqüilidade e a abundância. Quando 
trabalhamos honestamente somos abençoados com o 
suprimento de todas as nossas necessidades. 
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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. 
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LINHAGEM DE REIKI 
 
Após a iniciação, o reikiano passa a pertencer a 

uma árvore ou linhagem de mestres que o leva até 
Mikao Usui. A cada novo mestre iniciado, a cadeia se 
expande. Os alunos iniciados pelo Mestre de Reiki João 
Eduardo Fialho passam a fazer parte de cinco linhagens 
distintas, todas elas tem origem em Mikao Usui. 

 
 Conhecer a linhagem de Reiki a que você passa a 

pertencer, é uma forma de você saber o caminho que 
este conhecimento percorreu para chegar até você. Isto 
não significa que a linhagem de um mestre é mais 
importante que a de outro. Mas ao constatar que sua 
linhagem tem origem em Mikao Usui você saberá que 
tanto o ensino quanto a sintonização recebida está de 
acordo com a tradição ensinada por Mikao Usui. 
Significa também, que você passa a pertencer à família 
desses mestres, que passam a auxiliá-lo e orientá-lo, 
quando solicitados. 
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Primeira Linhagem - Sistemas Usui, Tibetano e 
Kahuna 

 
Mikao Usui 

Chujiro Hayashi 
Hawayo Takata 

Phyllis Lei Furumoto 
Pat Jack, Carol Farmer, Cherie Prashn, Lean Smith 

William Lee Rand 
Johnny De'Carli 

Antonio C.B.P. de Melo 
Claudia Giovani 

João Eduardo Fialho e Rosângela Barletta 
VOCÊ 

 
Segunda Linhagem - Sistemas Usui, Tibetano e 

Kahuna 
 

Mikao Usui 
Chujiro Hayashi 
Hawayo Takata 

Phyllis Lei Furumoto 
Pat Jack, Carol Farmer, Cherie Prashn, Lean Smith 

William Lee Rand 
Cindy Power 

Sandra Olivieri 
Johnny De'Carli 

Antonio C.B.P. de Melo 
Claudia Giovani 

João Eduardo Fialho e Rosângela Barletta 
VOCÊ 
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Terceira Linhagem/Sistema Osho Reiki 
 

Mikao Usui 
Chujiro Hayashi 
Hawayo Takata 

Phyllis Lei Furumoto 
Premjuk 
Upasana 
Raj Petter 
Jay J. Falk 

Lore Pantlen 
Michael Prgomet 
Johnny De'Carli 

Antonio C.B.P. de Melo 
Claudia Giovani 

João Eduardo Fialho e Rosângela Barletta 
VOCÊ 

 
Quarta Linhagem/Sistema Tradicional Japonês de 

Reiki 
 

Mikao Usui 
Zyuzaburo Ushida 
Kanichi Taketomi 
Toyokazu Wanami 

Kimiko Koyama 
Doi Hiroshi 

Fuminori Aoki 
Johnny De'Carli 

Antonio C.B.P. de Melo 
Claudia Giovani 

João Eduardo Fialho e Rosângela Barletta 
VOCÊ 
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Quinta Linhagem/Sistema Tradicional Japonês de 
Reiki (Usui Shiki Rhyoho) 

 
Mikao Usui 

Chujiro Hayashi 
Hawayo Takata 

Phyllis Lei Furumoto 
Claudia Hoffman 

Mary Shaw 
Christine Henderson 

Bruce Way 
Neal Lyster 

John Pickering 
Martin Lee 

Claudia Giovani 
João Eduardo Fialho e Rosângela Barletta 

VOCÊ 
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ORGANIZAÇÕES 
 
Na década de 70, Hawayo Takata, juntamente com 

os vinte e dois mestres iniciados por ela, se reuniram e 
fundaram uma organização com o objetivo de divulgar o 
Reiki. Assim, foi fundada a American International Reiki 
Association (AIRA). 

Em 1982, após o falecimento de Takata, surgiram 
divergências entre os mestres tendo alguns deles se 
retirado e fundado uma segunda organização, 
denominada The Reiki Aliance, nomeando, como grã-
mestre Phyllis Lei Furumoto (neta de Takata). Outros 
mestres permaneceram na antiga organização e 
nomearam Bárbara Weber Ray como sua grã-mestre. 
Um terceiro grupo decidiu não aceitar as orientações e 
diretrizes das duas associações criadas, e resolveram 
tomar seu próprio caminho na interpretação da técnica 
e se autodenominaram de mestres independentes, 
formando suas próprias associações ou escolas de Reiki. 
Existe também um grande número de mestres que 
prefere permanecer independentes de qualquer 
associação ou grupo, apenas se mantendo fiel aos 
princípios originais de Mikao Usui. Outros, ainda, 
formaram centros ou núcleos de trabalhos com 
identificação com os mestres que os iniciaram. 

Também se desenvolveram, com o passar dos anos, 
muitas variantes do método tradicional de Reiki 
originado de Mikao Usui. Algumas variações foram com 
o intuito de adaptar a prática do Reiki com os novos 
tempos, ou aprimorar certos aspectos da técnica pouco 
desenvolvidos. Outras variações, no entanto, vieram no 
sentido de restringir o acesso a níveis mais elevados, 
principalmente o mestrado. 

Atualmente já existe uma grande diferença entre o 
sistema moderno do método Reiki e o método tradicional 
do Reiki de Mikao Usui, no que concerne à simplicidade 
da aplicação, número de níveis, princípios e tipos de 
aplicação e divulgação. 
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A responsabilidade de divulgar o Reiki é exercida 
entre as duas escolas. A diferença é basicamente que a 
AIRA divide o Reiki em sete graus ou níveis e o 
denomina de "Radiance Technique" e não aceita 
alterações em seus princípios estabelecidos desde então, 
haja visto seus mestres precisarem de autorização da 
grã-mestre para iniciar novos mestres. 

Na "Reiki Alliance" cada mestre tem a liberdade de 
escolher e iniciar um novo mestre. Apresenta o Reiki em 
três níveis. 

Todas as linhas são válidas e transmitem o 
verdadeiro Reiki. quanto à técnica de sintonização e uso 
dos símbolos, não há diferença fundamental. Há 
diferença apenas na subordinação, forma de ensino e 
prática. 
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O APRENDIZADO 
 
A metodologia de ensino de Reiki, respeita a 

sistematização elaborada por Mikao Usui e Chujiro 
Hayashi, conservando, assim, a essência do Reiki. 

Originalmente  o aprendizado era dividido em 3 
níveis, porém, para tornar o terceiro nível (o nível de 
mestre) acessível a um maior número de pessoas, este 
foi dividido, por vários mestres em "mestre interior"  e 
"mestre professor". A diferença está na autorização ou 
não de fazer sintonizações e transmitir esse 
aprendizado. 

O primeiro nível é completo em si mesmo, o aluno 
terá a sua disposição essa dádiva 24 horas por dia pelo 
restante de sua vida, podendo compartilhá-la amorosa e 
compassivamente, com seus semelhantes e a natureza, 
mesmo que por algum tempo não utilize. Porém, se 
desejar, poderá continuar seu aprendizado, acessando a 
cada nível, novas ferramentas sagradas. 
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INICIAÇÃO DE CURA 
 
A Iniciação de Cura é uma bênção que só pode ser 

transmitida com o propósito de curar1 e não habilitará a 
pessoa a ser um terapeuta Reiki. Permite que a pessoa 
receba a fortíssima energia de cura1 gerada pelo 
processo de Iniciação, ou seja, energias curativas de alta 
freqüência, que atuarão constantemente em beneficio do 
receptor. Acredita-se que o receptor receba em uma 
única sessão o benefício da energia equivalente a 100 
(Cem) aplicações convencionais de Terapia Reiki.  

É recomendada em doenças terminais ou 
processos de desequilíbrio e emocional e mental antigos, 
também é muito benéfica no tratamento de drogas, 
álcool e outras dependências.  

Pode ser feita em qualquer pessoa, não havendo 
uma condição prévia para receber essa Iniciação.  
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Nível 1 (O despertar) 
 
O primeiro nível também é chamado de físico, já 

que a transmissão da energia Reiki produz-se por 
contato através das mãos do terapeuta para o paciente. 

Conforme já dissemos, qualquer pessoa pode 
receber o primeiro nível de Reiki, não havendo uma 
condição prévia especial: os conhecimentos que se 
passam são simples e poucos, o que se ensina 
basicamente são: uma visão holística do universo, da 
natureza e corpo humano e posições de aplicação, por 
isso não são necessários conhecimentos prévios 
especiais para aprender a técnica  Reiki. 

As pessoas sintonizadas estão capacitadas a 
canalizar a energia vital cósmica através das mãos pelo 
simples fato de colocá-las sobre aqueles que devem ser 
harmonizados, inclusive elas próprias, animais e 
plantas. Não é necessário direcionar a mente, 
concentrar-se, fazer orações, acreditar ou desejar curar: 
O Reiki não precisa da nossa aprovação para agir. O 
primeiro nível de Reiki é completo em si mesmo, os 
canais permanecerão abertos pelo resto da vida do 
reikiano, mesmo que por longos períodos o iniciado não 
utilize a energia. Não há necessidade de receber outra 
sintonia no mesmo nível. Em todo o mundo é comum o 
iniciado participar, gratuitamente, de seminários do 
mesmo nível com outros mestres. 

No nível 1, o tempo de um tratamento completo em 
si mesmo ou em outra pessoa leva de 60 a 90 minutos. 

É recomendável após a iniciação de nível I, a troca 
de energia Reiki entre reikianos. Esta troca trará mais 
segurança ao praticante que vivenciará também a 
experiência de receptor de Reiki. 

É conveniente começar consigo mesmo diariamente 
e, posteriormente, dar tratamento a familiares e amigos. 
Essa prática não irá melhorar a qualidade da energia 
que fluirá de suas mãos, mas sim, enriquecerá sua 
bagagem de conhecimento com relação a tempos e 
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posições que visam a alcançar os centros energéticos 
mais importantes (Chacras), meridianos e órgãos, em 
busca de uma harmonização completa. 

No primeiro seminário o reikiano aprenderá 
também a história do Reiki. Por tratar-se de uma 
energia amorosa é natural que durante o seminário os 
participantes criem uma relação de amizade e amor. 

Neste nível o praticante é sintonizado com o 
primeiro símbolo sagrado do Reiki  que lhe é ensinado 
(em algumas escolas ele só é ensinado no segundo nível 
“as duas formas são corretas”). 

 
Nível 2 (A Transformação) 
 
Conhecido também como nível mental, pois o 

iniciado trabalhará problemas mentais e emocionais. 
Neste nível o praticante é sintonizado com mais 

dois símbolos sagrados do Reiki que lhe são ensinados. 
Os diferentes tipos de tratamentos dependem da 
combinação que se faz desses três símbolos (ensinados 
no 1º e 2º níveis) . 

Fazemos o segundo nível quando sentimos 
necessidade de um crescimento maior e de maior 
conhecimento em relação à energia. O processo de 
sintonização fornece um salto no nível vibratório pelo 
menos duas vezes maior que o experimentado no nível 
1. Os símbolos ensinados podem ser usados também 
para enviar energia à distância, ao passado e futuro. 

O nível 2 dá grande ênfase ao ajuste do corpo sutil 
(mental/emocional) e não ao corpo físico, que é 
focalizado no nível 1. 

O nível 2 não é um aperfeiçoamento do primeiro, já 
que cada um é um módulo completo e perfeito que se 
fecha em si mesmo; não pode ficar implícito que o aluno 
do segundo nível seja melhor canal que um do primeiro 
ou mesmo que o tratamento pessoal do segundo sejam 
superiores, em geral quando chegamos no segundo nível 
valorizamos ainda mais o primeiro. 
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O aluno que recebe a iniciação do segundo nível 
precisa de muito menos tempo do que antes, mais ou 
menos 15 a 20 minutos. No segundo nível temos de 
refundamentar a maneira atual de explicar os conceitos 
de tempo e espaço (distância), pois quando trabalhamos 
com os símbolos a energia atua em uma outra dimensão 
onde ocorre o “continuum” de tempo/espaço. 

 
Nível 3-A (A Realização) 
 
Também conhecido como o grau do mestre interior 

ou consciência. O aluno aprende o símbolo do mestrado 
e será capaz de realizar na vida seus desejos e sonhos. 
Essa iniciação não qualifica o aluno ainda a ensinar o 
Reiki: sua utilização fica limitada ao uso pessoal. 

Deverá ser sentida internamente a hora de darmos 
esse novo passo em nossa jornada. O terceiro nível 
requer extremo cuidado, pois o volume de energia 
envolvido no processo de cura é muito grande, e é 
importante atentar para uma alimentação saudável e 
exercícios de desenvolvimento pessoal. 

Nesse nível recebemos um símbolo sagrado que 
serve para amplificar e intensificar os efeitos dos 
símbolos recebidos nos níveis anteriores, capacitando o 
aluno a harmonizar e curar um grande número de 
pessoas, uma multidão, estados e até países. Podemos 
ser agentes da regeneração planetária. 

O terceiro nível leva o aluno a encontrar sua 
verdade mais real, a tocar seu próprio karma, o 
aprendizado consciente e constante. 

 
Nível 3-B ou Mestrado  
 
O nível 3-B é o de mestre de Reiki, também 

chamado de espiritual ou de professor. 
A pessoa que é sintonizada como mestre de Reiki 

recebe os conhecimentos de como Iniciar novos 
reikianos. Essa iniciação não obriga ninguém, a ensinar, 
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e assim, casa vez mais pessoas decidem fazer tal escolha 
dentro de uma visão de crescimento interior. Este é um 
aprendizado bem mais extenso que os anteriores. 

É fundamental ao novo professor considerar e 
respeitar o trabalho realizado por todos os mestres que o 
antecederam. 

O mestre de Reiki é uma pessoa capacitada a 
Iniciar outras pessoas e não pode e nem deve ser 
tomado como um exemplo do ponto de vista moral, ético 
ou espiritual. No momento da ativação, todos os mestres 
de Reiki são iguais, a variação ocorre na capacidade 
didática de passar os conhecimentos teóricos que se 
fazem necessários. Ter recebido a iniciação do mestrado 
não garante que o novo professor esteja pessoalmente 
orientado, este deve aprender a não emitir opiniões nos 
seminários com relação às crenças pessoais, políticas, 
filosóficas, religiosas, ideológicas ou espirituais dos 
alunos, pois o Reiki harmoniza-se perfeitamente com 
todas elas, tornando-as, inclusive, mais fortes e claras 
em alguns casos. Os alunos são absolutamente livres e 
não tem nenhum grau de dependência com relação ao 
mestre, ou à instituição a que possam pertencer. 

O mestre, ao receber a iniciação ao mestrado, 
assume o compromisso de transmitir o Reiki de forma 
como vem sendo feito desde o redescobrimento; é 
comum dar assistência a todo praticante independente 
do mestre com quem tenha estudado. 
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SINTONIZAÇÃO ENERGÉTICA (INICIAÇÃO) 
 
A iniciação ou sintonização 

energética funciona como se 
ligássemos um cano cósmico às mãos 
da pessoa. Imagine uma torneira: para 
que funcione é preciso que seja ligada 
ou conectada a uma rede de canos por 
onde passa a água, somente assim 
podemos abrir a torneira e usufruir da 
água encanada. Em comparação com a energia cósmica canalizada, a 
partir da sintonia abre-se a corrente e então a "água" (no caso a 
energia) começa a jorrar.É assim, simples! Desta forma, a energia 
que, espalhada atinge todos os reinos e dimensões, será recolhida e 
canalizada de forma concentrada através das mãos e outros pontos da 
pessoa iniciada. 

As iniciações são momentos onde se realizam movimentos e 
atitudes capazes de proporcionar uma abertura no padrão energético 
do aluno e que perduram por toda a vida. Isso quer dizer que 
determinados procedimentos realizados pelo instrutor possibilitarão a 
ativação da energia ou desbloqueio do fluxo da energia interna do 
aluno, para que se torne apto a utilizá-la no nível pertinente a tal 
iniciação. 

No passado, somente pessoas muito preparadas - os chamados 
sacerdotes - podiam receber a orientação para atuar como 
representantes dos Mestres. Os candidatos às iniciações precisavam 
passar por anos de treinamento e purificações, até que fossem 
considerados aptos para receberem importantes estímulos para seu 
desenvolvimento espiritual. 

Atualmente os caminhos são outros. Tudo o que se pode 
receber está disponível. Basta que estejamos abertos. 

D.J.T. 
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EFEITOS DAS INICIAÇÕES 
 
Quando recebemos uma iniciação, a freqüência de nosso ser é 

dinamizada. Isso eleva nosso padrão vibratório. Tornamo-nos 
receptivos e aptos a interagir em uma gama de informações e 
vivências acima do nível em que estávamos acostumados. 
Desprendemo-nos das reações e pontos de vista que antes tínhamos. 
Dizemos que o nosso nível espiritual se eleva. Na verdade, nossa 
consciência é que se aproxima ou se abre um pouco mais para 
perceber o espiritual. Nosso modo de vida modifica-se quase 
imperceptivelmente, a tal ponto que só pode ser percebido ou por 
pessoas próximas a nós ou por nós mesmos se formos muito 
observadores. Interesses particulares e íntimos podem ser deixados 
de lado. 

Em contrapartida, coisas que pareciam distantes ou sem 
importância podem mostrar sua verdadeira face e tornarem-se 
interessantes. Com isso, bloqueios vão sendo liberados, nós serão 
desatados ou desfeitos, pessoas vão sendo deixadas para trás. As 
conseqüências dessas mudanças vêm à tona em velocidade acelerada. 

Em vez de precisarmos anos para uma mudança radical, apenas 
meses ou semanas serão necessárias. Poderemos nos sentir perdidos por 
deixar coisas arraigadas de lado, pensando que as perdemos, ou então, 
porque nos sentimos livres demais e ficamos desorientados com a nova 
vivência, com a nova força que começamos a adquirir. Em resumo, estes 
são os efeitos básicos de uma iniciação. 

Quando as raízes e as prisões estão muito densas, as liberações 
desencadeadas pelas iniciações podem ter conseqüências físicas e 
não apenas emocionais, manifestando-se como diarréias, problemas 
digestivos, febres, afloramento de pequenos problemas que pareciam 
resolvidos, etc... Estes efeitos manifestam-se mais fortemente 
durante os 21 dias seguintes à iniciação recebida em qualquer nível. 

Em geral, reações físicas ocorrem com mais freqüência em pessoas 
que estão iniciando sua caminhada espiritual. Qualquer processo de 
iniciação desperta para solução de conflitos internos que estejam 
escondidos e que nem preocupam, visto que dormentes. O fato é que um 
número muito grande de pessoas pensa que deixar bloqueios mal 
resolvidos e enterrados bem no fundo do subconsciente resolve-os. Na 
verdade isto apenas disfarça os mesmos que, protegidos pela camuflagem, 
ganham força. 
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As mais profundas máscaras que possam ter sido utilizadas 
para camuflar uma imagem ou comportamento negativo serão 
retiradas. Isto não será válido apenas para o iniciando, também 
atingindo as pessoas de suas relações, pois a mudança do padrão 
energético afeta todos os que possam de alguma forma estar ligados 
a quem passa por uma iniciação. 

Com isso esclarecido, fica a critério pessoal a responsabilidade 
por assumir as transformações que possam ocorrer. 

Como consecução do processo de iniciação afirma-se: o que 
for bom ficará, o que for ruim nunca mais aparecerá. assim sendo, 
relações, sentimentos, enfim, tudo será limpo e transmutado para que 
em nossa volta apenas a harmonia permaneça - mesmo que a 
princípio pareça o oposto. É evidente que devem ser observadas as 
proporções da devoção e entrega individual para que as mudanças 
sejam sentidas com maior ou menor intensidade. Quanto maior a 
entrega para as transformações, maiores benefícios obtemos. 

De modo geral, toda iniciação denota o processo de reinício, 
de recomeço, uma espécie de renascimento. É o marco final de um 
ciclo e entrada em um novo. É simbolicamente representado por um 
estado de morte, de desprendimento de uma fase que foi importante, 
cumpriu sua missão em nossa jornada e deve ser deixada para trás, 
com o propósito de proporcionar uma evolução interior e uma 
reorganização de padrões em todos os níveis do nosso ser. 

Sem a morte do que ficou para trás, sem o desligamento total 
dos processos que foram trampolins para a possibilidade desta 
abertura, não se pode atingir o cume da montanha, que é o 
renascimento, a elevação e a transmutação interna. 

D.J.T. 
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VISÃO HOLÍSTICA DO CORPO HUMANO 
 

Hólus é um vocábulo grego que 
quer dizer total, portanto o termo 
holístico refere-se à totalidade do 
ser, em níveis: físico, emocional, 
mental e espiritual. 
Observando nosso corpo de forma 
holística, compreendemos que ele 
troca energia com o Universo 
através de centros energéticos 
chamados chacras, e que o corpo é 
envolvido por um campo energético 
chamado aura. 

Tanto os chacras quanto a 
aura podem ser percebidos quando estamos em estado 
alterado de consciência, bastando tornarmo-nos 
sensíveis à percepção da energia. 

Dependendo da escola ou tradição, que se refere à 
aura ou chacras, há algumas diferenças em 
nomenclaturas ou localização. Porém não devemos nos 
apegar a isso, devemos simplesmente termos 
consciência de sua existência, para assim 
desenvolvermos nossa sensibilidade e ampliarmos os 
efeitos de nossas práticas com o Reiki.  

Existem muitas obras que se referem a esse 
assunto, portanto, eu serei breve em minhas 
informações. 
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AURA 
 
A aura é um campo de energia que circunda o 

corpo, protegendo-o como envoltório de luz. este 
envoltório pode ir de poucos centímetros 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, tornando-nos suscetíveis a 
sofrer ataques por parte de energias desarmônicas, o 
que tende a agravar ainda mais nosso estado. Nos 
processos de assédio espiritual  a aura e os chacras (em 
especial o Plexo-Solar) são alvos. 

Da mesma forma que age nos chacras, o 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. Essa é uma das razões, também, para um 
tratamento freqüente e preventivo com o Reiki ou uma das 
muitas terapias holísticas existentes. 
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NÚCLEOS E NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA 
  
  O homem, para definitivamente 

atingir a auto-realização, precisa 
desenvolver e despertar em seu interior, 
as características que lhe permitam 
contatar e manifestar núcleos de 
consciência mais elevados.  

Esses núcleos permitem que eleve 
seu padrão vibratório e de compreensão, 
e atue em dimensões superiores, 
trazendo para a sua consciência e campo 
de atuação as atitudes pertinentes a tais 
esferas.  

Basicamente temos sete dimensões ou níveis de 
consciência: físico-etérico, astral (emocional), mental 
(concreto e abstrato), intuitivo, espiritual, monádico e divino.  

Para cada dimensão ou nível de consciência, atuamos 
com um núcleo ou corpo específico: 

 
NÚCLEO OU CORPO NÍVEL OU DIMENSÃO 

REGENTE DIVINO 

MÔNADA MONÁDICO 

CORPO DE LUZ ESPIRITUAL 

ALMA (corpo causal) INTUITIVO 

MENTAL MENTAL 
abstrato (causal) 

concreto 

ASTRAL ASTRAL 

FÍSICO-ETÉRICO FÍSICO ETÉRICO 

 
Os núcleos formados pelos níveis físico-etérico, astral 

(emocional), e mental (concreto), constituem os corpos da 
personalidade, por meio dos quais expressa-se o ego humano 
antes da integração da personalidade).  

O ego ‘’é o conjunto de corpos da personalidade: físico-
etérico, emocional (ou astral) e a mente concreta. Quando o 
indivíduo evolui, a personalidade é guiada por níveis 
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superiores. Sai Baba costuma dizer que Deus é igual ao 
homem menos o ego.  

O nível etérico é uma réplica do físico como um todo. O 
corpo etérico é composto de uma rede energética que molda e 
vitaliza o físico, interligando-o aos corpos sutis. Nele estão os 
vórtices (chacras) que compõem o sistema energético 
responsável pela manutenção de vários mecanismos dos 
corpos materiais.  

O nível astral é onde circulam os desejos, paixões, 
sentimentos, reações emotivas e aspirações. As vibrações 
menos elevadas do corpo astral são alimentadas pela mente 
que se desviou da meta superior, e criou o prazer, a 
superstição e o sentimentalismo, deixando o medo e a 
ignorância dominar.  

O nível mental subdivide-se em mental concreto e 
abstrato. O mental concreto é onde atua a mente racional e 
analítica (faz deduções e julgamentos). Quando atinge 
capacidade de crítica intensa deve ser capaz de reconhecer 
algo superior, levando a uma transmutação do raciocínio, 
transformando-o em capacidade de reconhecer o mundo 
interior.  

O mental abstrato e o intuitivo correspondem ao nível 
de atuação da alma (também chamado corpo causal). A alma 
não se desfaz ao longo das encarnações, mas guarda os 
registros das experiências vividas. É intermediária entre a 
vida externa, da personalidade, e o mundo espiritual, situado 
acima de sua influência. Revela os aspectos divinos, através 
dos três primeiros Raios, que compõem a Chama Trina, a 
Essência Divina depositada no ser humano.  

O nível espiritual é o da expressão do corpo de luz. Este 
recebe a influência direta da mônada. É intermediário, 
portanto, do contato entre a alma e a mônada. Assim como o 
mental recebe influência da alma (que exprime-se por meio 
da personalidade), a alma recebe influência do corpo de luz.  

A mônada é o núcleo fundamental do ser, que o leva a 
transcender ou transpor o plano tridimensional, elevar-se 
além dos conhecimentos que até então adquiriu (em todas as 
encarnações), e conectar-se com a hierarquia de valores 
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internos a qual pertence. Interage com os mestres superiores, 
trazendo o novo e verdadeiro conhecimento. “D.J.T. costuma 
definir a mônada como a alma da alma”.  

A mônada abriga a luz que vivifica os corpos inferiores e 
conduz à verdadeira espiritualidade, conectando o homem à 
origem do Todo em suas várias ramificações, seja planetária, 
solar ou cósmica.  

O nível divino é onde se encontram os regentes 
monádicos. O regente é o núcleo mais profundo do ser. 
Denominado Homem Cósmico ou Regente-Avatar, o Pai, em 
determinadas literaturas.  

O regente monádico tem a mônada como sua projeção 
no universo físico cósmico. A alma é a projeção da mônada 
nos níveis abstratos e o ego humano a projeção da alma no 
mundo concreto. 

D.J.T.  
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OS CHACRAS E SUAS FUNÇÕES 
 
Vamos agora fazer uma breve análise dos chacras. 
 

 
 
CHACRA BÁSICO: localizado à base da coluna, aberto para 

baixo. 
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 
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muscular, problemas de circulação, desequilíbrio na temperatura do 
corpo, leucemia e tensão nervosa. 

 
CHACRA UMBILICAL: localizado a. dois dedos abaixo do 

umbigo, aberto para frente e para as costas. 
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. 

 
CHACRA PLEXO SOLAR: localizado à boca do estômago, 

aberto para frente e para as costas. 
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. 

 
CHACRA CARDÍACO: localizado no centro do peito, 

aberto para a frente e para as costas. 
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. 

 
CHACRA LARÍNGEO: localizado no meio da garganta, 

aberto para frente e para as costas. 
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FUNÇÕES: Comunicação, criatividade, iniciativa, 
independência. 

DISFUNÇÕES: Fracasso, apatia, desespero, limitação, medo, 
insegurança, auto-reprovação, submissão. 

GLÂNDULA: Tireóide. 
ÓRGÃOS: Garganta, amídalas, laringe, cordas vocais, esôfago, 

susceptibilidade a infecções virais e bacterianas, resfriados, amidalites, 
faringites, dores musculares e de cabeça (nuca), problemas dentários, 
endurecimento dos maxilares (bruxismo), congestão linfática, herpes e 
medo de fracasso na vida social. 

 
CHACRA FRONTAL: localizado entre as sobrancelhas, 

aberto para frente e para as costas. 
FUNÇÕES: Intuição, paranormalidade, percepção 

extrasensorial. Raciocínio lógico. 
DISFUNÇÕES: Ganância, arrogância, tirania, rigidez, alienação. 
GLÂNDULA: Pituitária. 
ÓRGÃOS: Sistema nervoso central, olhos (cegueira, catarata, 

glaucoma), ouvido (surdez), nariz (rinite), falta de raciocínio lógico, 
vícios de drogas, álcool e outras compulsões. 

 
CHACRA CORONÁRIO: localizado no topo da cabeça, 

aberto para cima. 
FUNÇÕES: Ligação com energias superiores, plenitude. 
DISFUNÇÕES: Neuroses, irracionalidade, desorientação, 

fobias, histeria, obsessão. 
GLÂNDULA: Pineal. 
ÓRGÃOS: Cérebro, insônia, enxaqueca, disfunções sensoriais, 

neurose, histeria, possessão, obsessão e materialismo. 
 
DE CARLI, Johnny. Reiki Universal, Sistema Usui, Tibetano, 

Kahuna e Osho. Madras. 
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COBRANÇA DAS APLICAÇÕES DE REIKI 
 
Conforme a história “oficial” da redescoberta do 

Reiki. Com base nas experiências que teve, Mikao Usui 
constatou que aqueles que recebem o Reiki de graça não 
o valorizam. 

Por essa razão ele implantou a troca de energia 
pelas aplicações de Reiki. 

Essa troca de energia é pelo tempo do curador, 
pois a energia é ilimitada e gratuita. 

Além de valorizar o tempo e dedicação do 
terapeuta, essa troca nos liberta do sentimento de 
débito. 

Ela também contribui para o livre fluxo da energia 
no universo. 

Quanto aos valores cobrados, dependem da 
necessidade de cada um, podendo ou não ser em espécie 
(dinheiro). Esta troca pode se dar de diversas formas. 
Abre-te ao teu mestre interior e permita que a melhor 
forma de atuar se manifeste, com flexibilidade. 

 
No Projeto Re.Vital(iz)Ação, o investimento para 

qualquer de nossas atividades é uma CONTRIBUIÇÃO 
VOLUNTÁRIA. Optei por esta forma para que todas as 
pessoas que estejam abertas a elas, possam participar, 
independente de sua condição financeira. 
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PREPARANDO O AMBIENTE PARA APLICAÇÃO 
 
Para aplicarmos Reiki, nada mais é necessário 

além do próprio Reiki. 
Ele poderá ser aplicado em qualquer lugar, a 

qualquer momento, 24h/dia, sempre que desejar e/ou 
for necessário. 

Porém existem algumas coisas que poderão criar 
um ambiente mais propício à aplicação para as pessoas 
que sentem necessidade delas. Eu, porém, não uso 
nenhum elemento além da energia cósmica. 

Você poderá aplicá-lo com o receptor sentado em 
uma cadeira, deitado em uma esteira, colchonete ou em 
uma maca (mesa de massagem). No caso de escolheres 
uma maca, atentes para o fato de que, suas medidas 
deverão ser confortáveis para 
você e o receptor, para que 
ambos permaneçam todo o 
tempo relaxados. A medida da 
maca que utilizava é: 
80x80x190 (80cm de altura, 
80cm de largura, 190cm de 
comprimento). Atualmente 
prefiro aplicar em uma esteira, canga ou tapete. Você 
poderá optar por ficar o tempo todo de pé ou sentar-se 
em uma cadeira (preferencialmente de rodinhas). 
Lembre-se que a regra básica é a harmonia. Você 
estando relaxado, a energia fluirá mais livremente. 

Você poderá, também, utilizar a representação dos 
quatro elementos básicos da natureza, que elevam a 
qualidade vibratória do local: um copo ou uma jarra com 
água, representando o elemento água; um incenso ou 
difusor aromático, representando o elemento ar; cristais, 
pedras naturais ou sal grosso, representando o elemento 
terra; e uma vela representando o elemento fogo. 

Além de proporcionar um ambiente agradável, os 
elementos proporcionam uma transformação energética, 
elevando o padrão vibratório do ambiente, 
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principalmente o fogo, que promove uma transmutação 
quase que instantânea. 

No caso dos cristais e das pedras naturais, a 
melhor forma de escolhê-los é pela intuição, pois 
costuma-se dizer que: “nós não escolhemos os cristais, 
eles nos escolhem”. E eles devem ser periodicamente 
limpos e energizados, o que poderá ser feito, deixando-
os de molho em um recipiente com água e sal grosso por 
algumas horas, e após, deixa-los sob a luz do Sol ou da 
Lua, por um dia ou uma noite. Deixá-los sob uma 
tempestade com raios também é muito eficiente tanto 
para limpá-los quanto para energizá-los. 

O sal grosso deverá ser trocado diariamente. 
Além desses quatro elementos básicos, podemos 

utilizar uma música agradável, que auxiliará a 
aprofundar nosso relaxamento: sons da natureza, 
cantos Gregorianos, músicas clássicas, New Age, etc... 

Você poderá também utilizar uma iluminação 
suave, com algumas lâmpadas coloridas, as quais cada 
cor estimula uma determinada qualidade. 

Você poderá se basear na Cromoterapia para a 
escolha das cores. Eu prefiro me basear nas informações 
que obtive a respeito dos Raios Cósmicos, que me 
proporcionaram ótimos resultados. 

 
Azul Tranqüilidade, paz, renovação, amor 

espiritual e incondicional. 
Amarelo-
ouro 

Inspiração, intuição, sabedoria, 
energia vital. 

Rosa, 
Laranja 

Bondade amor, amor altruísta, 
serenidade, liberdade. 

Branco Pureza, purificação, ascensão, 
desobstrução, limpeza profunda. 

Verde Cura, verdade, luz da consciência, 
conhecimento concreto. 

Vermelho-
rubi 

Entrega, devoção, atividade, força, 
aspiração. 

Violeta Transmutação, renovação, 
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libertação. 
 
Você poderá obter mais informações sobre os Raios 

Cósmicos nas obras de Trigueirinho. Editora 
Pensamento. 

 
HARMONIZANDO E ELEVANDO O PADRÃO 

VIBRATÓRIO DO AMBIENTE 
 
Como vimos, no que se refere à energia, tudo está 

interligado: nós interagimos com o ambiente, 
impregnando-o com boas ou más vibrações.  

Por isso eu irei compartilhar com vocês duas 
técnicas que aprendi quando fui apresentado ao REIKI. 

 
O primeiro tratamento é uma técnica puramente mental. 
 
• Visualiza-se uma luz violeta impregnando todo o ambiente 

com suas vibrações de limpeza. 
• Visualiza-se, após, uma luz branca energizando o 

ambiente. 
• E, finalmente, visualiza-se uma luz dourada, selando o 

cômodo das vibrações exteriores. 
 
Durante todo o procedimento mantenha uma atitude de 

confiança e entrega, confie que a energia dessas luzes realmente 
está promovendo a limpeza, e se você tem dificuldade de visualizar, 
apenas imagine, e confie que isso realmente estará acontecendo. 

 
O segundo tratamento é mais físico, podendo ser usado pela 

casa toda e em qualquer ocasião que julgar necessário. É uma 
fórmula muito eficiente utilizada por radiestesistas. Os ingredientes 
são encontrados em qualquer farmácia de manipulação. 

 
• Adquira uma garrafa de um litro, de álcool de cereais; 
• Coloque dentro da mesma, duas colheres de sopa de 

amoníaco; 
• Junte a isso, quatro tabletes de cânfora; 
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• Tampe e sacuda suavemente, até que os tabletes se dissolvam 
completamente; 

• Adicione sete galhos de arruda; 
• Deixe a mistura descansar por 24 horas; coloque um 

pouco da mistura em um pulverizador manual de plantas; 
• Pulverize as paredes, o assoalho, o teto. Dê atenção 

especial aos cantos e locais de pouco ou difícil acesso, pois a 
energia negativa costuma se acumular neles. 

A.C.I. 
 
O BRAZEIRO 
 
• Adquira um recipiente onde seja possível queimar sal 

grosso com álcool. 
• Coloque sal grosso  no fundo do recipiente. 
• Deixe-o em algum local onde exista mais fluxo de pessoas (eu 

o tenho em minha sala em uma mesinha de canto).  
• Deixe que durante todo o dia ele absorva as energias deletérias 

do ambiente. 
• Derrame álcool suficiente para cobrir o sal. 
• Se desejar, coloque outros elementos que achares necessário 

como, incenso ou algumas pastilhas de cânfora. Pode-se acrescentar 
algumas ervas, como alecrim ou arruda, para amplificar os efeitos 
harmonizadores e purificadores. 

• Com um fósforo, acenda o álcool do recipiente. Tenha 
cuidado para que o álcool não se derrame e para que o recipiente seja  
colocado de forma a não danificar o piso da sala. 

• Ao terminar, jogue os resíduos em água corrente e lave 
bem as mãos. 

 
Renove constantemente esse procedimento para que o 

ambiente torne-se cada vez mais harmonioso. 
D.J.T. 

 
“Essa é a fogueira da Nova Era.” 
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PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS 
 
Não existem regras para a aplicação do Reiki. Ele 

pode ser aplicado informalmente, podendo o terapeuta 
ficar em pé e o receptor sentado ou mesmo com o 
terapeuta sentado atrás do receptor com as mãos em 
seus ombros enquanto assiste televisão, ou 
simplesmente, colocar as mãos em alguma parte do 
corpo do receptor enquanto conversam. 

Porém, há alguns procedimentos que, embora não 
obrigatórios, poderão ampliar os efeitos do tratamento. 

A roupa do reikiano deve ser cômoda e limpa. 
Sendo desnecessário ao receptor despir-se, pois o Reiki 
passa através das roupas e qualquer outro material 
(como o gesso, por exemplo). 

Sempre que possível, seria recomendável preparar 
o ambiente impregnando-o com a energia Reiki. Para 
isso, basta que permaneçamos alguns minutos 
irradiando energia com a intenção de elevar o padrão 
vibratório do ambiente, harmonizando-o. 

Assegure-se de que não será interrompido por 
campainha ou telefones. 

Explique ao receptor o que vai acontecer, 
possibilite a ele a oportunidade de conversar, desabafar, 
relaxar. 

A maior parte das literaturas aconselha a tirar 
todos os adornos de metal tanto do receptor como do 
praticante, argolas, anéis, pulseiras, correntes, cristais e 
relógio, pois possuem vibrações próprias que podem 
interferir na energia Reiki. Uma medalha, um anel ou 
uma pulseira que não se consegue ou não se quer tirar 
por questões religiosas, não causariam uma grande 
interferência. Eu porém, sugiro, caso faças isso, ao 
concluir a aplicação, energizar esses adornos para seu 
padrão vibratório seja elevado e esteja em sintonia com e 
receptor. 

No caso de usar pedras nos tratamentos, estas 
devem ser limpas regularmente.  
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Nossas mãos são as ferramentas mais utilizadas 
em tratamento de Reiki. São ferramentas sagradas, 
porém, estão continuamente em contato com diversas 
coisas, além de transpirar. Para evitar desconfortos 
devemos garantir a limpeza das mesmas, assim como, 
de suas unhas. Mesmo porque nas posições iniciais elas 
estarão em proximidade com o rosto do receptor. 

O ato de lavar as mãos não se limita a sua limpeza 
física, mas também, nos proporciona uma proteção, pois 
estaremos conectados energeticamente com o receptor. 
Desta forma ao lavá-las (preferencialmente até os 
cotovelos) antes, nos protegemos mutuamente e ao lavá-
las após a aplicação,  nos desconectamos 
energeticamente. Na ausência da água, obteremos efeito 
semelhante ao expormos nossas mãos à chama de uma 
vela. 

Servir de canal para a energia cósmica (Reiki) é um 
ato de amor. Seria aconselhável promovermos a 
centralização de nosso coração e invocar, mentalmente, 
o Deus de nossa devoção (Hierarquias do Reiki, seres de 
luz), solicitando permissão, proteção e orientação para 
que atuemos como canal desta energia amorosa e que 
ela seja dirigida para suprir as necessidades deste irmão 
que nos permitiu auxiliá-lo. Isso nos possibilita uma 
conexão mais pura com a energia, tornando sagrado 
este momento, proporcionando maior entrega e 
desapego.  

Todos temos direito às nossas escolhas, por essa 
razão, não devemos insistir para que as pessoas 
recebam Reiki. Mesmo porque, a cura1 só acontecerá 
quando estivermos abertos à ela. 

Peça ao receptor que relaxe e, se desejar, conecte-
se com o Deus de sua devoção através de uma oração. 

Pergunte ao receptor se deseja receber Reiki.  
Antes de começarmos o tratamento, é 

recomendável o alisamento da aura é uma forma de 
solicitarmos a permissão do receptor para entrar e 
prepará-lo para receber a energia. 
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Tanto terapeuta como receptor não devem cruzar 
braços e pernas, pois isso forma uma barreira ao fluxo 
da energia. 

Lembre-se que o reikiano é apenas um canal da 
energia cósmica,  o responsável pela cura1 é Deus. Desta 
forma não deve envaidecer-se quando uma cura1 se 
manifesta ou entristecer-se quando isso não acontece. Pois 
existem muitos fatores que podem impedir esta 
manifestação. 

Jamais interfira nos tratamentos médicos, exceto 
se fores um profissional desta área. 

O diagnóstico é uma prerrogativa médica, portanto 
evites fazê-lo, mesmo porque para que o Reiki atue, não 
é necessário diagnóstico. Também não deve-se interferir 
em quaisquer outros tratamentos. O Reiki funciona 
tanto como terapia preventiva quanto complementar. 

Não há risco de “overdose”. A energia é “puxada” 
pelo receptor, portanto, ele a receberá conforme sua 
necessidade e merecimento. 

Não há um padrão para a percepção da energia. 
Ela pode se manifestar como calor, formigamento, 
latejamento, choques elétricos, vibrações, sono, 
relaxamento profundo, ou poderá nem ser percebida. 

O Reiki independe de fé, portanto, só não atuará se 
o receptor não o desejar. 

Conforme a sensibilidade do terapeuta e pela 
interação áurica, há possibilidades do mesmo sintonizar-se 
com o mal-estar do receptor, se esse for muito intenso, 
basta afastar-se do campo energético de receptor e o 
desconforto desaparecerá. Caso essas sensações persistam 
reflita sobre a razão de estar em sintonia vibracional com o 
receptor e intensifique seu autotratamento. 

O ideal será começarmos um tratamento com três 
sessões consecutivas. Desta forma obtemos uma 
resposta mais rápida. A duração do tratamento depende 
de cada caso (poderá ser de 4 a 20 sessões, ou mais). O 
cronograma das sessões dependerá da disponibilidade 
do terapeuta e do receptor. 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
103

É comum, tanto terapeuta quanto receptor, ao final 
da sessão, sentirem-se em paz, inteiramente relaxados, 
harmonizados, poderá também ocorrer,  do receptor 
sentir sono, neste caso é aconselhável que se permita 
que ele repouse por algum tempo após a aplicação. 

Finalize a sessão com a varredura da aura. É um 
procedimento semelhante ao alisamento porém mais 
rápido, desta forma promoveremos o aterramento do 
receptor. 

Agradeça ao Deus de sua devoção pela 
oportunidade de compartilhar essa dádiva com seu 
semelhante, servindo de canal para que se restabeleça a 
harmonia e equilíbrio. 

Lave suas mãos, e aconselhe-o a beber bastante 
água e descansar. 
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DE REIKI 
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MÃOS DO REIKIANO 

 
 As mãos do reikiano podem estar, 

preferencialmente em forma de 
concha (como se fôssemos beber água 
na fonte), com os dedos agrupados.  

 
Desta forma você perceberá o fluir do 

Reiki mais intensamente. Porém, isso não é uma regra, 
a energia cósmica fluirá de qualquer forma e, não 
apenas pelas mãos. Lembre-se, ele está em sua aura. 
 

Ao trocamos de posição, devemos fazê-lo de modo 
suave movendo uma mão de cada vez, para que o 
receptor sinta-se sempre acolhido. 
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OS SÍMBOLOS CÓSMICOS 
 

Conforme a história “oficial” 
da Redescoberta do Reiki, 
Mikao Usui encontrou, em 
sua busca, antigos Sutras 
budistas que continham 
símbolos sagrados que 
haviam sido escritos por um 
discípulo de Buda. Ao 
meditar sobre eles no Monte 
Kurama por 21 dias, 
descobriu a chave que 

permitia despertar essa maravilhosa técnica de cura1. 
Os símbolos são representações de um aspecto da 

energia, são poderosas ferramentas sagradas, 
compostos de yantras (desenhos energéticos) e mantras 
(sons energéticos). Após nossa sintonia com eles, 
passam a ser uma chave para conectar determinados 
padrões de energia. Não é necessário estarmos em 
estado meditativo para que eles funcionem. Porém o 
ideal é que estejamos receptivos e abertos para o amor. 

No sistema Usui, Tibetano e Kahuna, são 
ensinados 6 símbolos com os quais o aluno é 
sintonizado. 

Muitas escolas só começam a ensiná-los a partir do 
nível 2. Porém, desde o nível 1 o aluno é sintonizado e 
recebe em suas mãos o primeiro símbolo. 

No nível 1 o aluno é sintonizado com 1º Símbolo. 
No nível 2 o aluno é sintonizado com 1º, 2º e 3º 
Símbolos. No nível 3A o aluno é sintonizado com 1º, 2º, 
3º, 4º e 5º Símbolos. No nível 3B “Mestrado” o aluno é 
sintonizado com 1º, 2º, 3º, 4º, 5ºe 6º Símbolos.( 

Para que possamos utilizar os Símbolos Cósmicos, 
é necessário que sejamos sintonizados com eles. Essa 
sintonização nos permite acessar uma determinada 
freqüência energética que permite sua ativação. É como 
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o controle-remoto de uma televisão, se não estiver 
sintonizado com determinada freqüência, não a ativará. 

Para ativarmos os símbolos, devemos traçar o 
yantra e entoar o mantra 3 vezes. 

Os símbolos poderão ser traçados no ar, com a 
mão em concha (mãos de Reiki), ou simplesmente 
visualizados, mentalizando seu mantra. De qualquer 
forma será devidamente ativado. 

Os símbolos, assim como a caligrafia não possuem 
uma única forma de serem traçados. O importante é que 
o façamos da forma mais próxima ao que nos foi 
ensinado. 

Devemos usá-los com respeito e ética. 
 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
108

OBSERVE 
 
Ao seres Iniciado, recebes o(s) símbolo(s) do respectivo 

nível em tuas mãos. E, desde o princípio, recebes a todos em 
tua aura. Sempre que forem necessários, eles serão ativados 
espontaneamente. Portanto, podes optar por ativá-los através 
do traçado e/ou dos mantras ou não traçá-los. Eu só os utilizo 
durante as Iniciações, para inseri-los na aura e mãos do 
receptor. Nas demais práticas, eles me são desnecessários. 

 
Se a energia cósmica fosse um bolo, os símbolos seriam 

uma pequena fatia dele. Tudo o que há na fatia, há também no 
bolo. 

 
Os símbolos só serão necessários enquanto você 

necessitar deles. No momento em que te integrares com a 
energia cósmica, eles serão desnecessários. Você sentirá 
internamente quando este momento chegar. 
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Compreendendo e Integrando-se com os 
Símbolos Cósmicos 

 
Uma boa forma de compreendermos e integrarmo-

nos com os Símbolos Cósmicos, será meditarmos, 
diariamente, com cada um deles, individualmente. 

 
• Focalize sua respiração, faça-a lenta e profunda, 

focalizando cada etapa de sua respiração, você inspira, retém, 
exala, retém 

• Ao inspirar, mentalize o símbolo escolhido (objeto da 
meditação).  

• Coloque a imagem do símbolo escolhido à sua frente  
• Trace-o na altura de seu Chacra Frontal e, com um 

movimento de “agarrar”, pegue-o e traga-o em direção a esse 
chacra introduzindo-o no mesmo 

• Com os olhos abertos, focalize sua atenção no centro do 
símbolo 

• Permaneça observando-o por alguns instantes 
• Feche os olhos e permaneça vendo com sua “visão 

interior” 
• Fique aberto e receptivo para cada sensação, não busque 

mudar nada, apenas contemple as sensações 
• Permaneça de 5 a 15 minutos meditando com o símbolo 

escolhido 
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O PRIMEIRO SÍMBOLO CÓSMICO  - CHOKU REI 

 
 

Conhecido como  “interruptor de luz”, é o símbolo 
do poder. Possibilita a limpeza, transmutação e 
proteção, além de amplificar a energia Reiki. Tem a 
capacidade de concentrar a energia cósmica para a 
cura1 em um determinado ponto. 

Conforme a história “oficial” da redescoberta do 
Reiki, Mikao Usui, em sua meditação que possibilitou o 
redespertar desta dádiva, o viu na cor violeta, a cor da 
transmutação. 

A ativação do CHOKU REI é uma ponte que traz a 
energia do plano espiritual para o mundo físico. 
Compara-se como o trocar uma lâmpada de 100W por 
uma de 200W. 

Recebe outros significados como: “imediatamente”, 
“alinhar-se com o cosmos”, “Deus está aqui” ou “Energia 
Cósmica Universal aqui e agora”. 

Devemos memorizá-lo corretamente. O CHOKU REI 
tradicional é desenhado no sentido anti-horário, porém 
algumas escolas o ensinam no sentido horário.  As duas 
formas são corretas, embora no hemisfério sul seja 
aconselhável o sentido anti-horário que representa 
aumento, evocação, enquanto o sentido horário 
representa decréscimo, dispersão. Porém o mais 
importante é nossa atitude e intenção. 

O CHOKU REI possibilita que a energia permaneça 
fluindo enquanto houver necessidade, mesmo após o 
término da aplicação. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
111

Utilização do CHOKU REI 
 
• Traçamos ou mentalizamos o símbolo com a mão 

dominante (podemos, também, mentalizá-lo) 
• Pronunciamos o seu mantra três vezes 
• Começamos a aplicação com as mãos em forma 

de concha 
 
Ao iniciar uma aplicação, podemos traçar um 

grande CHOKU REI e imaginá-lo entrando no Chacra 
Coronário do receptor, cobrindo os Chacras Frontal e 
Laríngeo. Isso possibilitará a limpeza e purificação dos 
canais energéticos. 

Durante a sessão, dirija seu foco à energia que flui 
de suas mãos. Desta forma, você perceberá o momento 
certo de trocar de posição. Caso você não a perceba, 
permaneça de 3 a 5 minutos em cada posição (siga sua 
intuição). 

O CHOKU REI pode ser utilizado para promover a 
purificação de ambientes, assim como objetos, elevando 
seu padrão vibratório. Você pode traçá-lo nos cantos e 
locais de difícil acesso, assim como, em cadeiras, camas 
e demais objetos. 

Para proteção podemos traçá-lo nas portas e 
janelas. 

Podemos energizar a água e alimentos.  
Utilizando-o em medicamentos, potencializa seus 

efeitos benéficos e minimiza efeitos indesejáveis. 
Ao percebermos um pensamento negativo, 

podemos envolvê-lo com o CHOKU REI, transmutando-
o. 

Em caso de perigo, podemos utilizá-lo como 
proteção. 

 
Caso percebamos um ladrão com intenção de nos 

assaltar, visualizamos o CHOKU REI formando um 
escudo para nos proteger. Podemos nos visualizar sendo 
envolvido por ele. 
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Ao entrarmos em algum veículo, podemos 

visualizar um grande CHOKU REI à sua frente ou acima 
do veículo com um escudo de proteção. 

Você poderá potencializar a energia visualizando o 
CHOKU REI como um raio de energia que entra em cada 
uma de suas mãos  ou traçando-o nas palmas das 
mesmas antes de começar a aplicação. 

Poderá ser usado em conjunto com quaisquer 
práticas espirituais: oração, meditação... 
proporcionando proteção contra energias intrusas e 
ampliando a energia positiva do ambiente. 

O CHOKU REI atua principalmente no nível físico, 
porém seu tratamento refletirá nos demais níveis. 

Sempre que for necessário interromper um 
tratamento (como para atender uma porta), devemos 
traçá-lo novamente ao reiniciá-lo. 
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Proteção dos Chacras 
 
O CHOKU REI é uma maravilhosa ferramenta de 

proteção. Podemos utilizar esta técnica todos os dias ao 
acordarmos e antes de dormirmos. 

 

 

 

 
 

• trace o CHOKU REI em ambas as mãos 
• trace um grande CHOKU REI em frente ao corpo 
• trace um CHOKU REI à frente de cada um dos 

chacras (do Básico ao Coronário), visualizando-o sendo 
absorvido pelo mesmo 

• tenha consciência de que está energeticamente 
protegido. 
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Potencializando a Energia 
 
A energia em uma aplicação poderá ser potencializada se ao 

inicia-la ativarmos o símbolo CHOKU REI em ambas as mãos. 
 
• Com a mão passiva, 

trace o CHOKU REI (com seu 
respectivo mantra) na mão ativa 

• Com a mão ativa, trace 
o CHOKU REI (com seu 
respectivo mantra) na mão 
passiva. 

 
• Além de potencializar a energia, esta prática possibilitará 

uma maior sensibilidade à energia. 
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SEQUENCIA DE APLICAÇÃO DE REIKI E 
PRINCIPAIS POSIÇÕES. 

 
Seqüência recomendada para Aplicação de 

Reiki. 
 
Como foi esclarecido, anteriormente, não há regras 

para se utilizar o Reiki. Devemos seguir nossa intuição. 
Cada um de nós, deve desenvolver sua forma de utilizar 
essa maravilhosa energia. Porém, nossa prática 
mostrou-nos que podemos ter resultados mais 
satisfatórios se realizarmos alguns procedimentos. 

 
Esta é a forma utilizada por nós, mas não é uma 

regra, isso não significa que se você não realizar um ou 
mais desses passos, o Reiki não vá atingir seu objetivo. 
Lembre-se que o Reiki é inteligente e saberá atuar onde 
for necessário. 

 
Seqüência por nós utilizada 
 
• lavar as mãos 
• invocação 
• elevar o padrão vibratório do ambiente 
• centramento/atitude de canal 
• autorização 
• equilíbrio dos chacras  
• alisamento da aura 
• tratamento 
• equilíbrio dos chacras  
• varredura da aura 
• carícia energética  
• agradecimento 
• lavar as mãos 
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Lavar as Mãos 
 
O ato de lavar as mãos não se limita a sua limpeza 

física, mas também, nos proporciona uma proteção, pois 
estaremos conectados energeticamente com o receptor. 
Desta forma ao lavá-las (preferencialmente até os 
cotovelos) antes, nos protegemos mutuamente e ao lavá-
las após a aplicação, nos desconectamos 
energeticamente. Na ausência da água, obteremos efeito 
semelhante ao expormos nossas mãos à chama de uma 
vela. 

 
- Exotericamente, “lavar as mãos” tem o sentido de 

purificação, limpeza. Esotericamente, “lavar as mãos” 
tem o sentido de abrir-se a ser um canal, não envolver-
se, colocar-se a serviço do Cosmos para que ele 
manifeste o que for necessário – Eu lavo minhas mãos 
(eu confio na Sabedoria Cósmica e sei que ele irá 
manifestar minhas necessidades e de meus 
semelhantes). 
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Invocação 
 

Quando realizamos uma 
atividade que tem como objetivo 
contribuir para a harmonia 
nossa e/ou de nossos 
semelhantes, os Seres de Luz 
fazem-se presentes. Porém, 
quando os invocamos, estamos 
dizendo à eles, que desejamos 

seu auxílio e, desta forma, nos colocamos em abertura 
para as orientações que forem necessárias. 

A maior proteção que existe é mantermos nosso 
padrão vibratório elevado e confiarmos que não 
necessitamos nos proteger. Pois o Cosmos manifestará 
todas as nossas necessidades. 

Porém, como em um tratamento há mais pessoas 
envolvidas, pedirmos essa proteção, fará com que ela 
sinta-se mais aberta à entrega. 

 
Ex: Invocamos o Deus de nossa devoção, 

Hierarquias Cósmicas, Hierarquias de Reiki e demais 
Seres de Luz que possam estar presentes, auxiliando, 
assistindo e protegendo essa prática. 
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Elevar o Padrão Vibratório do Ambiente 
 
Elevarmos o padrão vibratório do ambiente 

possibilita que tornemos o local de aplicação em um 
local sagrado. 

 
Pra isso, basta que permanecemos 

aproximadamente 5 minutos irradiando Reiki para o 
ambiente. 

   

  

 
• após lavar as mãos e a invocação 
• ative os Símbolos de Reiki com os quais és 

sintonizados 
• trace um grande CHOKU REI (com seu 

respectivo mantra) no centro da sala 
• trace o CHOKU REI nas paredes, chão e teto 
• permaneça 5 minutos irradiando Reiki com o 

objetivo de transmutar as energias “doentes” do 
ambiente e elevar seu padrão vibratório 
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Centramento/atitude de canal 
 

A “Fábrica do Reiki” é o Chacra 
Cardíaco. O Reiki é uma 
energia de Amor e Compaixão, 
e é com essa atitude que 
devemos utilizá-lo. É uma 
forma de compartilharmos 
nosso Amor com nossos 

semelhantes, com esse(a) irmão(ã) que está nos 
permitindo servir de canal e contribuindo para que sua 
jornada torne-se mais suave e abençoada. 

 
Quando estamos em atitude de canal, não nos 

envolvemos no tratamento. Não nos é dado o direito de 
interferir na jornada de ninguém. Mesmo porque, não 
conhecemos as necessidades do receptor. Porém, o 
Cosmos as conhece e pode manifestá-las. Nossa função 
neste processo, é servirmos de canal para isso, “sermos 
a ponte de ligação”. 

 
Não nos envolvermos é, também, uma forma de 

nos protegermos, pois desta forma, o que transmitimos é 
apenas a energia Reiki. O Ki, nossa energia pessoal, não 
entra no processo. O Reiki passa por nós, nos 
harmoniza e é transmitido para o receptor. Desta forma 
não há contaminação energética (prejudicar-se com a 
desarmonia do receptor, algumas vezes sentindo o 
desconforto dele, por algum tempo), também, não nos 
desgastamos (pois somos beneficiados com o Reiki 
igualmente, ao ele passar através de nós). 

 
É também, estarmos conscientes de que quem 

cura (até quando parece que nada aconteceu, 
certamente algo, muito sutil aconteceu, que poderá vir a 
consciência quando estivermos abertos à isso), não 
somos nós, é o Cosmos. Nós, simplesmente 
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emprestamos nossas mãos (e nosso ser) ao Cosmos para 
que Ele faça o que for necessário. 

 
• coloque suas mãos em posição de oração na 

altura de seu coração 
• focalize sua respiração (faça respirações 

abdominais, ao inspirar, você expande o seu abdomen, 
ao exalar o contrai, focalize cada etapa de sua 
respiração, você inspira, retém, exala retém)  

• ao inspirar, mentalize uma luz dourada 
entrando pelo Chacra Coronário e impregnando o seu 
ser 

• essa energia concentra-se em seu Chacra 
Cardíaco, estimulando-o 

• agradeça a oportunidade de servir de canal para 
que o Cosmos atue através de você 

• agradeça à esse irmão por confiar em você para 
contribuir co seu processo 

• mentalize a intenção de que ele receba a energia 
cósmica conforme a abertura, merecimento e 
necessidade 

 
Autorização 
 

Quando servimos de canal para 
que o padrão vibratório de 
nossos semelhantes seja 
elevado, estamos interferindo 
em seu processo. 
Não devemos, de forma alguma, 
fazer isso sem sua autorização. 
Todos temos direito às nossas 

escolhas. Temos direito até mesmo, a escolher 
permanecermos “doentes” . 

Podemos, então, solicitar sua autorização. 
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Alisamento da Aura 
 
O alisamento da aura é uma forma de batermos, 

gentilmente, na porta do receptor. É desta forma que 
começamos a atuar em seu campo energético e nos 
conectamos com ele. Essa conexão permite que 
escaniemos o receptor e saibamos onde a energia está 
sendo mais necessária. Quando estivermos integrados 
com essa técnica e nossa percepção desenvolvida, será 
através da mensagem que recebemos aqui (de nossas 
mãos) que saberemos como deverá ser o tratamento. 
Nos abriremos então, para que nossas mãos nos guiem. 

• tenha consciência de que nossa aura envolve 
nosso corpo. Portanto, coloque suas mãos a uma 
distancia de aproximadamente 5 a15cm do receptor 

 
• lentamente, comece a massageá-lo (nesta 

distância) à princípio, na linha central (linha dos 
chacras) e após, todo o corpo energético, com 
movimentos circulares 

• focalize toda sua atenção no centro das palmas 
de suas mãos 

 
• perceba qualquer mudança nela (no padrão da 

energia) 
• nos lugares onde houver alguma diferença é 

onde a energia é mais necessária 
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• faça o caminho de todo o corpo, da cabeça aos 

pés e dos pés à cabeça  
• comece a aplicação 
 
*A energia poderá se apresentar de diversas 

formas, calor, frio, formigamento, pontadas, atração, 
repulsão, etc... não se preocupe em compreender a 
razão disso. Lembre-se que você é um canal. Se for 
necessário a sua compreensão, essa virá 
espontaneamente e, você saberá o que fazer com ela. 
Esteja sempre em conexão com seu Mestre Interior. 
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TRATAMENTO 
 
O tempo de permanência em cada posição depende 

da necessidade do receptor, a medida que aumentamos 
nossa sensibilidade, passamos a perceber o momento de 
mudar de posição. Porém, até que isso seja possível, 
permaneça de 3 a 5 minutos em cada posição. 

 
Estas são as posições ensinadas no sistema 

ocidental de Reiki. Porém, elas devem servir apenas 
como base para suas aplicações, até o momento em que 
você começar a perceber o fluxo da energia durante o 
Alisamento da Aura. Assim que o fizer, faça o 
escaniamento/alisamento, sinta os pontos onde as 
sensações são diferentes e aplique nestes pontos até o 
momento em que a sensação se modificar. 

 
Eu utilizo estas posições apenas nos seminários, 

para que meus alunos as conheçam, em minhas 
práticas apenas deixo fluir. 

 
REGIÃO DA CABEÇA 
 
PRIMEIRA POSIÇÃO DA CABEÇA 
 
Posicione as mãos sobre o 

rosto, ao lado do nariz, com a 
base das palmas na altura dos 
dentes. 

 
Corpo Físico - Trabalha 

qualquer problema com os 
olhos, visã o, cores, claridade 
(fotofobia), glaucoma, catarata, lesões, irritações e 
pálpebras. Problemas no nariz, rinite alérgica, carne 
esponjosa, desvio do septo, congestão respiratória. 
Problemas com os maxilares, mandíbula, gengivas, 
dentes, pH das mucosas e da boca. Problemas na 
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cavidade óssea (sinusite). Dor de cabeça, enxaqueca, 
derrames, alergia, resfriados e asma. Equilibra a 
glândula pituitária, que também se denomina hipófise. 
Ela se localiza no centro do crânio, sobre a sela turca, é 
considerada a principal glândula, pois tem a função do 
equilíbrio do sistema de todo o corpo e “diz” às outras 
glândulas o que devem fazer. A glândula pituitária é a 
glândula-mestra do sistema endócrino, influi no 
crescimento, no desenvolvimento sexual, na fadiga, na 
gravidez, na lactação, no metabolismo, nas dosagens de 
açúcar e minerais do sangue, na retenção de fluidos e 
nos níveis de energia. Equilibra a glândula pineal, que 
também se denomina epífise; essa glândula localiza-se 
na altura da base do crânio, é pequena, do tamanho de 
uma ervilha, responde aos níveis de luz que os olhos 
percebem, graças à secreção do hormônio melatonina. 
Tem um importante papel no estado de ânimo. Muitos 
fazem referencia a essa glândula chamando-a de terceiro 
olho, glândula da intuição ou paranormalidade. 

Corpo Emocional - Reduz o estresse. Alivia a 
ansiedade. Proporciona relaxamento, inclusive em nível 
neurológico. 

Corpo Mental - Alivia e diminui a confusão 
mental, gerando equilíbrio e claridade de pensamentos e 
idéias. Permite aumentar a capacidade de concentração 
e centralização do indivíduo. 

Corpo Espiritual - Equilibra o Chacra Frontal. 
Permite que adentremos nosso Eu Superior, estar em 
contato com a nossa própria sabedoria. Abre-nos para 
energias superiores. Permite perder a sensação de 
dualidade e alcançar a sensação de unicidade com as 
leis divinas. Amplia e ajuda a purificar a consciência. 
Beneficia o plano de devoção espiritual, favorecendo a 
meditação e o estado de concentração. 

 
SEGUNDA POSIÇÃO DA CABEÇA  
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Posicione as mãos nas laterais da cabeça, com os 
dedos na altu ra das orelhas e 
os pulsos próximos à coroa ou 
posicione-as nas orelhas.. 

 
Corpo Físico - Trabalha 

diretamente com o cérebro, 
equilibrando o lado direito e 
esquerdo, incentivando a 
produção, criatividade, pensamentos e memória. 
Equilibra as glândulas hipófise e pineal. Trabalha a 
disritmia cerebral, convulsões e aneurisma. Alivia 
rapidamente dores de cabeça e enxaqueca. Auxilia na 
recuperação de pessoas que estejam drogadas ou 
alcoolizadas. 

Corpo Emocional - Reduz preocupações, histeria e 
estresse. Ajuda a aliviar depressão, angústia e medos 
(todos os estados patológicos de pânico). Promove o rel 
axamento. Equilibra a pessoa nos casos em que 
predominam a emoção ou raciocínio. 

Corpo Mental - Trabalha doenças mentais 
(psicoses, neuroses, esquizofrenia). Desenvolve clareza 
de pensamentos, serenidade, estimula rapidez de 
respostas. Estimula uma visão 
mais clara da vida e dos 
problemas. 

Corpo Espiritual - 
Aumenta a capacidade de 
receber energias superiores. 
Expande a consciência e a 
interação com a sabedoria 
cósmica (registro akásico). Promove a lembrança de 
sonhos e vivências anteriores (insights) 
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TERCEIRA POSIÇÃO DA CABEÇA  
 
Palmas  posicionadas na 

nuca. 
 
Corpo Físico - 

Harmoniza o funcionamento 
da glândula pituitária ou 
hipófise. Trabalha com a 
medula e o cérebro. Abrange a 
base do cérebro, harmonizando as funções 
desempenhadas pelo cérebro, que se encontra na parte 
posterior da cavidade craniana. Diminui a tensão do 
pescoço e descontrai a parte superior das vértebras 
cervicais . Regula o sono, ajuda a dormir por falta de 
sono ou acordar por excesso deste. Trabalha o lobo 
occipital que se encontra na parte posterior do cérebro, 
onde localizam-se os centros da visão. Regula o peso e a 
fome. Atua em problemas relacionados com a fala e a 
gagueira. Alivia dores de cabeça na base do crânio. 
Trabalha pessoas que estão em estado de choque por 
acidente, em coma ou desmaiadas. Trabalha-se 
qualquer vício, diminuindo a compulsão. Trabalha a 
coordenação e equilíbrio (labirintite). 

Corpo Emocional - Desenvolve bem-estar, 
relaxamento e tranqüiliza os pensamentos. Diminui 
estresse, depressão, irritações, preocupações, tremores e 
traumas. 

Corpo Mental - Clareza de expressão de 
pensamentos e idéias. Promove serenidade, criatividade 
e produtividade. 

Corpo Espiritual - Trabalha o Chacra Frontal em 
sua parte posterior. Expande o recebimento de energias 
superiores. Propicia a lembrança de sonhos e vidas 
passadas. Abertura do terceiro olho, desenvolvendo o 
instinto (olhos e ouvidos internos) e a paranormalidade 
(capacidade de entrar em estado alterado de 
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consciência, projeção astral, clarividência, 
clariaudiência, telepatia, psicografia, etc). 

 
QUARTA POSIÇÃO DA CABEÇA  
 
Mãos posicionadas nas 

laterais do pescoço, unidas à 
frente. 

 
Corpo Físico - Trabalha 

com o metabolismo, as 
glândulas tireóide e 
paratireóide. A glândula 
tireóide está localizada no terço inferior do pescoço, à 
frente da traquéia. Regula o metabolis mo e o 
crescimento. As glândulas paratireóides consistem em 
quatro diminutos corpúsculos ligados à tireóide. 
Controlam o metabolismo do cálcio, contribuindo para o 
controle do tônus muscular. Trabalha os maxilares, 
mandíbulas, amígdalas, garganta e faringe. Trabalha as 
glândulas salivares. Trabalha a drenagem linfática e 
gânglios cervicais superiores. Equilibra a pressão 
sanguínea (alta e baixa). A garganta é um centro da 
expressão, criatividade e comunicação. 

Corpo Emocional - Trabalha neutralizando 
sentimentos como raiva, hostilidade, ressentimentos, 
nervosismo e medo do fracasso. Desenvolve auto-estima 
e autoconfiança. 

Corpo Mental - Desenvolve calma, relaxamento, 
diminuição do senso crítico, bem–estar, claridade, 
estabilidade mental, tranqüilidade e prazer de viver. 

Corpo Espiritual - Trabalha o Chacra Laríngeo. 
Ajuda a manter uma sintonia com a espiritualidade na 
forma mais criativa e sincera. 
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REGIÃO DA FRENTE 
 
PRIMEIRA POSIÇÃO DA FRENTE 
 
Mãos posicionadas sobre 

a parte superior do tórax. 
 
Corpo Físico - Trabalha 

com o coração, circulação, 
veias e artérias que saem do 
coração. Harmoniza os pulmões 
na parte s uperior e as funções 
dos brônquios. Abrange parte da traquéia. Auxilia a 
drenagem linfática. Equilibra o timo que, na infância, 
desempenha importantes funções endócrinas e 
imunitárias. Embora regrida no adulto, sua influência 
sobre o organismo continua a ser sentida no que 
concerne a imunologia. 

Corpo Emocional - Esta região é o centro 
energético emocional do corpo que, estando equilibrado, 
controla o envelhecimento, evitando o envelhecimento 
precoce. Trabalha sentimentos de raiva, ressentimentos, 
ciúme, amargura e hostilidade. Reduz o estresse. 
Desenvolve felicidade, autoconfiança, prazer e harmonia. 

Corpo Mental - Desenvolve serenidade, 
centralização, tranqüilidade, relaxamento e calma para 
que possamos enfrentar os problemas do cotidiano. 

Corpo Espiritual - Desenvolve o amor 
incondicional aos semelhantes e ao mundo. 
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SEGUNDA POSIÇÃO DA FRENTE 
 
Mãos posicionadas à 

altura do coração. 
 
Corpo Físico - Equilibra 

as funções do fígado, estômago, 
baço, vesícula biliar, pâncreas e 
diafragma.  

Corpo Emocional - Alivia 
o estresse. Gera relaxamento, segurança e sentimento 
de satisfação. Posição importante para períodos de 
mudanças bruscas de vida, fazendo com que aceitemos 
idéias diferentes. 

Corpo Mental - Gera centralização, calma, 
serenidade, relaxamento e claridade. A mente estando 
equilibrada, os órgãos envolvidos na digestão funcionam 
melhor. 

Corpo Espiritual 
Equilibra o Chacra Plexo-solar, aumentando nossa 

resignação, gratidão para o que é e o que se tem. Gera 
facilidade de partilhar nosso mundo físico com outras 
pessoas. 

 
TERCEIRA POSIÇÃO DA FRENTE 
 
Mãos posicionadas à 

altura da boca o estômago. 
 
Corpo Físico - Trabalha 

equilibrando as funções do 
pâncreas, bexiga, sistema 
reprodutor (ovário, útero, 
trompas), apêndice, intestino 
delgado, duodeno e cólon, parte inferior do fígado, baço 
e vesícula biliar.  

Corpo Emocional - Reduz o estresse, histeria, 
frustrações, ansiedade, medos, depressão, amargura e 
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repressão dos sentimentos. Melhora a auto-estima e 
autoconfiança. 

Corpo Mental - Diminui a confusão mental e o 
desequilíbrio. 

Corpo Espiritual - Equilibra o Chacra Umbilical. 
 
QUARTA POSIÇÃO DA FRENTE 
 
Mãos posicionadas na altura da virilha. 
 
Corpo Físico - Trabalha com a vesícula, intestinos, 

ovários, útero, próstata, vagina, energia sexual 
(orgasmo). 

Corpo Emocional - 
Desenvolve respostas 
emocionais saudáveis para a 
vida sexual, quebrando padrões 
e pensamentos rígidos 
relacionados à sexualidade. 
Redução de ansiedade, 
nervosismo e pânico. Trabalha 
todo o tipo de vício. 

Corpo Mental - Promove a criatividade, 
melhorando a flexibilidade e capacidade de adaptação. 

Corpo Espiritual - Equilibra o Chacra Básico. 
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REGIÃO DAS COSTAS 
 
PRIMEIRA POSIÇÃO DAS COSTAS 
 
Mãos posicionadas na 

altura do Cardíaco. 
 
Corpo Físico - Trabalha 

tensões e contraturas 
freqüentes dos músculos 
trapézio e lombar. Trabalha a 
coluna vertebral, sistema 
nervoso, problemas nos pulmões e doenças alérgico-
respiratórias. 

Corpo Emocional - Promove redução do estresse, 
relaxamento, diminuição de tensões, gerando 
autoconfiança e tranqüilidade. 

Corpo Mental - Desenvolve serenidade, 
centralização e estabilidade. 

Corpo Espiritual - Favorece a recepção de energias 
superiores. 

 
SEGUNDA POSIÇÃO DAS COSTAS 
 
Mãos posicionadas na 

altura do Plexo-Solar 
 
Trabalha o mesmo que a 

segunda posição da frente. 
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TERCEIRA POSIÇÃO DAS COSTAS 
 
Mãos posicionadas acima 

da cintura, na altura dos rins. 
 
Trabalha o mesmo que a 

terceira posição da frente mais as 
glândulas supra –renais e rins. 

 
 
 
QUARTA POSIÇÃO DAS COSTAS 
 
Mãos posicionadas nas 

nádegas 
 
Trabalha o mesmo que a 

quarta posição da frente mais o 
cóccix e nervos. 
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REGIÃO DOS PÉS 
 
MAPA REFEXÓLOGO DOS PÉS 
 

 
 
Nos pés temos os pontos reflexos que estão ligados 

a outras regiões e órgãos do corpo que, ao serem 
irradiados pelo Reiki, desbloqueiam os canais elétricos 
de ligação, facilitando o fluir da energia. Podemos 
começar ou terminar o tratamento pelos pés. 
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PRIMEIRA POSIÇÃO DOS PÉS 
 
Posiciona-se uma mão no 

dorso e outra na planta dos 
pés. 

 
Corpo Físico - Trabalha 

no sangue, circulação, pressão 
sangüínea, diafragma, 
garganta, seios, ovários, bacia, 
ombros e praticamente todo o resto do corpo. 

Corpo Emocional - Harmoniza o corpo emocional, 
sendo uma posição-chave para momentos de dúvidas e 
decisões importantes. 

Corpo Mental - Harmoniza o corpo mental gerando 
mais equilíbrio e centralização. 

Corpo Espiritual - Harmoniza o corpo astral, 
equilibrando a velocidade normal dos sete principais 
chacras e estimulamos e coordenamos os movimentos 
dos canais condutores de energia tranqüilizadora e 
estimulante. 

 
SEGUNDA POSIÇÃO DOS PÉS 
 
Ambas a mãos 

posicionadas nas plantas dos 
pés. 

 
Corpo Físico - Na planta 

dos pés trabalhamos 
praticamente todas as 
glândulas e órgãos do corpo. 

Corpo Emocional - Harmonizamos o corpo etérico 
e o corpo emocional. 

Corpo Mental - Trabalha questões relacionadas 
com o “poder” terreno. Lembra-nos que não somos os 
donos do mundo. 
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Corpo Espiritual - Traz-nos a consciência de 
estamos de passagem neste corpo e mundo físicos. Por 
essa razão devemos focalizar o aqui e agora, para 
aproveitarmos todas as oportunidades que se 
manifestam. 

 
Como você percebe no mapa dos pés, as laterais 

também merecem uma atenção especial, as laterais 
externas refletem, entre outros pontos, os membros 
inferiores e superiores e as laterais internas refletem a 
coluna. 
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POSIÇÕES ADICIONAIS 
 
Coordenador – Posicione 

as mãos na nuca (occipital, 
‘boca de Deus’), é o 
responsável pela libertação 
kármica e da roda das 
encarnações.  

 
 
 
Axilas – Cruze os braços, posicionando a mão 

esquerda na axila direita e a 
mão direita na axila esquerda. 
As axilas são chaves para a 
libertação. Liberam 
importantes canais energéticos.  

 
 
 
Joelhos – Posicione as mãos nos joelhos (da forma 

que for mais confortável). Os 
joelhos, principalmente na 
parte de trás, são importantes 
pontos de liberação do nível 
astral. Ao aplicarmos os joelhos 
e pés, podemos trabalhar 
muitas informações 
relacionadas com  emoções e 
sentimentos expressos durante nosso dia, semana ou 
até mesmo de encarnações passadas. 
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Varredura da Aura 
 
A varredura da aura tem o objetivo de auxiliar ao 

receptor a retornar à consciência objetiva. Na maioria 
das vezes o Reiki proporciona um relaxamento tão 
profundo que necessitamos de um estímulo para 
retornarmos a nossa consciência objetiva. 

O procedimento é semelhante ao alisamento da 
aura, só que no alisamento da aura os movimentos são 
lentos e na varredura da aura, os movimentos são 
rápidos. 

 
• coloque suas mãos a uma distancia de 

aproximadamente 5 a 15cm do receptor 

 
• rapidamente, comece a massagear todo o corpo 

energético, com movimentos circulares, dos pés à 
cabeça, da cabeça aos pés, e novamente dos pés à 
cabeça. 
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Agradecimento 
 

Poucas bênçãos se comparam a de servirmos de canal 
para que nossos semelhantes 
tenham seu padrão vibratório 
elevado. 
A gratidão é um dos Princípios 
Espirituais do Reiki. 
Agradecermos nossas bênçãos é 
uma forma de reverenciarmos à 
elas. 

 
Ex: Agradecemos ao Deus de nossa devoção, 

Hierarquias Cósmicas, Hierarquias de Reiki e demais 
Seres de Luz que estiveram presentes, auxiliando, 
assistindo e protegendo essa prática. E pela 
oportunidade de servir de canal para que a harmonia se 
manifestasse. 
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IMAGENS TRATAMENTO EM OUTRAS PESSOAS 
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TRATAMENTO ABREVIADO 
 
Este tratamento tem a duração de 5 a 15 minutos 

e pode ser realizado com o receptor sentado. É uma 
forma relaxar e harmonizar rapidamente o receptor, mas 
não substitui um tratamento completo. 

 

 

 
 
• Posiciona-se  uma das mãos sobre o Chacra 

Coronário ou o Frontal e a outra sobre o occiptal (nuca) . 
• Posicione-se atrás do receptor e envolva suas 

orelhas com as mãos. 
• Posicione ambas as mãos sobre os músculos 

trapézio, próximo ao pescoço. 
• Posicione-se ao lado do receptor e coloque ambas 

as mãos na altura do Chacra Cardíaco uma sobre o tórax 
e outra nas costas. 

• Posicione-as agora à altura do plexo-solar. 
• Para concluir, a mão da frente posiciona-se à 

altura da virilha e a de trás ao cóccix. 
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APLICAÇÃO DE REIKI POR UM GRUPO DE 
REIKIANOS 

 

 
 

Quando 2 ou mais reikianos unem-se em uma 
aplicação, esta torna-se mais intensa. O nível de energia 
absorvido pelo receptor amplifica-se. 

Diz-se que energia é elevada ao quadrado.  
 
2 reikianos aplicando  em conjunto, equivalem à 4.  
5 reikianos aplicando em conjunto, equivalem à 25. 
 
O tratamento torna-se também mais rápido, 

pois várias posições são realizadas ao mesmo 
tempo. 
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PRIMEIROS SOCORROS COM REIKI 
 
O Reiki é uma maravilhosa ferramenta de 

primeiros socorros. Porém devemos ter consciência que 
em casos graves ou de dúvida devemos solicitar auxílio 
médico. Durante a espera aplicamos Reiki. Estas 
sugestões devem ser complemento para as técnicas 
normais de primeiros socorros. 

 
Quando consciente, pergunte ao receptor se ele 

deseja receber  energia, caso não tenha condição de 
falar ou esteja confuso, comece a tocá-lo enquanto 
conversam. 

Comece pelo plexo-solar e rins. Ao aplicar no plexo-
solar contribuirá para que retome a consciência e nos 
rins auxiliará no combate de eventual insuficiência 
renal, aconselhável especialmente para casos de estado 
de choque. Porém, não vire os pacientes em caso algum. 

Em caso do receptor poder sentar, posicione uma 
das mãos no plexo-solar na frente e a outra nos rins, 
nas costas. Após posicione-as nos ombros e siga sua 
intuição para outras posições. 

O Reiki poderá auxiliar a estancar hemorragias 
internas e externas e a coagulação poderá ser acelerada. 
Quando a ação é imediata, pode-se evitar a formação de 
hematomas. 

Podemos tratar hemorragia nasal inclinando a 
cabeça em 45 graus, aplicando uma mão no nariz e 
outra na nuca. 

Em casos de fraturas e entorses, um tratamento 
imediato pode evitar o risco de inchaços e hematomas, 
com o cuidado de não tocar a lesão. No caso de fratura, 
fazemos um tratamento emergencial, porém, 
aguardamos a colocação do osso no lugar (por um 
médico) para um tratamento mais prolongado, neste 
caso o gesso não será obstáculo para a energia. A 
recuperação poderá se dar 1/3 do tempo normal. 
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Em caso de lesão não mova o receptor, a energia 
poderá ser aplicada na altura da área afetada. Lembre-
se que ela era puxada para onde for necessária. 

Pessoas enfartadas também poderão ser tratadas 
com Reiki. Embora algumas literaturas digam que não 
se deve aplicar diretamente no coração nestes casos não 
há justificativa para isso. 

Não há contra-indicações para o Reiki, mesmo em 
casos de emergência. Quanto mais rápida a ação, maior 
o benefício. 

 
Mesmo nestes casos mentalize a intenção de que o 

receptor receba a energia conforme abertura, 
merecimento e necessidade. Lembre-se de manter a 
atitude de canal em qualquer situação. 
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REIKI EM HOSPITAIS 
 
Profissionais da área médico/hospitalar relatam 

que após 15 minutos de Reiki ocorrem mudanças 
perceptíveis. A respiração se harmoniza, manifestando-
se a calma e o relaxamento. 

O Reiki combinado com a prática cirúrgica auxilia 
a combater a ansiedade, tornando o paciente mais 
calmo e relaxado. Diminui o desconforto e a dor. 

Algumas mudanças são comuns após o 
tratamento: o paciente fica mais corado; mãos e pés se 
aquecem; sono tranqüilo e longo; acalmam-se facilmente 
após situação estressante; atitude mais positiva, maior 
cooperação, diminuição da dor e recuperação mais 
rápida. 
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TRATAMENTOS ESPECIAIS 
 
Compartilho aqui alguns tratamentos específicos, mas deixo 

claro que não os utilizo, pois eles dão a direção, tem o objetivo de 
curarmos algo. Um canal não é um curador. Um canal não dá a 
direção. Um canal não tem expectativas. Um canal confia na 
Sabedoria Cósmica e que a energia irá elevar o padrão vibratório do 
receptor proporcionando exatamente o que ele necessita. 

 
Quando você está com sede e colocam uma garrafa com 

água em suas mãos, não é necessário que você deseje que a sede 

passe. Basta você tomar a água. 
 
Quando temos atitude de canal tanto nós quanto o receptor 

somos beneficiados. O que transmitimos é unicamente a energia REI 
“energia cósmica”. E ao passar por nós, ela nos abastece. A cada 
prática nos sentimos mais energizados. 

 
Eu estou com dor de cabeça, minha dor de cabeça é resultado 

de uma deficiência no fígado e esta deficiência no fígado é resultado 
de uma briga que tive com meu irmão aos 5 anos de idade. Peço 
para você me aplicar um Reiki e falo da minha dor de cabeça. Se 
você não tiver atitude de canal e desejar curar minha dor de cabeça, 
você tratará apenas minha dor de cabeça, além disso, seu “ki”, sua 
energia vital participará do processo. Se você tiver atitude de canal, 
você tratará a dor de cabeça, o fígado e o relacionamento e 
transmitirá apenas a energia cósmica “Rei”, sem se desgastar. 

 
Mas isso não é uma verdade absoluta. É como eu compreendo 

a energia baseado em minhas experiências/práticas. Não há uma 
forma errada. Todas são corretas. Não há como errar com o Reiki.  

 
Caso você deseje fazer tratamentos específicos, aqui estão 

alguns deles. 
 
Doenças e Sintomas 
 

Abcessos Colocar uma gaze ou lenço sobre o local e aplicar Reiki de 
15 a 30 min., duas vezes ao dia. 
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Acne Cabeça 2 e 3, frente e costas 3 e 4. 
Água Aplicar Reiki no recipiente de 10 a 20 min. 
AIDS Cabeça 2, 3 e 4, frente 1, 2 e 3 e costas 3 e 4. 
Alcoolismo Cabeça 2 e 3, frente 1, 2, 3 e 4 e costas 3. 
Alergia Tratamento completo duas vezes ao dia. 
Amígdalas Cabeça 4, duas vezes ao dia. 
Anestesia Conforme a maior parte das literaturas, não deve-se 

aplicar Reiki em pacientes anestesiados. 
Angina Frente 1, costas 2 (prolongar o tempo). 
Anorexia Tratamento completo. 
Ansiedade Cabeça 1, 2  e 3, frente 2 e 3 e costas 3. 
Articulações De 15 a 30 min. diretamente sobre a região. 
Artrite Tratamento completo. 
Asma Tratamento completo, tempo adicional na frente 1 e 2. 
Azia Frente 1 e 2. 
Bexiga Frente 4 e costas 4. 
Bronquite Frente 1 e 2, costas 1, 2 e 3. 
Bulimia Cabeça 2 e 3, frente 3 e costas 3. 
Bursite Uma mão no ombro outra no cotovelo de 15 a 30 min. 

duas vezes ao dia. 
Cãibras Direto no local por 15 min. 
Calafrios Tratamento completo. 
Câncer Em complemento à quimioterapia, cabeça 3 e 4, frente 1 e 

3 e costas 3. 
Cefaléia Cabeça 1,2 e 3, frente 3 e 4. 
Cérebro Cabeça 1, 2 e 3. 
Cicatriz Diretamente no local de 15 a 30 min. 
Ciúmes Cabeça 1, 3 e 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Cólica Uma das mãos sobre o estômago e a outra logo abaixo. 
Coluna Uma mão na base da coluna na região cervical, percorrer a 

coluna com imposições seqüenciais, até as duas se 
encontrarem no centro, cinco minutos em cada ponto. 

Coma Cabeça 1, 2 e 3, frente 1, 2 e 3 e costas 3. 
Coração Frente 1 e costas 2. 
Costas Frente 4, costas 4 e sobre as dores. 
Culpa Cabeça 1 e 3 e frente 1 e 3. 
Decepção Cabeça 1, 2 e 3 e frente 1 e 3. 
Dentes Direto sobre o problema. 
Depressão Cabeça 2 e 3, frente 1 e 3 e costas 1, 2 e 3. 
Desânimo Cabeça 2, 3 e 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Diabetes Tratamento completo. 
Diarréia Frente 4 e costas 4. 
Digestão Frente 2,3 e 4 e costas 3 e 4. 
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Diverticulite Frente 3 e 4 e costas 3 e 4. 
Doenças 
Crônicas 

Tratamento completo diariamente. 

Dores Diretamente sobre a região 
Drogas Cabeça 2 e 3 e frente 1, 2 e 3. 
Eczema Cabeça 2 e 3, frente, frente 2 e 3, costas 3  sobre o local. 
Envelhecime
nto precoce 

Cabeça 1,3 e 4 e frente 1. 

Enxaqueca Cabeça 1, 2 e 3 e frente 3 e 4. 
Esclerose Tratamento completo. 
Esquizofrenia Cabeça 1,2 e 3, frente 1, 2 e 3 e costas 3. 
Fadiga Cabeça 1, 3 e 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Febre Cabeça 3 e 4 e costas 3. 
Feridas Diretamente no local (usar como gaze). 
Ferroadas, 
picadas 

Diretamente sobre a região. 

Fígado Frente 2 e 3 e costas 3. 
Fobias Cabeça 1, 2, 3 e 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Fraturas Diretamente no local após engessar. 
Fumar Tratamento completo. 
Garganta Cabeça 4. 
Glândulas 
salivares 

Cabeça 4. 

Glaucoma Cabeça 1, 2 e 3. 
Gota Cabeça 2 e 3, frente 2 e 3 e costas 3 
Gravidez Cabeça 2 e 3, frente 1, 2 e 3 e costas 3 e 4. 
Gripe/resfria
do 

Tratamento completo. 

Hemorróidas Frente 4 e costas 4. 
Hepatite Tratamento completo. 
Herpes Direto sobre a região afetada. 
Hipertensão Cabeça 2, 3 e 4, frente 2 e 3 e costas 3 e 4. 
Impaciência Cabeça 2 e 3 e frente 1. 
Impotência Cabeça 2 e 3, frente 3 e 4 e costas 3. 
Indigestão Frente 1, 2 e 3. 
Infecções Cabeça 2, frente 2 e 3, costas 3 mais imposição sobre a 

região afetada. 
Insônia Cabeça 2 e 3. 
Joanetes Direto sobre o local. 
Joelhos Direto sobre a região. 
Laringe Cabeça 4. 
Leucemia Tratamento completo, duas vezes ao dia. 
Lúpus Tratamento completo, duas vezes ao dia. 
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Mágoa Cabeça 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Mal de 
Alzheimer 

Cabeça 1, 2 e 3. 

Malária Tratamento completo, duas vezes ao dia. 
Mandíbula, 
maxilar, 
queixo 

Direto na área afetada. 

Memória Cabeça 1, 2 e 3. 
Músculos Direto sobre a região. 
Menopausa Tratamento completo para equilibrar o sistema endócrino. 
Nariz Direto sobre a região. 
Náusea Cabeça 2 e 3, frente 1 e costas 3. 
Nervosismo Cabeça 2 e 3, frente 3 e costas 3. 
Nervo ciático Uma das mãos no glúteo parada, a outra percorrerá a perna 

da planta do pé até se encontrar a outra, em posições 
seqüenciais, com cinco minutos, em cada ponto, fazer 
nadas duas pernas. 

Neurose Cabeça 1, 2 e 3, frente 3 e costas 3. 
Obesidade Cabeça 1, 3 e 4, frente 2 e 3 e costas 3. 
Olhos Cabeça 1,2 e 3. 
Ouvidos Direto sobre a região, colocar o dedo médio levemente no 

canal auditivo. 
Ovários Frente 4. 
Pâncreas Cabeça 1, 2 e 3, frente 2 e 3 e costas 3 e 4. 
Pânico Cabeça 1, 2 e 3, frente 1 e 3 e costas 3. 
Paralisia Tratamento completo, duas vezes ao dia. 
Paralisia 
cerebral 

Tratamento completo. 

Paralisia 
facial 

Cabeça 4, maça do rosto, queixo e atrás das orelhas. 

Paranóia Cabeça 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Mal de 
Parkinson 

Tratamento completo, duas vezes ao dia. 

PMD 
(Psicótico 
maníaco) 

Cabeça 2 e 3, frente 3 e costas 3. 

Pneumonia Tratamento completo, duas vezes ao dia. 
Pressão Alta Cabeça 4 e frente 1. 
Pressão baixa Cabeça 4 e frente 1. 
Punhos Diretamente sobre a região. 
Raiva Cabeça 2, 3 e 4, frente 1 e 3 e costas 3. 
Rejeição Cabeça 2 e 3, frente 1 e 3 e costas 3. 
Ressaca Cabeça 1, 2 e 3, frente 2 e 3 e costas 3. 
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Sangramento Direto sobre a região. 
Sangramento 
nasal 

Polegar na parte inferior do nariz, o indicador na parte 
superior, a outra mão na base da cabeça. 

Seios Direto sobre a região. 
Síndrome de 
Down 

Tratamento completo. 

Sinusite Direto sobre a região, duas vezes ao dia. 
Surdez Cabeça 4 e sobre o ouvido. 
Testículos Direto sobre a região. 
Timo Frente 1. 
Tireóide Cabeça 4. 
Tontura Cabeça 2 e 3, frente 3 e 4 e costas 3. 
Tosse Cabeça 4, frente 1, 2 e 3 e costas 2 e 3. 
Tumores Cabeça 1, 2 e 3, frente 3, costas 3 e sobre a região afetada. 
Úlcera Direto sobre a região, no mínimo duas vezes ao dia. 
Útero Frente 4 e costas 4. 
Vesícula 
biliar 

Frente 2 e 3. 

Vícios Cabeça 2 e 3, frente 1, 2 e 3 e costas 1, 2 e 3. 
Vômitos Cabeça 3, frente 1 e 3 e costas 3. 
Voz Cabeça 4 e frente 1. 
Varizes  Frente 4 e diretamente no local 
Verrugas Diretamente no local 
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Equilíbrio dos Chacras 
 

Esta técnica pode ser utilizada ao iniciarmos uma 
sessão e/ou ao concluirmos. 

Ao iniciarmos, a utilizamos antes do alisamento da 
aura. Ao concluirmos, antes da varredura da aura. 

Os Chacras são equilibrados das extremidades ao 
centro. 

Em cada posição focalize toda sua atenção na 
palma de suas mãos, até ter a mesma sensação em 
ambas. Isso poderá levar poucos segundos até um 
minuto. 

 

 
• posicione uma mão no Chacra Frontal e outra no 

Chacra Básico 
• posicione uma mão no Chacra Laríngeo e outra no 

Chacra Umbilical 
• conclua com uma mão no Chacra Cardíaco e 

outra no Plexo-solar. 
 
Esta técnica é especialmente útil àquelas pessoas 

que buscam um crescimento interior. 
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Carícia Energética 
 
A Carícia energética é feita no final do tratamento, 

após a varredura da aura. 

 

b  

 

 
• Mantenha a mão na vertical, dedos em direção ao 

receptor, palmas para você, à alguns centímetros do 
corpo; 

• movimente a mão, lentamente, desde a pelve até 
a coroa, subindo por uma linha intermediária do corpo; 

• chegando à coroa, retorne à posição inicial 
(trazendo a mão da coroa a pelves, mantendo a palma em 
sua direção) 

• repita o movimento, só que desta vez, 
rapidamente. 

A Carícia Energética abastece todo o corpo com a 
energia do Chacra Básico. É maravilhosa para o 
aterramento do receptor. 
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Aceleração Linfática 
 
As regiões de maior fluxo do sistema linfático estão 

situadas dos dois lados da coluna vertebral. Tem relação 
com o sistema imunológico e vegetativo do corpo e com 
pontos de trabalho alquímico. 

O tratamento nestes pontos do sistema linfático 
estimula o equilíbrio energético. Teremos um aumento 
da circulação do sistema linfático através dos órgãos ou 
glândulas relacionados a esses pontos. 
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Posicione as mãos paralelamente sobre cada um 
dos pontos descritos à seguir. 

 
• na altura do chacra básico 
• na altura do chacra umbilical 
• logo acima do chagra cardíaco (entre as 

omoplatas) 
• na altura do chacra coordenador (occiptal) 

 
Para intensificar mais o tratamento. 
 

• Afaste as mãos enquanto inspira 
• Sinta a energia acumular 
• Exale e aproxime as mãos do corpo 
• Sinta a energia penetrar profundamente para 

ocasionar os efeitos descritos 
• Continue o processo de respiração entre 01 a 03 

minutos em cada ponto 
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Proteção do Carro e/ou Casa 
 

 
 

Ela pode servir como um alarme e/ou escudo 
energético.  

 
Tenha em mente que nossa atitude é fundamental. 

Quando criamos um escudo de proteção, nossa 
confiança na manifestação o fortalece imensamente. 

 
• coloque-se à frente de seu carro ou casa 
• trace um grande CHOKU REI com seu respectivo 

mantra 
• programação: "estou programando a 

manifestação de um escudo energético para envolver esse 
carro (ou casa), protegendo-o, assim como, todos os que 
estiverem em seu interior e quem aproximar-se dele" – 
Imagine ou visualize a manifestação do escudo. 

• trace o CHOKU REI com seu respectivo mantra 
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Reiki em Bebês e Crianças 
 

 
As crianças são muito sensíveis á energia e a 

absorvem com imensa rapidez, pois não desenvolveram 
determinadas “defesas”, desta forma estão mais abertas 
à energia. A aplicação em uma criança poderá durar 
apenas 10 a 20 minutos e será muito benéfica. 
Normalmente, quando os bebês estão abastecidos, 
adormecem ou ficam inquietos e afastam-se. Aplicar em 
mulheres grávidas é muito gratificante, beneficia tanto a 
mãe quanto à criança. 
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Tratamentos de Plantas e Animais 
 
O Reiki beneficia todo ser vivo, assim como os 

elementos da natureza. 
Podemos tratar com Reiki nossas plantas e 

animais, desta forma 
contribuímos para a harmonia 
e equilíbrio deles.  

No caso das plantas, 
podemos aplicar em suas 
raízes, nos vasos ou até mesmo 
energizar a água que será 
usada para regá-las. 

Você poderá estreitar sua 
relação com as plantas e beneficiar-se muito, 
aproximando-se de uma árvore e abraçando-a, 
permaneça alguns minutos trocando energia com ela, 
você a impregna com Reiki e ela o envolve em sua aura. 
Essa experiência lhe apresentará a novas dimensões de 
consciência. 

Os animais (assim como as crianças), são muitos 
sensíveis à energia eles sabem o 
quanto e onde a necessitam. Se você, 
por exemplo, pegar um gato em seu 
colo para aplicar Reiki, ele se 
acomodará de tal forma q ue sua mão 
se posicione exatamente onde ele 
necessita, quando estiver abastecido, 
ele simplesmente se afastará, 
necessitando novamente de energia 
ele virá a seu encontro. 
Não são raras as situações em que, 

possuindo um animal em casa e ao sermos sintonizados 
em um sistema de canalização de energia cósmica (como 
o Reiki), este nos estranhe nos primeiros dias, pois ele 
percebe a mudança no padrão energético. 

Nossa relação com eles também se estreita, muitas 
vezes, animais que não conhecemos, aproximam-se de 
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nós em busca de energia. Podemos estar na casa de 
alguém que acabamos de conhecer e seu cãozinho, gato, 
etc... aproximar-se de nós e encostar-se a nossa perna, 
mão, etc... isso poderá significar que ele está 
necessitando de energia, basta, então, posicionarmos 
nossas mãos em qualquer parte de seu corpo e ele se 
posicionará como necessário. Essa sessão poderá passar 
despercebida pelos demais. 

Em caso de animais perigosos, o ideal é 
energizarmos sua água e alimento, após o nível 2 
poderemos tratá-los à distância. 
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O CÍRCULO DA PRÁTICA 
 

 
 
Para que possamos experienciar o Reiki 

plenamente, e usufruir de todos os benefícios que ele 
pode nos proporcionar, devemos fazê-lo de três formas: 

Auto-aplicar - Dedicando-nos, diariamente, a essa 
prática de transformação, cura e amor. 

Aplicar – Compartilhando esta dádiva com nossos 
semelhantes e/ou a natureza. 

Receber – Recebendo essa dádiva de outro 
reikiano. 

 
Ao fecharmos esse círculo estaremos 

experienciando plenamente o Reiki e nos abrindo as 
maravilhosas dádivas que ele pode nos proporcionar. 
Lembremos que toda criação é resultado de 1% de 
inspiração e 99% de transpiração. 
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SER TERAPEUTA 
 
Terapia é basicamente uma função de amor, e o amor somente 

flui quando não há ego. Você só pode ajudar o outro na medida em 
que você não é egoísta. No momento em que o ego entra, o outro se 
torna defensivo. O amor não é agressivo, ele ajuda o outro a 
permanecer vulnerável, aberto, não defensivo. Portanto, sem amor 
não há terapia. 

Terapia é uma função de amor, logo, o ego não pode ajudar, 
você pode até mesmo destruir o outro. Em nome da ajuda você pode 
inclusive obstruir o seu crescimento. 

A mentalidade ocidental ainda pensa em termos de um ego 
saudável, mas ego nunca pode ser saudável. O ego em si é doença.  
A mentalidade ocidental, pensa que as pessoas estão sofrendo de 
egos fracos. Não se sofre de fraqueza de ego, mas de muito egoísmo. 
A sociedade é orientada pela mentalidade masculina, pela 
agressividade, o único desejo da sociedade é conquistar, para isso 
você precisa abandonar tudo o que é feminino em você, isto é, 
metade de seu ser, e viver com a outra metade. Uma metade não 
pode ser saudável, porque saúde vem da totalidade. O feminino tem 
que ser aceito. O feminino é o não ego, a receptividade, o amor. 

Uma pessoa realmente saudável é aquela que está totalmente 
equilibrada entre o masculino e o feminino, ela não é masculina nem 
feminina – simplesmente é. Você não pode categorizá-la. Ela é plena 
e sã. No oriente ela é olhada como o Mestre. 

Quando as pessoas estão mentalmente perturbadas, no Oriente, 
elas vão a um Mestre. O Mestre não o ajuda a conseguir um ego mais 
forte, na verdade, ele faz você sentir que o ego que você tem já é 
demais, que você precisa abandoná-lo, deixá-lo ir. 

Uma vez que o ego foi abandonado, você é uno, pleno e 
fluídico. Deixa de haver bloqueio e obstáculo... 

No Oriente, o terapeuta não tem que fazer nenhum trabalho, 
ele tem de tornar-se apenas um veículo para a energia de Deus. Ele 
tem somente que estar disponível como um bambu oco, para que 
Deus possa fluir através dele. O curador deve ser simplesmente uma 
passagem. 

Segundo os orientais, o paciente é alguém que perdeu seu 
contato com Deus. Ele criou uma muralha à sua volta tão grande, que 
não sabe mais o que é Deus, que é a totalidade. Ele está totalmente 
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desconectado de suas raízes, da própria fonte da vida. É por isso que 
está doente, mentalmente, fisicamente, ou de qualquer outra maneira. 
A doença indica que perdeu a trilha da fonte. O curador tem como 
função conectá-lo com a fonte novamente. A fonte foi perdida mas a 
conexão ainda persiste. 

Uma pessoa está escondida atrás de uma parede. Você segura 
sua mão. Deixe-a  ficar escondida, apenas segure sua mão, mesmo 
que seja através de um buraco na parede... o importante é que ela 
confia em você. Se ela pode confiar no terapeuta, ela pode dar a mão 
ao terapeuta. O terapeuta está vazio, simplesmente em sintonia com 
Deus, e a energia começa a fluir. Essa energia é tão vital, tão 
rejuvenecedora, que acaba dissolvendo a muralha em volta do 
paciente, ele alcança um vislumbre do não ego. Esse vislumbre o faz 
são e pleno. 

Se o próprio terapeuta é um egoísta, ambos são prisioneiros. 
Suas prisões são diferentes, mas elas não podem ser de grande ajuda. 
Toda a minha abordagem sobre terapia incide na importância do 
terapeuta ter de se tornar um instrumento de Deus. Deixe Ele usá-lo. 
Aprenda psicoterapia, aprenda todos os tipos de terapias. Saiba tudo 
o que é preciso saber, mas não se prenda a isso. Fique disponível 
para que Deus possa fluir através de você. Deixe-O ser a fonte da 
cura e da terapia. Isto é o amor. 

O amor relaxa o outro. O amor dá confiança ao outro. O amor 
banha o outro, cura suas feridas. 

Osho 
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REIKI E MEDITAÇÃO 
 
A felicidade é um estado natural, ela pertence a 

todos nós, é um tesouro disponível, como: a saúde, o 
amor, a paz, a espiritualidade, a abundância, etc... Ela é  
o resultado da harmonia entre nosso corpo, mente e 
espírito. O equilíbrio de nossos desejos materiais e 
aspirações espirituais.  

Muitas das situações que 
hoje vivemos, e com as quais não 
concordamos, são resultados de 
escolhas erradas que fizemos. 
Nossas doenças, vícios, 
relacionamentos, etc... são 
criados por nossos pensamentos, 
emoções e crenças, com as quais alimentamos nosso 
subconsciente. Se o alimentarmos com crenças restritivas, 
levaremos uma vida repleta de limitações. Porém se o 
programarmos com crenças construtivas, caminharemos 
para uma vida plena, libertando-nos da ansiedade e de 
todas as emoções e pensamentos negativos que limitam 
nossa realização.  

Todos possuímos o mesmo potencial, porém 
alguns, o exploram mais que outros.  

 
“Nenhum líder vai nos dar a paz, o que vai nos dar a paz, é a 

transformação interior, que nos conduzirá a ação exterior. A 
transformação interior não é isolamento, desistência de ação exterior, 
ao contrário. Só pode haver ação correta, quando há pensamento 
correto, e não existe pensamento correto, quando não existe auto-
conhecimento. Sem conhecer a si mesmo, não existe paz”.   

Tulku 
 
A mente agitada está sempre fixada no passado ou 

no futuro, ao passo que meditar é concentrar-se no 
presente.  

São inúmeros os benefícios da meditação:  
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Ela produz um estado fisiológico de profundo 
relaxamento, junto a um estado mental desperto e 
altamente alerta. Um homem dormindo, consome 6 
vezes mais oxigênio que meditando. Há uma diminuição 
no metabolismo e no ritmo cardíaco e respiratório. 
Fortalece o sistema imunológico, equilibrando o trabalho 
das células como um todo. É um dos melhores antídotos 
contra a angústia, ansiedade, depressão, medo, stress, 
etc...  

Através da meditação podemos alterar os padrões 
desarmônicos de pensamento que impossibilitam nosso 
equilíbrio. Aproximando-nos da cura1.  

Quando entramos em estado meditativo, 
harmonizamos nossas emoções, proporcionando um 
estado de paz e serenidade.  

Nas primeiras práticas, podemos demorar a 
alcançar esse estado, e algumas pessoas, nem o 
alcançam nas primeiras vezes. Porém, com a 
determinação, a cada prática o atingimos mais 
rapidamente, e seus efeitos são cada vez mais 
prolongados.  

 
“Devemos sempre lembrar que toda criação é 

resultado de 1% de inspiração e 99% de 
transpiração”.  

 
A meditação consiste numa harmonização cósmica, 

uma harmonia com o Deus que é capaz de conceber e 
amar, independente de qualquer crença religiosa. É 
entrar em estado alterado de consciência , é a busca da 
felicidade plena, da paz interior, através do crescimento 
da espiritualidade.  

O Reiki e a Meditação complementam-se 
maravilhosamente. Ele possibilita que entremos em 
estado alterado de consciência mais facilmente e ela nos 
proporciona maior percepção e sensibilidade à energia 
cósmica. Utilizados em conjunto nossa relação com eles 
torna-se mais íntima. 
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MEDITAÇÃO DA PARTILHA CÓSMICA 
 
Esta meditação foi elaborada com a intenção de 

desenvolver nosso amor incondicional e, através da 
partilha, conectar-nos com o Cosmos.  

 
 Acomode-se confortavelmente. Mentalize a intenção 

de conectar-se com a energia de todas as pessoas ou 
grupos, que estejam neste momento fazendo algum tipo 
de partilha energética, que estejam enviando energia ao 
cosmos e à humanidade.  

Preste atenção em sua 
respiração. Faça respirações  
abdominais, expandindo o 
abdômen ao inspirar e 
contraindo-o ao exalar. 
Concentre-se no intervalo entre a 
inspiração e a expiração. Sinta 
que enquanto você respira, você enche-se de energia. Sinta 
a energia inundando o seu corpo. Sinta que ao inspirar ela 
entra pelas suas narinas e harmoniza todos os seus centros 
energéticos e, ao exalar, elimina toda a energia estagnada, 
todas emoções negativas, todos sentimentos negativos, 
todas limitações. Você inspira luz, e exala...ansiedade; 
inspira luz, e exala...angústia; inspira luz, e exala...medo; 
inspira luz, e exala...tristeza; inspira luz, e exala...culpa; 
inspira luz, e exala...ressentimento; inspira luz, e 
exala...limitações; inspira luz, e exala...vícios; inspira luz, e 
exala...doenças... Sinta seus corpos: físico, emocional, 
mental e espiritual... completamente harmonizados, livres 
de toda e qualquer energia estagnada.  

Agora, comece a relaxar o seu corpo, concentre-se 
em cada parte de seu corpo, como se ela fosse a única, 
como se nada mais existisse. Coloque toda a sua 
consciência na parte que você está relaxando.  

Comece pelos seus pés. Concentre-se em seus pés. 
Sinta uma energia suave, quente, amorosa, envolvendo os 
seus pés, relaxe os dedos de seus pés, planta, 
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calcanhares, dorso dos pés, tornozelos. Sinta seus pés 
inteiramente relaxados. Sinta, realmente.  

Proceda da mesma forma para suas pernas, dos 
tornozelos até os joelhos; as coxas, dos joelhos até os 
quadris; toda a área de seus quadris, nádegas e órgãos 
genitais; seu abdômen, músculos do abdômen e órgãos 
internos; tórax; costas, da base da coluna até o pescoço; 
dedos das mãos, mãos, pulsos, antebraços, cotovelos, 
braços, ombros; músculos do pescoço, garganta, cordas 
vocais; queixo, maxilares, boca (a língua deve ficar solta, 
repousando suavemente), nariz, faces, orelhas, olhos, 
pálpebras, testa, nuca, topo da cabeça. Sinta-se, 
inteiramente relaxado.  

Agora dirija a atenção para o ponto entre as suas 
sobrancelhas, seu Chacra Frontal. Visualize ou imagine, 
uma luz nesse ponto. Ao inspirar você focaliza essa luz, ao 
exalar sinta a luz expandindo-se. Expandindo-se cada vez 
mais a cada respiração. Até que ela envolva completamente 
sua cabeça. Então sua cabeça se torna uma esfera 
iluminada. E, numa expiração completa, porém tranqüila, 
você derrama essa energia por todo o seu corpo. Sinta essa 
luz, essa energia, envolvendo o seu corpo. Você está 
inteiramente protegido, uno com o cosmos.  

Então, compartilhe essa energia. Sinta que ela 
estimula o seu coração, o seu centro cardíaco. Você é 
tomado de um intenso amor. Esse amor preenche todo o 
seu peito e o fluxo aumenta cada vez mais. Quanto mais 
você se concentra nesse amor e agradece por o estar 
recebendo, mais esse amor se intensifica. Esse amor 
envolve todo o seu corpo. Concentra-se em todo o seu 
corpo. O amor é tanto, que parece querer explodir. Deixe-o 
explodir em energia. Então compartilhe essa energia. 
Imagine uma grande copo de água. Imagine que essa 
água é pura energia cósmica. Imagine agora que toda a 
humanidade está mergulhada nesta energia. 
Compartilhando. Imagine que a energia que explodia em 
seu peito está contribuindo compassivamente com a 
energia desse copo. Mentalize a intenção de que todos a 
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recebam conforme o seu merecimento e necessidade. Que 
a energia proporcione a todos, as transformações a que 
estejam preparados.  

Continue com essa imagem por alguns minutos, 
ciente de que, realmente, essa energia está sendo 
enviada para a humanidade. Participe da partilha. Porém 
sem qualquer envolvimento, sem qualquer desejo. 
Somente entrega.  

Quando você sentir que é hora de retornar. 
Agradeça ao Deus de sua devoção pela oportunidade de 
participar dessa partilha, agradeça também a energia 
que você recebeu, e a sua conexão com o cosmos.  

E lentamente, vá retornando, voltando à sua 
consciência física. Fazendo algumas respirações lentas e 
profundas e sentido novamente: seus pés, pernas, mãos, 
braços, ombros, cabeça e, seja feliz...  
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TÉCNICA DE CENTRAMENTO 
   

Focalize sua respiração, focalize 
cada etapa de sua respiração, 
você inspira, retém, exala, 
retém... por aproximadamente 
um minuto somente sua 
respiração existe, nada mais... 
se algum pensamento surgir em 
sua mente, não o reprima, não o 
expresse, simplesmente observe, deixe que passe, como 
nuvens em dias de tempestade, como um forte vento que 
passa, sem deixar marcas, simplesmente passam...  

No minuto seguinte, visualize ou imagine, uma luz 
dourada espalhando-se por todo o ambiente... ao 
inspirar, você absorve essa luz, ... ao exalar, você elimina 
toda energia estagnada, todo estresse acumulado...(você 
absorve a luz pelo topo da cabeça, sua coroa, e elimina a 
energia estagnada através dos pés depositando-a na 
Terra, para que ela seja transmutada), você inspira luz e 
exala: ansiedade, tristeza, ressentimento, culpa, 
angústia, insegurança, raiva, desânimo, limitações, 
vícios, doenças (a cada expiração sinta um destes 
sentimentos, emoções ou situações sendo eliminados)... 
toda energia estagnada é eliminada ao exalar...  

No minuto seguinte... ao inspirar, você absorve essa 
luz e, ao exalar ela expande-se impregnando todo o seu 
ser... em níveis físico, emocional, mental e espiritual... 
sinta a harmonia e o equilíbrio que toma conta de seu ser, 
o fluxo de energia intensifica-se cada vez mais... seu 
centro cardíaco é estimulado e você é tomado(a) de um 
intenso amor e compaixão...  

No minuto seguinte... imagine que agora, você 
absorve a energia da Terra que flui impregnando todo o 
seu ser e sai pelo topo de sua cabeça.. A seguir, imagine 
a energia dourada vinda do Cosmos sendo absorvida 
através do topo da sua cabeça, atravessando o seu corpo 
e penetrando na Terra através de seus pés... neste 
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momento, você está centrado(a)... você é a ponte de 
ligação da energia do Cosmos e a energia da Terra...  

No minuto seguinte, imagine que um tubo de energia 
dourado manifesta-se à sua volta... este tubo envolve-o(a) 
completamente, dos pés à cabeça... imagine, então, que 
este tubo começa a expandir-se, para cima e para os 
lados... à medida que ele se expande, expande-se 
também, sua consciência... você está integrado(a) com o 
Cosmos... as possibilidades são ilimitadas.... você está 
em paz, abertura e entrega... neste momento você é, 
apenas, um canal para a Energia Cósmica... 
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NÍVEL 2 
 

A TRANSFORMAÇÃO 
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PEQUENA LUZ AZUL 
 
Rafi percorreu por muitos anos em busca de 

Deus... 
Se Deus existia, queria encontrá-lo. Senti-lo em 

seu coração. 
Conheceu muitos lugares sagrados. 
Viveu com pessoas que oravam a Deus o dia 

inteiro; outras que entoavam cantos sagrados a Ele, 
outras que dançavam para Ele, outras que jejuavam ... 

Mas, nunca sentira a real presença de Deus em 
seu ser. 

Um dia, ao entardecer, cansado de tanto procurar 
por Deus, sentou-se à beira do rio e se pôs a chorar. 

Um choro longo e profundo. 
Próprio daqueles que tiveram suas esperanças 

fortemente ameaçadas pela força contrária a sua 
vontade. 

Perguntava-se, entre soluços, como fora possível 
tantos anos de estudos, meditações, jejuns, danças... 

E nunca ter sentido a presença de Deus em seu 
ser. 

E agora? O que iria fazer? O que iria buscar? 
Não, não havia mais nada a ser buscado...  
Deus também não estaria lá. 
Estava esgotado... 
Chorou tanto que acabou adormecendo ao lado do 

rio. 
Em seu sono profundo, um sonho, um belo e raro 

sonho... 
Estava dormindo à beira do rio e acordou de 

repente com a presença de uma pequena luz azul. 
Esta luz pairava feito paina a sua frente e Rafi pôde 

sentir, pela primeira vez em sua vida, um sentimento 
diferente, puro e luminoso. 
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Rafi levantou-se, secando as lágrimas que ainda 
persistiam e sentiu aquela luz o envolvendo 
mansamente. 

Rafi sentiu uma enorme paz em seu ser e aos 
poucos pôde ouvir uma voz serena vinda daquela luz 
bem próxima aos seus ouvidos, ao seu coração... 

E esta lhe falava: Se choras por mim, sentirás 
dificuldade em me encontrar. 

O único caminho para chegares até mim é através 
da tua alegria, do teu coração aberto, da tua paciência e 
da tua fidelidade. 

Sendo assim, passas a permitir que eu floresça 
pouco a pouco nos campos do teu coração. 

É preciso amar os caminhos que te conduzem até 
mim com todas as suas lentidões, com suas mudanças 
repentinas, com seus desvios, sem apressá-lo... 

Eu desconheço o tempo, mas conheço cada fio de 
luz que te compõe. 

Viver na Minha Presença significa engrenar no ritmo 
que move todas as coisas do Céu e da Terra para assim, 
aprender a desfrutar de cada instante. 

Tu és a Minha Criança! 
Protege-te docemente, descansa teu ser, que te 

cuido Eu. 
Ter fé é viver o grande no pequeno.  
Até o grande Carvalho, um dia, foi suavíssima 

penugem. 
Saiba que aprecio muito mais a fidelidade às coisas 

pequenas, que estão ao teu alcance, do que as grandes 
que de ti não dependem.  

Relaxa teu espírito, Eu estou contigo.  
Sê humilde em tuas aspirações e encontrarás tudo 

de que necessitas para que não duvides da Minha 
Presença em teu ser. 

Rafi chorava sem cessar. 
Seu coração fora tocado fortemente. 
Sim, aquela luz era Deus a lhe falar! 
És a minha criatura, que tanto amo. 
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Encerra tua dor, pois me tens contigo eternamente. 
E assim, a luz desceu silenciosa sobre as mãos de 

Rafi. 
Quando Rafi acordou, já era noite. 
Sentia em suas narinas o vapor doce da água do 

rio. 
A noite era fresca e a lua mansa brilhava no céu. 
Lembrou-se do seu sonho e quando viu, uma 

pedra, pequena e azul ainda brilhava em suas mãos. 
Autor desconhecido 
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INTRODUÇÃO AO NÍVEL 2 DE REIKI 
 
O nível 2 de Reiki está disponível a você que 

recebeu o nível 1 de um mestre habilitado e sente-se 
pronto a dar mais um passo na jornada de Reiki. 

Para isso, você irá receber uma nova Iniciação 
(sintonização energética) que elevará seu padrão 
vibratório e o possibilitará a utilizar os símbolos que lhe 
serão ensinados. Neste nível, 3 símbolos são colocados 
em suas mãos (se você fez o nível 1 comigo, já recebeu o 
primeiro deles neste nível). Novamente você passará por 
um processo de purificação e adaptação ao novo padrão 
vibratório, que poderá durar aproximadamente 21 dias. 

A energia, agora, toma novas dimensões, a 
capacidade de cura1 (harmonia e equilíbrio em níveis 
físico, emocional, mental e espiritual) amplifica-se 
intensamente. Com a utilização dos Símbolos Cósmicos 
a energia atua na quarta dimensão, no continnun de 
tempo/espaço (tempo e espaço são inexistentes), 
podendo ser enviada para qualquer lugar no Universo 
ou a qualquer época de nossas vidas (passada ou 
futura). 

Com a utilização contínua da energia e dos 
Símbolos Cósmicos nossa percepção é expandida e 
resgatamos a harmonia e equilíbrio de nossos corpos 
físico, emocional, mental e espiritual. Nossos potenciais 
se amplificam e novos se manifestam. Passamos a ter 
uma maior conexão com o Deus de nossa devoção, 
assim como com os elementos da natureza. Nossa 
sensibilidade também se amplifica. 

Conforme nossa abertura e dedicação nas práticas, 
passamos a ter uma maior compreensão do que ocorre à 
nossa volta, percebemos mais intensamente quaisquer 
mudanças, desde a energia do ambiente até mesmo 
emoções e pensamentos conflitantes que se aproximam. 
Desta forma estaremos atentos e preparados para 
transmutá-los. 
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É uma ferramenta de valor inestimável para a 
busca e jornada espiritual, possibilitando-nos alcançar 
novos patamares de consciência. 

 A energia passará a ser direcionada para além do 
plano físico, transformando, não apenas os sintomas, 
mas trabalhando a origem dos desequilíbrios e 
bloqueios, para que a cura1 se manifeste. 

Neste nível se ampliam as possibilidades de 
percebermos a presença dos Seres de Luz (Guias, 
Protetores, Anjos, Hierarquias, Mestres, etc...) que nos 
auxiliam durante as sessões de cura1. 

Não são raras as situações em que o receptor 
percebe mais mãos além das do agente, participando do 
tratamento. Pode-se, também, perceber determinados 
aromas (que representam a manifestação dessas 
energias) ou, se possuirmos essa capacidade, poderemos 
“ver” nossos iluminados ajudantes. 

Devemos sempre lembrar que toda criação é 
resultado de 1% de inspiração e 99% de transpiração. 
Toda Iniciação é o início de uma jornada. Cria-se uma 
abertura, um portal. Para que possamos alcançar todos 
os benefícios disponíveis na prática do Reiki, em 
qualquer nível, será necessário praticá-lo. 
Preferencialmente, exercitando o “Círculo da Prática” 
(aplicar/auto-aplicar/receber). 

Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. 
Você, como reikiano, passa a fazer parte do grupo de 
agentes que contribuem para a elevação do padrão 
vibratório do Planeta, assim como, do Universo.  
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O SEGUNDO SÍMBOLO CÓSMICO – SEI HE KI 

 
 

O símbolo SEI HE KI é o segundo do grupo. 
Na Antigüidade, e ainda hoje, é considerado o 

símbolo da transmutação. É de origem 
chinesa, e utilizado para purificação e 
proteção emocional. Este símbolo 
traçado assemelha-se com um dragão. 
Nas culturas antigas, principalmente a 
chinesa, o dragão representa a 
capacidade de renascimento, renovação, 
mudança, coragem para realizar as 
coisas e bravura ao enfrentar obstáculos míticos, 
mágicos, emocionais ou condicionamentos espirituais 
(karma). 

Dizem ser o mais primitivo, quando 
olhamos a cultura primitiva, olhamos 
vários símbolos semelhantes, a exemplo 
dos muares da Ilha da Páscoa. Este 
símbolo introduz a divindade na energia 
humana e alinha os quatro chacras 

superiores. 
Conforme a história “oficial” da redescoberta do 

Reiki, Mikao Usui, em sua meditação que possibilitou o 
redespertar desta dádiva, o viu na cor verde, a cor da 
cura e renovação. 

Quanto mais praticarmos atividades terapêuticas, 
mais temos certeza de que a grande maioria dos 
problemas físicos têm origem emocional. Sentimentos 
como medo, insegurança, ira, ódio, mágoa, frustração, 
pena, culpa, solidão, depressão, crises nervosas, são 
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causas das doenças humanas. Quando utilizamos o SEI 
HE KI nos dirigimos mais especificamente ao corpo 
emocional que, em muitos casos, é a chave da cura. 
Logo, recomendamos a utilização do SEI HE KI na 
maioria dos tratamentos. 

Este símbolo dilui os padrões negativos advindos 
de qualquer conflito sensorial (sentimentos, lembranças, 
etc.), ajudando-nos a descobrir as causas escondidas do 
nosso consciente dentro de nós, causas profundas. 
Assim fica mais fácil curar, pois este símbolo faz a 
pessoa descobrir onde está o problema que precisa ser 
trabalhado, conduzindo à origem dos padrões mentais 
negativos, coisas mais profundas como memórias 
passadas relacionadas com a infância, a condição intra-
uterina, hábitos indesejáveis, vícios, registros kármicos 
e lembranças negativas de outras vivências. 

Trabalha principalmente os Chacras Cardíaco e 
Plexo Solar, que recebem mais diretamente a energia do 
nosso corpo áurico emocional, curando-os dos bloqueios 
emocionais que estavam seguros nesta região de nossa 
aura. A pessoa receptora volta a se conectar com este 
aspecto emocional o suficiente para processá-lo e curar-
se dele. 

Aumenta o fluxo da energia cósmica  nos Chacras 
Larígeo, Frontal e Coronário ampliando a sensação de 
bem-estar. Atua na região da cabeça, no subconsciente 
promovendo equilíbrio, harmonia e tranqüilidade. 

Aliado à meditação amplifica o relaxamento e 
possibilita alcançar mais facilmente estados alterados de 
consciência. 

Extremamente útil em casos de pessoas com 
mediunidade ou dons psíquicos dos quais ainda não 
tem controle, assim como, a sensibilidade e facilidade de 
absorver emoções e sentimentos de pessoas e 
ambientes. 

Possibilita a liberação de emoções escondidas ou 
que buscamos negar. Por atuar na origem dos 
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problemas emocionais poderá fazer emergir a raiz dos 
conflitos geradores desses males. 

Será possível que no princípio do tratamento, o 
receptor perceba um agravamento da situação. Não há 
razão para preocupação, pois isso é um processo 
natural. É como derrubarmos um prédio para a 
construção de um novo. 

Desbloqueia problemas energéticos causados por 
traumas, maus sentimentos, más lembranças, conflitos, 
hábitos indesejados, vícios, compulsões, traumas, 
registros kármicos, lembranças negativas de outras 
vivências, etc.  

 
O CHOKU REI potencializa a energia Reiki, o SEI 

HE KI a modulariza. 
 
É útil tanto em tratamentos de humanos como nos 

de animais. 
Os animais domésticos que mantém laços de 

carinho muito intensos com seus donos, estão 
propensos a participar do mal-estar dos mesmos, 
trazendo sacrifícios tais como: medos, depressões, 
frustrações, etc. Os animais podem absorver cargas de 
seus donos e de suas casas, vindo a falecer. Eles 
assumem o papel de purificar o ambiente onde vivem. 

Potencializa a criatividade e a capacidade de 
superar obstáculos. 

Assim como o CHOKU REI, podemos traçá-lo nos 
alimentos antes de ingeri-los, desta forma iremos 
purificá-lo e transmutar as emanações deletérias que 
podem estar presentes. Na impossibilidades de se fazer 
isso, é aconselhável que o façamos logo após a refeição. 

Existem várias definições para este símbolo, como: 
“purificação”, “chave do universo”, “o homem e Deus se 
fazem um só”, “reunião de Deus com o homem” ou, 
“emocional”. 
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Não existem muitas versões do SEI HE KI, porém 
as opiniões sobre sua utilização são bem amplas. Isso é, 
realmente positivo, as possibilidades são ilimitadas. 

Nas aplicações com o nível 1, o energia Reiki passa 
atuar no nível emocional após impregnar o nível físico, 
com o SEI HE KI, basta ativá-lo para que a energia 
passe a atuar no nível emocional e essa harmonia em 
nível emocional reflete-se no nível físico. 

Conforme a história “oficial” da redescoberta do 
Reiki, esse símbolo foi visualizado por Mikao Usui na cor 
verde-folha (cor do Chacra Cardíaco e representa a cura 
e renovação). 

 
Algumas aplicações do SEI HE KI: 
 
• limpa energias negativas (em conjunto com o 

CHOKU REI) 
• protege, bloqueando um ambiente para que não 

entrem energias emocionais negativas 
(preferencialmente, em conjunto com o CHOKU REI) 

• ajuda a manifestação de emoções bloqueadas. 
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O TERCEIRO SÍMBOLO CÓSMICO - HON SHA ZE 
SHO NEN 

 
 

 
O terceiro símbolo é o HON SHA ZE SHO NEN 

focaliza a mente consciente, difere do SEI HE KI que 
focaliza o subconsciente e o emocional 

Conforme a história “oficial” da redescoberta do 
Reiki, Mikao Usui, em sua meditação que possibilitou o 
redespertar desta dádiva, o viu na cor azul índigo, cor 
da devoção e idealismo. 

É utilizado para enviar Reiki à distância, podendo 
a energia ser projetada para o outro lado da sala ou a 
qualquer canto do planeta ou universo com a mesma 
facilidade. Ao o utilizarmos a distância entre o agente e 
o receptor se desfaz, permitindo a interação de campos 
áuricos, ampliando o espaço de atuação que é 
transformado. 

Não havendo o conceito de espaço 
há a possibilidade de acesso a grandes 
estruturas como um prédio, uma cidade, 
um país e até mesmo o planeta. 

Assim como a distância, esse 
símbolo rompe a barreira do tempo. É 
um instrumento de intervenção nas 
“ondas quânticas”, levando a um 
“continuum” de tempo. Passado, presente e futuro se 
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integram. Possibilita que a energia atue em qualquer 
época do passado ou futuro como se as situações a 
serem tratadas estivessem se 
manifestando neste momento.  

Possibilita a manifestação de 
um portal energético para 
conectarmo-nos com outros seres, 
mundos e níveis de percepção. 

Assim como o SEI HE KI, é 
um modulador de energia. Deve 
ser utilizado em conjunto com os 
outros dois, na seqüência HON SHA ZE SHO NEN, SEI 
HE KI e CHOKU REI. 

É uma chave para acessarmos os arquivos 
akásicos, onde está impresso nossa história, nosso 
destino, propósito e trajetória evolutiva. Desta forma é 
uma ferramenta para aliviarmos nossos débitos 
kármicos. 

Atua em nível mental, fora do tempo linear, 
podendo tratar traumas da infância, assim como de 
vidas passadas. 

Quando projetado para o passado influencia e 
reprograma situações, suavizando suas conseqüências e 
quando projetado para o futuro programa as situações 
para que ocorram em harmonia com o Cosmos. 

Os registros akásicos descrevem a dívida kármica, 
as obrigações, os compromissos e o destino de cada um. 
O HON SHA ZE SHO NEN é uma via de acesso aos 
registros akásicos, como conseqüência, uma de suas 
aplicações principais consiste em sanar o karma, 
podendo ser possível descobrir e resolver dívidas 
kármicas. 

Embora haja a possibilidade de enviarmos um 
tratamento à distância, devemos estar sempre 
conscientes do princípio ético. “Não devemos enviar 
energia  à distância sem o consentimento do receptor”. 

Um tratamento à distância é tão eficiente quanto 
um presencial, porém, nem sempre o receptor terá 
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consciência do processo. Isto dependerá de sua 
abertura, sensibilidade e percepção. Não são raros os 
casos em que o receptor pensa no agente enquanto o 
tratamento acontece. 

Você poderá sentir-se em dúvida quanto à eficácia 
de um tratamento à distância no princípio, mas logo 
acontecerão situações que eliminarão qualquer dúvida. 

No caso de projetarmos a energia a alguém que 
deve estar desperto, atento, devemos deixar claro essa 
ordem, pois freqüentemente o Reiki provoca sonolência. 

Após projetarmos o tratamento à distância, 
devemos nos desligar do processo, ocupando-nos com 
outros afazeres, deixando que a energia flua conforme a 
necessidade e merecimento do receptor. 

Você poderá programar o tratamento para que se 
repita quantas vezes for necessário, assim como de 
tantas em tantas horas. Porém é aconselhável que se 
imponha um limite, para que a energia não seja 
projetada desnecessariamente. 

O Reiki à distância é especialmente poderoso em 
tratamentos como câncer e problemas emocionais 
profundos. 

Utilize o Reiki sem medo. Nada acontecerá sem que 
você esteja preparado para isso e, haverão sempre 
curadores espirituais para orientá-lo e auxiliá-lo neste 
serviço. 

O Reiki à distância é uma poderosa ferramenta de 
auxílio à cura da natureza. Podemos enviá-lo para um 
grupo de plantas, uma mata, uma floresta. Neste caso, 
ativamos os símbolos HON SHA ZE SHO NEN e  SEI HE 
KI, afirmamos que estamos enviando a energia Reiki 
para a floresta em questão e concluímos ativando o 
CHOKU REI (com seus respectivos mantras). 
Permanecemos aplicando energia por 15 minutos. Ao 
aplicarmos em uma planta específica, podemos tratar 
diretamente suas raízes. 
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"Não somos ondas, somos parte do Oceano”.  
Reikianos do mundo todo auxiliam na cura1 do 

planeta, ao menos, semanalmente. desta forma 
participam do grupo de curadores1 da humanidade, da 
natureza e do planeta como um todo.  

Há uma grande variação no traçado deste símbolo, 
o ideal é que cada praticante escolha o modelo com o 
qual mais se harmonize. O importante é a atitude de 
confiança e respeito que deve estar presente em cada 
ativação. 

A tradução do mantra HON SHA ZE SHO NEN 
como “nem passado, nem presente, nem futuro” nos 
proporciona uma indicação de seus múltiplos usos. 
Pode ser traduzido, também, como: “a divindade que 
existe em mim saúda a divindade que existe me você”, “o 
Buda que existe em mim vá de encontro ao Buda que 
existe em você”, ou, “a casa da luz brilhante (a casa de 
Deus) venha a mim neste momento (imediatamente). 

O HON SHA ZE SHO NEN é um kanji japonês (uma 
forma de escrita do Japão originada na China. 
Ideogramas são palavras, kanjis são frases. Desta forma, 
contém uma mensagem. Considerado um Sutra por 
conter uma instrução ou mensagem de sabedoria. Cada 
traço tem um significado como veremos a seguir. 
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Significado do traçado de “HON SHA ZE SHO 
NEN” 

 
 

1  O Céu 
2 

 
desce à terra 

3 
 

e cria 

4 
 o ser humano 

5 
 o céu (a consciência divina) está dentro do homem 

6 
 

o homem tenta construir o céu na terra viver com Deus na 
terra) 

7 
 o céu desce à terra através dos atos dos homens 

8 
 

e o homem cria a casa de Deus 9  
10 

 
11  o céu só está dentro da casa de Deus 
12  o céu só existe por causa da casa de Deus 
13 

 
o céu só se manifesta na casa de Deus 

14  só os homens de deus merecem o céu (êxodo) 
15 

 
Deus manda alguém lembrar que estamos errados o céu 
desce à terra fora da casa de deus) 

16 
 o homem impuro 17 

 
18  os homens impuros ganham o céu 
19 

 
o homem impuro traz o céu à terra 

20  a morte ou fim de tudo 
21  Nascimento 
22  salvação aos filhos dos seus filhos 
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TÉCNICAS DE CURA COM O NÍVEL 2 
 
Auto aplicação com os símbolos 
 
Como exposto no nível 1, para que alcançamos 

todos os benefícios possíveis através do Reiki, a auto-
aplicação deve ser praticada diariamente. Desta forma 
ampliamos nossa sensibilidade às energias e 
harmonizamos cada vez mais nosso campo energético. 

Com os símbolos do nível 2, a energia passa a 
atuar, também, nos níveis emocional e mental. O auto-
tratamento, portanto, passa a influenciar nossa conduta 
mais amplamente que no nível 1, onde a atuação era 
mais em nível físico. 

Com as técnicas ensinadas neste nível, o tempo 
total de uma aplicação poderá ser reduzido até a 10 
minutos. 

Basicamente, as posições de auto-aplicação são as 
mesmas que as do nível 1, com uma pequena alteração 
na terceira posição da cabeça, colocando-se uma mão 
na testa e a outra na nuca (occipital, coordenador). 
Desta forma, haverá uma potencialização do Reiki. 
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Banho de Energia 
 

Podemos, também, nos 
beneficiarmos com a energia 
cósmica, durante o banho. 
 

• Mentalize os símbolos HON 
SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI 
(com seus respectivos mantras) 
• Mentalize a intenção de que a 
energia cósmica impregne a água 
do chuveiro 
• Mentalize o CHOKU REI (com 

seu respectivo mantra) 
• Visualize ou imagine que mãos cósmicas derramam uma 
cascata de energia cósmica sobre você 

Permaneça entregue à essa bênção 
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Técnica do Joelho 
 

   

  
• Em cada posição, trace o símbolo (com seu 

respectivo mantra) HON SHA ZE SHO NEN e o SEI HE KI, 
faça a programação e sele-a com o CHOKU REI. 

• Escolha um de seus joelhos e afirme, três vezes, 
que, a partir de agora, ele corresponderá às quatro 
posições básicas da cabeça. 

• Coloque as duas mãos sobre o joelho, uma ao lado 
da outra, em concha, mantendo as mãos nesta posição por 
2,5 minutos. 

• Escorregue as mãos, trazendo-as uma de cada 
vez, para a coxa da mesma perna. Afirme três vezes que, a 
partir de agora, esta posição corresponderá as quatro 
posições básicas da frente de nosso corpo. Mantenha as 
mãos nesta posição por mais 2,5 minutos. 

• Traga as mãos, uma de cada vez, para a outra 
coxa. Afirme três vezes que ela corresponderá às quatro 
posições básicas das costas. Mantenha as mãos nesta 
posição por 2,5 minutos. 

• Traga as mãos, uma de cada vez, para outro 
joelho. Afirme três vezes que esta posição corresponderá às 
posições dos pés. Mantenha a energia fluindo nesta 
posição por mais 2,5 minutos para a auto-aplicação em 
todo o corpo. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
186

Esta técnica poderá ser utilizada, também para aplicações à 
distância. Neste caso, e cada uma das posições, traçamos os símbolos 
HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com seus respectivos 
mantras) e programamos que estamos enviando e energia Reiki para 
(as posições correspondentes) de fulano de tal que reside em tal 
lugar (poderá visualizá-lo, também). 

Devemos ficar atentos ao enviar energia à 
distância, pois há a possibilidade de contaminação 
energética (há uma interação áurica). A melhor proteção 
que poderemos ter é a atitude de canal, sem 
envolvermo-nos no tratamento nem desejarmos 
resultados. A entrega (invocarmos a proteção, orientação 
e auxílio do deus de nossa devoção) também nos deixa 
protegidos. Podemos, antes de enviarmos energia, 
promovermos a centralização de nosso coração, com 
uma auto-aplicação de 3 minutos com uma mão no 
Chacra Cardíaco e outra no Plexo-Solar. 

Devemos, sempre, falar com a pessoa que 
queremos auxiliar, combinado o envio de energia e 
marcando um horário para a aplicação. 

A aceitação, consentimento e desejo de se receber 
Reiki são um exercício do livre-arbítrio e produzem 
resultados benéficos para nossa evolução espiritual. 
Desta forma não estaremos agindo contra a vontade do 
receptor. Cada pessoa tem direito a suas escolhas, 
mesmo tendo consciência de que o Reiki jamais fará mal 
algum, cada pessoa deve escolher o ritmo de seu 
crescimento, sua evolução e, as ferramentas que irão 
auxiliar em sua jornada. Interferir no livre-arbítrio de 
alguém, não somente é anti-ético  imoral, como é uma 
violência ao caminho evolutivo que esta pessoas está 
seguindo. 

Nos casos em que não é possível solicitar o 
consentimento do receptor (como um paciente em 
coma), contate seu Eu Superior, e peça licença ao mesmo 
para que a energia Reiki chegue até ela, se isso for 
estiver em harmonia com o Cosmos. Ouça a voz de seu 
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coração, de seu Mestre Interior. Desta forma você não 
estará infringindo nenhuma Lei Cósmica ou Espiritual. 

Enviar Reiki a  um doente terminal irá contribuir 
para que sua passagem de dê de forma suave e 
harmoniosa, poderá também, possibilitar que ela resolva 
algo que esteja prendendo-a aqui. 

O Reiki à distância é, também, útil para casos em 
que há possibilidades de contaminação física (doenças 
contagiosas...) ou dificuldade de acesso ao receptor 
(criança em uma incubadora, animais perigosos). 

Uma prática muito eficiente e gratificante é a 
aplicação conjunta. Várias pessoas enviando Reiki para 
uma mesma pessoa ou situação ao mesmo tempo. Desta 
forma a energia é elevada ao quadrado, potencializando 
o tratamento. 

Reikianos posicionados em forma de mandalas ou 
formas geométricas, também, potencializam o Reiki. (3 
reikianos em posição de um triângulo, 4 de uma cruz, 
vários reikianos em círculo...). 

Assim como nas aplicações presenciais, sempre 
que possível o faça em um local harmonizado e limpo 
energeticamente, podendo utilizar os elementos de 
costume: velas, incensos, cristais, água, etc... 

Conhecendo a pessoa para quem irá enviar a 
energia, mentalize-a, visualizando-a. caso contrário 
tenha em mãos o nome completo, data de nascimento e 
local onde se encontra. 

Assim como para uma pessoa ou local, podemos 
enviar Reiki para uma parte específica do corpo, nosso 
ou outras pessoas. 
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Técnica do Caderno 
 
Normalmente utilizamos a oração para expressar 

ao Cosmos nossos desejos e solicitar sua ajuda. Esta 
técnica é uma forma de oração científica que poderá 
proporcionar a consecução de seus objetivos. Estaremos 
unindo nossos desejos com a energia cósmica que será 
impregnada nos mesmos, diariamente. Que se 
manifestarão conforme nossa necessidade e 
merecimento. 

Poderemos inserir nesta técnica todas espécies de 
pedidos pessoais, tudo o que desejarmos, manifestar, 
transformar, criar, curar, compreender, libertar. 
Podendo ser colocado, fotos, recortes, etc... as 
possibilidades são ilimitadas. 

Assim como nas demais técnicas, vale lembra que 
devemos respeitar o princípio ético, não interferindo no 
livre-arbítrio de ninguém (como desejar o rompimento de 
alguém que desejamos conquistar). Neste caso, o correto 
será pedirmos que o verdadeiro amor manifeste-se em 
nossa vida. 

Podemos dividir o caderno em capítulos, um para 
cada categoria: físicos, financeiros, saúde, familiares, 
profissionais, amor, desenvolvimento pessoal, trabalho, 
relacionamentos, etc... 

Tenha consciência de que realmente deseja e 
necessita o que está pedindo, pois poderá conseguí-lo. 
Utilize afirmações positivas, evite a palavra não. 
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Ativação do Caderno  
 

 
 
• Primeiro devemos escolher um caderno que seja 

prático, ou seja, pequeno, de capa dura e com pelo menos 
50 folhas, que nos seja atraente. 

• Na contracapa devemos desenhar os símbolos 
HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU REI; nessa 
ordem, sempre ao lado, escrevemos três vezes cada 
mantra respectivo. Repetimos o mesmo processo na 
última capa, em seguida colocamos uma folha ou foto 
sobre os mesmos para não estimular a curiosidade de 
quem possa, eventualmente acessá-lo. 

• Escreva, desenhe, cole, peça o que quiser sobre 
cada um dos assuntos. Lembre-se, não há limites para as 
manifestações. 

 
• Para ativação do caderno coloque-o sobre a mão 

não dominante em forma de concha (mãos de Reiki), com 
a outra mão trace os símbolos HON SHA ZE SHO NEN e 
SEI HE KI, programe “estou programando este 
caderno para que receba meus pedidos pessoais 
direcionados ao Cosmos,  trace o símbolo CHOKU REI 
sobre a capa. Aplique 5 minutos de energia no caderno 
entre as mãos, repita a mesma operação sobre a outra 
capa. 
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• O caderno estará ativado e energizado por 24 
horas. O caderno deverá ser reenergizado a cada 24 
horas, aproximadamente. Os símbolos ativarão o 
direcionamento da energia Reiki a todos os pedidos que 
estiverem contidos no caderno. 

• A energização diária poderá ser feita em apenas 
5 minutos, sobre um dos lados, sem a necessidade de 
virarmos o caderno como na ativação inicial. 

 
E caso de viajarmos e esquecermos o caderno em 

nossa casa, poderemos ativá-lo a distância. 
Programando a energia para que o ative no local 
específico. 

Em caso de algum desejo não ser realizado, isso 
significa que há algo que deve ser resolvido antes da 
manifestação do mesmo, assim que isso acontecer a 
manifestação de faz. Devemos, também, confiar na 
sabedoria Cósmica, Divina, nem sempre o que 
desejamos é o que necessitamos. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
191

Técnica da Caixa 
 
 Todas as religiões pregam que devemos fazer a 

caridade, para estimular essa prática, falam dos 
benefícios que ela nos proporciona. 
Aproximarmo-nos de Deus, ganhar 
um terreno no céu, etc... muitos 
fiéis, então, começam a praticá-la, 
com intenção de merecer esses 
benefícios. Porém, ao começar a 
fazê-lo, sentem-se tão enlevados 
que passam a fazê-lo não mais por 

essas razões, mas pela simples e divina satisfação de 
servir. 

A maior e mais gratificante prática espiritual é a 
prática do amor, ele é inesgotável, ilimitado e, quanto 
mais o projetamos, mais temos a nossa disposição. 

 
 “No momento em que aprendermos a nos conectar com o 

potencial do amor que temos em nosso Interior, Tornamo-nos 
Mestres de nossa própria vida. E é só a partir desse momento que 
aprendemos a amar de verdade. Só então nos libertamos. Tornamo-
nos “amor em ação”. Deixamos de desejar continuamente tudo 
aquilo que vem de fora, tudo o que damos ao mundo acaba 
retornando a nós. O amor que doamos aos outros, retorna a nós de 
forma multiplicada, unindo-se outra vez à fonte de onde brotou, para 
fechar assim, um círculo de energia”.  

Lei do Karma.  
 
Esta técnica é uma ferramenta reikiana para 

praticarmos a caridade e compartilharmos essa 
maravilhosa dádiva com nossos semelhantes. 
Poderemos irradiar ininterruptamente essa energia 
amorosa para todas as pessoas que a solicitarem ou 
para situações que necessitam da mesma, sem para 
isso, que seja necessário todos os dados do receptor 
(podemos utilizar apelidos ou indicações simples, como 
o amigo do motorista ou atendente da venda, etc... 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
192

 
“Quanto maior o poder, maior a responsabilidade”. 
 
Com o nível 2 de Reiki, temos uma poderosa 

ferramenta de cura, transformação e amor. Através 
desta técnica, podemos contribuir para o despertar da 
humanidade e para a elevação do padrão vibratório da 
mesma. 

Foi comprovado que os reikianos que utilizam esta 
técnica, alcançam maiores resultados na técnica 
anterior (a do caderno) que os que não a utilizam. É a 
Lei do Karma em ação.  

 
Ativação da Caixa 
 

• Escolha uma caixa média de 
algum material que no futuro 
possa ser queimada facilmente 
(papelão, madeira, etc). Uma boa 
opção é uma caixa de sapatos. 
• No fundo da caixa, internamente, 
colocamos os símbolos HON SHA 
ZE SHO NEN, SEI HE KI e 
CHOKU REI, nesta ordem, cada 
qual com seu mantra respectivo três vezes. Colocamos sobre os 
mesmos uma folha para não estimular a curiosidade de quem 
possa, eventualmente acessá-la. Na tampa não há necessidade 
de colocarmos símbolos. 

 
• Feche-a e a envolva com um papel de sua 

preferência. Desta forma evitamos a curiosidade de 
outras pessoas e a deixamos mais atraente. Deixe um 
orifício para a inserção dos pedidos.  
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• Dentro da caixa colocamos pedidos de diversas 
pessoas, simultaneamente, a quem desejamos direcionar 
a energia vitral. Podemos colocar fotos, bilhetes, pedaços 
de tecidos, etc. 

• A ativação é feita em 5 minutos da mesma forma 
que na técnica anterior. Porém a programação fica assim: 
“estou programando esta caixa para que receba os 
pedidos de meus semelhantes, direcionados ao 
Cosmos 

• A cada 24 horas é necessária a reativação da 
energia por mais 5 minutos. 

 
Quando a caixa estiver cheia, providencie uma 

outra e ative-a da mesma forma, você poderá optar entre 
continuar energizando a caixa antiga até sentir 
interiormente que todos os pedidos tenham sido 
manifestados ou inserir um pedido na caixa nova, 
representando os da antiga. 

 
Desfazendo-se da Caixa e/ou Caderno 
 
Ao sentir que deve desfazer-se da Caixa, assim 

como, do Caderno. Escolha um local discreto, podendo 
ser uma mata, e acenda uma fogueira. Antes de colocar 
a mesma para queimar, trace os símbolos HON SHA ZE 
SHO NEN e SEI HE KI (com seus respectivos mantras), 
agradeça ao Deus de sua devoção pela manifestação dos 
pedidos e pela oportunidade de servir de canal para a  
manifestação dos mesmos. Expresse a intenção de que  
eles tenham sido manifestados conforme a necessidade 
e merecimento de cada um. Trace o CHOKU REI (com 
seu respectivo mantra) e coloque-a para queimar. 
Durante o processo de transmutação, permaneça 
enviando Reiki à distância. As cinzas poderão 
enterradas no local de forma que não fique resquícios da 
Caixa ou Caderno e de seu conteúdo. 
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Técnica da Redução 
 
Nesta técnica imaginamos o receptor em um 

tamanho que caiba entre nossas mãos. 

   
• Coloque-se em uma posição confortável 
• Posicione sua mão (mão de Reiki) não dominante 

em frente ao seu corpo (preferencialmente à altura do 
coração) 

• Com a mão dominante, trace os símbolos HON 
SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com os respectivos 
mantras) 

• Afirme três vezes que “o fulano de tal se encontra 
entre suas mãos e que estás enviando Reiki para ele” 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Imagine o receptor, em tamanho reduzido, ao 

lado dela 
• Posicione a mão dominante em frente à outra  
• Entregue-se à aplicação, procure perceber o que 

está ocorrendo 
• Permaneça de 3 a 15 minutos enviando Reiki 

para o receptor 
 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
195

Técnica do Substituto 
 
É utilizada, principalmente quando queremos 

enviar Reiki para algum órgão específico do receptor 
(fígado, rins...). Poderemos utilizar um boneco ou 
animalzinho de pelúcia para substituir a pessoa ou até 
mesmo, nós ou outra pessoa poderá servir de molde. 

   
 
• Trace, com a mão dominante, os símbolos HON 

SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com os respectivos 
mantras) no Chacra Coronário da pessoa ou boneco que 
servirá de substituto 

• Mentalmente, visualize a pessoa e afirme (três 
vezes) que está enviando Reiki para fulano de tal (ou o 
órgão de fulano de tal), que encontra-se em tal lugar 

• Trace o CHOKU REI (com o respectivo mantra) 
• Permaneça aplicando Reiki como estivesse 

fazendo, presencialmente na pessoa representada pelo 
substituto. 
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Técnica da Foto 
 

Outra forma de se enviar um tratamento à 
distância é através de uma foto do receptor. 

   
 
• Escreva o nome completo da pessoa com os 

símbolos HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU 
REI nesta seqüência, com seus respectivos mantras ao 
lado, três vezes 

• Em seguida coloque a foto à sua frente, então 
irradie Reiki ao receptor através da foto. É possível 
irradiar segurando a foto entre as mãos, se preferir. 

 
Na falta de uma foto escreva o nome e endereço da 

pessoa e tente imaginar o rosto da pessoa na sua mente. 
O procedimento seguinte é o mesmo acima. 

Vários reikianos poderão formar um círculo e 
colocar a foto ou o papel no centro (com o nome de uma 
ou mais pessoas) onde todos irradiarão. Lembre-se que 
a energia é multiplicada pelo quadrado do número de 
reikianos. 
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Técnica do Dedo 
 
São inúmeras as possibilidades de envio de Reiki à 

distância. 
Você poderá estar em local onde necessite fazê-lo 

de forma discreta.  

  
 
• Mentalize que um dos dedos de sua mão 

representa o receptor  (pessoa, animal, situação...) 
• Envolva-o, então, com a outra mão 
• Mentalize os símbolos HON SHA ZE SHO NEN e 

SEI HE KI (com seus respectivos mantras). 
• Mentalize "Estou enviando Reiki à distância para 

(...receptor) 
• Mentalize o CHOKU REI (com seu respectivo 

mantra) 
• Permaneça enviando energia enquanto for 

necessário. 
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Técnica da Ponte de Luz 
 
 Esta técnica consiste em criar uma ponte de luz 

que liga agente e receptor. 

 
• Trace os símbolos HON SHA ZE SHO NEN e SEI 

HE KI (com seus respectivos mantra) 
• Mentalize a intenção de que se manifeste uma 

ponte de luz que irá ligar você à (... fulano de tal ou 
determinado lugar) 

• Trace o CHOKU REI 
(com seu respectivo mantra) 

• Permaneça enviando 
energia pelo tempo necessário (5 
a 15 minutos) visualizando a 
ponte que liga você ao receptor. 

 
Esta técnica nos 

possibilita desenvolver nossa capacidade de dirigirmos 
nosso foco à energia Reiki (pois estaremos o tempo todo 
entregue à ela)  e nossa percepção (nossa interação com 
o receptor é mais acentuada). 
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Técnica da Cura do Coração 
 
O ressentimento, a raiva, a culpa, etc... são 

venenos que nos afastam da felicidade, roubam nossa 
alegria e harmonia e semeiam doenças. 

Esta técnica destina-se àquelas pessoas que 
sentem necessidade de livrar-se desses venenos, 
manifestando o perdão. 

Possibilitará que acessemos um padrão adequado 
para essa manifestação, assim como para desenvolver o 
amor incondicional e focalizarmos a situação de outros 
ângulos (não nos apegando unicamente ao nosso ponto 
de vista, à nossa verdade). 

Poderá ser utilizada por quem já superou a mágoa 
e deseja esquecer, suavemente, a situação. Também 
pela pessoa que não sente-se perdoada e acha que ainda 
mantém com alguém qualquer ligação de ressentimento. 

   
• Coloque uma mão (mãos de Reiki) em frente à 

outra na altura do Chacra Cardíaco, com as palmas 
voltadas uma para outra 

• Mentalize o HON SHA ZE SHO NEN (com seu 
respectivo  mantra) entre as mãos, na cor azul índigo 

• Imagine que a pessoa que deseja perdoar ou para 
quem vai pedir perdão, está à sua frente, e a luz do HON 
SHA ZE SHO NEN vai em direção ao seu coração, e seu 
Chacra Cardíaco é impregnado por essa luz 

• Mentalize o SEI HE KI (com seu respectivo  
mantra) entre as mãos, na cor verde-folha 

• Imagine que a luz deste símbolo vai em direção à 
pessoa, impregnando seu Chacra Cardíaco 

• Fale com a pessoa, perdoe e/ou  peça perdão 
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• Mentalize essa pessoa entrando no espaço entre 
suas mãos 

• Mentalize o CHOKU REI (com seu respectivo 
mantra) preenchendo todo o espaço entre suas mãos 

• Junte as mãos e aplique de 5 a 15 minutos de 
Reiki 
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Respiração dos Chacras 
 
Através da respiração, estamos ligados a tudo o 

que nos envolve. Todas as pessoas, animais e plantas 
respiram o mesmo ar, e você inala aquilo que eles 
exalam e vice-versa. 

Mas não é somente para fora que o ar nos liga com 
tudo, pois também no nosso interior ele estabelece um 
contato, um intercâmbio permanente, até na menor das 
células penetram partes da nossa respiração, suprindo o 
nosso corpo com força vital. 

Da Índia conhecemos a palavra “Prana”, que 
significa tanto alento vital como também Energia 
Cósmica; essas diversas traduções descrevem os 
diferentes níveis de respiração. Estamos ligados, através 
da respiração, com a força vital que a tudo penetra e 
sem a qual não poderia haver Criação. Assim tomamos 
consciência das dimensões da nossa respiração, que 
representa algo tão universalmente grande, embora tão 
comum. 

Ao dirigir a consciência para a nossa respiração, 
podemos dar origem a muitas coisas positivas, 
influenciando os chacras. 

 
• Acomode-se confortavelmente 
• Feche os olhos 
• Permaneça alguns minutos focalizando sua 

respiração, sem alterá-la, apenas consciente dela e do 
caminho que o ar percorre durante a respiração 

• Agora focalize cada etapa de sua respiração, 
você inspira, retém, exala, retém (crie um ritmo, sem 
forçar), faça isso de 3 a 7 vezes 

• Mentalize o CHOKU REI (com seu respectivo 
mantra) 

• Ao inspirar, sinta que o chacra está participando 
do processo, ele também respira 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
202

• Visualize o CHOKU REI sendo absorvido pelo 
chacra. O CHOKU REI aumenta a absorção de energia do 
Chacra Básico  

• Ao expirar, visualize e sinta toda energia 
estagnada, todo estresse acumulado sendo expelido pelo 
Chacra Básico (você poderá imaginar uma fumacinha 
escura sendo eliminada) 

• Visualize o CHOKU REI harmonizando esse 
chacra. Poderá visualizá-lo na cor dourada 

• Repita o processo em cada um dos chacras, do 
Básico ao Coronário 

• Imagine, então, um grande CHOKU REI acima de 
sua cabeça 

• Faça afirmações positivas (“Estou em harmonia 
com o Cosmos”, “Deus está em mim”, “Reconheço a 
divindade que habita em mim”, etc...) repita-a três vezes 

• Visualize o CHOKU REI entrando pelo topo da 
cabeça e indo até a planta dos pés, sendo absorvido pela 
terra 

• Abra os olhos, inteiramente harmonizado. 
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Técnica Especial de Cura 
 
O SEI HE KI atua sobre o corpo emocional ou 

subconsciente. Ele equilibra ambas as partes do 
cérebro, trazendo harmonia e tranqüilidade. Este 
símbolo tem numerosas aplicações, muitas, inclusive, 
que não são ensinadas em seminários convencionais. 
Ele pode ser usado para mudar ou erradicar vícios, 
hábitos e costumes indesejáveis, como por exemplo, o 
consumo de drogas, álcool, cigarro, compulsões como 
comer demais por gula, roer unhas, roubar, fobias, etc. 

O SEI HE KI desabrocha emoções internas 
escondidas, liberando energias negativas de raiva, 
tristeza, depressão, medo, nervosismo, etc. Pode ser 
usado para melhorar a memória e tratar a causa da 
obesidade. 

 

 

 
• Com o receptor sentado, faça o alisamento da 

aura 
• Posicione a mão não dominante sobre o Chacra 

Coronário do receptor e com a mão dominante trace o 
CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 

• Comece o tratamento na primeira posição da 
cabeça 

• Permaneça 2,5 minutos aplicando nesta posição 
• Posicione as mãos por 2,5 minutos na segunda 

posição da cabeça. 
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• Posicione a mão não dominante na nuca (base do 
crânio, occipital) e a outra na testa. 

• Retirar a mão da testa e trace o SEI HE KI (com 
seu respectivo mantra) no Chacra Coronário do receptor  

• Faça mentalizações, afirmações e visualizações 
positivas, claras e de fácil assimilações (repita-as três 
vezes, clara e pausadamente) 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra 
• Retorne a mão dominante no Chacra Frontal 

(testa) permaneça 2,5 minutos aplicando nesta posição. 
 
Essas afirmações serão absorvidas pelo 

subconsciente do receptor e atuará no consciente nos 
momentos próprios. Desta forma, utilize-se de 
afirmações simples, que podem ser entendidas 
facilmente e sem segundas interpretações. Utilize 
apenas afirmações positivas. Não deve ser pronunciada 
a palavra não. 

Poderá ser utilizado para desobstruir bloqueios 
energéticos, fruto de vivências traumatizante do 
receptor. 

Devemos ter cuidado ao utilizarmos essa técnica, 
pois poderemos estar interferindo nos registros 
akásicos. Utilize-se do bom senso e jamais pratique essa 
técnica sem conhecimento e consentimento do receptor. 

Só utilize-a quando tiver segurança o suficiente ou 
para tratar de problemas simples. Terapias que buscam 
a resolução de problemas graves podem trazer à tona 
distúrbios e o reikiano poderá não ter recursos para 
lidar com eles. Esta técnica é especialmente valiosa para 
reikianos formados em psicologia ou psiquiatria. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
205

Exemplos de Afirmações 
 

Mais uma vez dou ênfase à atitude de canal. 
Algumas destas programações tratam coisas específicas. 
Por esta razão, elaborei uma programação que nos 
possibilita manter a atitude de canal: 

 
 “Fulano de tal, você está em sintonia com o 

Universo e atrai abundância em todos os níveis de 
sua existência”.  

Quando temos abundância, temos saúde, alegria, 
amor, espiritualidade, dinheiro, etc... 

 
• Fulano de tal, você tem saúde em seu corpo físico  

equilíbrio em sua mente. 
• Fulano de tal, a partir de agora você começa a 

sentir seu corpo perfeitamente bem. 
• Fulano de tal, sua saúde é perfeita e todos os 

seus corpos e seus órgãos funcionam muito bem. 
• Fulano de tal, no plano sexual da vida, seu 

desempenho é satisfatório e compensador, aconteça o que 
acontecer. 

• Fulano de tal, a sua inteligência é maravilhosa, 
você tem pensamentos e idéias maravilhosas. 

• Fulano de tal, a partir de hoje você dormirá em 
paz, terá sono tranqüilo e , ao acordar, sentirá alegria, 
disposição e terá um dia perfeito e feliz. 

• Fulano de tal, você é uma pessoa inteligente e 
capaz. 

• Fulano de tal, você é feliz, saudável, alegre e 
calmo. 

• Fulano de tal, você está em paz consigo mesmo e 
se aceita assim como é. 

• Fulano de tal, você tem o peso ideal, sem dietas, 
tem uma imagem de saúde, beleza e harmonia. 
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• Fulano de tal, o seu raciocínio é rápido e a sua 
memória é excelente, eles só trabalham com as idéias e 
os pensamentos positivos. 

• Fulano de tal, você tem o comando positivo de 
sua mente. 

• Fulano de tal, a partir de hoje, e para toda a 
eternidade, você mesmo faz a sua felicidade. 

• Fulano de tal, a cada dia, em cada aspecto, você 
está se tornando cada vez melhor. 

• Fulano de tal, você consegue manter a cabeça 
sempre ocupada com pensamentos sempre positivos. 

• o que você pensa de bom acontece e a cada dia 
que passa você se sente cada vez mais feliz. 

• Fulano de tal, você está em harmonia consigo, 
com todas as pessoas e com todo o universo. 

• Fulano de tal, tudo o que você deseja de bom, 
vem à você com muita facilidade. 

• Fulano de tal, você tem um futuro maravilhoso. 
• Fulano de tal, você resolve todos os problemas, os 

vê com naturalidade e tem sempre boas soluções. 
• Fulano de tal, você está evoluindo cada vez mais. 
• Fulano de tal, seu corpo, sua mente e sua vida 

material estão em perfeita harmonia. 
• Fulano de tal, você é cada vez mais ousado, vê 

sempre no horizonte a chama da vitória brilhando 
intensamente. 

• Fulano de tal, você está vencendo o vício de (...) a 
partir deste momento ele é desnecessário 

• Fulano de tal, a cada momento que passa, você 
está mais confiante em seu potencial criador, 
transformador e curativo  

• Fulano de tal, você tem sorte a cada instante, em 
todos os dias, porque Deus está com você. 

• Fulano de tal, você sempre consegue tudo o que 
quer de bom, todas as riquezas do universo estão à sua 
disposição. 
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• Fulano de tal, você tem uma casa limpa, 
confortável e bonita, morando nela a paz, a prosperidade 
e ao amor 

 
Tudo é energia, nossos pensamentos também o são. Tudo o 

que pensamos poderemos criar. Os pensamentos que semearmos 
poderão frutificar em grandes manifestações. O pensamento correto 
(positivo) resulta em ação correta (positiva). Se impregnarmos nosso 
subconsciente com programações positivas, poderemos manifestar 
uma vida plena e realizada. 

Podemos, e devemos, policiar nossos pensamentos 
de forma que, quando percebermos a proximidade de 
um negativo, limitador, o substituiremos por um 
positivo, criador, transformador. Desta forma, apenas 
boas manifestações se apresentarão. 

As programações que fizermos, serão aceitas 
incontestavelmente por nosso subconsciente e este fará 
de tudo para que se manifestem as ferramentas 
necessárias para que tornem-se reais. 
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Relaxamento e Reiki 
 
Á medida em que passamos a trabalhar com o Reiki, 

percebemos que alguns receptores tem grande dificuldade em relaxar 
e entregar-se inteiramente ao tratamento, principalmente nas 
primeiras sessões. 

Ao constatar isso, comecei a oferecer às pessoas 
que me procuram, duas opções, receber unicamente o 
Reiki ou durante o tratamento, receberem uma indução 
ao relaxamento. Essa segunda opção foi tão bem aceita, 
que raramente eu utilizo unicamente o Reiki, sendo que 
em muitos casos vamos além do relaxamento, 
intensificando-o com uma viagem interior. 

Resolvi, então, inserir neste manual a técnica de 
Relaxamento e Reiki que utilizo. 

 
• Realize todos os procedimentos preparatórios 

usuais 
• Após o alisamento da aura, trace um CHOKU REI 

no Chacra Coronário do receptor visualizando-o entrando 
até a altura do Cardíaco 

• Ainda posicionado na cabeça do receptor, trace 
os símbolos na altura do Chacra Frontal (trace-os com a 
mão em concha e faça um movimento como se os 
apanhasse e os inserisse no Chacra Frontal do mesmo) 

• Vá até os pés do receptor e novamente trace os 
símbolos. Sinta que a energia cósmica está impregnando 
todos os corpos do receptor, preparando-o para a sessão 

• Com uma voz suave e tranqüila, solicite ao 
receptor que focalize sua respiração, respirando lenta e 
profundamente, focalizando cada etapa de sua 
respiração (inspira, retém, exala, retém). Harmonize, você 
também, sua respiração 

• Quando você solicitar ao receptor que relaxe uma 
parte de seu corpo, direcione a energia à ela, 
permanecendo com suas mãos a uma distância de 5 cm 
do corpo dele, não é necessário que o receptor vire de 
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bruços ao relaxar as costas, apenas mentalize a energia 
impregnando suas costas. 

Comece então, a  induzir o relaxamento, da seguinte 
forma 

   
• Comece a relaxar cada parte de seu corpo 
• Quando eu me dirigir a uma parte, leve toda a 

sua consciência à ela, como se somente ela existisse, 
nada mais, e relaxe-a inteiramente, completamente 

• Dirija-se para seus pés, relaxe inteiramente os 
seus pés (dedos dos pés, planta, calcanhares, 
tornozelos). Sinta seus pés, inteiramente relaxados 

• Dirija-se para suas pernas, dos tornozelos até os 
joelhos. Relaxe inteiramente suas pernas 

• Dirija-se para suas coxas, dos joelhos até os 
quadris. Relaxe inteiramente suas coxas 

• Dirija-se para seus quadris, toda a área de seus 
quadris. Relaxe suas nádegas e órgãos genitais 

• Dirija-se para o seu abdômen. relaxe os músculos 
do abdômen e órgãos internos 

• Dirija-se para o seu tórax. Relaxe toda a área de 
seu tórax 

• Dirija-se para as suas costas (da base da coluna 
até o pescoço). Relaxe os músculos das costas e vértebras 
da coluna 

• Dirija-se para os seus braços. Relaxe os dedos 
das mãos, mãos, pulsos, antebraços, cotovelos, braços, 
ombros 

• Dirija-se para o seu pescoço. Relaxe os músculos 
do pescoço, garganta, cordas vocais 

• Dirija-se para sua cabeça. Relaxe seu queixo, 
maxilares, boca (a língua deve estar solta), nariz, faces, 
orelhas, testa, nuca, topo da cabeça 
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• Você está inteiramente relaxado 
• Permita-se, agora, entregar-se inteiramente à 

essa energia de amor, transformação e cura. 
Realize a aplicação como de costume 
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Técnica de Limpeza e Energização 
 

 
Esta técnica me foi ensinada em um seminário de 

um outro sistema de canalização de energia cósmica. 
Ela foi canalizada por DJT. 

Promove a abertura de nossos centros energéticos, 
renovando a energia e facilitando o desbloqueio. 
Conduzimos, conscientemente a energia por pontos 
determinados. 

Note-se que nesta técnica, a aplicação será 
diferente para praticantes destros e canhotos. 

 
- a mão passiva colhe a energia inicial ou ativada 

no ponto anterior ao que estamos tratando 
- a mão ativa deposita uma nova abertura para o 

ponto tratado. 
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• Com o receptor deitado coloque-se à sua direita, 

se você é destro ou à sua esquerda se você é canhoto. 
• Coloque sua mão ativa(destro = mão direita, 

canhoto = mão esquerda) e sua mão passiva no chacra 
umbilical; 

• A mão passiva permanece no umbilical e a ativa 
vai para o joelho esquerdo; 

• A mão passiva vai para o joelho esquerdo e a 
ativa para o dorso do pé esquerdo; 

• A mão passiva vai para a planta do pé esquerdo 
e a ativa para o pé direito; 

• O agente passa para o lado esquerdo do receptor 
enquanto coloca a mão passiva no dorso do pé direito e 
a ativa no joelho direito; 

• A mão passiva vai para o joelho direito e a ativa 
para o umbigo, 
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• Agora as duas mão repousam no umbigo; 
• Coloque agora a mão passiva no plexo-cósmico e 

a ativa no cardíaco direito; 
• A mão passiva permanece no plexo-cósmico e a 

ativa vai ao coordenador; 
• A mão passiva vai para o coordenador e a ativa 

para o coronário; 
• A mão passiva vai para o coronário e a ativa 

para o coordenador; 
• Feche a aplicação com o abraço cósmico: mão 

passiva sobre o cardíaco e ativa sobre o coordenador. 
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PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS 
 
As possibilidades de utilização do Reiki são ilimitadas, ele 

poderá ser utilizado para energizar, impregnar, limpar e programar 
qualquer estrutura, elemento da natureza, etc... para que alguma 
finalidade específica. 

Devemos apenas ter consciência de que seja um objetivo 
nobre, sem intenções egoísticas. 

 
Programando o Travesseiro 
 
Muitas vezes temos dificuldade de ter um sono tranqüilo e 

reparador ou nosso tempo é insuficiente para o mesmo. 
Podemos, então, programar nosso travesseiro (ou 

de outra pessoa que o solicite) para  que tenhamos um 
sono tranqüilo e reparador e que o tempo que temos 
disponível para o sono equivalha ao que necessitamos. 
Podemos também programá-lo para que o usuário 
abandone um determinado vício ou compulsão. 

  
• Pegue o travesseiro entre suas mãos 
• Mentalize ou trace os símbolos HON SHA ZE SHO 

NEN e SEI HE KI (com seus respectivos mantras) 
• Mentalize a programação (três vezes) 
• Mentalize ou trace o CHOKU REI (com seu 

respectivo mantra) 
• Permaneça 10 minutos aplicando Reiki no 

travesseiro 
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Programando um Livro 
 
Esta técnica possibilita que tenhamos uma maior 

compreensão do conteúdo do livro programado, 
facilitando a leitura e assimilação do mesmo. 

  
 
• Pegue o livro em suas mãos 
• Mentalize ou trace os símbolos HON SHA ZE SHO 

NEN e SEI HE KI (com seus respectivos mantras) 
• Mentalize a programação (três vezes) “Estou 

impregnando este livro com a energia cósmica, para que a 
essência do conhecimento nele contido, seja absorvida 
pelo meu subconsciente e que eu possa acessá-la sempre 
que necessário” 

• Mentalize ou trace o CHOKU REI (com seu 
respectivo mantra) 

• Permaneça 10 minutos aplicando Reiki no livro 
• Deixe-o na cabeceira da cama ao dormir (desta 

forma, durante o sono fortalecerá a sua conexão com ele) 
 
* São inúmeras as possibilidades desta técnica, poderá 

acontecer de você se deter, principalmente nos pontos que serão 
necessários para uma determinada prova ou concurso, compreender 
mais facilmente matérias e/ou fórmulas que anteriormente não 
compreendia, memorizar mais facilmente fatos e datas, concentrar-se 
mais facilmente em sua leitura ou estudo. Há casos em que a 
conexão é tão grande, que você poderá sonhar com o conteúdo do 
livro. 
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Limpeza e Programação de Cristais 
 
Os símbolos do Reiki são ferramentas de valor inestimável 

para a limpeza e programação de cristais. 

  
• Segure o cristal com sua mão não-dominante 
• Mentalize o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) na 

cor violeta, transmutando as energias deletérias, limpando o cristal. 
Visualize os símbolo promovendo a transmutação, incorporando-se 
à pedra, até ter certeza de que ela está limpa 

• Mentalize o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) na cor 
verde incorporando-se à pedra, promovendo a cura da mesma, e 
impregnando-a com energia amorosa 

• Mentalize o HON SHA ZE SHO NEN (com seu respectivo 
mantra) na cor azul índigo incorporando a pedra, com a intenção de 
que a mesma transmita energia de harmonia e cura ao ambiente em 
que ela se  encontrar 

• Mentalize, novamente o CHOKU REI, selando a 
programação 

• Permaneça energizando o cristal por 5 minutos 
• Renove a programação quinzenalmente 
 
* Esta técnica poderá ser utilizada, também, para outros 

objetos. As possibilidades são ilimitadas. 
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Proteção do Carro ou Casa 
 
Esta técnica poderá servir como um alarme e/ou escudo 

energético. 
Tenha em mente que nossa atitude é fundamental. Quando 

criamos um escudo de proteção, nossa confiança na manifestação o 
fortalece enormemente. 

  
• Coloque-se à frente de seu carro ou casa 
• Trace o HON SHA ZE SHO NEN (com seu respectivo 

mantra) 
• Trace o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) 
• Programação: "Estou programando a manifestação de um 

escudo energético para envolver esse carro, protegendo-o, assim 
como, todos os que estiverem em seu interior e quem aproximar-se 
dele. Este escudo será ativado sempre que for traçado um CHOKU 
REI à frente deste carro." 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra). 
 
A partir deste momento, sempre que você for entrar ou sair do 

carro, trace um CHOKU REI, manifestando o escudo de proteção (o 
CHOKU REI fará o papel do chaveirinho que aciona o 
alarme/escudo energético) . 

Renove a programação mensalmente. 
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Técnica de Licença e Proteção 
 
Esta técnica é especialmente interessante para ser utilizada 

quando formos entrar em uma mata, floresta, etc... 
 
• Trace os símbolo HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI 

(com seus respectivos mantras) 
• Mentalize a emissão de energia de humildade, amor, paz, 

proteção, bondade, alegria e harmonia com todos os seres viventes 
(físicos e suprafísicos) que habitam o local, solicitando a permissão 
para entrar. 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Permaneça 5 minutos emitindo para o local. 
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Programando um Tratamento 
 
Conforme exposto anteriormente, você poderá 

programar o tratamento para que se repita quantas 
vezes for necessário, assim como, de tantas em tantas 
horas. Porém é aconselhável que se imponha um limite, 
para que a energia não seja projetada 
desnecessariamente. 

 
- Vamos criar uma 

situação: “Fulano de Tal” tem 
câncer no esôfago e dificuldade 
em engolir, está prestes a 
colocar uma sonda que 
permitirá que ele receba apenas 
alimentos líquidos e/ou 
liquidificados. Sua medicação 
para aliviar a dor é de 6 em 6 horas e já não está mais 
fazendo efeito, a cada 4 horas ele já começa a sentir dor. 
Ele tem plena confiança no Reiki e está aberto à energia, 
mas não há possibilidade dele ir ao teu encontro várias 
vezes por dia e nos horários em que ele necessita de 
energia, você está muito ocupado e em alguns deles, 
você está dormindo. Você deseja que ele receba Reiki de 
4 em 4 horas. 

 
• Lave as mãos 
• Realize a Proteção dos Chacras 
• Faça as Invocações de costume 
• Trace o HON SHA ZE SHO NEN (com seu 

respectivo mantra) 
• Trace o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) 
• Programe por 3 x "Estou enviando Energia 

Cósmica (ou Reiki), para que “Fulano de Tal”, (com a 
licença de Eu Superior) a receba  a cada 4h por 24h 
conforme necessidade, merecimento e liberação cósmica. 
Que esteja aberto e receptivo e todas as transformações 
necessárias se manifestem." 
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• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Permaneça enviando energia de 10 a 15 minutos 

(utilizando a Técnica da Redução ou da Ponte de Luz) 
• Agradeça aos Seres de Luz que invocastes pela 

participação na sessão 
• Lave as mãos (preferencialmente até os cotovelos) 
 
Durante a programação você deve estar focado na 

mesma, assim como durante toda a técnica. 
• Após a programação feita e a técnica realizada, 

focalize sua atenção em outras tarefas (ou outras 
programações) para que a energia possa fluir livremente. 

• Sempre que possível, é benéfico o receptor 
permanecer receptivo nos horários em que a energia foi 
programada (porém, é claro, que em uma programação 
deste tipo e pela sua situação, isso não será possível em 
todos os horários, mas nos em que ele estiver acordado 
o ideal será permanecer receptivo) 

 
Esta programação poderá ser feita, também, para 

repetir-se diariamente por 30 dias, por exemplo. 
Outra forma, seria programar para que você receba 

uma aplicação em um determinado horário. Você poderá 
programar para que receba a energia cósmica das 20 às 
20:30h durante sua prática de meditação, oração, 
estudo, etc...  
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MUDANÇA DE HÁBITOS 
 
A energia que o SEI HE KI representa pode ter 

efeitos muito eficazes na quebra de hábitos negativos 
como por exemplo: fumar, roer as unhas, beber álcool 
em excesso, consumir drogas, esbanjar o dinheiro no 
jogo, entre outros vícios. 

Se você pretende mudar um hábito que o 
incomoda, como por exemplo, fumar, experimente... 

 
... quando sentir o desejo de fumar, desenhe ou 

visualize o SEI HE KI no seu chacra do coração e, de 
seguida, sobre o maço de cigarros. 

Se tiver disponibilidade, dê Reiki no seu chacra 
cardíaco durante alguns instantes. 

Pode ajudar, se enquanto dá Reiki a si próprio, 
deixar vir à sua memória o porquê de ter esse vício, 
qual o espaço vazio dentro de si que ele está a 
preencher. 

Normalmente é um espaço que deveria ser 
ocupado por amor; talvez o amor da mãe ou do pai, 
ou de outra pessoa que você goste imensamente. 

 
Talvez lhe ocorram memórias de situações 

passadas, talvez necessite de falar um pouco com algum 
'eu' do seu passado; faça-o com amor. 

Note que os espaços que deviam estar ocupados 
pela energia do amor, podem ainda ser ocupados por 
essa mesma energia - talvez oriunda de corações 
diferentes daqueles que você desejara, mas nunca 
através do tabaco ou outro vício. 

O amor reprimido ou a falta dele pode levar à 
autodestruição e o tabaco, basicamente, é um caminho 
lento para a morte, meio consciente, meio inconsciente. 
Se um indivíduo sabe que o tabaco é altamente 
prejudicial à saúde, porque continua a fumar ? 

Se acontece consigo, não o permita; trabalhe com a 
energia do SEI HE KI de forma a recuperar o seu estado 
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natural. Assim, você abre-se a novas e saudáveis 
experiências. 

Com a ajuda do Reiki e do SEI HE KI, reacenda o 
fogo do seu amor próprio e seja novamente feliz. É 
possível! 

Autor desconhecido  
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SENTINDO A ENERGIA DOS DESEJOS 

 
• Durante a auto-aplicação, trabalhes seus desejos. 

Escolha um desejo que lhe é muito importante e traga-o à 
sua prática. 

• Enquanto você vai realizando as posições, transporte-
se para seu interior. 

• Há tensões em algum lugar que se relacionam com 
esse desejo? Sinta as tensões, enquanto impõe as mãos. 

• Faça-se agora, algumas perguntas e permita que as 
respostas surjam espontaneamente do seu íntimo. 

• Como é esse desejo ao tato? Em que lado do meu corpo 
eu o sinto com mais nitidez? 

• O que seria diferente em minha vida se o desejo se 
concretizasse agora? O que eu teria que não tinha antes? 
O que eu sentiria, que eu não sentia antes? 

• O que acontecerá em minha vida se esse desejo não se 
concretizar? O que é o pior que pode acontecer? 

• Realize, agora, o desejo em sua imaginação. Você tem 
permissão para exagerar. Imagine o maior número 
possível de detalhes, até que você tenha a sensação de que 
o sonho se realizou totalmente. 

Tanmaya Honervogt - Reiki Interior 
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A CONFIANÇA 
 

Se você puder confiar, uma coisa ou outra sempre 
acontecerá e ajudará seu crescimento. Suas necessidades 
serão supridas. Tudo aquilo que for necessário numa 
determinada época, ser-lhe-á dado, nunca antes.  

Você somente o recebe quando precisa, e não há sequer 
nenhum momento de atraso. Quando você necessita, você o 
recebe imediatamente, instantaneamente! Essa é a beleza da 
confiança. Pouco a pouco você vai aprendendo como a 
existência dá a você, como a existência cuida de você. Você 
não está vivendo uma existência indiferente. Ela não o ignora. 
Você está preocupado desnecessariamente. Tudo é provido.  

Uma vez que descubra a chave de perceber isso, toda a 
preocupação desaparece e você vive mais feliz.  

 Osho.  
 
Sustentar a nossa fé e nossa confiança é uma das 

partes mais importantes do desenvolvimento de uma 
vida espiritual. Qualquer pessoa pode manter um 
interesse por curto período de tempo, ou até mesmo por 
um ano ou dois, mas, quanto mais complexo e 
conflitante se torna o mundo, tanto mais difícil é 
sobreviver espiritualmente, sobreviver internamente, 
porque tudo parece tentar-nos com a intenção de 
afastar-nos da calma interior, do nosso sentido de força 
interior e de sabedoria. Mas é importante ficar atento a 
cada ação, em cada situação e nos animarmos, pois até 
um pensamento negativo pode inverter a nossa direção. 
Cada momento tem seu potencial de Iluminação, mas 
cada momento tem também o seu potencial de 
destruição. Todos os dias podemos expandir nossa 
abertura de modo que a percepção flua livre e 
naturalmente. Não precisamos de nenhuma outra 
preparação. 

 
O nível 2 de Reiki possibilita a interação com novas 

dimensões de consciência. 
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Ao trabalharmos com os símbolos, atuando no 

continuum de tempo/espaço nossa percepção vai se 
expandindo, passamos a ter uma relação inteiramente 
nova com a energia. 

 
A confiança, também se desenvolve. Pois ao 

percebermos que podemos contribuir com a elevação do 
padrão vibratório tanto de alguém que está ao nosso 
lado quanto de alguém que está a milhares ou milhões 
de quilômetros de distância, passamos a desenvolver a 
consciência de que as possibilidades são ilimitadas, que 
as limitações estão em nossa mente. 
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NÍVEL 3A 
 

A REALIZAÇÃO 
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AFIRMAÇÃO DO DISCÍPULO 
 

(DO LIVRO DE Alice Bailey, Ponder On This) 
 
Eu sou o ponto de luz dentro da luz maior, 
Eu sou um fio de energia amorosa dentro do fluxo de amor 

divino. 
Eu sou um ponto de fogo sacrificial, 
Concentrado dentro da ardente vontade de Deus e assim 

permaneço. 
Eu sou o caminho pelo qual os homens poderão chegar, 
Eu sou a fonte de força que lhes permite resistir. 
Eu sou o raio de luz que brilha no seu caminho e assim 

permaneço. 
E assim permanecendo, revolvem e trilham esse caminho, os 

caminhos dos homens, 
E conhecem a vontade de Deus. E assim permaneço. 
 
Combato pela compreensão. 
Deixe que a sabedoria tome o lugar do conhecimento em 

minha vida. 
Combato pela cooperação. 
Deixe que o mestre da minha vida, a alma, 
E da mesma forma aquele que procuro servir, 
Por meu intermédio envie luz aos outros. 
 
Permaneço no centro da Vontade de Deus. 
Nada poderá desviar a minha vontade da Dele. 
Por meio do amor cumpro aquela vontade. 
Volto-me para o campo do serviço. 
Eu, o triângulo divino, ponho em prática aquela vontade 

dentro do que é reto 
E sirvo os meus semelhantes. 
 
Sou o mensageiro da Luz. 
Sou um peregrino no caminho do Amor. 
Não caminho sozinho, mas reconheço-me como um entre as 

grandes almas, 
E unido com elas para servir. 
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A força deles é minha. Essa força reivindico. 
Minha força é a deles e isso dôo livremente. 
Como uma alma, caminho sobre a terra, eu represento o Uno 
 
Estou com o grupo dos meus irmãos, e tudo que tenho é deles. 
Possa o amor que está na minha alma fluir para eles. 
Possa a força que está em mim elevá-los e ajudá-los. 
Possam os pensamentos criados na minha alma 
Atingi-los e encorajá-los. 
 
Conheço a lei e luto para chegar ao objetivo 
Nada deterá a minha evolução no caminho. 
Todas as partículas de vida dentro da minha forma respondem. 
Minha alma lançou esse chamado, 
E a cada dia mais claro ele ressoa. 
 
A fascinação não me detém. 
O caminho à frente é luminoso. 
Minha súplica se estende para chegar ao coração dos homens. 
Eu procuro, eu tento servir às necessidades deles. 
Dêem-me a mão e caminhem comigo. 
 
Os filhos dos homens são todos um e eu sou uno com eles. 
Procuro o amor, não o ódio. 
Procuro servir e não exijo ser servido. 
Procuro curar, não ferir. 
 
Deixe que a dor traga a merecida recompensa de luz e amor. 
Deixe que a alma controle a forma exterior, a vida e todos os 

acontecimentos, 
E traga à luz o amor 
Que permaneça sob os fatos do tempo. 
Deixe que surjam a visão e o discernimento. 
Deixe que o futuro se revele. 
Deixe que a união interior se mostre e que a discórdia exterior 

desapareça. 
Deixe que o amor prevaleça. 
Deixe que todos os homens amem. 
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Conhecemos, ó Deus de vida e amor, todas as necessidades. 
Toque novamente o nosso coração renovado com amor, para 

que também possamos amar e doar. 
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INTRODUÇÃO AO NÍVEL 3-A DE REIKI 
 
O nível 3-A de Reiki está disponível a você que recebeu os 

níveis 1 e 2 de um mestre habilitado e sente-se pronto a dar mais um 
passo na jornada de Reiki. 

Para isso, você irá receber uma nova Iniciação 
(sintonização energética) que elevará seu padrão 
vibratório e o possibilitará a utilizar os símbolos que lhe 
serão ensinados. Neste nível, 2 novos símbolos são 
colocados em suas mãos. Novamente você passará por 
um processo de purificação e adaptação ao novo padrão 
vibratório, que poderá durar aproximadamente 21 dias. 

Mais uma vez, a energia, toma novas dimensões, a 
capacidade de cura1 (harmonia e equilíbrio em níveis 
físico, emocional, mental e espiritual) amplifica-se 
intensamente. Com a utilização dos novos Símbolos 
Cósmicos a energia poderá ser enviada para grupos de 
pessoas, para grandes áreas, regiões e para o Planeta. 
Podemos participar mais ativamente da elevação do 
padrão vibratório planetário. 

Este nível é também conhecido como o nível da 
“Realização”, “Consciência” ou “Mestrado Interior”. 

A utilização desses novos símbolos abre um portal 
para que nossa atuação estenda-se ao nível espiritual. 
Tanto em auto-aplicações como em aplicações em outras 
pessoas. 

Com a utilização freqüente desses símbolos, em 
auto-aplicações, nosso contato com nosso Mestre Interior 
(Eu Superior, Eu  Divino, Self) torna-se mais consciente. 
Passamos a compreender que as ferramentas 
necessárias para a nossa realização, estão dentro de 
nós, possuímos o potencial para a manifestação de tudo 
o que necessitamos. Resgatamos a consciência de que 
tudo é parte do Todo e, desta forma, podemos contribuir 
com a harmonia do Todo mantendo-nos harmonizados. 
Nosso crescimento interior é uma responsabilidade 
espiritual. Passamos a conhecer nossa verdadeira 
missão. Nossa compaixão também se amplifica. 
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Este nível não habilita o Iniciado a transmitir o 
ensinamento Reiki, a Iniciar novos reikianos. Isso só 
será possível no nível 3-B. Porém, possibilita que você 
obtenha já, a possibilidade de se beneficiar com os 
símbolos do Mestrado. Essa foi a forma encontrada por 
alguns mestres para tornar possível esses benefícios a 
todas as pessoas, mesmo àquelas que não desejam 
ensinar o Reiki e/ou participar do seminário de 
Mestre/Professor que é mais demorado e vem 
acompanhado de uma maior responsabilidade. 

 
“Quando conhecemos, somos detentores de alguma 

técnica que possibilita a elevação do padrão vibratório de 
nossos semelhantes e/ou do ambiente em que vivemos, 
temos a responsabilidade espiritual de compartilhá-la”. 

 
Essa é, também, a razão para que vivenciemos 

mais intensamente este nível, que busquemos estar 
atentos e conscientes a todas as transformações que ele 
nos proporcionará e à direção que ele nos mostrará para 
nossa busca, nossa jornada. Assim, saberemos quando 
e se, chegará o momento certo de darmos o próximo 
passo em nosso aprendizado de Reiki. Isso deverá ser 
sentido internamente. 
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O QUARTO SÍMBOLO CÓSMICO  - DAI KOO MYO – 
Tradicional 

 

 
 
O DAI KOO MYO é o quarto símbolo, conhecido 

como o símbolo da realização, o símbolo dos mestres. 
Podemos traduzi-lo como: “Nos levando de volta a Deus”, 
ou “ Deus (Grande Ser do Universo), brilhe sobre mim e 
seja meu amigo”. 

A utilização deste símbolo possibilita uma conexão 
imediata entre o “Eu físico” e o “Eu superior”, portanto, 
seu uso é indispensável durante o processo de 
sintonização de novos reikianos. 

Conforme a história “oficial” da redescoberta do 
Reiki, Mikao Usui, em sua meditação que possibilitou o 
redespertar desta dádiva, o viu na cor branca, a cor da 
purificação, ascensão. 

Possibilita a manifestação da Consciência Cômica, 
de nossa ligação com o Universo e todas as formas nele 
existentes. 

O Daí Koo Myo amplia e acelera os efeitos dos 
demais símbolos de Reiki possibilita o acesso a um 
volume de energia ilimitado. 

O CHOKU REI atua mais intensamente no corpo 
físico, o SEI HE KI no corpo emocional, o HON SHA ZE 
SHO NEN no corpo mental. Já o DAI KOO MYO, atua 
mais intensamente no corpo espiritual. 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
233

O DAI KOO MYO nos possibilita acessar a 
Sabedoria Infinita, Ilimitada que está disponível a todos 
nós, conforme nossa abertura. 

Conecta o receptor diretamente com a fonte. Em 
conseqüência, manifestam-se  transformações 
profundas e ilimitadas possibilidades de cura1. 

Também recebe a definição de “A Cura da Alma” e, 
seu uso, tanto em auto-aplicações com em terceiros 
possibilita a aceleração do processo de desenvolvimento 
espiritual. 

 
Conforme foi dito anteriormente, os símbolos, 

assim como a caligrafia, apresentam algumas 
diferenças, de pessoa a pessoa. O que importa são a 
atitude e a intenção no momento da ativação do mesmo. 

O DAI KOO MYO é o que apresentou um maior 
número de versões. Todas elas são igualmente 
eficientes. Cabe ao praticante, se desejar, experimentá-
los e utilizar a versão com a qual mais se harmonizar. 
Eu utilizo a que é mostrada no início deste capítulo. 

 
Eis aqui, algumas dessas versões: 
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O QUINTO SÍMBOLO CÓSMICO  - DAI KOO MYO – 
Tibetano 

 

 
 
O DAI KOO MYO é o único símbolo que tem duas versões 

muito diferentes. Uma delas é utilizada pelo Reiki Tradicional e a 
outra foi adicionada no Reiki Moderno. As duas versões funcionam 
perfeitamente desde que o praticante seja Iniciado com as mesmas. 

Tanto o DAI KOO MYO Tradicional quanto o 
Tibetano são utilizados  em trabalhos de cura, 
energizações e nas Iniciações. Nas escolas tradicionais, 
somente a versão tradicional é utilizada. Nas escolas 
modernas a versão tibetana é utilizada, sendo que 
algumas utilizam as duas versões. 

Podemos traduzi-lo como “O chi encontrando o céu” ou então 
“Refazendo nossas conexões divinas”. Possibilita conexão com os 
mais altos níveis da espiritualidade. Sendo, portanto uma valiosa 
ferramenta para meditações e demais práticas espirituais. 

Alguns mestres e curadores, com longa experiência 
e com um certo grau de sensibilidade psíquica, afirmam 
que a versão moderna do símbolo é mais forte, eficaz e 
flui mais facilmente. Essa afirmação é confirmada por 
muitos reikianos que receberam as duas versões e os 
utilizam em suas curas1. 

O sistema Usui, Tibetano e Kahuna utiliza as duas 
versões em suas Iniciações. Desta forma, todos meus 
alunos são sintonizados com eles e tem a possibilidade 
de utilizar a versão com que  melhor se harmonizar. 
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A origem deste símbolo é desconhecida. Porém, 
sabe-se ser muito antiga. 

A versão tibetana é muito mais fácil de memorizar. 
Segundo sensitivos que entraram em contato 

psíquico com curadores do mundo  espiritual, a versão 
tibetana do DAI KOO MYO adapta-se mais às vibrações 
necessárias para os ensinamentos atuais. O símbolo 
antigo é mais apropriado às energias de tempos 
passados. Evidentemente, que muitas pessoas se 
adaptarão mais ao símbolo tradicional, mas a grande 
maioria se harmonizará melhor com a versão tibetana. 

Cabe ao praticante experimentá-los e estar aberto 
para perceber qual símbolo será apropriado para cada 
caso. 

 

 
Outra versão do 
DAI KOO MYO Tibetano 
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APLICAÇÕES DO DAI KOO MYO 
 
O símbolo DAI KOO MYO pode ser usado como 

potencializador em qualquer espécie de trabalho de cura ou 
transformação, podendo ser utilizado em qualquer lugar, em qualquer 
situação, mesmo quando estamos dirigindo ou realizando qualquer 
outro trabalho manual. O Reiki fluirá em nossas mãos independente 
do que estivermos fazendo com elas. Devemos sempre lembrar que a 
ativação de todos os símbolos é acompanhada de seu mantra. 

O DAI KOO MYO utilizado antes dos demais símbolos os 
amplifica.  

No autotratamento, antes de começarmos uma aplicação, 
usamos o símbolo DAI KOO MYO e depois o CHOKU REI. Ao 
tratarmos problemas emocionais, usamos, a seqüência de símbolos 
DAI KOO MYO, SEI HE KI e CHOKU REI. Para processos mentais 
e curas de eventos passado/futuro, usamos a seqüência DAI KOO 
MYO, HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU REI. 

O mesmo ocorre com o tratamento de multidões e outras 
pessoas, neste caso, os símbolos poderão ser visualizados sobre a 
cabeça do receptor no sentido da testa para nuca. 

Recomenda-se que nas primeiras três sessões, de tratamento 
em outras pessoas, esse símbolo não seja utilizado, pois essas sessões 
correspondem a um período de limpeza  e esse símbolo é 
potencialmente forte, o ideal é que preparemos o receptor para sua 
energia. 

Utilizarmos o DAI KOO MYO no Chacra Coronário 
possibilitará a conexão com entidades espirituais. Por essa razão, 
devemos ter um cuidado especial ao o fazermos em outras pessoas 
(principalmente em casos de pessoas sensíveis, como médiuns). 
Devemos sempre solicitar a proteção dos Mestres Espirituais e/ou da 
Hierarquia do Reiki para que nos auxiliem em caso de alguma 
manifestação neste sentido. 

Na cura à distancia, as técnicas são as mesmas do segundo 
nível, incluindo-se o novo símbolo, a seqüência ficará DAI KOO 
MYO, HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU REI. Esta 
nova modalidade permitirá a irradiação de energia para um número 
ilimitado de pessoas, simultaneamente e/ou grandes áreas e para o 
Planeta. Neste caso cabe uma observação. Algumas escolas, ao 
enviar energia à distância, utilizam a seqüência HON SHA ZE SHO 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
237

NEN, DAI KOO MYO, SEI HE KI e  CHOKU REI. Eu 
experimentei as duas formas e constatei que são igualmente válidas 
(com minha humilde percepção). Solicito que as experimente e 
utilize da forma que intuíres.  

Este símbolo deverá ser adicionado às técnicas do caderno e 
da caixa para ampliar sua atuação, potencializando-as, na seqüência 
DAI KOO MYO, HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU 
REI. 

 
O símbolo DAI KOO MYO poderá ser adicionado à todas 

as técnicas ensinadas no nível 2. 
 
Este símbolo poderá ser utilizado em nossas práticas 

espirituais, como meditação, oração, canalização, etc... possibilitando 
uma maior conexão com o Deus de nossa devoção, potencializando-
as, ampliando nosso amor incondicional e nossa devoção. 

Nossa percepção é potencialmente ampliada, assim como, 
nossa sensibilidade e dons psíquicos.  

Este nível poderá ser um portal de entrada a um novo mundo. 
Ele possibilita a abertura a determinados dons psíquicos 
(paranormalidade). Porém, tudo será resultado de nossa busca, 
entrega, abertura e dedicação. As possibilidades são ilimitadas. 
Nossa aplicação em nossa prática neste nível irá definir essa direção. 

Devemos ter consciência de  que a Iniciação, representa um 
início. É o despertar para um novo potencial. Ao ser sintonizado no 
nível 3-A de Reiki, basta a ativação dos símbolos (conforme as 
técnicas ensinadas), para que possas enviar Reiki à Distância para 
Grupos. Isso é possível a qualquer pessoa sintonizada neste nível a 
partir do momento da Iniciação, assim como, diversas das técnicas 
que serão ensinadas neste nível e algumas que já são conhecidas e 
serão potencializadas com a utilização desses símbolos. Todo o resto, 
dependerá (como exposto acima) de sua busca, entrega, abertura, 
dedicação e devoção. O potencial existe. A escolha é sua.  

Em nossa jornada espiritual, devemos sempre, seguir nosso 
Mestre Interior, sem nos apegarmos à nada. Todo o caminho 
destinado ao desenvolvimento de nossa espiritualidade é válido, 
haverá um, apropriado para cada pessoa. Devemos porém, ficarmos 
atentos para quando o caminho que estamos seguindo tenha nos 
proporcionado tudo o que poderia proporcionar, sermos gratos à isso, 
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à essas bênçãos e, nos desapegarmos, buscando, então, um caminho 
que seja adequado ao nosso novo ciclo. Mais uma vez, devemos 
sentir isso, internamente.  
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Potencializando a Energia 
 
Qualquer prática com a utilização dos símbolos de Reiki 

poderão ter sua energia potencializada se, ao iniciá-la, ativarmos em 
nossas mãos os símbolos DAI KOO MYO e CHOKU REI.  

 
• Com a mão passiva ative os símbolos DAI KOO MYO e 

CHOKU REI (com os respectivos mantras) na mão ativa 
• Com a mão ativa, ative os símbolos DAI KOO MYO e 

CHOKU REI (com os respectivos mantras) na mão passiva 
 
 
OBSERVE: 
 
Todos os símbolos são independentes. Você pode utilizar um 

ou todos eles. 
 
Porém, cada símbolo tem uma característica específica e ao 

utilizarmos um deles, de certa forma estamos dando a direção. E 
quando damos a direção não temos atitude de canal. 

 
Para utilizarmos os símbolos com a atitude de canal, 

utilizamos todos eles, assim estamos compartilhando todas as 
ferramentas que temos a nossa disposição e serão ativadas conforme 
a abertura, merecimento e necessidade do receptor. 
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Ativação dos Canais Energéticos – Mudra 
 
Mudras são movimentos mágicos e místicos utilizados por 

sacerdotes brâmanes e budistas em certas ocasiões, durante 
determinadas cerimônias em seus cultos. São também utilizados em 
muitas práticas energéticas em diversas escolas. 

No ensinamento de Reiki, no sistema moderno, é ensinado 
uma técnica que utiliza um Mudra em conjunto com o símbolo DAI 
KOO MYO. 

Como sabemos, o Chacra Coronário é o elo 
entre nosso corpo físico e a realidade cósmica ou 
energias superiores. 

A abertura deste chacra possibilita a abertura da 
consciência e a perfeição do ser. Proporciona uma visão 
global do universo, é um caminho de crescimento, 
permitindo que manifestemos a serenidade espiritual, a 
consciência cósmica, de integração, devoção, 
descortinando o verdadeiro sentido de nossa existência. 

A energia aplicada, durante uma sessão de Reiki, é 
captada por este chacra. A técnica de ativação dos 
canais energéticos permite possibilita a ativação e 
equilíbrio do Chacra Coronário, para que a energia Reiki 
seja captada e flua em grandes quantidades, 
amplificando as técnicas de cura de multidões, estados, 
países, planeta e etc. 

A utilização desta técnica é especialmente 
recomendada antes de uma situação de estresse, como a 
preparação para uma palestra, entrevista, oratória ou 
qualquer outro evento que exija uma maior atenção. 
Possibilitando nossa conexão com a fonte do 
Conhecimento Ilimitado. Poderá ser utilizada em 
momentos de confusão, desgaste ou dispersão mental. 
Possibilitando clareza mental, equilíbrio emocional e um 
profundo relaxamento. 

*Esta é uma técnica de utilização pessoal, que 
poderá ser realizada apenas por praticantes 
sintonizados em nível 3-A. Podendo, porém, ser utilizada 
em receptores já sintonizados neste nível. 
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• Junte os dedos anelares, médios e polegares de 

cada mão. Os dedos indicadores e 
mínimos devem permanecer esticados.  

• Encoste as mãos, de maneira 
que o dorso dos dedos médios e 
anelares permaneçam juntos e o dedo 
mínimo e indicador da mão direita 
fique sobre o dedo mínimo e indicador da mão esquerda. 

  
• Leve as mãos para o alto da cabeça, como se 

fosse uma antena, tocando o Chacra coronário com as 
pontas dos dedos que estão unidos (médio, anelar e 
polegar). 

• Visualize os símbolos DAI KOO MYO, CHOKU 
REI, HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI, exclusivamente 
nessa seqüência, pois é como se fosse uma senha. Os 
mesmos deverão ser desenhados mentalmente no topo da 
cabeça e imaginados entrando pelo Chacra coronário. 

 
  

 

 
• Permaneça nessa posição por 3 minutos e seu 

Chacra coronário estará ativado para captar e expandir 
na freqüência de multidão. 
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REIKI PARA MULTIDÕES E PARA O PLANETA 
 

Sabemos que tudo no Universo é composto de energia, 
portanto pode ser tratado energeticamente. 

A partir da sintonização em nível 3-A de Reiki, é 
desperto um potencial para que nos tornemos 
Curadores1 da Humanidade e do Planeta, contribuindo 
para elevação do padrão vibratório dos mesmos. 

As técnicas de Reiki para multidões e/ou para o 
planeta ou regiões, são umas das mais poderosas e 
curativas técnicas do Reiki, pois não trata apenas uma 
parte específica do corpo, consciência ou situação, mas 
vai ao sistema como um todo. Possibilita a compreensão 
da forma de pensamento seguida pelo grupo, região, 
país, etc... e auxilia para que seja transformado, 
transmutado. Esta técnica atua na aura do grupo ou 
local. Possibilita que a energia Reiki atue na 
reprogramação do padrão vibratório existente no 
mesmo. Devemos, para isso, mantermos a pureza de 
intenção, não desejando reformas sociais e/ou 
direcionando a energia e, sim, deixarmos que ela atue 
conforme a necessidade e abertura de todos os 
envolvidos, possibilitando a manifestação de um novo 
padrão de consciência. 

Poderemos utilizá-la para elevar o padrão 
vibratório de presídios, orfanatos, escolas, hospitais, 
asilos, favelas, prostíbulos, bares e demais locais que 
necessitem de energia de amor, transformação e cura. 

Poderá ser enviada para tratar florestas, parques, 
montanhas, rios, oceanos, etc... 

Diversos distúrbios climáticos, assim como as 
manifestações que temos observado, terremotos, 
tsunames, erupções vulcânicas, buraco na camada de 
ozônio, chuvas ácidas, etc... são resposta da natureza ao 
nosso descaso para com ela, o homem a tem agredido 
com lixo atômico, desmatamentos, testes nucleares, 
emissão de poluentes na água e na atmosfera, etc... Não 
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somos simplesmente vítimas destas agressões, somos, 
também responsáveis, se não por ação, por omissão. 

Podemos, agora, atuar como agentes na reversão 
dessa situação, contribuindo para amenizar esses 
efeitos e possibilitar que a cura1 se manifeste, através da 
conscientização da humanidade de sua responsabilidade 
neste processo. 

Reikianos do mundo todo reúnem-se para 
contribuir para que a cura do planeta se manifeste. A 
maioria dos mestres de Reiki convidam seus alunos 
(principalmente de níveis 3-A e 3-B) para participar 
deste encontro que é realizado no domingo às 18h. 
Embora a contribuição seja mais ampla a partir do nível 
3-A (pela utilização do símbolo que possibilita cura para 
grupos), todos os reikianos poderão participar do 
encontro, bastando para isso, pureza de intenção e 
integrar-se com os demais. 
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Reiki para Multidões 
 
• Harmonize o seu 

ambiente com as técnicas que 
costumas utilizar.  

• Dedique cinco minutos 
a você... utilize sua técnica de 
centramento habitual. 

• Com sua consciência 
expandida e intei ramente 
centrado(a) integre-se ao ambiente, mentalize a intenção 
de harmonizar-se com o grupo, região, país ou situação 
que deseja tratar. Sinta essa harmonia 

• Trace o DAI KOO MYO (com seu respectivo 
mantra) 

• Trace o HON SHA ZE SHO NEN (com seu 
respectivo mantra) 

• Trace o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) 
• Programe (três vezes) ex: “Estou enviando energia 

Reiki para (... grupo eu região) com o objetivo de 
impregná-lo com energia de harmonia, amor, 
transformação e cura. Que ela seja recebida conforme o 
merecimento, necessidade e abertura” 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Permaneça enviando energia por 5 a 15 minutos 
• Agradeça a oportunidade de participar deste 

serviço 
• Lave as mãos (preferencialmente até os cotovelos) 
 
*Há, também, a possibilidade de você utilizar a técnica da 

redução, visualizando o grupo ou região entre suas mãos. 
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Reiki para o Planeta 
 
• Harmonize o seu ambiente 

com as técnicas que costumas 
utilizar.  

• Dedique cinco minutos a 
você... utilize sua técnica de 
centramento habitual. 

• Com sua consciência 
expandida e inteiramente 
centrado(a) integre-se ao ambiente, 
mentalize a intenção de harmonizar-se com o planeta, a 
humanidade, todos os seres viventes, assim como, todos 
os elementos, de todos os reinos e dimensões. Sinta essa 
harmonia  

• Trace o DAI KOO MYO (com seu respectivo 
mantra) 

• Trace o HON SHA ZE SHO NEN (com seu 
respectivo mantra) 

• Trace o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) 
• Programe (três vezes) ex: “Estou enviando energia 

Reiki para o planeta com o objetivo de contribuir com sua 
harmonia, equilíbrio e cura, assim como a conscientização 
da humanidade para que também participe deste 
processo” 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Permaneça enviando energia por 15 a 30 minutos 
• Agradeça a oportunidade desse serviço 
• Lave as mãos (preferencialmente até os cotovelos) 
 
- Há, também, a possibilidade de você utilizar a técnica da 

redução, visualizando o planeta entre suas mãos. 
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CIRURGIA PSÍQUICA 
 
O Mestre de Reiki Willian Lee Rand, viveu um 

tempo com os nativos Kahuna no Hawai e, desenvolveu, 
junto com eles, a técnica da “Cirurgia Psíquica”. 

 
Huna significa “segredo”, Ka significa “guardião”. 

Os sacerdotes Kahunas eram os “guardiões do segredo”. 
Viviam em harmonia entre eles e a natureza. Seus 
segredos eram passados de pai para filho. Eram capazes 
de realizar verdadeiros prodígios, tais como cura 
instantânea, andar sobre as águas e sobre as lavas dos 
vulcões. Praticavam técnicas de harmonização, proteção 
e cura usando a energia das mãos, a que chamavam de 
Mana. 

 
A Cirurgia Psíquica não substitui o tratamento 

médico convencional, mas é um maravilhoso 
complemento de harmonização e cura1. 

Esta técnica atua no campo energético do receptor, 
não há cortes nem remoção de tecidos físicos. Os 
bloqueios energéticos são eliminados e o livre fluxo 
energético é restaurado, restabelecendo a harmonia em 
níveis fico, emocional, mental e espiritual. 

 
Durante todo nosso aprendizado com o Reiki, 

buscamos desenvolver a atitude de canal. Não desejar a 
cura “Seja feita a Sua vontade”. Porém, para que essa 
técnica seja realizada, devemos colocar nossa vontade. A 
atitude aqui é: “Eu sou o bisturi que vai eliminar esse 
bloqueio”. Devemos, durante todo esse processo estar 
certos de que nosso objetivo é realizado “agora”. Que 
retiramos o bloqueio e este é transmutado pela fornalha 
energética. 

 
Preferencialmente, essa técnica deve ser realizada 

em um local apropriado (como o consultório do 
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terapeuta), em caso de impossibilidade, deve ser dada a 
preferência à casa do receptor. 

O local deve ser tratado energeticamente, elevando-
se seu padrão vibratório.  

Solicite ao receptor que, evite, nas 24h que 
antecedem o procedimento, fazer sexo, discussões, 
carne vermelha e bebida alcoólica.  

Jamais utilize esta técnica sem o 
consentimento do receptor. 
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Seqüência da Cirurgia 
 
• Pergunte ao receptor se ele deseja 

ser curado e solicite a autorização ao seu “Eu 
Superior”, respeitando a lei divina do livre 
arbítrio. Solicite também, ao seu “Eu 
superior”, a permissão para interferir em seu 
processo 

• Peça a ele que identifique o motivo da cirurgia, em que 
parte do corpo está o problema, tentando localizar o bloqueio. O 
receptor em geral sente tensão, ou dor no 
local, quando pensa no assunto 

• Peça ao receptor para tentar dar 
uma forma e, se possível, uma cor ao bloqueio 
de energia negativa que será removido (cubo, 
esfera, pirâmide, bolha, cacos de vidro, ovo, 
etc...) 

• O receptor poderá estar de pé, sentado ou deitado. 
Desenhe o DAI KOO MYO (com seu respectivo mantra) em ambas 
as mãos e bata palmas três vezes. Faça o mesmo com o CHOKU REI 

• Trace um grande DAI KOO MYO (com seu respectivo 
mantra) em frente ao corpo  

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) em 
frente de seu corpo. Depois, novamente, para cada um dos sete 
chacras, de baixo para cima, para gerar defesa e proteção 
energética 

• Alongue o ectoplasma que envolve seus dedos. Isto é feito 
agarrando-se os dedos com uma das mãos, um de cada vez, 
imaginando que eles são compostos de uma substância maleável. 
Eles serão esticados a uma distância de aproximadamente 25 a 30 
cm. Aos esticá-los, expire pela boca, fazendo ruído audível. Faça 
isto em ambas as mãos. Mexa suas mãos de modo a sentir os dedos 
esticados e a força que eles contêm. Serão seus “bisturis 
energéticos” 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
249

 
• Mantenha a intenção de cura, uma postura otimista, 

confiante, definida e clara 
• Invoque a presença, proteção e orientação do Deus de sua 

devoção, Hierarquias Cósmicas e Hierarquias do Reiki e demais 
Seres de Luz em que  acreditares, para auxiliarem no processo de 
cura e que esta ocorra com amor e sabedoria divina 

• Peça ao receptor para mentalizar o problema e o local a 
ser tratado. Trace o CHOKU REI (com seu 
respectivo mantra) sobre a área onde se 
encontra o bloqueio 

• Manifeste uma fornalha energética 
que irá transmutar todo o bloqueio retirado 

• De pé ou sentado, numa posição de 
vigor e determinação, utilizando seus dedos energéticos, que foram 
alongados (bisturi energético), encontre, “agarre” o bloqueio, 
puxando-o para fora do corpo áurico do receptor e remetendo “em 
pedaço” para o Cosmos 

 

 
• Quando você retirar a energia negativa, inspire 

vigorosamente, com sons audíveis. Quando você liberar a energia 
negativa (para a fornalha energética ou ao Cosmos), expire 
vigorosamente, também, com sons audíveis. Para prevenir 
contaminações imagine que você está inspirando a energia negativa 
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até as mãos e não para os pulmões. A energia negativa deve ficar 
restrita aos dedos energéticos alongados e não ao nosso corpo 

• Faça isso pelo menos cinco vezes, durante um a três 
minutos, retirando o bloqueio por ângulos diferentes. Use sua 
intuição, tente sentir e participar do que está havendo 

• Pergunte ao receptor se ele sente alguma alteração. Caso 
este ainda sinta o bloqueio, repita o processo 
acima até que o receptor sinta que a forma 
(bloqueio) se foi completamente. Neste 
momento você terá atingido sua meta 

• Terminado o processo, aplique Reiki 
sobre o local, para “cauterizar” a aura onde 
estava o bloqueio, enchendo-a com luz 

• Afaste-se, rompa a interação áurica entre você e o receptor 
com um gesto de corte, tipo golpe de karatê. Retraia os dedos 
energéticos alongados, um por vez, chupando de forma audível 
sopros audíveis 

 
• Faça outras sessões de cirurgia, se o sintoma não tiver 

desaparecido totalmente 
• Invoque a presença, proteção e orientação do Deus de sua 

devoção, Hierarquias Cósmicas e Hierarquias do Reiki e demais 
Seres de Luz em que acreditares. Solicite que permaneçam assistindo 
e protegendo o receptor em sua jornada de reencontro com a 
harmonia e equilíbrio em níveis físico, emocional, mental e 
espiritual. 

• A Cirurgia Energética está concluída. Solicite ao receptor 
que abra os olhos, retornando à consciência objetiva. 

 
Caso o bloqueio persista ou reapareça, repita o procedimento 

em outras ocasiões, quantas vezes intuíres. Seria, então, 
aconselhável, após o procedimento, uma sessão de tratamento 
completo de Reiki. Solicite ao receptor que mentalize e/ou 
identifique a emoção causadora de sua desarmonia e trate-o com 
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Reiki utilizando todos os símbolos. Há, provavelmente, algo em sua 
vida que está gerando esse bloqueio e o tratamento completo 
possibilitará eliminar suas causas. 

Bloqueios energéticos são, muitas vezes, alimentados por 
emoções e sentimentos negativos, assim como pensamentos e 
atitudes. O tratamento com Reiki, florais, cromoterapia e demais 
tratamentos alternativos são ferramentas de valor inestimável para 
neutralizar essas desarmonias energéticas causadoras da doença. 

A Cirurgia Energética é um procedimento forte, portanto, 
poderão manifestar-se reações, não muito agradáveis ao desfazer-se 
o bloqueio, como: enjôo, cólicas, ânsia de vômito, enxaqueca, 
diarréia, etc. 

Durante esse período, recomende ao receptor comidas leves, 
água pura, chás calmantes, meditação, oração, etc. Preferencialmente 
evite atividades estressantes. Este período pode durar de 7 a 21 dias 
(aproximadamente), dependendo da gravidade do trauma. 

 
* Somente utilize essa técnica quando estiveres 

certo de sua necessidade e confiante de sua 
compreensão. Siga sua intuição e a orientação de seu 
mestre interior. 
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Resumo dos passos da Cirurgia Psíquica 
 
Quando você tiver compreendido cada passo desta 

técnica, esse resumo lhe será útil, até memorizar toda a 
técnica. “Somente o utilize após compreender cada 
passo”. 

 
• Permissão 
• Identificação 
• Representação 
• Potencializar energia 
• Proteção dos chacras 
• Alongar dedos energéticos 
• Intenção 
• Invocação 
• Receptor mentalizar bloqueio 
• Manifestar a fornalha energética 
• Traçar CHOKU REI 
• Agarrar e retirar bloqueio com dedos energéticos 
• Perguntar se já foi eliminado 
• Cauterizar o local com Reiki (enchendo-o com luz) 
• Romper interação aurica 
• Retrair dedos energéticos 
• Agradecer aos Seres de Luz e solicitar assistência ao 

receptor. 
• Se necessário, fazer uma sessão completa. 
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VIAGEM INICIÁTICA NA GRUTA DOS CRISTAIS 
 
Era uma vez uma jovem princesa chamada Rosália. No 

palácio, passava geralmente despercebida, pois era uma jovem 
simples e sem história. A atenção das pessoas da corte estava 
totalmente monopolizada pelas extravagâncias de suas duas irmãs 
mais velhas, que não paravam de discutir ao longo do dia. Qual delas 
seria mais bonita, qual ridicularizaria ministros e outros conselheiros, 
qual seduziria o maior número de pretendentes para zombar deles em 
público. Até o rei, constantemente importunado pela avidez estúpida 
de suas filhas, não sabia mais que presente inventar. Os mais belos 
vestidos, os espetáculos mais pomposos e as últimas carruagens 
conversíveis conseguiam distraí-las apenas alguns instantes e o pobre 
pai já não sabia como dar jeito em suas filhas. 

Às vezes Rosália o surpreendia pensativo e triste e não lhe 
perguntava nada, como se pudesse ler em seu coração. Vinha 
acomodar-se junto a ele, pousava sua mãozinha sobre seus joelhos e 
os dois ficavam alguns instantes em silêncio. Quando a jovem 
retirava sua mão e levantava-se para despedir-se, não deixava de 
apreciar a cada vez a centelha de alegria que acendera no olhar de 
seu pai e assim, certa de seu amor, Rosália partia com o coração leve. 
Sentia-se plenamente satisfeita e não necessitava de mais nada. 

De manhã, enquanto suas duas irmãs estavam ainda 
profundamente adormecidas, cansadas pelas tolices que tinham o 
hábito de prolongar até tarde da noite, a jovem princesa dava uma 
volta no parque do castelo.os jardineiros tinham-se tornado seus 
amigos e como a gentil princesa não esgotava nunca os elogios para 
eles e os cuidados que davam as plantas, eles redobravam a 
obstinação no trabalho. Revezavam-se para que a jovem tivesse 
sempre um buquê de flores frescas na beirada de sua janela. 
Alternadamente, toda a manhã iam colher cuidadosamente os mais 
elos botões, selecionando os que estavam a ponto de abrir-se e 
depositando-os no vaso de cristal, presente que haviam dado à jovem 
para os seus 15 anos. 

As duas mais velhas, Berta e Josefina, enciumadas com o bom 
humor constante da irmã mais nova, não perdiam a oportunidade de 
zombar dela e repetiam-lhe, continuamente, que era perigoso 
relacionar-se com operários, especialmente esses  porque estavam 
cobertos de terra e não ficava bem uma princesa aceitar presentes de 
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homens tão grosseiros. Em seguida partiam, arrastando atrás delas 
observações maldosas a respeito da irmã mais moça. Rosália preferia 
calar-se, mas seu coração tornava-se pesaroso e o desgosto se 
espalhava nela como uma chuva gelada ruim. 

Naquela manhã, quando a jovem princesa abriu os olhos, os 
pássaros já cantavam alegremente e os primeiros raios de sol 
começavam a filtrar-se através das fibras de suas cortinas de  seda. 
Com um pulo ela ficou de pé e, como fazia todas as manhãs, puxou 
as cortinas  e inclinou-se com graça sobre o buquê de rosas púrpura 
que um de seus amigos jardineiros já viera colocar sob sua janela. 
Aspirou longamente o perfume que flutuava em torno das flores, 
depois, com um sorriso nos lábios, vestiu-se rapidamente para dar 
sua volta no jardim antes do café da manhã. 

Tinha o hábito de terminá-la pelo lado do jardim onde, entre 
margaridas, gladíolos e girassóis tinha-se desenvolvido 
admiravelmente uma magnífica roseira trepadeira. O rei, seu pai, 
mandara instalar um banquinho bem em frente ao arbusto para que a 
jovem pudesse admirá-la em completa quietude. De fato, ninguém 
havia visto em nenhum lugar do reino e, alíás, em nenhum reino 
vizinho, flores tão belas e generosas. Centenas de botões com 
nuanças sutis esperavam abrir-se para encantar a princesa, e as hastes 
do arbusto haviam crescido muito alto, bem além das grades que as 
sustentavam. 

Mas naquele dia  a princesa não reconheceu seu canto de 
jardim. Tudo havia sido devastado. As rosas cortadas e pisoteadas, as 
hastes quebradas, as folhas esmagadas e o tronco cortado. Diante de 
espetáculo tão desolador, a jovem rompeu em soluços, com o 
coração partido. Só podia ser obra de suas irmãs malvadas. Mas seu 
pranto de nada adiantaria, o mal estava feito. Por muito tempo, a 
jovem permaneceu curvada sobre si mesma, desesperada. Parecia-lhe 
haver perdido o que de mais belo havia no mundo e que nunca nada a 
consolaria da morte de sua roseira, quando de repente, seu olhar foi 
atraído por algo brilhante, meio recoberto pelas folhas esmigalhadas. 

O apelo era mais forte que seu desgosto e, como que 
empurrada, sem querer para aquela coisa, aproximou-se e pôs-se a 
afastar as folhas que a escondiam. Era uma ponta de cristal, ainda 
enterrada pela metade na terra, extraordinariamente cintilante, como 
ela nunca vira. Esquecendo seu pranto, a jovem princesa pôs-se  
imediatamente a cavar com seus dedos nus e, pouco depois, havia 
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soltado quase inteiramente uma maravilha de beleza tão rara que ela 
esqueceu todo o resto. Aproximando-se mais, transpondo a tela de 
azul ofuscante que a pedra projetava em torno dela, a jovem 
começou a distinguir dentro do cristal um verdadeiro tesouro de 
formas e cores. Primeiramente, havia uma espécie de nuvenzinhas 
penduradas aqui e ali nas paredes límpidas da pedra. Depois, como 
se estivessem pousados sobre estas nuvens, flutuando num céu puro 
e translúcido, uma miríade de arcos-íris de todos os tamanhos: 
vermelhos, laranja, amarelos, verdes, azuis, violetas e depois também 
o rosa, rosa-escarlate e, bem no meio, pareceu-lhe cintilar uma 
mancha de ouro. 

A seguir, como que aspirada por uma das facetas do cristal, 
totalmente fascinada pelo mundo mágico que se oferecia a ela, a 
jovem princesa viu primeiro a mancha de ouro aumentar um pouco; 
depois foi como uma gigantesca explosão de lantejoulas douradas e 
Rosália perdeu a consciência. Isto durou apenas uma fração de 
segundo e a jovem já recuperava seus sentidos e tornava a abrir os 
olhos. 

O espetáculo que se apresentava à ela, inspirou-lhe 
imediatamente imensa alegria. Em torno dela erguiam-se as paredes 
atapetadas de jóias, todas mais brilhantes umas do que as outras. 
Reconheceu primeiramente as verdes esmeraldas, cujos reflexos 
inundavam uma parte da gruta; depois os rubis, bem ao lado, cujo 
brilho vermelho púrpura rivalizava delicadamente com o azul 
profundo das safiras e o azul esverdeado das águas marinhas. Destas 
paredes cristalinas emanava uma espécie de força magnética 
irresistível, e a jovem sentia-se transportada, sem querer, de uma a 
outra. Demorou-se algum tempo junto dos topázios, admirando ora o 
azul translúcido de uns e depois o aspecto melífluo dos outros. Um 
pouco mais longe, havia alguns de cor castanha e pareceu-lhe que 
faziam parte da mesma família. Retrocedendo, descobriu ainda, bem 
no alto, mais tímida mas igualmente misteriosa, a pedra lunar em seu 
brilho leitoso; levantando a cabeça mais um pouco, descobriu num 
estremecimento de êxtase, que o teto inteiro estava também, 
atapetado de jóias. Havia ali, principalmente, ametistas e Rosália 
ficou fascinada durante algum tempo por aquelas pontas lilases, 
violetas e às vezes quase rosadas, como um tapete de veludo 
reluzente. Como se fosse arrancada de sua contemplação, a princesa 
sentiu-se de repente atraída por uma zona azul-noite respingada de 
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lantejoulas douradas; pareceu-lhe que devia ser o reino do lápis-
lazúli. O tempo havia parado há muito para Rosália e ela esquecera 
totalmente seu querido jardim. Nem por um segundo preocupou-se 
de ter deixado os seus es de saber onde se encontrava exatamente. 
Sentia-se tão bem nesta gruta misteriosa que lhe parecia encontrar-se 
no Paraíso. 

De repente, foi tirada de sua contemplação por uma voz que 
parecia  vir de outra extremidade da gruta. 

- Cara Princesa, aproxima-te. Não tenhas medo. 
A jovem dirigiu-se logo, confiante mas levemente intimidada, 

para o fundo da gruta que, em sua fascinação, não lhe chamara a 
atenção. Passou rapidamente diante dos misteriosos Ônix, dos 
rutilantes olhos-de-tigre e das opalas furta-cor, prometendo  si 
mesma demorar-se ali mais tarde. Naquele lugar, a gruta descrevia 
uma leve curva e, com o coração palpitante, a jovem descobriu de 
repente o que o cotovelo rochoso lhe havia ocultado até então. 
Centenas de pontas cristalinas e de diamantes lançavam em sua 
direção seu fogo de luz dourada. Teve que fechar os olhos por algum 
tempo, ofuscada por tanta claridade. Quando tornou a abri-los, 
habituando-se pouco a pouco à intensidade da luz ambiente e 
reunindo toda a sua coragem, Rosália pode distinguir as poucos os 
contornos de um trono e, sentada sobre ele, uma forma humana 
masculina, totalmente translúcida e cristalina. Emanava dali uma 
suave vibração de amor e de sabedoria e assim também eram as 
entonações de sua voz quando se dirigiu a ela: 

- Cara princesa, nós te conhecemos à muito tempo e estamos 
mais do que felizes em acolher-te no seio do reino cristalino. Muito 
poucos humanos encontram o caminho de ingresso para este templo 
e se o encontram, raramente chegam até mim. É a inocência de teu 
coração que te conduziu até aqui, assim tu serás dignamente 
recompensada. No caminho de volta, poderás levar contigo todas as 
pedras preciosas que desejares e teus bolsos serão sem fundo, 
extensíveis ao infinito. 

A jovem agradeceu e calou-se por alguns momentos, 
absorvendo simplesmente as radiações benfajezas que se 
desprendiam deste ser de luz. A seguir, teve a coragem de 
acrescentar: 
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- Meu pai está freqüentemente triste e minhas irmãs são tão 
desagradáveis porque, no fundo, devem ser muito infelizes, mesmo 
que elas não o saibam. Podes fazer alguma coisa por eles? 

- Sim, cara criança, toma este anel e coloca-o no dedo mínimo 
de tua mão direita. Vai agora  fica sabendo que levas contigo a 
bênção do reino dos cristais e dos seres de luz. 

A jovem princesa inclinou-se em silêncio, deu meia-volta e 
começou a retornar ao ponto de partida. Rapidamente encontrou-se 
diante da parede azul-noite e uma voz fez-se ouvir: 

- Eu sou o cristal da inspiração e da sabedoria. Leva-me 
contigo. 

Mas a jovem, fascinadas pelas vibrações de sabedoria que 
emanavam da parede, esqueceu totalmente mais uma vez, quando um 
pouco mas tarde saiu de seu devaneio, foi embora de mãos vazias 
mas com a impressão de ter recebido um presente imenso. 

Um pouco mais adiante, os citrinos, que ela ainda não havia 
cumprimentado, lhe ofereceram a ternura, as ágatas sua proteção, o 
âmbar lhe prometeu sucesso. 

A cada vez ela agradecia calorosamente, passava algum tempo 
em companhia da pedra, sorvia profundamente as qualidades de cada 
jóia, mas teria ficado com o coração partido à idéia de arrancar uma 
só pedra que fosse de sua gruta natal. 

A opala lhe ofereceu, assim, dizer sempre a verdade, mas 
também avisá-la sempre que alguém tentasse enganá-la. A ametista 
lhe prometeu acompanhá-la em todas as transformações que 
sobreviveriam nela e em torno dela ap longe de sua vida; o quartzo 
rosa garantiu-lhe quaisquer que fossem estas transformações, sempre 
se fariam sob o signo do amor e da confiança. A azurita lhe 
presenteou a confiança; o jaspe, a vontade; o topázio e a turquesa lhe 
conferiram o encanto de todas s princesas belas reunidas. 

Prosseguindo assim seu caminho, Rosália recebeu tantos e 
tantos presentes que foi incapaz de lembrar-se de cada um deles. 
Entretanto, ficou particularmente sensibilizada pelo amor do rubi, a 
alegria do coral, a tranqüilidade da aventurina, a paz da água-
marinha, a harmonia do quartzo rutilado e a compreensão da 
malaquita. 

Porém, na passagem, a hematita lhe havia tranqüilizado as 
batidas de seu coração e o ônix lhe devolvera a força, pois ela 
começava a sentir, apesar de tudo, a fadiga de sua incrível aventura. 
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O heliotropo despertou, na passagem, a compaixão que ela 
sentia por seu pai e suas irmãs, mas a esmeralda lhe cochichou ao 
ouvido todos os tipos de motivos de ter esperança de cura-los, o que 
o zircônio imediatamente confirmou. E como a safira não estava 
longe, reforçou nela esta certeza. 

Quando havia quase alcançado o lugar onde aterrizara na 
gruta, no último momento, a pérola insistiu para que levasse a 
honestidade e a turmalina ofereceu ainda o dom de reconciliar as 
pessoas entre si. 

A jovem princesa não tve dificuldade em aceitar todas essas 
qualidades, pois lhe parecia que precisaria muito delas pra cumprir 
todas as tarefas que a esperavam na vida, só a pequena opala de fogo 
teve de insistir um pouco. Rosália, que era uma jovem quase perfeita, 
tinha um pequeno defeito: era séria demais. Embora não 
compreendesse imediatamente para que lhe poderia servir o humor, 
como não queria ofender a pequena opala de fogo, acabou assim 
mesmo levado o humor. 

Depois, chegando a seu ponto de partida, plenamente 
satisfeita, a princesinha sentou-se em uma espécie de nicho que a 
rocha formava neste lugar, recoberto de jade e de dioptásio. Foi o 
jogo harmonioso entre essas duas nuanças de verde que a tinha 
atraído mais particularmente. E quando não esperava na verdade 
mais presentes, já que recebera tantos, o dioptásio lhe encheu os 
bolsos com mais riquezas. O jade começou a envolve-l numa nuvem 
verde claro: ele havia decidido leva-la para a primavera. Rosália teve 
de fato a impressão de ser levantada nos ares , bem rápido, pode 
distinguir ao seu redor, levemente velados pela nuvem de jade que 
ainda a envolvia, os contornos da ponta do cristal pela qual ela fora 
aspirada algum tempo antes. 

Na verdade, quanto tempo? 
Rosália foi propulsada para fora do cristal, exatamente pela 

ponta, e colocada delicadamente no chão diante da moita de rosas. 
Foi apenas naquele momento que a princesa teve consciência do 
tempo que deveria ter decorrido desde sua partida. Enquanto 
recuperava pouco a pouco os sentidos, Rosália viu, com imensa 
alegria, que novos rebentos haviam começado a crescer sobre o 
tronco e as hastes mutiladas da roseira, e foi com o coração leve que 
se dirigiu ao palácio. 
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Na curva do caminho, viu um de seus amigos jardineiros que 
estava justamente compondo um buquê habitual. Enquanto se 
aproximava dele para cumprimenta-lo e agradecer-lhe, este a viu de 
repente, levantou-se com um pulo, visivelmente surpreso, e 
prosternou-se respeitosamente diante dela. A princesa ficou muito 
surpreendida por este estranho comportamento. Mas algo lhe fez 
baixar os olhos e qual não foi estupefação quando viu que suas 
vestimentas estavam cobertas de pedras preciosas reluzentes: safiras, 
esmeraldas, rubis e diamantes, seus cabelos estavam trançados com 
opalas, jade, ágatas e todo tipo de cristais multicores. E o diamante 
que ela usava no dedo mínimo da mão direita lançava mil reflexos, 
iluminando tudo quanto se encontrava em torno dela, como o teriam 
feito dez sóis. 

A princesa compreendeu o que ocorrera, convidou o jovem 
jardineiro a erguer-se e prosseguiu seu caminho em direção ao 
palácio. Sobre os degraus da grande escada de honra, encontrou 
primeiro seu pai. Por seu aspecto ansioso, ela compreendeu que 
deveria ter estado ausente por tempo suficiente para se preocuparem 
com o que lhe ocorrera. Ele também não reconheceu sua filha 
imediatamente. Sua pequena Rosália, que sempre fizera questão de 
vestir-se modestamente, estava agora adornada com um vestido 
faustuoso, bordado com pedras preciosas, e dela emanava tanta luz, 
alegria e amor que todas as coisas e todas as pessoas que se 
encontravam ao seu redor eram instantaneamente transformadas e 
também se punham a irradiar amor, alegria e luz. 

Quando as duas irmãs viram o que acontecera à mais nova, 
seus rostos ficaram no início deformados pelo ódio e o ciúme, mas 
bem rapidamente também foram arrastadas na vibração de felicidade 
que agora invadira todo palácio. De todos os lados partiam os risos e 
cada qual celebrava assim o retorno da princesa. Como sob efeito de 
um toque de varinha mágica, as pessoas tinham esquecido todas as 
suas preocupações, todos os seus rancores, todas as suas dores e 
todas as suas doenças, e apenas brincadeiras e conversas amáveis 
eram trocadas por toda a parte. 

O rumor expandiu-se com rapidez em todo o país. Diziam que 
a princesa voltara transformada após uma viagem em um misterioso 
país longínquo. Cochichavam que ela teria sido iluminada, sem 
compreender muito bem o que isso queria dizer. Mas muito curiosos 
começaram a ir ao palácio e a princesa recebia de bom grado todos 
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aqueles viajantes vindos dos quatro cantos do país e até dos países 
vizinhos. Todos, velhos ou jovens, homens ou mulheres, pobres ou 
ricos voltavam curados, com o coração leve e um sorriso nos lábios. 
O rei, seu pai, recebia todos os dias jovens e ricos pretendentes, 
vindos de longe para pedir a mão de sua filha. Mas, de momento, 
nenhum deles conseguira ainda conquistar seu coração... 

 
Esta foi a viagem iniciática de Rosália na gruta dos cristais. 

Ao acompanhá-la, seu inconsciente participou, literalmente, desta 
iniciação e o que seu inconsciente viveu, ele o considera verdadeiro; 
você também trouxe desta aventura, presentes de claridade, de 
coragem, de sabedoria, etc... e alguma coisa no fundo de você se 
transformou. 

STRÜBIN, Veet Chinta Barbara. REIKI E CRISTAIS. 
Larimar 
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REIKI E CRISTAIS 
 
Não há limitações para o Reiki e ele se harmoniza com todo e 

qualquer elemento da natureza. Um desses elementos é o cristal. 
Os cristais, quando associados ao Reiki, tem seu 

potencial ampliado e, ambos, Reiki e cristais 
proporcionam resultados surpreendentes. 

Para que comecemos a trabalhar com os cristais, é 
interessante que conheçamos algumas de suas 
características, assim como das possibilidades. 

 
Propriedades Psicofísicas do Cristal 
 
• Assim como tudo no Universo, os cristais são 

consciência, porém, são consciências influenciáveis. 
Tudo o que introduzirmos no cristal, será refletido. Eles 
tem a capacidade de armazenar informações, 
conhecimentos, compreensão e vibrações emocionais. 
Por essa razão, devemos mantê-los próximos em 
momentos harmoniosos (situações alegres e 
impregnadas de amor) ou quando desejarmos 
memorizar algo, no entanto, devemos afastá-los em 
momentos desarmônicos (como momentos de descargas 
emocionais negativas) para que não sintamos sua 
influência ao nos aproximarmos dos mesmos. 

• Os cristais de quartzo amplificam, dirigem e 
projetam a energia graças ao seu movimento helicoidal 
interior. Essa semelhança com a energia espiralada do 
Reiki, torna-os uma ferramenta poderosa para ampliar o 
potencial do mesmo. É especialmente útil para 
tratamentos à distância. Porém, devemos estar atentos 
para o fato de emitirmos à ele apenas a energia “Rei”, 
pois se emitirmos nosso “Ki” pessoal, esse também será 
amplificado e corremos o risco de manipular a energia. 
Enquanto não tivermos confiança de nossa entrega à 
energia cósmica (atitude de canal), busquemos 
transmitir energia amorosa. 
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• Os cristais passaram, em sua formação, por 
contínuas transformações até chegar ao nível em que se 
encontram, desenvolvendo tanto sua individualidade 
quanto sua consciência numa constante evolução. 
Essas qualidades e esse potencial podem ser 
compartilhados conosco, possibilitando que os 
desenvolvamos e fortalecemos. 

• Os cristais estão em constante comunicação 
entre eles. Assim como a energia, não se limitam ao 
tempo e espaço. Ao segurarmos um cristal, podemos 
acessar informações de qualquer época ou ponto do 
Universo, instantaneamente. Basta para isso, que nos 
entreguemos à sua sabedoria. 

• Os cristais armazenam em si tudo o que 
testemunharam, desde o princípio até memórias mais 
recentes. 

• Os cristais podem, tanto auxiliar-nos na cura, 
quanto proteger-nos, manifestando escudos de proteção. 

 
Poderemos programar os cristais para que permaneçam 

emitindo a energia enquanto nos dedicamos a outras atividades. Essa 
energia poderá ser direcionada a qualquer ser vivo, ambiente, objeto 
ou situação. 

Quando dispostos em uma mandala, sua atuação 
será amplificada e poderá permanecer ativa por até 72 
horas. 

Se decidirmos fazer uso dos mesmos em nossos 
tratamentos, será apropriado que buscamos um 
conhecimento mais profundo sobre os cristais, pois cada 
um possui uma vibração própria e alguns são mais 
apropriados que outros para determinados fins. 

Devemos sentir internamente se devemos utilizá-
los ou não. Até mesmo sua escolha deve ser intuitiva. 
“Não escolhemos os cristais, eles nos escolhem”. 

 
Antes de utilizarmos cristais para qualquer 

trabalho energético, devemos nos assegurar de que 
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estão devidamente limpos. Isso poderá ser conseguido 
de diversas formas, entre elas: 

 
• Deixá-los sob a luz do Sol e da Lua por ao menos 

7 horas, parcialmente enterrados no solo, pontas para 
cima. 

• Mantê-los em um recipiente com água e sal 
grosso ao menos por 12 horas. 

• Expô-los à energia de uma tempestade. 
• Mantê-los sobre uma drusa (diversos cristais que 

compartilham uma única base) por ao menos 3 horas 
(além de limpá-los os reenergiza). 

 
Podemos limpá-los também com o Reiki 
 
• Coloque-o na palma de sua mão passiva 
• Com a mão ativa, trace os símbolos DAI KOO 

MYO, HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com 
respectivos mantras) 

• Afirme 3x “Estou impregnando esse cristal com 
energia cósmica para transmutar toda e qualquer energia 
negativa, eliminando impurezas e preparando-o para que 
seja programado”. 

• Trace um CHOKU REI (com respectivo mantra) 
• Cubra o cristal com a mão ativa e permaneça 

aplicando por ao menos 10 minutos. 
 
Estando o cristal limpo, poderemos programá-lo 
 
• Coloque-o na palma de sua mão passiva 
• Com a mão ativa, trace os símbolos DAI KOO 

MYO, HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com 
respectivos mantras) 

• Afirme 3x “Estou impregnando esse cristal com 
energia cósmica para que ele capte, amplifique e emita 
energias de amor, transformação e cura para o ambiente 
onde ele estiver, beneficiando a todos que entrarem em 
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contato com o mesmo, conforme seu merecimento e 
necessidade” 

• Trace um CHOKU REI (com respectivo mantra) 
• Cubra o cristal com a mão ativa e permaneça 

aplicando por ao menos 10 minutos. 
 
As possibilidades de utilização conjunta de Reiki e Cristais são 

ilimitadas. Devemos manter-nos abertos à nossa intuição e 
criatividade. 

Podemos, por exemplo, atrair a energia de um local 
especial, que consideramos sagrado ou que possui uma 
energia que tem a qualidade de harmonizar-nos. Como 
uma mata, gruta, cachoeira, montanha, praia, etc. 

Esta técnica destina-se a criar uma ponte entre 
esse local e nós, para que possamos nos conectar com 
sua  energia, onde e quando necessitarmos e/ou 
desejarmos. Manifestaremos um portal que nos ligará a 
esse local, bastando para isso, que o mentalizemos e nos 
sintonizemos com a energia emitida pelo mesmo. 

 
• Adquira um cristal biterminado (duas pontas) 
• Limpe-o (conforme a técnica escolhida) 
• Encontre no local*, um ponto onde as energias 

podem ser melhor sentidas (preferencialmente, deve ser 
discreto e de difícil acesso) 

• Coloque-o na palma de sua mão passiva 
• Com a mão ativa, trace os símbolos DAI KOO 

MYO, HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com 
respectivos mantras) 

• Afirme 3x “Estou impregnando esse cristal com 
energia cósmica para que ele capte, amplifique e emita 
energias de amor, transformação, harmonia e cura deste 
lugar para o local onde estiver, sempre que me sintonizar 
com o mesmo” 

• Trace um CHOKU REI (com respectivo mantra) 
• Cubra o cristal com a mão ativa e permaneça 

aplicando por ao menos 10 minutos. 
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• Retire-se, respeitosamente do local 
 
Neste caso não há necessidade de reprogramação ou recarga. 
 
*Você poderá utilizar a técnica de licença e proteção ensinada 

no nível 2. 
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MANDALAS 
 
Mandala, em sânscrito, quer dizer círculo. 
A mandala é um dos símbolos mais utilizados 

Universalmente, a maioria das culturas a utiliza. É 
utilizada para representar as manifestações, no plano 
físico e a perfeição no plano espiritual. 

Simboliza a imutabilidade das leis cósmicas e a 
regularidade dos ciclos universais e naturais. 

Ao integrarmos esse símbolo a uma visualização 
apropriada, focalizando suas propriedades esotéricas, é 
possível criar um laço místico entre os diversos aspectos 
de nosso ser: físico, emocional, mental e espiritual e os 
planos superiores da Consciência Universal. 

São inúmeras as mandalas conhecidas, utilizadas 
nas mais diversas culturas. Figuras geométricas, muitas 
vezes inseridas em um círculo e outras onde ele está 
subjetivamente representado. Quando utilizadas, criam 
um campo energético no espaço ao seu redor, 
beneficiando aos que ali se encontram. 

Associada aos Cristais e ao Reiki, torna-se um 
poderoso instrumento gerador de energias de proteção, 
harmonização e cura1. 
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MANDALAS DE CRISTAIS 
 
Uma mandala de cristais pode ser criada com a 

utilização de um símbolo de cura, como o Hexagrama ou 
o Antahkarana e oito cristais que servirá para enviar 
energia Reiki com o objetivo de proteção, harmonização 
e cura. 

Esta mandala poderá ser utilizada para enviar 
energia para um grupo de pessoas, região ou situações 
ao mesmo tempo. Isso ocorrerá independente de nossa 
presença . Sendo necessário, apenas, que ela não seja 
desmontada antes do tempo previamente determinado e 
que seja reativada periodicamente (a cada 72 horas, no 
máximo). 

Conforme as demais técnicas de Reiki, as 
possibilidades são ilimitadas. Ela não se limita a solução 
de problemas e situações pessoais, mas possibilita 
nossa integração na transformação, regeneração 
planetária. 
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Antahkarana 
 
O Antahkarana (Antar = interior e Karana = 

instrumento). Podemos dizer que 
é um instrumento de 
conhecimento interior, 
representando a ponte entre a 
mente inferior e superior.  

Conforme a filosofia 
tibetana, ele faz parte da 
anatomia espiritual, 
representando a ligação entre o 
cérebro físico e o Eu Superior, o qual deve crescer para 
que possamos crescer espiritualmente. 

Símbolo de meditação e cura1, utilizado a milhares 
de anos por diversas culturas. Sua proximidade 
beneficiará nossos centros energéticos e jamais poderá 
ser mal utilizado ou causar mal a alguém. 

Poderá ser colocado em qualquer lugar, 
contribuindo para elevação do padrão vibratório (sob 
uma mesa, cadeira, atrás de quadros, etc) 
harmonizando o ambiente e quem estiver nele. 

Intensifica qualquer trabalho de cura1 (não 
limitando-se ao Reiki). 

Por ser um símbolo multidimensional, atua em 
diferentes planos. É formado por três setes em uma 
superfície plana. 

Este símbolo sagrado esteve guardado por milhares 
de anos, sendo conhecido apenas por Iniciados. Porém, 
agora, chegou o momento de toda a humanidade se 
beneficiar com ele, tendo acesso ao potencial 
despertado. 
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Hexagrama 
 
O Hexagrama tem origem na mais remota Antigü  idade, tendo 

sido usado, inclusive, pelo rei Davi 
(estrela de Davi), grupos esotéricos 
antigos, seitas e ocultistas do passado. 
Isto não significa que seja um símbolo 
ultrapassado, pois manterá sempre suas 
características. 

Na ciência radiônica é 
considerado um gráfico altamente 
harmonizador, como também 
unificador. Ao separarmos as figuras 
do gráfico podemos perceber dois 
triângulos, um voltando para cima e outro baixo. O triângulo pode 
significar a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), o plano 
tridimensional (físico). Então poderíamos dizer que o triângulo 
voltado para baixo representa a graça divina voltada para a terra, e o 
outro, o homem em busca de sua Realização Espiritual. 

Este gráfico pode representar o Chacra Cardíaco, unificando 
os três chacras inferiores, elevando-os aos três superiores. Os 
triângulos entrelaçados manifestam o potencial unificador e 
contínuo. 

Podemos utilizá-lo para elevar a consciência, harmonizar os 
chacras, unificar os corpos sutis, harmonizar um ambiente que esteja 
espiritualmente conturbado, manifestar no plano físico à vontade do 
plano superior (e não a nossa), auxiliar em estudos profundos, aguçar 
a nossa intuição, buscar contato com nosso Eu Superior, envolver-
nos em proteção espiritual, limpeza de ambiente destinado ao 
relaxamento e meditação, fazendo com que fiquemos mais 
receptivos. Existem ainda muitas outras aplicações. 
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Construção da Mandala de Cristal 
 

  
 
1. Prepare um local especial, de preferência que só você 

tenha acesso, para montar a sua mandala. Esse local pode ser um 
altar ou qualquer outro lugar que passará a ficar sagrado em sua 
casa 

2. Você pode escolher um pano ou cartolina para forrar o 
local onde será montada a mandala. Caso deseje optar por cores, 
uma boa opção é o azul escuro que representa o infinito, o cosmos 

3. Desenhe, pinte, coloque o hexagrama ou o Antahkarana 
sobre o pano ou cartolina 

4. Escolha 8 cristais, usando a intuição 
•  seis cristais biterminados4 
•  um cristal gerador3 
•  um cristal biterminado masculino2 
5. Purifique-os antes de serem usados (utilize uma das 

técnicas ensinadas ou outra que conheças para limpá-los) 
6. Programe-os para emitir energia de amor, transformação 

e cura1 (conforme exposto anteriormente) 
7. Escolha, dentre os oito cristais, um que pareça mais 

masculino (Yang). Esse será o seu cristal mestre para energizar os 
outros cristais, fazendo a interligação entre os 6 cristais que ficarão 
nas pontas com o cristal do centro, mantendo a mandala ativada 

8. Coloque cada um dos seis cristais em cada ponta do 
hexagrama ou Antahkarana, com suas pontas direcionadas para o 
centro da figura. O cristal mestre é colocado do lado de fora da 
mandala. A distância entre os cristais pode variar de 20 a 30 cm, 
dependendo do tamanho da mandala 
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9. Colocamos o oitavo cristal no centro, se for um bipolar 
ficará alinhado com outros dois. Este poderá também ser uma 
pirâmide, uma bola de cristal ou um cristal tipo gerador. Não os 
mova mais para não enfraquecer a conexão energética. O cristal do 
centro servirá de base para a colocação dos pedidos 

10. Prepare envelopes, um para cada pessoa, onde serão 
colocados fotos e cartões com pedidos. No verso da foto e cartões de 
pedidos devemos desenhar os símbolos DAI KOO MYO, HON SHA 
ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU REI (com os seus respectivos 
mantras). Nos cartões devemos colocar os dados pessoais (nomes, 
endereços), os pedidos e afirmações 

11. Use afirmações escritas tais como: 
•  “Eu me permito curar e transformar toda vida ao meu 

redor.” 
•  “Eu sou pleno de felicidade e harmonia.” 
•  “As energias que fluem através de mim se tornam cada vez 

mais fortes.” 
Use sua intuição criativa para gerar novas afirmações. 
12. Os envelopes, com fotos e pedidos, serão colocados 

debaixo do cristal do centro, eles receberão Reiki da mandala sem 
interrupção. Não esqueça de colocar sua foto também. 

13. Após a colocação dos envelopes, contendo as fotos e os 
pedidos debaixo do cristal central, aplique, sem encostar no mesmo, 
sobre o cristal central, usando os símbolos DAI KOO MYO, HON 
SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU REI, mais 10 minutos de 
Reiki 

14. Segure o cristal mestre com a mão dominante, leve-o ao 
centro, aponte-o e gire-o sobre o cristal do meio e mova-o para um 
dos cristais externos, indo de um cristal ao outro, sempre voltando 
ao centro e retornando ao mesmo cristal, como se estivesse cortando 
os pedaços de uma torta. Este processo é feito um pouco acima da 
mandala, imaginando a energia Reiki saindo do cristal mestre e 
energizando a mandala. Você pode fazer isto tanto no sentido 
horário como anti-horário, dependendo de como se sinta. Aqui 
costumamos girar no sentido anti-horário, em função da energia 
cósmica girar em espiral neste sentido 
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15. Gire o cristal mestre ao redor da mandala pelo menos oito 
a dez vezes. Enquanto energiza sua mandala com o cristal mestre, 
pronuncie ou mentalize uma série de afirmações tais como: 

•  “Eu energizo esta mandala com luz para curar, curar, 
curar...” 

•  “Eu energizo esta mandala com amor para transformar, 
transformar, transformar...” 

Use sua intuição criativa e gere suas próprias afirmações 
16. Repita a mesma operação a cada 72 horas, para manter a 

mandala ativa e energizada. Se houver disponibilidade de tempo, se 
preferir, você, poderá ativá-la diariamente 

17. Você deverá proceder nova limpeza de cristais somente 
quando mudar ou introduzir um novo pedido debaixo do cristal 
central. 

 
2Cristal masculino – A energia circula dentro de 

uma estrutura molecular espiralada, rodando no sentido 
horário. Examine o cristal e procure algum retângulo em 
suas arestas laterais. Se a direção do retângulo for para 
a direita, o cristal é masculino. 

3Cristal gerador – Freqüentemente em proporções 
maiores, com intensa energia efetiva que pode ser 
utilizada para canalizar e gerar pura energia cósmica, 
muito usados  em trabalhos de cura por essa 
propriedade. Apresentam seis faces que terminam em 
uma ponta precisa, podendo apresentar sua base 
“nublada”, mas devendo ter sua parte superior 
completamente limpa. 

4Cristal biterminado – Apresentam seis faces como 
os outros, porém uma ponta em cada extremidade. 
Projetam energia pelas duas pontas, concentrando-se no 
meio do corpo. Utilizados para recepção e transmissão 
simultânea de energia entre dois pontos. 
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TÉCNICA DE PROJEÇÃO ASTRAL 
 
A projeção astral ou desdobramento é a faculdade que 

possibilita projetarmos nosso corpo psíquico para fora do corpo 
físico, transcendendo a dimensão física. 

Muitos Iniciados desenvolveram essa capacidade e podem 
projetar-se psiquicamente a grandes distâncias, transcendendo tempo 
e espaço. Acessando, desta forma, conhecimentos que não seriam 
possíveis de outra forma. 

Essa capacidade é inerente à muitas pessoas, em outras, para 
desenvolvê-la, é necessário um trabalho dedicado de disciplina que 
poderá levar meses ou anos de prática. 

Muitas escolas Iniciáticas trabalham com desenvolvimento 
desta faculdade. 

O Reiki aliado à meditação poderá ser uma ferramenta de 
valor inestimável para reduzir significativamente o tempo necessário 
para desenvolvê-la. 

Apresentamos aqui uma técnica com esse objetivo. 
Tenhas consciência de que, embora essa técnica venha lhe 

auxiliar a desenvolver essa faculdade, sua atitude é que poderá 
manifestá-la. 

Sinta internamente se você deseja, realmente, desenvolver essa 
capacidade. 

 
• Prepare e harmonize o ambiente com as técnicas usuais 
• Sente-se confortavelmente 
• Invoque a presença, proteção e orientação do Deus de sua 

devoção, Hierarquias Cósmicas e Hierarquias do Reiki e demais 
Seres de Luz em que  acreditares, pedindo que auxiliem no processo 

• Faça 10 minutos de auto-aplicação de Reiki, usando a 
técnica do joelho ou da redução, visando a harmonização dos 
chacras e da aura. Aplique mais cinco minutos na terceira posição 
da cabeça, invertida, (uma mão na testa e a outra na nuca) visando 
harmonizar o Chacra Frontal  

• Trace os símbolos DAI KOO MYO e HON SHA ZE SHO 
NEN (com os respectivos mantras) 

• Levante as mãos, em concha, mentalize a formação de uma 
grande esfera violeta se formando à sua frente 
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• Afirme três vezes “Estou manifestando um portal 
interdimensional com a finalidade de harmonizar-me com (... 
“fulano de tal ou tal lugar”)  durante o período de (.. “tal a tal 
hora”) 

• Trace o símbolo SEI HE KI e o CHOKU REI (com seus 
respectivos mantras) 

• Dirija a esfera violeta até um ponto entre suas 
sobrancelhas, bem no centro de sua cabeça, mentalize que ali está 
seu terceiro olho. Visualize a esfera e o terceiro olho fundindo-se, 
transformando-se numa pequena tela violeta 

• Focalize sua atenção nessa tela, leve toda a sua 
consciência à ela. Você passará a visualizar símbolos, objetos ou 
pessoas. Figuras e imagens que poderão tornar-se cenas. 
Permaneça atento, possivelmente, a resposta à sua solicitação se 
manifestará com essa visão interior 

 
Mesmo que não obtenhas os resultados esperados nas 

primeiras práticas, se  desejares desenvolver esse potencial, 
continues praticando. Lembre-se: “toda criação é resultado de 1% de 
inspiração e 99% de transpiração”.  
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TÉCNICA DE REGRESSÃO 
 
Conforme já foi exposto, a energia cósmica rompe tempo e 

espaço. Com a utilização dos símbolos do Reiki é possível a 
manifestação de um portal que possibilita que viajemos para 
qualquer época de nossa existência (passado e/ou futuro), assim 
como induzir o mesmo a outras pessoas que o necessitem. Desta 
forma, poderão contribuir com técnicas de regressão. 

Devemos estar conscientes de nossa responsabilidade.  
Ao induzirmos alguém a uma regressão, poderemos fazer com 

que o receptor acesse situações traumatizantes que, ao tornarem-se 
conscientes poderão servir de gatilho para  que sentimentos e 
emoções presentes na situação despertem novamente. É necessário 
que o terapeuta esteja preparado para “deletá-lo”, transformando a 
situação de forma amorosa e criadora. 

Por essa razão, essa técnica deve ser utilizada apenas por 
pessoas que estejam preparadas para tal situação e em casos de real 
necessidade (tendência ao suicídio, fobias que impeçam a realização 
de atividades essenciais...) 

Outro fator que podemos levar em conta é que, havendo a 
necessidade de o receptor acessar determinada memória para a 
manifestação de sua cura1, quando em um tratamento através o Reiki, 
pela utilização dos símbolos a regressão poderá vir espontaneamente, 
sem qualquer risco para o receptor. Não havendo necessidade do 
receptor ter consciência da situação que provocou o trauma, ele 
poderá ser curado de forma suave e imperceptível. 

• Prepare o ambiente utilizando as técnicas de 
harmonização usuais e com os elementos que achar necessário 
(providencie para que não seja interrompido) 

• Sente o receptor confortavelmente 
• Pergunte a ele se deseja ser curado usando a técnica de 

regressão 
• Invoque a presença, proteção e orientação do Deus de sua 

devoção, Hierarquias Cósmicas e Hierarquias do Reiki e demais 
Seres de Luz em que  acreditares 

• Peça permissão ao “Eu Superior” ou anjo da guarda do 
receptor para que possas interferir neste processo 
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• Aplique 10 minutos de Reiki, à distancia, no receptor, 
usando a Técnica da Redução. Aplique 5 minutos de Reiki sobre o 
Chacra coronário e 5 minutos na terceira posição da cabeça (uma 
mão na testa e outra na nuca), visando harmonizar a glândula pineal 
e acessar seu subconsciente) 

• Coloque a mão não dominante, em concha, sobre o Chacra 
Coronário do receptor. Trace, com a mão dominante, os símbolos 
DAI KOO MYO, HON SHA ZE SHO NEN e SEI HE KI (com os 
respectivos mantras). Faça três afirmações em voz alta, da seguinte 
forma: “Neste momento, manifesta-se um portal interdimensional 
possibilitando que a energia cósmica canalizada por mim, siga em 
ondas  quânticas para o passado de (... fulano de tal), juntamente 
com sua mente consciente, sua consciência” 

• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) e 
permaneça nesta posição por, aproximadamente, 3 minutos 

• Induza a regressão, solicitando, suavemente, que recorde 
situações do último ano e, lentamente vá regredindo no tempo, 
recordando fatos importantes que marcaram sua vida, viagens, 
nascimento de filhos, casamento, escola, amizades... até chegar à 
infância a uns 2 a 3 anos de idade. Busque localizar algum 
acontecimento traumático que identifique a causa deste bloqueio 
energético, não o encontrando, vá mais fundo, continue a regressão 

• Solicite que mentalize a data de nascimento e leve-o para o 
útero materno (ele poderá encolher-se em posição fetal) 

• Solicite que ele visualize ou imagine um túnel violeta, 
giratório que o liga ao passado, peça-lhe que projete-se através do 
túnel em direção à uma luz que há no final do mesmo. peça que 
agarre-se  a esse ponto. Isso possibilitará que ele tenha “insights” 
de sua vida anterior 

• Você poderá continuar buscando novas vivências 
• Solicite ao receptor para mentalizar, neste momento, a 

causa de seu problema (rejeição, depressão, tendência suicida, 
fobia...) 

• No momento em que o receptor identificar a causa (fique 
atento!) coloque uma das mãos no Chacra Frontal e a outra na nuca 
e passe a fazer afirmações visando dissolver aquele bloqueio  

• Lenta, amorosa e suavemente, traga o receptor à data de 
nascimento, a data atual e a consciência objetiva. Ele poderá estar 
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sonolento, meio confuso e talvez, constrangido, pois poderá ter 
vivenciado situações importantes e íntimas. Demonstre seu respeito 
e amor à ele. 

Lembre-se que somente obterás êxito nesta técnica se a 
utilização da mesma for autorizada (consciente e inconscientemente) 
pelo receptor. Se ele tiver medo ou qualquer restrição a técnicas 
deste tipo, poderá bloqueá-la e não haverá possibilidade de realizá-la. 
A confiança no terapeuta é fundamental. 

Não havendo obstáculos, os resultados poderão ser 
surpreendentes. Mas lembre-se da responsabilidade que acompanha o 
conhecimento. 
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TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO DE SONHOS 
 

Há muitos milhares de anos que existem os intérpretes profissionais 
de sonhos. Entre os povos antigos da Babilônia, Caldeia e Judéia, a 
interpretação dos sonhos era conhecida como arte consumada. O mais 
antigo  documento que temos, de uma obra publicada sobre interpretação 
dos sonhos, foi compilado por Artemedoro Dalidarius, no segundo século 
após cristo. essa obra se viu traduzida para o inglês e publicada em 
Londres, durante o século dezessete. Desde então foi reimpressa e 
traduzida para todas as línguas. desde a época de Dalidarius, o interesse 
pelo estudo dos sonhos não diminuiu. Alguns psicólogos, tais como Freud, 
Jung, Rhine, McDougall e Zener, dedicaram a vida ao assunto. 

Em 10 de janeiro de 1937, o Sunday Mirror, de Nova York, publicou 
um artigo em sua seção de revista, intitulado “Sonhou a Tragédia e Ela 
Aconteceu”. Eram as palavras de um homem que, a bordo de um navio no 
oceano, sonhou ter visto o filho morrer em acidente de automóvel. Na 
verdade, viu o acidente nesse sonho. No dia seguinte recebeu um telegrama 
falando da morte do filho, em circunstancias quase precisamente iguais as 
que tinham sido reveladas em sonho, na véspera. Lembrem que o mesmo 
aconteceu com um dos membros da banda Mamonas Assassinas, um dia 
antes do trágico acidente de avião, quanto retornavam à São Paulo. 

A começar pela Bíblia, quase todos os documentos da Antigüidade 
aludiam aos sonhos e à sua interpretação. Cícero, Platão, Aristóteles, 
Sócrates e Plutarco estudaram os sonhos. 

Eu, particularmente, utilizo os livros de interpretação de sonhos de 
autoria do famoso astrólogo Zolar. 

Você pode utilizar o Reiki em conjunto com um bom dicionário de 
sonhos, como um poderoso instrumento de arte divinatória e premonitória. 

Desenhe os símbolos DAI KOO MYO, HON SHA ZE SHO NEN, 
SEI HE KI e CHOKU REI (com os respectivos mantras) em cada uma das 
capas de seu dicionário de sonhos. Escreva uma afirmação pedindo que o 
livro funcione como canal de ligação, através dos sonhos, entre você e seu 
anjo guardião ou seus mentores. Aplique cinco minutos de Reiki no 
dicionário, todas as noites. Caso você tenha dificuldades em sonhar, ou 
lembrar dos sonhos, recomendo o floral mineiro Ageratum – 5 gotas, 4 
vezes ao dia. 

REIKI UNIVERSAL. DE’CARLI, Johnny. Madras 
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MEDITAÇÃO COM OS SÍMBOLOS 
 
• Sente-se confortavelmente, posicione suas mãos 

com as palmas para cima1  
• Por aproximadamente 3 

minutos focali ze sua respiração, 
focalize cada etapa de sua 
respiração, você inspira, retém, 
exala, retém... faça respirações 
abdominais, (ao inspirar você 
expande o seu abdômen, ao exalar o contrai)  

• Invoque a presença, proteção e orientação do 
Deus de sua devoção, Hierarquias Cósmicas e 
Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz em que  
acreditares; 

• Visualize à sua frente o símbolo DAI KOO MYO, 
na cor branca e repita o mantra correspondente, três 
vezes; 

• Conduza-o até a parte superior da sua cabeça e 
visualize-o entrando pelo Chacra Coronário e descendo 
pela coluna até o Chacra Básico. Visualize que todos os 
chacras se tornam mais luminosos e energéticos a 
medida que o símbolo DAI KOO MYO desce pela coluna. 
Sinta a energia dos chacras expandindo-se (siga o 
caminho que o símbolo percorre, perceba como ele atua 
em cada chacra, sinta o chacra harmonizar-se);  

• Visualize à sua frente o símbolo HON SHA ZE 
SHO NEN, na cor azul índigo e repita o mantra 
correspondente, três vezes;  

• Conduza-o até a parte superior da sua cabeça e 
visualize-o entrando pelo Chacra Coronário e descendo 
pela coluna até o Chacra Básico. Visualize que todos os 
chacras se tornam mais luminosos e energéticos a 
medida que o símbolo HON SHA ZE SHO NEN desce pela 
coluna. Sinta a energia dos chacras expandindo-se (siga 
o caminho que o símbolo percorre, perceba como ele atua 
em cada chacra, sinta o chacra harmonizar-se);  
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• Visualize à sua frente o símbolo SEI HE KI, na cor 
verde folha e repita o mantra correspondente, três vezes;  

• Conduza-o até a parte superior da sua cabeça e 
visualiza-o entrando pelo Chacra Coronário e descendo 
pela coluna até o Chacra Básico. Visualize que todos os 
chacras se tornam mais luminosos e energéticos a 
medida que o símbolo SEI HE KI desce pela coluna. Sinta 
a energia dos chacras expandindo-se (siga o caminho que 
o símbolo percorre, perceba como ele atua em cada 
chacra, sinta o chacra harmonizar-se);  

• Visualize à sua frente o símbolo CHOKU REI, na 
cor violeta e repita o mantra correspondente, três vezes;  

• Conduza-o até a parte superior da sua cabeça e 
visualiza-o entrando pelo Chacra Coronário e descendo 
pela coluna até o Chacra Básico. Visualize que todos os 
chacras se tornam mais luminosos e energéticos a 
medida que o símbolo CHOKU REI desce pela coluna. 
Sinta a energia dos chacras expandindo-se (siga o 
caminho que o símbolo percorre, perceba como ele atua 
em cada chacra, sinta o chacra harmonizar-se)  

• Você está inteiramente harmonizado  
• Agora, ao inspirar, você absorve a energia 

cósmica pelo topo da cabeça, ao reter ela expande-se na 
altura do umbigo, ao exalar ela distribui-se por todos os 
centro energéticos, com as qualidades e freqüências de 
cada um dos símbolos, sendo emitida no ambiente em 
que nos encontramos;  

• Visualize o ambiente todo sendo harmonizado, 
poderá estimular a visualização imaginado que uma luz 
dourada espalha-se por todo o ambiente;  

• Quando sentir o ambiente harmonizado, visualize 
que essa luz começa a formar um escudo de energia à 
sua volta, é como uma esfera de energia que se forma que 
irá proteger-lhe de todo e qualquer mal que possa ser 
dirigido à você;  

• Se em qualquer momento do dia você sentir que o 
escudo está ficando permeável, basta visualiza-lo novamente 
e ele se fortalece, isso nos toma apenas alguns segundos;  
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• Permaneça em silêncio e receptivo às vibrações e 
inspirações do momento.  

 
À primeira vista, pode parecer complexo ou difícil, 

pode parecer que irá tomar muito tempo, porém, se você 
compreender a técnica, perceberá que em 10 ou 15 
minutos, obterá uma maravilhosa proteção...  

   
1Quando posicionamos nossas mãos com as palmas para cima, 

é como se disséssemos que estamos abertos às dádivas que o cosmos 
nos dirigir, estamos, também, dispostos a compartilhar essas dádivas.  
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PRÁTICA DE GRUPO EM ENCONTROS DE 
REIKIANOS 

 
Conforme exposto anteriormente, quando dois ou 

mais reikianos reúnem-se em uma aplicação a energia é 
consideravelmente potencializada, é elevada, ao menos, 
ao quadrado do número de reikianos. 

Quando um grupo de 
reikianos, opta por reunir-
se periodicamente, os 
benefícios são ilimitados. 
Além de desenvolverem a 
consciência de grupo, 
formarem uma atmosfera 
de amor e cura, toda a 
energia canalizada neste 
encontro irá beneficiar não 
apenas a eles, mas o Universo como um todo. 

É essencial que a harmonia esteja presente neste 
grupo. Todos devem ter consciência do serviço que será 
realizado. 

A pessoa responsável por conduzir o encontro  
deverá (preferencialmente) ter o nível 3-A de Reiki. 

Levando-se em conta os compromissos que 
poderão ter os participantes, deverá ser respeitado o 
horário combinado para o início do mesmo. 

A primeira atividade deverá ser a prática de Reiki, 
após ela, poderão ser compartilhadas as experiências de 
cada um (que desejar) sobre a atividade, assim, como 
sobre suas práticas. Aqueles que tiverem algum 
compromisso e não puderem participar das partilhas de 
experiências estarão livres para retirar-se. 

 
O local onde será realizado o encontro deverá ser 

harmonizado energeticamente elevando seu padrão 
vibratório. Poderão ser utilizados a representação dos 
elementos e demais procedimentos expostos 
anteriormente. 
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A técnica aqui apresentada servirá como sugestão, 

é a forma utilizada por mim, mas poderá ser alterada 
conforme a sua intuição. 

Nesta técnica sugerida, após termos elevado o 
padrão vibratório de cada integrante e do grupo, 
projetamos a energia canalizada pelo grupo à Hierarquia 
do Reiki para que a mesma a distribua da melhor forma 
possível, possibilitando que todas as pessoas que 
estejam abertas  e receptivas sejam beneficiadas 
conforme sua necessidade e merecimento. Essa energia 
beneficiará, também, todos os Reinos e Dimensões. 

 
Sugestão 
 
• Após lavarem as mãos, devem sentar-se 

confortavelmente, formando um círculo, o mais perfeito 
possível (essa formação ampliará consideravelmente a 
energia manifestada) 

• Cada participante deverá realizar a Proteção dos 
Chacras e auto-aplicação pela “Técnica da Redução ou do 
Joelho” 

• O responsável por conduzir a reunião deverá 
fazer uma oração agradecendo a possibilidade de 
participar deste serviço e por estarem reunidos nesta 
prática de amor. Deverá, também, Invocar a presença, 
proteção e orientação do Deus de sua devoção, 
Hierarquias Cósmicas e Hierarquias do Reiki e demais 
Seres de Luz em que  acreditares. 

• Peça a todos que repousem a mão nas coxas com 
as palmas para cima 

• Prestem atenção em sua respiração, focalizando 
cada etapa de sua respiração (você inspira, retém, exala, 
retém), procure fazer respirações abdominais (ao inspirar 
você expande o seu abdômen, ao exalar o contrai) 

• Visualize uma luz dourada impregnando todo o 
ambiente 
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• Ao inspirar você absorve essa luz pelo Chacra 
Coronário, que impregna todo o seu ser, ao exalar, você 
elimina todo estresse acumulado, toda energia estagnada 
(você inspira luz e exala ansiedade... angústia... 
tristeza... raiva... ressentimento... culpa... limitações... 
medo... vício.. doenças...). Toda a energia estagnada foi 
eliminada 

• Dirija a atenção para o Chacra Frontal. Mentalize 
um ponto de luz dourada 

• Ao inspirar você focaliza o ponto e a luz 
• Ao exalar você visualiza e sente essa luz 

expandindo-se, expandindo-se cada vez mais a cada 
respiração 

• Sua cabeça, então, é uma grande esfera 
iluminada. Em uma expiração completa, porém tranqüila, 
derrame essa luz por todo o seu corpo 

• Essa luz envolve todo o seu corpo, formando uma 
grande esfera de energia dourada 

• Sinta sua consciência expandida 
• Sinta o fluxo de energia cada vez mais intenso 
 
Neste momento, o responsável por conduzir o encontro, 

deverá solicitar que, os que possuírem símbolos os tracem (com seus 
respectivos mantras) e, os que não os possuírem (caso não tenham 
aprendido o CHOKU REI no nível 1) mentalizem a intenção de 
integrarem-se à energia do grupo 

 
• Unimos nossas energias, formando um só corpo, 

para que a vibração do trabalho possa expandir-se e 
atingir os objetivos almejados 

• Procuramos sentir ao máximo nossos corações 
unidos e a energia do ambiente nos envolvendo... O fluxo 
de energia se intensifica cada vez mais  

• Mentalizamos a intenção de que a energia 
manifestada seja direcionada às Hierarquias de Reiki 
para que a mesma a distribua da melhor forma possível, 
possibilitando que todas as pessoas que estejam abertas  



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
285

e receptivas sejam beneficiadas conforme sua 
necessidade e merecimento. Que beneficie, também, 
todos os Reinos e Dimensões 

• Permanecemos contribuindo, amorosamente, em 
devoção e entrega, por aproximadamente 10 minutos 

• Permanecemos abertos para que, também, 
possamos receber as dádivas que merecermos e para 
recebermos as instruções que forem necessárias...  

• Quando sentirmos que é hora de retornar, 
agradecemos a oportunidade de participar do "serviço", 
fazemos uma respiração profunda e... lentamente... 
retornamos à nossa consciência objetiva. 

• Peça a todos que esfreguem as mãos e lavem-
nas, preferencialmente até os cotovelos 

 
Aqueles que se sentirem à vontade poderão relatar o que 

sentiram ou viram. Após, poderão compartilhar experiências para 
que o aprendizado do grupo se amplifique.  
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TÉCNICAS ESPECIAIS 
 
Projetando Energia para Origem de um Trauma 
 
O Reiki é uma energia inteligente e não atua como 

um paliativo, ele trata a causa, a fonte de toda a 
desarmonia (desde que a pessoa esteja aberta a 
transformar o que for necessário para que isso se 
manifeste. Ex: um fumante que não deseja largar o vício 
não pode desejar ter seu pulmão curado) 

 
No caso de um trauma, ele não irá “deletar” a 

situação em si, mas poderá modificar, gradativamente 
as conseqüências, os efeitos deste trauma. Mesmo que 
não o conheçamos isso é possível, pois ao utilizarmos os 
símbolos, o portal é aberto e a energia atuará onde for 
necessário. 

 
Porém, se desejamos atuar mais conscientemente 

neste processo, há possibilidade de fazê-lo. 
Devemos estar conscientes de que não devemos 

interferir nas lições que são necessárias para nosso 
crescimento, nossa evolução. Porém, podemos atuar 
com a intenção de que esse aprendizado se manifeste de 
forma clara  e tenhamos consciência do que é necessário 
para que a cura1 se manifeste. Isso poderá resultar em 
grandes mudanças, pois estaremos acelerando o 
processo. 

Poderemos fazer desta forma: 
 
• Lave as mãos 
• Realize a Proteção dos Chacras 
• Faça as Invocações de costume 
• Realize a 1ª e 2ª posições da cabeça 
• Posicione suas mãos na 3ª posição "invertida" 

Mão passiva no Chacra Coordenador (nuca/occiptal) e 
mão ativa no Chacra Frontal (testa) 
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• Trace o DAI KOO MYO (com seu respectivo 
mantra) 

• Trace o HON SHA ZE SHO NEN (com seu 
respectivo mantra) 

• Trace o SEI HE KI (com seu respectivo mantra) 
 
Para você  - Programe por 3 x "estou manifestando 

um portal interdimensional para que a energia cósmica 
siga em ondas quânticas para a situação que originou 
(determinar a doença ou trauma), possibilitando modificar 
os hábitos que interferem em minha evolução e 
crescimento e/ou criar os hábitos necessários para que a 
cura se manifeste." 

 
Para outras pessoas - Peça autorização ao "Eu 

Superior” do receptor para interferir em sua jornada se 
isso for necessário e correto para sua harmonia e 
equilíbrio. 

Programe por 3 x "estou manifestando um portal 
interdimensional para que a energia cósmica siga em 
ondas quânticas para a situação que originou (determinar 
a doença ou trauma), possibilitando modificar os hábitos 
que interferem na evolução e crescimento de "fulano de 
tal" e/ou criar os hábitos necessários para que a cura se 
manifeste." 

 
• Trace o CHOKU REI (com seu respectivo mantra) 
• Permaneça aplicando 10 minutos nesta posição 
• Realize uma aplicação completa 
• Agradeça aos Seres de Luz que invocastes pela 

participação na sessão 
• Lave as mãos (preferencialmente até os cotovelos) 
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Viagem Interior com Reiki 
 
Conforme relatei na apostila de nível 2, a  medida em que 

passamos a trabalhar com o Reiki, percebemos que alguns receptores 
tem grande dificuldade em relaxar e entregar-se inteiramente ao 
tratamento, principalmente nas primeiras sessões. 

Ao constatar isso, comecei a oferecer às pessoas 
que me procuram, duas opções, receber unicamente o 
Reiki ou durante o tratamento, receberem uma indução 
ao relaxamento. Essa segunda opção foi tão bem aceita, 
que raramente eu utilizo unicamente o Reiki, sendo que 
em muitos casos vamos além do relaxamento, 
intensificando-o com uma viagem interior. 

Resolvi, então, inserir neste manual uma das 
técnicas de Viagem Interior e Reiki que utilizo. 

 
1ª Parte 
 
• Realize todos os procedimentos preparatórios 

usuais 
• Após o alisamento da aura, trace um CHOKU REI 

no Chacra Coronário do receptor visualizando-o entrando 
até a altura do Cardíaco 

• Ainda posicionado na cabeça do receptor, trace 
os símbolos na altura do Chacra Frontal (trace-os com a 
mão em concha e faça um movimento como se os 
apanhasse e os inserisse no Chacra Frontal do mesmo) 

• Vá até os pés do receptor e novamente trace os 
símbolos. Sinta que a energia cósmica está impregnando 
todos os corpos do receptor, preparando-o para a sessão 

• Com uma voz suave e tranqüila, solicite ao 
receptor que focalize sua respiração, respirando lenta e 
profundamente, focalizando cada etapa de sua 
respiração (inspira, retém, exala, retém). Harmonize, você 
também, sua respiração 

• Quando você solicitar ao receptor que relaxe uma 
parte de seu corpo, direcione a energia à ela, 
permanecendo com suas mãos a uma distância de 5 cm 
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do corpo dele, não é necessário que o receptor vire de 
bruços ao relaxar as costas, apenas mentalize a energia 
impregnando suas costas. 

Comece então, a  induzir o relaxamento, da seguinte 
forma 

• Comece a relaxar cada parte de seu corpo 
• Quando eu me dirigir a uma parte, leve toda a 

sua consciência à ela, como se somente ela existisse, 
nada mais, e relaxe-a inteiramente, completamente 

• Dirija-se para seus pés, relaxe inteiramente os 
seus pés (dedos dos pés, planta, calcanhares, dorso dos 
pés, tornozelos). Sinta seus pés, inteiramente relaxados 

• Dirija-se para suas pernas, dos tornozelos até os 
joelhos. Relaxe inteiramente suas pernas 

• Dirija-se para suas coxas, dos joelhos até os 
quadris. Relaxe inteiramente suas coxas 

• Dirija-se para seus quadris, toda a área de seus 
quadris. Relaxe suas nádegas e órgãos genitais 

• Dirija-se para o seu abdômen. relaxe os músculos 
do abdômen e órgãos internos 

• Dirija-se para o seu tórax. Relaxe toda a área de 
seu tórax 

• Dirija-se para as suas costas (da base da coluna 
até o pescoço). Relaxe os músculos das costas e vértebras 
da coluna 

• Dirija-se para os seus braços. Relaxe os dedos 
das mãos, mãos, pulsos, antebraços, cotovelos, braços, 
ombros 

• Dirija-se para o seu pescoço. Relaxe os músculos 
do pescoço, garganta, cordas vocais 

• Dirija-se para sua cabeça. Relaxe seu queixo, 
maxilares, boca (a língua deve estar solta), nariz, faces, 
orelhas, olhos, pálpebras,  testa, nuca, topo da cabeça 

• Você está inteiramente relaxado 
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2ª Parte 
 
A segunda parte é realizada enquanto você realiza 

a sessão com as posições usuais (conforme a 
necessidade do receptor). 

Ative novamente os símbolos de Reiki (com seus 
respectivos mantras) 

 
• Focalize o ponto entre suas sobrancelhas, bem no 

centro de sua cabeça 
• Mentalize uma luz neste ponto 
• Ao inspirar focalize a luz e o ponto 
• Ao exalar, sinta essa energia expandindo-se, 

expandindo cada vez mais a cada respiração (permaneça 
1 minuto com essa atitude) 

• Agora sua cabeça é uma grande esfera 
iluminada. Numa expiração completa, porém tranqüila, 
derrame essa luz por todo o seu corpo 

• Sinta seu corpo todo sendo impregnado por essa 
luz 

• Cada célula, órgão ou sistema é iluminado por 
essa energia. Passando a vibrar em uma freqüência mais 
elevada 

• Sinta seus centros energéticos sendo, também, 
estimulados 

• Seu padrão vibratório se eleva e sua consciência 
se expande 

• Você está em um estado de consciência, onde 
tudo lhe é permitido realizar. Tempo e espaço são 
inexistentes. Sua consciência poderá projetar-se para 
qualquer lugar ou época de sua existência.  

• Visualize um lindo jardim 
• Para entrar neste jardim é necessário que você 

percorra um caminho de pedras arredondadas 
• A temperatura está agradável e o Sol brilha 

lindamente 
• Liberte-se dos calçados 
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• Com os pés descalços, percorra esse caminho (em 
nossos pés existem dezenas de pontos reflexos que 
refletem todo nosso corpo, ao caminhar sobre essas 
pedras você está recebendo uma massagem terapêutica 
que te beneficia completamente, inteiramente). Sinta a 
energia que percorre seu corpo 

• Olhe ao seu redor. Veja centenas de flores, de 
todos os tipos e cores. Dezenas de borboletas surgem à 
sua frente, como se ensaiassem uma linda dança 

• Sinta os aromas deste lugar e a suave brisa que 
acaricia seu rosto 

• Ouça o canto dos passarinhos e, ao longe, um 
barulho de água. Siga nesta direção. Você, então, 
vislumbra uma linda fonte de pedras, com água cristalina 
e transparente. Com as mãos em concha, beba a água 
desta fonte, sinta o quanto ela é refrescante 

• Olhe para a esquerda e visualize um leito de 
pétalas de flores 

• Deite-se neste leito 
• Prepare-se para entregar-se inteiramente à cura 
• Sete Seres de Luz aproximam-se de você. Em 

suas mãos, trazem cristais que posicionam ao seu redor 
• Raios de energia projetam-se destes cristais em 

sua direção, impregnando cada parte de seus corpos que 
necessita de energia de cura1 (permaneça 3 minutos 
neste ponto da viagem) 

• Você sente a energia expandir-se e seu corpo 
inteiramente iluminado, harmonizado, saudável, curado 

• Sinta seu coração sendo estimulado. Você é 
tomado de um intenso e profundo amor. Seu coração, 
então, cresce e você sente necessidade de compartilhar 
esse amor 

• Mentalize todas as pessoas que você ama. Projete 
seu amor à elas (imagine um raio de energia saindo de 
seu coração atingindo o coração de cada uma delas) 

• O amor é uma energia inesgotável, ilimitada. 
Quando mais o compartilhamos, mais temos à nossa 
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disposição. Compartilhe-o, também com todas as pessoas 
que vierem a sua mente, até mesmo aquelas que te 
magoaram e/ou você magoou (permita que o amor 
transmute a raiva, o ressentimento, a culpa...). Sinta que 
apenas o amor permanece. (permaneça 3 minutos neste 
ponto da viagem) 

• Você está inteiramente harmonizado, curado, em 
paz 

• Agradeça aos Seres de Luz que se fizeram 
presentes. Visualize-os afastando-se, levando consigo os 
cristais 

• Levante-se do leito de pétalas de flores 
• Aproxime-se novamente da fonte e, com as mãos 

em concha, beba novamente a água. Sinta o poder 
energético desta água 

• Prepare-se para sair do jardim. Percorra, 
novamente, o caminho de pedras arredondadas 

• Escolha a flor que mais chamar sua atenção, 
aproxime-se dela e (sem arrancá-la) toque-a com suas 
mãos e sinta  seu perfume 

• Saia do jardim 
 
Comece a concluir a sessão, efetuando os 

procedimentos finais (varredura da aura...) 
 
• Faça uma respiração profunda 
• Comece, lentamente, a retornar à consciência 

objetiva 
• Sinta novamente, seus pés, pernas, mãos, 

braços, cabeça 
• E retorne, inteiramente harmonizado e feliz. 
 
*Neste procedimento não induzimos uma viagem astral. 

Possibilitamos que através da  expansão da consciência o receptor se 
harmonize com o ambiente ou época desejada (ou necessária).  
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Cascata Energética 
 
Uma forma maravilhosa de nos beneficiarmos com 

a energia cósmica é a unirmos com a visualização. 
Nesta técnica, não utilizamos nenhuma posição, 

apenas nos entregamos à energia e auxiliamos o 
processo com a visualização. 

 
• Potencialize a energia ativando os símbolos DAI 

KOO MYO e CHOKU REI em ambas as mãos 
• Realize a Proteção dos Chacras 
• Sente-se confortavelmente 
• Posicione suas mãos sobre as coxas, palmas 

para cima 
• Durante o procedimento, a respiração deverá ser 

abdominal (ao inspirar você 
expande o seu abdômen, ao 
exalar o contrai) 

Ative os símbolos DAI 
KOO MYO, HON SHA ZE SHO 
NEN, SEI HE KI e CHOKU REI 
(com seus respectivos 
mantras), mentalize a 
intenção de que “as 
qualidades e características 
deles possam beneficiá-lo de 
forma a possibilitar todas as 
transformações necessárias 
para seu crescimento e 
evolução, assim como, 
expandir seu potencial energético e elevar seu padrão 
vibratório” 

• Ao inspirar, visualize (ou imagine) que um forte 
fluxo de energia derrama-se sobre sua cabeça 
impregnando todo o seu ser (poderás imaginar que estás 
debaixo de uma cascata de energia) 
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• Ao exalar, visualize e sinta, que essa energia 
expande-se e espalha-se por todo o seu ser (ela está em 
todo lugar, em todos os níveis, dentro, fora e através) 

• A medida que essa energia expande-se, você 
sente que você é energia (você e a energia estão 
integrados) 

• Permaneça, ao menos, 15 minutos entregue à 
essa bênção 

• Respire profundamente 
• Agradeça as bênçãos recebidas 
• Sinta-se inteiramente harmonizado 
• Lave as mãos (preferencialmente até os cotovelos) 
 
O objetivo desta técnica é desenvolver nossa integração com a 

energia Reiki, assim como, nossa consciência de que após sermos 
Iniciados nesta maravilhosa arte de amor, transformação e cura, 
passamos a ser beneficiados por ela, constantemente, independente 
do que façamos. À medida que desenvolvemos nossa percepção, isso 
se torna mais consciente. Notamos que em determinados momentos 
ela se manifesta, mostrando que estamos necessitando  de harmonia. 
Nestes momentos, basta que permaneçamos alguns instantes 
entregues à ela  para que a harmonia se estabeleça. Termos sentido 
os benefícios desta técnica será de grande auxílio nestes momentos 
(mesmo que não tenhamos possibilidade e/ou tempo de realizá-la), 
basta que nos harmonizemos com ela (imaginado que a estamos 
realizando) para acessarmos os benefícios. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
295

TÉCNICA DO REIKI CONTÍNUO 
 
É possível cultivar a sua mente e campo de energia para ficarem 

saturados com estados avançados de consciência Reiki de forma que 
você envie Reiki continuamente para aqueles que precisam. Esta 
técnica pode trazer muitos benefícios para outros, bem como para 
você. 

É feito de uma forma que o Reiki flui continuamente através de 
você e ao seu redor, colocando você em um estado elevado de 
consciência, alegria e paz. Isto também eleva a sua atitude perante os 
outros, criando um sentimento de amor e compaixão para com eles 
bem como para com qualquer pessoa que você fale ou pense. O Reiki 
será também enviado automaticamente para aqueles que você talvez 
nunca tenha conhecido ou que você nem sequer sabia que estava 
precisando de ajuda. 

Seu uso continuo ao longo do tempo irá desenvolver novos 
caminhos energéticos dentro do seu sistema de energia e elevados 
níveis de consciência dentro da mente subconsciente. Funciona 
também em conjunto com os seus guias espirituais e anjos curadores 
para facilitar o processo. De fato, isto irá fazer de você um farol 
continuo de cura Reiki conectando você com os outros e com o mundo 
ao seu redor de uma maneira incrivelmente saudável. 

A técnica envolve o uso de uma afirmação que é repetida com se 
fosse um mantra. O mantra é repetido frequentemente ao longo do dia 
iniciando-se preferencialmente antes de você levantar da cama pela 
manhã e depois regularmente ao longo do dia. Repita o mantra a 
qualquer momento que pense nele. Com a prática, você irá notar que 
estará sendo envolvido pelas energias maravilhosas do Reiki e poderá 
sentir como se estivesse enchendo seu tanque de energia. Com o passar 
do tempo depois de repetir o mantra você poderá notar a energia 
enfraquecendo e quando isto acontecer, é uma indicação de que o 
mantra deve ser repetido novamente. Você pode repetir pra você 
mesmo ou em voz alta se não tiver ninguém por perto. 

 
Como Fazer 
 
O mantra envolve o uso do simbolo Reiki de envio a distância  

que será repetido três vezes antes da afirmação. 
Desta forma: 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
296

• “HON SHA ZE SHO NEN, HON SHA ZE SHO NEN, HON 
SHA ZE SHO NEN, eu envio Reiki continuamente para aqueles que 
precisam, eu envio Reiki continuamente para aqueles que precisam, eu 
envio Reiki continuamente para aqueles que precisam. Isto é uma 
rodada.  

• Faça no mínimo 3 rodadas e você poderá continuar dizendo 
várias rodadas tanto quanto você seja guiado a fazer isto. Então repita 
o processo ao longo do dia. 

 
Depois de praticar por um tempo, você poderá ser guiado a 

adicionar outros símbolos ao processo como o DAI KOO MYO, ou 
CHOKU REI ou outros símbolos do Reiki. Você poder fazer isto, mas, 
use sempre o HON SHA ZE SHO NEN. 

Não é necessário fazer nada, além disso, a não ser repetir o 
mantra. O Reiki irá fluir do seu campo de energia e então não será 
necessário colocar suas mão em nenhuma posição específica ou fazer 
qualquer outra coisa diferente. Você pode continuar com suas 
atividades do dia-a-dia repetindo o mantra e o processo irá continuar 
funcionando por si mesmo. 

Alguns podem estar preocupados sobre o fato de se enviar Reiki 
para aqueles que não solicitaram, mas com este processo é a energia 
Reiki quem decide para onde vai. Se alguém não quiser, a sabedoria do 
Reiki estará ciente e não enviará para estas pessoas. 

Tente agora mesmo! E então continue praticando. Se gostar dos 
resultados, eu sugiro que você se comprometa a continuar o processo 
por uma semana. Depois deste tempo, você poderá achar isto tão 
agradável e revigorante que fará disto um mantra de fundo que você 
fala na sua mente sempre que você não tenha algo mais importante em 
que pensar. 

 
Depois de praticar em torno de 10 minutos, você poderá notar 

que está se sentindo muito melhor, a prática fornece um reforço 
positivo para que você continue a fazê-la já que a energia não vai 
apenas para os outros, mas afetará você de maneira positiva também! 
Quando você continuar por uma semana, uma transformação começará 
a desenvolver o seu sistema energético enquanto o seu “ser” total 
entrar em alinhamento com o processo. Isto trará efeitos benéficos na 
sua saúde física, nas suas emoções, na sua atitude mental e na sua vida 
espiritual o que é maravilhoso. 
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O Reiki não fluirá somente para aqueles que você ama e se 
preocupa, fluirá para estranhos incluindo pessoas na rua, no shopping 
ou em qualquer lugar que haja gente. É especialmente valioso em 
reuniões já que elevará o grupo e transformará sua atitude para com 
todos! O Reiki fluirá também para plantas, animais e natureza em 
geral. Enquanto isto acontece, você estará mais propício a perceber 
conexões sutis amorosas formadas entre você e todas as coisas vivas. 

 
É também possível que você receba orientação sobre quando 

deverá repetir o mantra.  
 
Como exemplo disto, eu estava em Seattle alguns anos atrás 

dirigindo. Eu estava a caminho do hotel e estava agendado pra dar um 
workshop no dia seguinte. De repente, meus guias disseram, “Ok, faça 
aquilo”. Eu sabia que eles queriam dizer meu mantra de Reiki 
contínuo, então eu comecei a repetir, mas senti algo mais dirigido 
acontecendo. Depois no início da aula, uma das alunas falou que tinha 
machucado o braço e que precisava de Reiki, mas como não tinha tido 
a aula ainda, não poderia se tratar. Mas sabendo que Reiki poderia ser 
enviado a distância, ela pensou que talvez poderia pedir Reiki a 
alguém. Ela pensou em mim e começou mentalmente a me pedir para 
enviar Reiki. Ela disse que o Reiki veio e que a dor no braço foi 
embora. Eu verifiquei a hora em que ela fez o pedido e foi a mesma 
hora que meus guias me pediram para começar o mantra. 

A prática desta técnica é simples e fácil. Irá fornecer cura 
contínua pra você bem como para muitos outros. Poderá também guiá-
lo por caminhos milagrosos e poderá levar a você a experiências 
verdadeiramente místicas. Este é um exercício importante que irá 
aumentar enormemente os benefícios que você e as outras pessoas 
recebem do Reiki. Tem o poder de transformar sua vida e você pode 
começar agora mesmo! 

William Lee Rand 
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Como eu disse anteriormente, há muito tempo não 
utilizo os símbolos, exceto nas Iniciações. Mas por longo 
período fiz uma variação desta técnica. 

 
Mentalizo: “Sou um canal da energia cósmica e ela 

flui constantemente, contribuindo com a elevação do 
padrão vibratório de todos que estiverem abertos a ela, e 
impregna todos elementos e elementais conforme 
merecimento e necessidade”. 

 
Assim, sem a necessidade dos símbolos estou 

constantemente contribuindo para que meu padrão 
vibratório permaneça elevado e ele se reflete em todos os 
que estiverem abertos, pessoas, animais, plantas, 
ambientes... enfim... elementos e elementais. Não há 
limitações, afetamos o Universo a nossa volta. Deste o 
grão de areia mais próximo até a mais distante estrela. 

 
Então há aquela pessoa, que ao levantar, fez uma 

oração ao Deus de sua devoção: por favor, envia um 
anjinho para me ajudar!!! O anjinho então, irá na forma de 
Reiki. 
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Conheci o bem e o mal, 
o pecado e a virtude, o certo e o errado; 

julguei e fui julgado; 
passei pelo nascimento e pela morte, 

pela alegria e pelo sofrimento, pelo céu e pelo inferno; 
e no final eu reconheci 

que estou em tudo 
e que tudo vive em mim. 
- Hazrat Inayat Khan - 
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MEDITANDO COM A ÁRVORE 
 
A natureza é uma companheira maravilhosa para a meditação. 

 
• Vá à um local onde você encontre várias 

árvores. 
• Observe-as  
• Escolha uma com a qual você mais se 

sintonize. 
• Aproxime-se dela 
• Focalize toda a sua atenção nesta árvore 
• Toque-a amorosamente, enquanto você a 

toca, sinta a energia que flui de suas mãos à ela 
• Aproxime-se mais, abraçando-a 
• Enquanto você a abraça o Reiki é compartilhado com ela e ela o 

envolve em sua aura 
• Permaneça alguns minutos entregue nesta partilha energética 

Se você encontrar-se com essa árvore com freqüência muitas 
vivências podem manifestar-se, através de imagens, impressões – elas 
possuem uma linguagem própria. 
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ELEVANDO O PADRÃO VIBRATÓRIO DE UMA MATA 
 
Podemos contribuir para elevar o padrão vibratório de uma mata, 

floresta, pomar, lavoura, rio... 
O descaso com a natureza tem provocado danos irreparáveis, porém, 

possuímos ferramentas de valor inestimável 
para contribuir para que o padrão vibratório 
da natureza seja elevado. 

Podemos fazer isso enviando Reiki 
para o Planeta ou para áreas específicas, 
tornando-nos Amparadores da Natureza. 

Isso poderá ser feito presencialmente 
ou à distância. 

 
• Aproxime-se da área que você deseja amparar  
• Acomode-se 
• Posicione suas mão em direção à ela 
• Mentalmente, solicite sua autorização/licença para ampará-la 
• Permaneça de 10 a 15 minutos enviando Reiki – entregue-se à esta 

prática 
• Agradeça a oportunidade de contribuir com esse serviço 
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A GRANDE INVOCAÇÃO 
 
Do ponto de Luz na Mente de Deus 
Que a Luz se irradie para a mente dos homens. 
Que a Luz desça sobre a Terra. 
 
Do ponto de Amor no Coração de Deus 
Que o Amor se irradie para o coração dos homens. 
Que o Cristo retorne à Terra 
 
Do centro em que a Vontade de Deus é conhecida 
Que o propósito oriente as pequenas vontades dos 

homens- 
O propósito que os mestres conhecem e a que servem. 
 
Do centro do que chamamos de raça dos homens 
Que o Plano do Amor e da Luz se realize 
E possa ele selar a porta onde o mal habita. 
 
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na 

Terra. 
 

BAILEY, Alice – The Externalization of the Hierarchy  



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
303

MANDALA DE CRISTAL COM O HEXAGRAMA 
 

 
 
MANDALA DE CRISTAL COM ANTAHKARANA 
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HEXAGRAMA/ANTAHKARANA INTEGRADOS 
 
Conforme vimos anteriormente o Hexagrama representa o 

equilíbrio, a união entre o plano físico e o espiritual, assim como o 
Chacra Cardíaco que é a ponte entre os demais chacras. O 
Antahkarana pode representar a ponte entre nossa manifestação física 
e nosso “Eu Superior” (uma das características do Chacra 
Coronário). Entre outras características. 

A mandala aqui apresentada, integrando o 
Hexagrama e o Antahkarana tem o objetivo de ser uma 
poderosa ferramenta para trabalhos de cura e 
meditação. 

As cores verde e violeta representam os Chacras 
Cardíaco e Coronário. 

Experimente-a em suas atividades e constate os 
benefícios. 
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NÍVEL 3B 
 

O MESTRADO 
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 SER DISCÍPULO 
 
Quando o grande místico sufi Hasan estava morrendo, alguém 

lhe perguntou: 
- “Hasan, quem foi seu Mestre?” 
Ele respondeu: 
- “Tive milhares deles. Se apenas enumerasse seus nomes, 

levaria meses, anos, e agora é tarde demais. Mas certamente lhe 
contarei sobre três Mestres”. 

 
- Um deles foi um ladrão - 
 
Uma vez me perdi no deserto,e quando cheguei a uma aldeia 

já era muito tarde, tudo estava fechado. Mas finalmente encontrei um 
homem, que tentava fazer um buraco na parede de uma casa. 

Perguntei-lhe onde poderia ficar, e ele respondeu: 
- “A esta hora da noite será difícil, mas pode ficar comigo se 

for capaz de ficar com um ladrão!” 
E o homem era tão harmonioso - fiquei por um mês!  
E toda noite ele dizia: 
- "Estou indo agora a meu trabalho. Vá descansar e rezar”. 
E quando ele voltava, eu lhe perguntava: 
- “Conseguiu algo?, e ele respondia: Esta noite não. Mas 

amanhã tentarei novamente, e se Deus quiser...” 
Ele nunca se desesperava, e estava sempre feliz. 
 
Quando eu meditava e meditava por anos a fio, e nada me 

acontecia, muitas vezes havia momentos em que ficava tão 
desesperado, tão sem esperanças, que pensava em parar com 
toda aquela bobagem. E de repente me lembrava do ladrão que 
toda noite dizia: “Se Deus quiser, amanhã vai acontecer”. 

 
- E meu segundo Mestre foi um cachorro - 
 
Eu me dirigia a um rio, sedento, e um cachorro apareceu, 

também com sede. 
Olhou para o rio, vendo lá outro cachorro - sua própria 

imagem - e ficou com medo. 
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Ele latia e se afastava correndo, mas sua sede era tamanha que 
acabava voltando. 

Finalmente, apesar do medo, simplesmente pulou na água, e a 
imagem desapareceu. 

 
E eu sabia que aquela era uma mensagem de Deus para 

mim: “Devemos dar o salto, apesar de nossos receios”. 
 
- E o terceiro Mestre foi uma pequena criança - 
 
Cheguei numa cidade, e uma criança estava carregando uma 

vela acesa. 
Ela se dirigia à mesquita, para lá depositar a vela. 
Apenas por brincadeira, perguntei ao menino 
-: “Você mesmo acendeu a vela?” 
Ele respondeu: 
- “Sim, senhor”. 
E continuei. 
Houve um momento em que a vela esteve apagada, depois 

houve outro em que ela se acendeu. 
- “Você pode me mostrar a fonte da qual a luz veio?” 
 E o menino riu, assoprou a vela, e disse: 
- “Agora você viu a luz se indo. Para onde ela foi? Diga-me!” 
 
Meu ego e todo o meu conhecimento ficaram 

despedaçados. E naquele momento senti minha própria 
estupidez. Desde então abandonei toda a minha erudição. 

 
É verdade que não tive Mestre.  
Mas isso não significa que não fui discípulo - "aceitei toda a 

existência como minha Mestra”. 
Meu discipulado foi um envolvimento maior que o seu. 
Confiei nas nuvens, nas árvores...na existência como tal.  
Não tive Mestre porque tive milhares deles - aprendi de todas 

as fontes possíveis. 
Ser discípulo é uma necessidade absoluta no caminho. 
 
O que significa ser discípulo? 
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Significa ser capaz de aprender, estar disposto a aprender, ser 
vulnerável à existência. 

Com um Mestre você começa aprendendo a aprender... e 
muito lentamente você entra em sintonia e percebe que, da 
mesma maneira, pode entrar em sintonia com toda a 
existência. 

“O Mestre é uma piscina onde você pode aprender a nadar. 

E quando aprende, todos os oceanos são seus...” 
The Secret of the Secrets 
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OBSERVE 
 
Para que uma Iniciação se manifeste é necessário 

apenas dois fatores: 
 
- Um mestre disposto a transmiti-la 
- Um aluno aberto a recebê-la 
 
O Universo então ligará os pontos. 

 
Entre minhas práticas, programo Iniciações a 

distância com objetivo de deixá-las disponíveis a todas as 
pessoas que a desejarem. Para recebê-la, basta estar aberto 
e mentalizar a intenção de conectar-se com Varno e o 
Projeto Re.Vital(iz)Ação e receber a Sintonização em Reiki 
Sistema Ocidental nível (mentalizar o nível desejado). 

Se desejar, poderá escutar neste momento o arquivo 
de áudio VIAGEM INTERIOR PARA UM NOVO CICLO que 
está disponível em nosso HD Virtual 
http://cid-79bcd44cc475345d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public 

 
Portanto, você pode agora, receber sua 

sintonização energética. Serás Iniciado(a) tão 
eficazmente quanto o 
seria ao participares 
de um de  meus 
seminários. 

 
Porque então 

participar de um 
seminário? 

 
Eu não sei 

quanto a você. Mas 
eu amo aprender. encontro é uma experiência nova, 
única. 
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Eu não utilizo material em meus cursos, deixo fluir 
conforme o grupo. Cada encontro é diferente, pois cada 
grupo é diferente. Eu compartilho coisas novas e 
aprendo coisas novas. 

 
Se você me pedisse um conselho eu diria: 
 
Participe de quantos encontros forem possíveis. 
 
Sejam eles, cursos com instrutores diferentes – 

cada um tem uma forma diferente de compartilhar seu 
aprendizado e conhece coisas diferentes ou até mesmo 
com o mesmo instrutor – pois um encontro é muit o 
pouco para se passar tudo o que se tem a compartilhar. 

 
 Participe também de encontros para partilha de 

energia. Podemos receber 
energia a distância, há 
milhares de pessoas que estão 
enviando-a ao Universo e 
deixando-a disponível a todos 
que a solicitar. Mas não sei 
quanto a você. Mas eu amo 
ser tocado. Principalmente um 
toque amoroso, compassivo e 
incondicional como o que 
recebemos nestes encontros. 
Neles, todos se beneficiam 
com estas trocas. 

 
Mas se você não tem a possibilidade de participar 

de um encontro como estes, cursos ou práticas. Mas 
deseja beneficiar-se com a energia cósmica. Não há 
obstáculo nenhum. Tempo e espaço não existem. As 
duas formas estão disponíveis a você. Basta acessá-la. 
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INTRODUÇÃO AO NÍVEL 3-B DE REIKI 
 
O nível 3-B de Reiki está disponível a você que recebeu os 

níveis 1, 2 e 3-A de um Mestre habilitado e sente-se pronto a dar 
mais um passo na jornada de Reiki. 

Para isso, você irá receber uma nova Iniciação 
(sintonização energética) que elevará seu padrão 
vibratório e o possibilitará a utilizar o novo símbolo que 
lhe será ensinado. Neste nível, 1 novo símbolo será 
colocado em suas mãos. Novamente você passará por 
um processo de purificação e adaptação ao novo padrão 
vibratório, que poderá durar aproximadamente 21 dias. 

Mais uma vez, a energia, toma novas dimensões, a 
capacidade de cura1 (harmonia e equilíbrio em níveis 
físico, emocional, mental e espiritual) amplifica-se 
intensamente. Você poderá, agora, transmitir essa 
dádiva a seus semelhantes. Participando mais 
ativamente da elevação do padrão vibratório planetário. 

Este nível é também conhecido como o nível de 
“Mestre” ou “Professor/Instrutor”. 

A energia é elevada consideravelmente e as 
possibilidades são ilimitadas. 

A prática constante do Reiki fará com que uma 
nova consciência se manifeste, possibilitando que 
“vejamos o universo com novos olhos”. Nosso amor 
incondicional e nossa compaixão, também se 
amplificam, conforme nossa abertura a eles. 

Nossa conexão com nosso Mestre Interior (Eu 
Superior, Eu  Divino, Self) torna-se, ainda, mais 
consciente, amplia-se, também, nossa conexão com a 
Hierarquia do Reiki, que estará presente, sempre que 
solicitada, para orientar-nos e assistir-nos em nosso 
aprendizado e em cada Iniciação.  

Conforme exposto anteriormente: 
 
“Quando conhecemos, somos detentores de alguma 

técnica que possibilita a elevação do padrão vibratório de 
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nossos semelhantes e/ou do ambiente em que vivemos, 
temos a responsabilidade espiritual de compartilhá-la”. 

 
Participar de um seminário de nível 3-B de Reiki, 

não o obriga a ensinar Reiki. Mas devemos ter 
consciência de que, se o Cosmos conspirou para que 
esse aprendizado se manifestasse, isso não foi por 
acaso. 

Sinta internamente o momento de começar a 
compartilhá-lo, mas lembre-se, uma ferramenta de valor 
inestimável está sendo colocada em suas mãos. Você 
pode contribuir para que mais pessoas acessem essa 
maravilhosa arte de amor, transformação e cura1.  

 
Por favor, considere o seguinte: 
 
“Quando você recebe o batismo, não exigem de você que saiba 

os ensinamentos do Cristo. Ninguém pede que memorize a Bíblia. 
Ninguém pede sua linhagem para determinar se é boa o suficiente ou 
se sua família é legítima. Você recebe o batismo em confiança e na 
confiança de que a Fonte divina irá guiá-lo. Assim deveria ser com 
as sintonizações”. 

Logicamente, é importante que você estude sobre o Reiki uma 
vez que vai usar esta energia para tratar a si e aos outros. 

Entretanto, o mais importante a lembrar é que a Luz está em 
você. Reiki é luz. Reiki está em você. Você não precisa de nada para 
evocar a Luz em você. 

De forma alguma quero dizer que os ensinamentos do Reiki 
são desnecessários. Eu mesma estudei os ensinamentos do Reiki. 
Mas quero deixar claro que "meu Reiki" é tão forte ou eficaz quanto 
é minha conexão com o Amor. 

Claudia Giovani – Mestra em Reiki 
 
A função do “Mestre Reiki” é servir de canal para 

que essa conexão se manifeste. Através de determinados 
movimentos e atitudes, possibilita que o Iniciante 
redesperte esse potencial que estava adormecido, mas 
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sempre presente. Isso só pode ser feito, amorosamente, 
pois Reiki é Amor... Reiki é Luz. 

Devemos lembrar que uma das características do 
Reiki é a “simplicidade”, nada é necessário para que ele 
atue e após sintonizado com ele, ele está em sua aura 
24h/dia, pelo resto de sua vida, beneficiando-o e a todos 
que entrarem em contato com ela (conforme sua 
abertura, necessidade e merecimento). 

As técnicas ensinadas, são mais ferramentas para 
que possamos alcançar determinados benefícios, em 
muitos casos mostrar-se-ão necessárias, em outros, 
perceberemos que nada mais é necessário, apenas 
nossa atitude de canal. Essas ferramentas são 
importantes, também, para que aprendamos a 
compreender as possibilidades da energia, assim como a 
percebê-la, integrarmo-nos com ela. 

É útil conhecermos o maior número possível de 
técnicas, porém, sem nos apegarmos à elas. Quando 
sentirmos que não são mais necessárias, devemos estar 
abertos a isso e permitir que a energia siga seu fluxo. 
Que sejamos apenas canais. 

Muitas vezes encontramos contradições. 
Em alguns momentos, pede-se que atue como 

canal, sem interferir no fluxo da energia. 
Em outros, pede-se que direcione a energia para 

um determinado lugar, situação... 
É necessário que nos integremos à energia para 

que possamos acessar todos os potenciais disponíveis, 
para facilitar essa integração, é necessário disciplina e 
nossa vontade. A utilização de determinadas técnicas, 
da meditação... poderá contribuir para que isso se 
manifeste.  Com o tempo, perceberemos que técnicas 
são necessárias para determinadas situações e, em que 
situações, nenhuma técnica é necessária. 

 
Para compreendermos melhor isso, podemos 

comparar com a meditação. 
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“A meditação é um estado de não-mente. Para que 
ela se manifeste, a mente deve ser dissolvida. A mente 
não é permitida na meditação. Porém, para que 
cheguemos a este estado de não-mente, técnicas mentais 
poderão ser úteis, poderão possibilitar que disciplinemos 
a mente, para que possamos diminuí-la, gradativamente, 
para então, transcendê-la”. 

 
Este é um dos objetivos das técnicas, símbolos, 

etc... permitir que alcancemos determinados padrões em 
que eles não serão mais necessários. Devemos, portanto, 
estar abertos para que isso se manifeste.  

Todas as técnicas são importantes enquanto 
necessárias, mas devemos estar preparados para nos 
desapegarmos delas, quando não mais o forem. 

 
Neste nível serão ensinados, basicamente, um 

símbolo tibetano com o qual você será sintonizado e será 
utilizado nas Iniciações, meditações, assim como, para 
elevar o padrão vibratório do ambiente. Além dele, será 
ensinado outro símbolo tibetano, que acredita-se ter 
sido utilizado por Mikao Usui em sua meditação que 
possibilitou re-despertar essa maravilhosa arte de amor, 
transformação e cura1. Serão ensinadas, também as 
técnicas de Iniciação no sistema Usui, Tibetano e 
Kahuna e no Sistema Tradicional de Reiki, assim como 
algumas técnicas preparatórias. Este seminário não 
representa o final de sua jornada no Reiki e, sim, o 
início de sua jornada como Mestre em Reiki. Seu 
aprendizado, está apenas começando, agora, tudo o que 
você ouvir, ler, experienciar... sobre Reiki, o fará com 
uma nova consciência. 
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O SEXTO SÍMBOLO CÓSMICO - SERPENTE DE 

FOGO OU FIRE SERPENT 
 

 
 
O SERPENTE DE FOGO é um símbolo oriundo de 

práticas do Tibete. 
Significa "Restabelecendo o Canal de Energia Vital 

Cósmica". Representa a "serpente adormecida" enrolada 
na base da espinha - a Energia Kundalini - e a cada 
uma das seis curvas do corpo da serpente, 
correspondem os seis chacras principais superiores, 
relacionando-se o primeiro chacra (Chacra Básico) com 
a parte enrolada do símbolo, perfazendo assim, um total 
de sete vórtices energéticos principais.  

Rompe conexões de energias inferiores. Desbloqueia e 
equilibra o Chacra Coronário. Limpa o canal Sushuma (ao longo da 
coluna) e vitaliza os chacras. Promove um efeito "varredura" nos 
canais elétricos do corpo. 

A SERPENTE DE FOGO abre o sistema de chacras 
permitindo assim que a energia Reiki flua na pessoa que 
recebe a sintonização.  

“Kathleen Milner” chama-lhe Fire Dragon (Dragão 
de Fogo). O SERPENTE DE FOGO é também conhecido 
por Nin-Giz-Zida. 

• Para sentir um pouco da energia do SERPENTE 
DE FOGO, siga lentamente com o olhar o "corpo da 
serpente" até ao final da espiral e focalize-se no centro 
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da espiral durante alguns segundos. Depois feche os 
seus olhos, respire fundo e mantenha os olhos cerrados 
por alguns segundos. 

O SERPENTE DE FOGO tem muitas aplicações. 
Para além de trabalhar na remoção de bloqueios e 
alinhamento dos chacras, ajuda por exemplo também, 
na eliminação de dores nas costas, mas não só... 

Também pode ser usado na cura ou em meditação 
para um maior equilíbrio e receptividade. 

• Desenha-se ou visualiza-se o SERPENTE DE 
FOGO, com a linha horizontal sobre a cabeça, a linha 
ondulada a descer e alinhar os seis chacras superiores e 
a espiral a enrolar no chacra da raiz. 

No ambiente queima energias deletérias, formas 
pensamentos, proporcionando um efeito limpeza. 
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O SÉTIMO SÍMBOLO CÓSMICO – LA HANNA NAI 
 

 
 
Significa "Adentrando ou Acessando os Registros 

Akásicos". É um poderoso símbolo tibetano, porém, não 
é considerado um símbolo do Reiki. 

Permite entrar nos registros ancestrais da energia 
de sentimentos, pensamentos, ações, experiências, 
conhecimentos ou quaisquer outras informações. 

Acredita-se ser esse o símbolo que Mikao Usui 
usou na sua meditação no Monte Kurama, para acessar 
o conhecimento do Reiki. 

Não é necessário que alguém o sintonize com ele, 
você deve entrar em sintonia com ele. No momento em 
que você conseguir sintonizar-se com a freqüência dele, 
através da meditação, será possível acessar os arquivos 
akáshicos. 
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A PREPARAÇÃO DO MESTRE PARA INICIAR 
 
Nossa intenção e atitude durante a Iniciação são 

fundamentais. No momento em que invocamos as 
Hierarquias do Reiki, o Deus de nossa devoção, Seres de 
Luz que nos assistem, etc... entregamos à eles a 
Iniciação. Passamos então a ser apenas canais para que 
ela se manifeste. Somos orientados e assistidos por eles. 
Se cometermos algum engano, será corrigido. É 
necessária apenas a intenção do Mestre de transmiti-la 
e a do aluno de recebê-la. Devemos, porém, 
compreendê-la e fazermos o melhor. 

 
Realize, ao menos, 15 minutos de auto-aplicação 
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Breve Meditação com o Símbolo LA HANNA NAI 
 
Você poderia realizar uma Iniciação em qualquer lugar, numa 

mata, em um templo, na mesa de jantar e, até mesmo na rua. El a 
seria igualmente eficiente, pois a intenção do Mestre em transmití-la 
e do aluno em recebê-la é o mais importante. Porém, a Iniciação é 
uma cerimônia sagrada. Ela marca o final de um ciclo e o início de 
outro. É uma dádiva que transformará de forma irreversível a jornada 
do aluno. Ele passa a ser um Canal de Luz. Por essa razão, alguns 
procedimentos são recomendados. 

Tanto o Mestre quanto o ambiente em que será realizada a 
Iniciação devem estar harmonizados e com o padrão vibratório 
elevado. 

É também, recomendado, que 
se estabeleça a conexão com os 
Mestres de Cura, a Hierarquia do 
Reiki e o Deus de sua devoção e, se 
possível, conhecer os registros 
Akáshicos das pessoas que serão 
Iniciadas. Isso poderá tornar-se 
possível com a utilização do símbolo LA HANNA NAI. 

 
• Sente-se confortavelmente, faça sete respirações 

lentas e profundas, visualizando o símbolo CHOKU REI 
à sua frente, na altura do Chacra Frontal. 

• Cada vez que respirar sinta-se absorver o 
CHOKU REI e quando expirar sinta que está soltando 
qualquer emoção, sensação ou sentimento indesejável 
para o momento (sinta-os sendo eliminados). 

• Após esse processo visualize o símbolo LA 
HANNA NAI acima de sua cabeça, estabeleça a conexão 
que deseja no momento, ou seja, a orientação, proteção 
e assistência dos Mestres para a iniciação.  

• Agora, visualize o símbolo SERPENTE DE FOGO 
na sua nuca, descendo até a base da coluna, faça três 
respirações profundas. 
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Essa meditação também pode ser utilizada 
diariamente como um método desvinculado do processo 
de iniciação. 
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RESPIRAÇÃO E SOPRO VIOLETA 
 
• Imagine um fluxo de luz violeta descendo do Cosmos, 
passando pela parte 
da frente do corpo 
(Vaso da Concepção), 
através do Ponto Hui 
Yin (localizado entre 
o ânus e as genitais) 
e subindo pela 
coluna (Vaso 
Governador) até o 
centro da cabeça. 
Imagine a luz violeta 
enchendo sua 
cabeça 
• Dentro da Luz Violeta, na cabeça, imagine a formação 
do símbolo DAI KOO MYO tibetano 

Expire o símbolo DAI KOO MYO tibetano, através 
da boca, que sairá como se fosse uma esfera luminosa 
violeta. Conduza o mesmo símbolo com sua mão 
dominante repetindo o mantra DAI KOO MYO três vezes, 
enquanto toca o topo da cabeça, a têmpora e a base do 
cérebro do postulante. 
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INICIAÇÕES 
 
O mestrado de REIKI no Sistema Usui, Tibetano e 

Kahuna oferece 5 técnicas de Iniciação distintas. 
 
São elas: 
 
• Iniciação de cura 
• Iniciação de nível 1 
• Iniciação de nível 2 
• Iniciação de nível 3-A 
• Iniciação de nível 3-B 
 
Preparação do Ambiente e Esclarecimentos 
 
Conforme exposto anteriormente, a Iniciação é uma cerimônia 

sagrada. Desta forma é recomendável que utilizemos alguns 
procedimentos preparatórios. 

 
• Prepare o ambiente com a representação dos 4 elementos 

(fogo, água, ar e terra), luz suave, música, etc... 
• Em Iniciações coletivas, arrume as cadeiras em 

fileiras em uma ordem previamente estabelecida, em 
cada cadeira coloque um papel com o nome completo do 
aluno (será necessário em um determinado momento) 

• Certifique-se que pode andar tranqüilamente 
entre os alunos 

• Esclareça que suas mãos deverão permanecer 
na posição de oração (na altura do coração), em 
determinado momento ambas serão levadas ao topo da 
cabeça e após serão abertas, como um livro. Demonstre 
para que todos compreendam 

• Avise aos alunos que você irá avisá-lo quando a 
iniciação estiver terminada (eles podem pensar que está 
concluída ao você dizer seus nomes) 

• Solicite que fiquem descalços, podendo, porém, 
permanecer com as meias 
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• Certifique-se que, pelo menos, nas últimas 24 
horas, os alunos não tenham consumido carne 
vermelha, nem bebida alcoólica, isto poderia gerar um 
mal estar muito grande, durante ou logo após o 
processo de sintonização energética. O Mestre deverá 
tomar as mesmas precauções, para melhorar seu nível e 
padrão vibracional. (Os animais, no momento em que 
são sacrificados, liberam uma grande quantidade de 
adrenalina no sangue. Este poderoso hormônio de fuga 
reduz o nosso padrão energético. O mesmo ocorre com a 
energia do álcool, que tem ressonância eqüitativa com 
energias consideradas prejudiciais). 
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Procedimentos Iniciais 
 

• Manifeste um escudo no ambiente. Isso pode ser 
feito através da invocação, atitude e intenção com uma 
afirmação:  “Que se feche uma corrente de Luz em torno 
deste espaço e que a partir deste momento somente Seres 
de Luz possam estar aqui. Todos aqueles que para aqui 
se dirigirem serão acolhidos com muito amor, porém aqui 
só a Luz deve ser mantida. Paz em todos os quadrantes, 
paz em nossos corações” (esta invocação foi-me ensinada 
pela minha amada Mestra Claudia Giovani e eu a uso 
em todas as Iniciações) 

 
• Invoque o Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que possam estar presentes orientando, assistindo e 
protegendo essa Iniciação de Cura do método Reiki 

• Trace os símbolos DAI KOO MYO e CHOKU REI 
(com seus respectivos mantras) nas palmas das mãos 

• Trace um grande DAI KOO MYO (com seu 
respectivo mantra) à frente de seu corpo 

• Trace o símbolo CHOKU REI (com seu respectivo 
mantra) à frente de seu corpo  

• Trace o símbolo CHOKU REI (com seu respectivo 
mantra) em cada um dos sete chacras, de baixo para 
cima 

• Eleve o padrão vibratório do ambiente traçando 
os símbolos LA HANNA NAI, SERPENTE DE FOGO, DAI 
KOO MYO (Tib), DAI KOO MYO (Trd), HON SHA ZE SHO 
NEN, SEI HE KI, CHOKU REI (com seus respectivos 
mantras) nessa ordem, com a intenção de que a energia 
preencha a sala 
 

• Auto-aplicação (15 minutos) 
• Meditação com o LA HANNA NAI 
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Obs: Se for participar de iniciações coletivas, isto é, 
você e outros reikianos vão sintonizar várias pessoas, 
estabeleça um código para que saibam quem já foi 
Iniciado e quem não. Por exemplo, quem já foi Iniciado 
coloca as mãos no colo, quem ainda não foi permanece 
com as mãos em prece. 
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INICIAÇÃO DE CURA 
 
A Iniciação de Cura é uma bênção que só pode ser 

transmitida com o propósito de curar1 e não habilitará a 
pessoa a ser um terapeuta Reiki. Permite que a pessoa 
receba a fortíssima energia de cura1 gerada pelo 
processo de Iniciação, ou seja, energias curativas de alta 
freqüência, que atuarão constantemente em beneficio do 
receptor.  

É recomendada, principalmente, em doenças 
terminais ou processos de desequilíbrio emocional e 
mental antigos, também é muito benéfica no tratamento 
de drogas, álcool e outras dependências.  

Pode ser feita em qualquer pessoa, não havendo 
uma condição prévia para receber essa Iniciação.  

Pode ser feita em qualquer pessoa, em mais de um 
receptor por vez, em silêncio e com os olhos do receptor 
fechados. 

O motivo dessa sintonização não iniciar o receptor 
é que os símbolos não são colocados em suas mãos. Se 
feita antes de uma cirurgia psíquica, ou de um 
tratamento convencional de Reiki, fará com que o 
tratamento seja mais eficaz, "abrindo” a aura e criando 
um estado mais receptivo. Será altamente eficaz na 
remoção de energias negativas da pessoa, estas serão 
removidas do corpo psíquico, aura e chacras, liberando 
os bloqueios energéticos existentes. 

Faça com que o receptor concentre-se no bloqueio, 
ou no problema, com a intenção de liberá-lo e sarar 
durante esse processo. Às vezes, há uma meta que o 
receptor tem dificuldade em alcançar e é provável que 
haja algo que precisa ser curado antes, para ele 
alcançar sua meta. Pode haver sentimentos e 
pensamentos negativos inconscientes sobre sua meta 
que estão gerando bloqueios, como o medo de falhar. 
Esses bloqueios podem ser identificados e liberados 
durante a Iniciação de Cura. Mas é necessário a vontade 
de querer liberar as atitudes mentais e emocionais 
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negativas inconscientes que impedem a cura. Essas 
atitudes podem ser identificadas durante essa iniciação. 

O receptor deve sentar-se numa cadeira ereta, sem sapatos, 
podendo ficar de meias. Suas mãos permanecerão relaxadas sobre as 
coxas (palmas para cima). Os olhos devem permanecer fechados 
durante todo o processo. É muito importante que o receptor tente 
identificar e localizar a área ou o problema que quer sanar. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 

INICIAÇÃO DE CURA 
 
1a. Parte 
 
• Coloque-se atrás do receptor 

 
• Desenhe o símbolo SERPENTE DE FOGO nas 

costas do receptor, começando pelo topo da cabeça e 
descendo espiralando até a base da colun 

 

 
• Coloque ambas as mãos no topo da cabeça do 

receptor, feche os olhos, concentrando-se para 
conseguir harmonia energética com o receptor 

• Faça o Sopro Violeta, visualize o símbolo DAI 
KOO MYO (Tib) movendo-se em sua cabeça, afaste suas 
mãos e exale no Chacra Coronário do receptor, 
visualizando o símbolo DAI KOO MYO (Tib) saindo com o 
sopro e entrando no Chacra Coronário do receptor 

• Conduza a energia tocando com a mão 
dominante o topo da cabeça, a têmpora e as costas na 
altura do coração do receptor (nas sintonizações de 
reikianos os símbolos são conduzidos a base do 
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cérebro), recitando seu mantra, enquanto induz a 
energia 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd )sobre o 
Chacra Coronário do receptor, conduza a energia 
tocando o topo da cabeça, têmpora e costas na altura do 
coração, recitando seu mantra, enquanto induz a 
energia  

• Proceda da mesma forma com os símbolos 
CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE SHO NEN (nesta 
ordem) 

 
Obs: com mais de um receptor, repita o processo 

no próximo 
 
2a. Parte 
 
• Vá para a frente do receptor e desenhe o DAI 

KOO MYO (Tib) sobre o Chacra Coronário dele e 
conduza a energia tocando suavemente a região de seus 
Chacras Frontal, Cardíaco e Plexo Solar enquanto recita 
seu mantra. Dê gentilmente três toques no topo da 
cabeça do receptor; 

 
• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 

KOO MYO (Trd), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN (nessa ordem) 

 
• Após visualizar todos os símbolos (estando na 

frente do receptor, com os braços ligeiramente abertos, 
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palmas voltadas para ele), respire profundamente e 
exale levando a energia dos pés do receptor para a 
cabeça, da cabeça para os pés e novamente para a 
cabeça, soltando todo o ar. (O sopro é feito de forma 
suave e contínua, enquanto assopra, use suas mãos 
para guiar a energia, colocando uma forte intenção no 
último sopro, para limpar todas as energias negativas do 
corpo e do campo áurico do receptor). 

 
Obs: com mais de um receptor, repita o processo 

no próximo 
 
3a. Parte 
 

 
• Coloque-se atrás do receptor, descanse suas 

mãos nos ombros dele, olhe sobre seu Chacra Coronário 
e visualize uma luz dourada pulsando na altura do 
coração do receptor (a luz pode ser de outra cor 
conforme sua sensibilidade no momento), faça uma 
afirmação positiva, como: "Fulano de tal, você está em 
total harmonia com a Perfeição Divina. Seu corpo é 
saudável e cheio de energia positiva". 

 
• Na altura do coração do receptor, nas costas, 

visualize uma porta se abrindo no Chacra Cardíaco e 
desenhe o CHOKU REI, introduzindo-o através dela 
recitando seu mantra. Visualize a porta se fechando com 
o símbolo dentro 
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• Sele o processo com uma afirmação, como por 
exemplo: "Eu, selo perfeitamente esse processo de 
iniciação de cura, que foi feito por mim, fulano de 
tal, Mestre em Reiki, com amor divino e sabedoria" 

• Coloque suas mãos nos ombros do receptor e 
sinta que ambos são abençoados 

 
Obs: com mais de um receptor, repita o processo 

no próximo 
 
• Agradeça ao Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que se fizeram presentes orientando, assistindo e 
protegendo durante essa Iniciação de Cura do método 
Reiki 

 
4a. Parte 
 

 
• Volte para a frente do receptor, abra 

ligeiramente suas mãos na altura da cintura com as 
palmas voltadas na direção do mesmo 

• Inspire e segure a respiração brevemente, daí, 
expire, soprando. Tenha a intenção de que a energia que 
esta sendo liberada sirva como benção para o receptor 

 
Obs: com mais de um receptor, repita o processo 

no próximo 
 
• Peça ao receptor para respirar profunda e 

lentamente e que abrir os olhos 
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Use sua intuição, se houver necessidade faça em seguida uma 
cirurgia psíquica ou um tratamento padrão de Reiki 

Utilize a cirurgia psíquica somente quando for, realmente, 
guiado pelos seus mentores. Além de não fazer parte do Reiki 
Tradicional, é uma técnica kahuna que necessita muitos cuidados e 
muita experiência para não prejudicar nem a você nem o cliente. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 
INICIAÇÃO DE NÍVEL 1 

 
Parte I 
 
• Coloque-se atrás do Iniciante 

 
• Trace o símbolo SERPENTE DE FOGO nas 

costas do Iniciante, começando pelo topo da cabeça e 
descendo espiralando até a base da coluna 

• Coloque ambas as mãos no topo da cabeça do 
Iniciante, feche os olhos, concentrando-se para 
conseguir harmonia energética com o Iniciante 

 

 
• Faça o Sopro Violeta, visualize o símbolo DAI 

KOO MYO (Tib) movendo-se em sua cabeça, afaste suas 
mãos e exale no Chacra Coronário do Iniciante, 
visualizando o símbolo DAI KOO MYO (Tib) saindo com o 
sopro e entrando no Chacra Coronário do Iniciante 

• Visualize que o símbolo DAI KOO MYO (Tib), 
colocado com o sopro, na cor violeta, se move dentro do 
cérebro do Iniciante, indo se alojar na base do cérebro. 
Durante esse processo, recite seu mantra enquanto 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
334

conduz a energia usando sua mão dominante, tocando o 
topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) acima da 
cabeça do Iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na base do cérebro, recite seu 
mantra enquanto conduz a energia usando sua mão 
dominante, tocando o topo da cabeça, a têmpora e a 
base do cérebro 

• Proceda da mesma forma com os símbolos SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN, nessa seqüência 

 

 
 

• Gentilmente, traga as mãos do Iniciante (que 
estão posicionadas em forma de prece na altura do 
Chacra Cardíaco) até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece) 

• Trace o símbolo CHOKU REI no ar, acima das 
mãos do Iniciante, recite seu mantra enquanto conduz a 
energia usando sua mão dominante, tocando o topo da 
cabeça, a têmpora e a base do cérebro (você deve 
mentalizar o símbolo se movendo das mãos do Iniciante 
até a base do cérebro) 

• Leve gentilmente as mãos do Iniciante de volta a 
posição original (em forma de prece na altura do Chacra 
Cardíaco) 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Parte II 
 

 
• Vá a frente do Iniciante, segure as mãos dele 

(abertas como um livro, segurando-as com a mão não 
dominante, na altura do Chacra Cardíaco). Com sua 
mão dominante, trace o  símbolo CHOKU REI no ar, 
sobre as mãos do Iniciante, recite seu mantra e conduza 
a energia dele tocando três vezes, suavemente, as 
palmas das mãos do Iniciante. Visualize o símbolo 
entrando nas mãos. 

• Após isso, traga as mãos do Iniciante de volta à 
posição original (em forma de prece, na altura do Chacra 
Cardíaco) 

 

 
• Segure as mãos do Iniciante e assopre-as, 

conduzindo a energia até o Chacra do Plexo Solar, 
subindo com o sopro até os Chacras Frontal e 
Coronário, descendo novamente ao Plexo Solar e de 
volta às mãos para finalizar. Você deve assoprar em todo 
o processo. 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Parte III 
 

 
• Vá atrás do Iniciante, coloque suas mãos nos 

ombros dele e olhe para baixo através do seu Chacra 
Coronário. Mentalize que pode ver todo o caminho até o 
Chacra Básico (na base da coluna). Visualize a descida 
da energia, formando uma bola de fogo vermelha no 
Chacra Básico (na base da coluna do Iniciante). Faça 
uma afirmação positiva para a mente do Iniciante (três 
vezes ) com a intenção de ser aceita pelo subconsciente 
dele, exemplo: "Fulano de Tal, você é um canal de 
REIKI de confiança e de sucesso. O amor divino e a 
sabedoria lhe guiem e reforcem seus passos no uso 
do REIKI Nível 1." 

• Traga as suas mãos juntas, colocando os polegares 
sob a base do crânio do Iniciante. Visualize uma porta se 
abrindo, trace o CHOKU REI, introduzindo-o através da porta 
recitando seu mantra 3 vezes. Sele o processo com uma 
afirmação: por exemplo: "Eu, Fulano de Tal, Reiki Master 
(ou Mestre em Reiki), perfeitamente selo esse processo de 
Iniciação Energética no Nível 1 do Método do Reiki, que 
foi feito por mim com muito amor."  

•  

 
• Após a afirmação, visualize a porta sendo 

fechada e trancada, permanecendo dentro o CHOKU 
REI. (Eu mentalizo a porta fundindo-se, como uma 
solda.) Enquanto você faz isso, sinta que o processo está 
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selado e completo e que o Iniciante está agora ligado a 
fonte de energia vital Reiki 

• Coloque suas mãos nos ombros do Iniciante, 
sinta que ambos foram abençoados 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
• Agradeça ao Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que se fizeram presentes orientando, assistindo e 
protegendo durante essa Iniciação de Reiki nível 1 

 
Parte IV 
 

 
• Vá para a frente do Iniciante e com as mãos a 

altura da cintura, palmas viradas para o Iniciante, 
respire profundamente e exale devagar. Libere, nesse 
momento durante a exalação, toda a energia residual 
Reiki para o Iniciante, pretendendo que ela possa agir 
como uma benção 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
• Peça para o Iniciante respirar lenta e 

profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 
INICIAÇÃO DE NÍVEL 2 

 
Parte I 
 
• Coloque-se atrás do Iniciante 

 
• Trace o símbolo SERPENTE DE FOGO nas 

costas do Iniciante, começando pelo topo da cabeça e 
descendo espiralando até a base da coluna 

• Coloque ambas as mãos no topo da cabeça do 
Iniciante, feche os olhos, concentrando-se para 
conseguir harmonia energética com o Iniciante 

 

 
• Faça o Sopro Violeta, visualize o símbolo DAI 

KOO MYO (Tib) movendo-se em sua cabeça, afaste suas 
mãos e exale no Chacra Coronário do Iniciante, 
visualizando o símbolo DAI KOO MYO (Tib) saindo com o 
sopro e entrando no Chacra Coronário do Iniciante 

• Visualize que o símbolo DAI KOO MYO (Tib), 
colocado com o sopro, na cor violeta, se move dentro do 
cérebro do Iniciante, indo se alojar na base do cérebro. 
Durante esse processo, recite seu mantra enquanto 
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conduz a energia usando sua mão dominante, tocando o 
topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) acima da 
cabeça do Iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na base do cérebro, recite seu 
mantra enquanto conduz a energia usando sua mão 
dominante, tocando o topo da cabeça, a têmpora e a 
base do cérebro 

 

 
• Gentilmente, traga as mãos do Iniciante (que 

estão posicionadas em forma de prece na altura do 
Chacra Cardíaco) até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece) 

• Trace o símbolo CHOKU REI no ar, acima das 
mãos do Iniciante, recite seu mantra enquanto conduz a 
energia usando sua mão dominante, tocando o topo da 
cabeça, a têmpora e a base do cérebro (você deve 
mentalizar o símbolo se movendo das mãos do Iniciante 
até a base do cérebro) 

• Proceda da mesma forma com os símbolos SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN, nesta seqüência  

• Leve gentilmente as mãos do Iniciante de volta a 
posição original (em forma de prece na altura do Chacra 
Cardíaco) 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Parte II 
 

 
 

• Vá a frente do Iniciante, segure as mãos dele 
(abertas como um livro, segurando-as com a mão não 
dominante, na altura do Chacra Cardíaco). Com sua 
mão dominante, trace o  símbolo CHOKU REI no ar, 
sobre as mãos do Iniciante, recite seu mantra e conduza 
a energia dele tocando três vezes, suavemente, as 
palmas das mãos do Iniciante. Visualize o símbolo 
entrando nas mãos. Após isso, traga as mãos do 
Iniciante de volta à posição original (em forma de prece, 
na altura do Chacra Cardíaco) 

• Proceda da mesma forma com os símbolos SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN, nesta seqüência 

 

 
• Após isso, traga as mãos do Iniciante de volta à 

posição original (em forma de prece, na altura do Chacra 
Cardíaco) 

• Segure as mãos do Iniciante e assopre-as, 
conduzindo a energia até o Chacra do Plexo Solar, 
subindo com o sopro até os Chacras Frontal e 
Coronário, descendo novamente ao Plexo Solar e de 
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volta às mãos para finalizar. Você deve assoprar em todo 
o processo. 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
Parte III 
 

 
• Vá atrás do Iniciante, coloque suas mãos nos 

ombros dele e olhe para baixo através do seu Chacra 
Coronário. Mentalize que pode ver todo o caminho até o 
Chacra Básico (na base da coluna). Visualize a descida 
da energia, formando uma bola de fogo vermelha no 
Chacra Básico (na base da coluna do Iniciante). Faça 
uma afirmação positiva para a mente do Iniciante (três 
vezes ) com a intenção de ser aceita pelo subconsciente 
dele, exemplo: "Fulano de Tal, você é um canal de  
REIKI de confiança e de sucesso. O amor divino e a 
sabedoria lhe guiem e reforcem seus passos no uso 
do REIKI Nível 2." 

 
• Traga as suas mãos juntas, colocando os 

polegares sob a base do crânio do Iniciante. Visualize 
uma porta se abrindo, trace o CHOKU REI, 
introduzindo-o através da porta recitando seu mantra 3 
vezes. Sele o processo com uma afirmação: por exemplo: 
"Eu, Fulano de Tal, Reiki Master (ou Mestre em 
Reiki), perfeitamente selo esse processo de Iniciação 
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Energética no Nível 2 do Método do Reiki, que foi 
feito por mim com muito amor." 

• Após a afirmação, visualize a porta sendo 
fechada e trancada, permanecendo dentro o CHOKU 
REI. (Eu mentalizo a porta fundindo-se, como uma 
solda.) Enquanto você faz isso, sinta que o processo está 
selado e completo e que o Iniciante está agora ligado a 
fonte de energia vital Reiki 

• Coloque suas mãos nos ombros do Iniciante, 
sinta que ambos foram abençoados 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
• Agradeça ao Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que se fizeram presentes orientando, assistindo e 
protegendo durante essa Iniciação de Reiki nível 2 

 
Parte IV 
 

 
• Vá para a frente do Iniciante e com as mãos a 

altura da cintura, palmas viradas para o Iniciante, 
respire profundamente e exale devagar. Libere, nesse 
momento durante a exalação, toda a energia residual 
Reiki para o Iniciante, pretendendo que ela possa agir 
como uma benção 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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• Peça para o Iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 
INICIAÇÃO DE NÍVEL 3-A 

 
Parte I 
 
• Coloque-se atrás do Iniciante 

 
• Trace o símbolo SERPENTE DE FOGO nas 

costas do Iniciante, começando pelo topo da cabeça e 
descendo espiralando até a base da coluna 

 

 
• Coloque ambas as mãos no topo da cabeça do 

Iniciante, feche os olhos, concentrando-se para 
conseguir harmonia energética com o Iniciante 

• Faça o Sopro Violeta, visualize o símbolo DAI 
KOO MYO (Tib) movendo-se em sua cabeça, afaste suas 
mãos e exale no Chacra Coronário do Iniciante, 
visualizando o símbolo DAI KOO MYO (Tib) saindo com o 
sopro e entrando no Chacra Coronário do Iniciante 

• Visualize que o símbolo DAI KOO MYO (Tib), 
colocado com o sopro, na cor violeta, se move dentro do 
cérebro do Iniciante, indo se alojar na base do cérebro. 
Durante esse processo, recite seu mantra enquanto 
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conduz a energia usando sua mão dominante, tocando o 
topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) acima da 
cabeça do Iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na base do cérebro, recite seu 
mantra enquanto conduz a energia usando sua mão 
dominante, tocando o topo da cabeça, a têmpora e a 
base do cérebro 

 

 
• Gentilmente, traga as mãos do Iniciante (que 

estão posicionadas em forma de prece na altura do 
Chacra Cardíaco) até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece) 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) no ar, 
acima das mãos do Iniciante, recite seu mantra 
enquanto conduz a energia usando sua mão dominante, 
tocando o topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 
(você deve mentalizar o símbolo se movendo das mãos 
do Iniciante até a base do cérebro) 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Tib), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN, nesta seqüência  

• Leve gentilmente as mãos do Iniciante de volta a 
posição original (em forma de prece na altura do Chacra 
Cardíaco) 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Parte II 
 

 
• Vá a frente do Iniciante, segure as mãos dele 

(abertas como um livro, segurando-as com a mão não 
dominante, na altura do Chacra Cardíaco). Com sua 
mão dominante, trace o  símbolo DAI KOO MYO (Trd) no 
ar, sobre as mãos do Iniciante, recite seu mantra e 
conduza a energia dele tocando três vezes, suavemente, 
as palmas das mãos do Iniciante. Visualize o símbolo 
entrando nas mãos. Após isso, traga as mãos do 
Iniciante de volta à posição original (em forma de prece, 
na altura do Chacra Cardíaco) 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Tib), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN, nesta seqüência 

 

 
• Após isso, traga as mãos do Iniciante de volta à 

posição original (em forma de prece, na altura do Chacra 
Cardíaco) 

• Segure as mãos do Iniciante e assopre-as, 
conduzindo a energia até o Chacra do Plexo Solar, 
subindo com o sopro até os Chacras Frontal e 
Coronário, descendo novamente ao Plexo Solar e de 
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volta às mãos para finalizar. Você deve assoprar em todo 
o processo. 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
Parte III 
 

 
• Vá atrás do Iniciante, coloque suas mãos nos 

ombros dele e olhe para baixo através do seu Chacra 
Coronário. Mentalize que pode ver todo o caminho até o 
Chacra Básico (na base da coluna). Visualize a descida 
da energia, formando uma bola de fogo vermelha no 
Chacra Básico (na base da coluna do Iniciante). Faça 
uma afirmação positiva para a mente do Iniciante (três 
vezes ) com a intenção de ser aceita pelo subconsciente 
dele, exemplo: "Fulano de Tal, você é um caal de 
REIKI de confiança e de sucesso. O amor divino e a 
sabedoria lhe guiem e reforcem seus passos no uso 
do REIKI Nível 3-A." 

 
• Traga as suas mãos juntas, colocando os 

polegares sob a base do crânio do Iniciante. Visualize 
uma porta se abrindo, trace o CHOKU REI, 
introduzindo-o através da porta recitando seu mantra 3 
vezes. Sele o processo com uma afirmação: por exemplo: 
"Eu, Fulano de Tal, Reiki Master (ou Mestre em 
Reiki), perfeitamente selo esse processo de Iniciação 
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Energética no Nível 3-A do Método do Reiki, que foi 
feito por mim com muito amor." 

• Após a afirmação, visualize a porta sendo 
fechada e trancada, permanecendo dentro o CHOKU 
REI. (Eu mentalizo a porta fundindo-se, como uma 
solda.) Enquanto você faz isso, sinta que o processo está 
selado e completo e que o Iniciante está agora ligado a 
fonte de energia vital Reiki 

• Coloque suas mãos nos ombros do Iniciante, 
sinta que ambos foram abençoados 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
• Agradeça ao Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que se fizeram presentes orientando, assistindo e 
protegendo durante essa Iniciação de Reiki nível 3-A 

 
Parte IV 

 

 
• Vá para a frente do Iniciante e com as mãos a 

altura da cintura, palmas viradas para o Iniciante, 
respire profundamente e exale devagar. Libere, nesse 
momento durante a exalação, toda a energia residual 
Reiki para o Iniciante, pretendendo que ela possa agir 
como uma benção 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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• Peça para o Iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 
INICIAÇÃO DE NÍVEL 3-B 

“MESTRADO DE REIKI” 
 
Parte I 
 
• Coloque-se atrás do Iniciante 

 
• Trace o símbolo SERPENTE DE FOGO nas 

costas do Iniciante, começando pelo topo da cabeça e 
descendo espiralando até a base da coluna 

 

 
• Coloque ambas as mãos no topo da cabeça do 

Iniciante, feche os olhos, concentrando-se para 
conseguir harmonia energética com o Iniciante 

• Faça o Sopro Violeta, visualize o símbolo DAI 
KOO MYO (Tib) movendo-se em sua cabeça, afaste suas 
mãos e exale no Chacra Coronário do Iniciante, 
visualizando o símbolo DAI KOO MYO (Tib) saindo com o 
sopro e entrando no Chacra Coronário do Iniciante 

• Visualize que o símbolo DAI KOO MYO (Tib), 
colocado com o sopro, na cor violeta, se move dentro do 
cérebro do Iniciante, indo se alojar na base do cérebro. 
Durante esse processo, recite seu mantra enquanto 
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conduz a energia usando sua mão dominante, tocando o 
topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) acima da 
cabeça do Iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na base do cérebro, recite seu 
mantra enquanto conduz a energia usando sua mão 
dominante, tocando o topo da cabeça, a têmpora e a 
base do cérebro 

 

 
• Gentilmente, traga as mãos do Iniciante (que 

estão posicionadas em forma de prece na altura do 
Chacra Cardíaco) até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece) 

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Tib) no ar, 
acima das mãos do Iniciante, recite seu mantra 
enquanto conduz a energia usando sua mão dominante, 
tocando o topo da cabeça, a têmpora e a base do cérebro 
(você deve mentalizar o símbolo se movendo das mãos 
do Iniciante até a base do cérebro) 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trad), SERPENTE DE FOGO, CHOKU REI, 
SEI HE KI e HON SHA ZE SHO NEN, nesta seqüência  

• Leve gentilmente as mãos do Iniciante de volta a 
posição original (em forma de prece na altura do Chacra 
Cardíaco) 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Parte II 
 

 
• Vá para a frente do Iniciante, segure as mãos 

dele (abertas como um livro, segurando com a mão não 
dominante), na altura do Chacra Cardíaco. Com sua 
mão dominante, trace o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) no 
ar, sobre as mãos do Iniciante, recite o mantra do 
símbolo e conduza a energia dele tocando três vezes, 
suavemente, as palmas das mãos. Visualize que o 
símbolo entra nas mãos. 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), SERPENTE DE FOGO, CHOKU REI, 
SEI HE KI, HON SHA ZE SHO NEN, nesta seqüência. 
Após isso, traga as mãos do Iniciante de volta à posição 
original (em forma de prece, à frente do Chacra 
Cardíaco) 

 

 
• Segure as mãos do aluno e assopre-as, 

conduzindo a energia com seu sopro até o Chacra do 
Plexo Solar, subindo até os Chacras Frontal e Coronário, 
descendo novamente ao Plexo Solar e de volta às mãos 
para finalizar. Você deve assoprar em todo o processo. 
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Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
Parte III 
 

 
• Vá atrás do Iniciante, coloque suas mãos nos 

ombros dele e olhe para baixo através do seu Chacra 
Coronário. Mentalize que pode ver todo o caminho até o 
Chacra Básico (na base da coluna). Visualize a descida 
da energia, formando uma bola de fogo dourada (nos 
outros níveis a cor era vermelha) no Chacra Básico (na 
base da coluna do Iniciante). Faça uma afirmação 
positiva para a mente do Iniciante (três vezes ) com a 
intenção de ser aceita pelo subconsciente dele, exemplo: 
"Fulano de Tal, você é um Mestre Reiki, de Nível 3 B, 
Qualificação Internacional Reiki Master de 
confiança e de sucesso. Que o amor divino e a 
sabedoria guiem e reforcem seus passos perante a 
nova missão assumida com a humanidade e toda a 
eternidade." 

 
• Traga as suas mãos juntas, colocando os 

polegares sob a base do crânio do Iniciante. Visualize 
uma porta se abrindo, trace o CHOKU REI, 
introduzindo-o através da porta recitando seu mantra 3 
vezes. Sele o processo com uma afirmação: por exemplo: 
" Eu, Fulano de Tal, Reiki Master, perfeitamente 
selo esse processo de Iniciação Energética no Nível 
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3-B - Mestrado - do Método Reiki, que foi feito por 
mim com profundo amor." 

• Após a afirmação, visualize a porta sendo 
fechada e trancada, permanecendo dentro o CHOKU 
REI. (Eu mentalizo a porta fundindo-se, como uma 
solda.) Enquanto você faz isso, sinta que o processo está 
selado e completo e que o Iniciante está agora ligado a 
fonte de energia vital Reiki 

• Coloque suas mãos nos ombros do Iniciante, 
sinta que ambos foram abençoados 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
 
• Agradeça ao Deus de sua devoção, Hierarquias 

Cósmicas, Hierarquias do Reiki e demais Seres de Luz 
que se fizeram presentes orientando, assistindo e 
protegendo durante essa Iniciação de Mestrado de Reiki 
nível 3-B 

 
Parte IV 
 

 
• Vá para a frente do Iniciante e com as mãos a 

altura da cintura, palmas viradas para o Iniciante, 
respire profundamente e exale devagar. Libere, nesse 
momento durante a exalação, toda a energia residual 
Reiki para o Iniciante, pretendendo que ela possa agir 
como uma benção 

 
Obs: com mais de um aluno, repita o processo no 

próximo 
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Peça para o Iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES  
 
 "Voar? Isso é para os pássaros!!!" 
Então alguém resolveu provar que era possível, e 

hoje existem aviões que rompem a barreira do som e, 
cada vez mais, e mais, e mais... 

Há algumas décadas atrás, quem falasse em -o 
homem ir a Lua- seria chamado de louco. No entanto 
isso já não é mais uma barreira.  

Isso aconteceu com diversas coisas, com diversos 
conceitos.... 

"A Terra é redonda" 
"Falar com pessoas à longa distância por -um 

aparelhinho com fio- e após ele -um sem fio- é comum." 
"Nos comunicamos com pessoas de diversos lugares 

do mundo por uma telinha -às vezes ouvindo-as e vendo-
as-." 

E muitas coisas mais que não cabe a mim 
enumerá-las... 

A única coisa que sei é que tudo o que 
imaginarmos ser possível, poderá ser. Estamos em 
eterna evolução e isso vale a tudo e todos, esse é o fluxo. 

Porque não temos conhecimento de determinadas 
possibilidades para uma técnica ou mesmo para a 
utilização de uma ferramenta, isso não significa que elas 
não sejam possíveis. Isso seria acharmos que temos 
todas as respostas (acredito que essa não seja a 
verdade, ao menos, para mim. O que tenho, é uma 
incansável busca de aprendizado), ou limitarmos a 
manifestação. Nenhuma técnica está morta (se 
estivesse, não teria sentido a utilizarmos), e se ela está 
viva, ela continua evoluindo. 

Quando fiz o seminário de nível I de Reiki, meu 
Mestre disse ao se despedir. "Hoje eu os ensinei, a partir 
de hoje aprenderei com vocês". O que ele quis dizer é que 
cada reikiano, que praticar com amor e abertura, 
encontrará novas formas de utilizar essa maravilhosa 
dádiva amorosa, curativa e transformadora. Os 
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potenciais dela são ilimitados, se há alguma 
limitação somos nós que a determinamos, nós que a 
criamos. 

Tudo está evoluindo e, nós também estamos. 
Algumas coisas que valiam para, anos, décadas, séculos 
atrás, já não valem mais para hoje. Devemos estar 
abertos a essas mudanças. 

Antigamente, para se desenvolver a capacidade de 
canalizar a energia cósmica era necessário anos de 
prática, dedicação e devoção. Hoje, participamos de um 
seminário de um dia e somos sintonizados com técnicas 
que possibilitam isso. 

Estas dádivas estão, cada vez mais, disponíveis a 
um maior número de pessoas e, isso é possível porque 
as Hierarquias responsáveis por elas o possibilitam, 
inspirando as pessoas que estão abertas a esse serviço 
para que tomem conhecimento das novas 
possibilidades. 

Mas essas possibilidades só são reveladas quando 
há pessoas abertas a elas. 

 
A distância já não é mais, obstáculo. 
 
O Reiki não pertence a nós, pertence à 

humanidade e cada vez mais ele está aproximando-se de 
seu objetivo. Pessoas que moram em lugares onde não 
há um Mestre habilitado e estão impossibilitadas de 
participarem de um seminário presencial estão sendo 
beneficiadas com as "Iniciações à Distância". E os 
seminários "on line" não deixam nada a desejar aos 
seminários presenciais. Todas as informações são 
passadas, amorosamente, e os Mestres, dedicados, estão 
sempre disponíveis a qualquer dúvida, o aluno poderá 
sempre contatá-lo. 

Você pode estar pensando: "Mas Mikao Usui não 
falou na possibilidade de Iniciações à distância!". Porém, 
ele também não falou que elas não são possíveis. 
Apenas, na época de Mikao Usui não havia necessidade 
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delas, pois todo o ensinamento era passado oralmente, 
pois ele estava divulgando esta técnica, e os meios de 
comunicação não eram tão avançados como os de hoje. 

O aprendizado de Reiki não se limita à Iniciação. 
Hoje, podemos dar um seminário "on line" onde, em 
tempo real, todas as dúvidas podem ser esclarecidas, 
ficando, assim, o aluno, pronto a fazer uso desta energia 
e obter todos os benefícios que ela possibilita. 

"Mas é necessária a presença de um Mestre durante 
a Iniciação!". Sim, e na "Iniciação à Distância" ele está 
presente. Há o Mestre e o Iniciado, que estão conectados 
energeticamente, tempo/espaço são inexistentes, é 
assim no "tratamento à distância", como também na 
"Iniciação à Distância". Sem contar que o Mestre Reiki 
que irá transmitir a Iniciação é apenas o canal para que 
ela se manifeste, pois a maior parte desta dádiva é 
transmitida pelas Hierarquias. 

 
"Era uma vez uma ondazinha que saltitava no oceano 

divertindo-se a valer, estava apreciando o vento e o ar fresco, 
até que dá com outras ondas na frente, arrebentando-se na 
praia.  

- Meu Deus, que coisa horrível- diz a ondazinha, - é isso 
que vai acontecer comigo.  

Ai chega outra onda, vê a primeira que está triste e 
pergunta - Porque está triste?  

- Você não está entendendo - diz a ondazinha.- vamos 
todas rebentar! Nós todas vamos acabar em nada! Não é 
horrível?  

E a segunda onda responde - Não, você é que não está 
entendendo. Você não é uma onda, você é parte do oceano." 

Mitch Albom. A Última Grande Lição 
 
Sim, estamos interligados, como ondas em um 

oceano de energia. 
"Mas será que em um seminário "on line" serão 

passadas todas as informações necessárias? Como terei 
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certeza que o Mestre que escolhi me dará suporte após o 
seminário?"  

Você correrá o mesmo risco que corre em um 
seminário presencial com um Mestre de outra cidade, 
tudo vai depender da escolha que fará do Mestre. Você é 
responsável por suas escolhas. 

Isso para mim não são reflexões, eu acredito nas 
"Iniciações à Distância" e sei da possibilidade delas 
pois já estive nos "dois lados do balcão". Eu experienciei 
a Iniciação à Distância como receptor e como agente 
(canal, Mestre). Por isso eu lhes afirmo, ela é uma 
realidade e uma maravilhosa ferramenta para que essa 
maravilhosa dádiva alcance o maior número de pessoas 
que estejam abertas à recebê-la. 

- Não acreditem em mim, reflitam, permitam que a 
energia mostre-lhes o fluxo, experienciem, tenho certeza 
que a Hierarquia do Reiki não achará um desrespeito 
tentarmos descobrir novas utilidades para ela, eles 
saberão que essa é uma forma de reverenciarmos seu 
ensinamento. 

E lembre-se, a limitação está em nossa mente. 
 "Devemos resgatar a inocência de uma criança para 

a qual o simples gesto de erguer um dedo irá tocar a mais 
distante estrela". 
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INICIAÇÃO À DISTÂNCIA 
 
A Iniciação à Distância é mais uma ferramenta 

descoberta para tornar o Reiki disponível à um maior 
número de pessoas. 

Muitas pessoas encontram dificuldade em tornar-
se um canal da energia cósmica (Reiki) por estarem 
distantes de um Mestre habilitado ou pela carência de 
tempo. Esta prática elimina a maioria das limitações, 
pois a distância não é mais um obstáculo e o seminário 
será realizado conforme a disponibilidade de tempo do 
receptor. 

Receberá uma apostila com todas informações 
pertinentes ao nível, e terá um Mestre à sua disposição 
indefinidamente para sanar todas as suas dúvidas “on 
line”. 

Estudará a apostila e ela será discutida até que 
não restem dúvidas, para então, ser efetuada a 
Iniciação. 

As Iniciações à Distância são cerimônias onde são 
realizados procedimentos energéticos que habilitam o 
Iniciado a canalizar a energia Reiki. Essas cerimônias são 
semelhantes às presenciais, diferenciando-se apenas pela 
distância física entre Mestre/Iniciado. A distância não 
interfere no processo, visto que a energia não reconhece 
tempo/espaço. 

Se nós sabemos que com a intenção, entregamos o 
processo à Fonte do Reiki, então devemos confiar que essa 
mesma Fonte, assegurará que tudo se passe exatamente 
como deve ser, seja nos tratamentos à distância, seja nas 
sintonizações à distância - e os fatos não deixam lugar à 
dúvidas: milhares de praticantes de Reiki têm sido 
sintonizados à distância, com eficácia. 

A intenção do Mestre em dar e a intenção do 
Iniciado em receber, são suficientes para que a 
sintonização à distância funcione eficazmente. Além 
disso, dizermos que é possível enviarmos tratamentos à 
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distância e não Iniciações, seria limitarmos a ação do 
Reiki. 

As pessoas que recebem essa Iniciação, confirmam 
tratar-se de uma maravilhosa experiência e a maioria 
(conforme sua sensibilidade) a sente como se o Mestre 
estivesse presente. 

É especialmente gratificante para aquelas pessoas 
que, embora abertas à tornarem-se um canal Reiki, não 
dispõem de um Mestre próximo de si ou possuem 
dificuldade de deslocação. 
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PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA 
INICIAÇÃO À DISTÂNCIA 

 
Você poderá utilizar a técnica do substituto 

(bichinho de pelúcia, um travesseiro, um boneco, etc...) 
ou a visualização (técnica que eu utilizo) 

 
• Se optar pela técnica do substituto, coloque-o 

sobre uma cadeira e programe-o para que represente o 
receptor (no caso de um travesseiro desenhe uma mão 
em um pedaço de papel para representar a parte da 
frente) 

• Se optar pela visualização, forme uma imagem 
mental onde você verá todo o procedimento. Você 
iniciando o receptor como o faria  presencialmente. Tenha 
consciência de que o está fazendo realmente. 
Tempo/espaço são inexistentes. 

 
• Pergunte ao receptor se deseja ser Iniciado à 

distância. Solicite sua permissão previamente (respeitando 
o livre-arbítrio) 

• Combine um horário com o receptor (no horário 
marcado ele deverá solicitar a Iniciação. Ex: “Solicito minha 
conexão com o Mestre Reiki ‘fulano de tal’, para que eu 
receba a Iniciação Energética de Reiki nível (?)” 

• Solicite que ele esteja sentado, sem sapatos 
(podendo estar com meias) 

• Solicite que tome precauções para não ser 
interrompido, que o ambiente esteja com pouca luz e, se 
possível a representação dos 4 elementos (água, terra, fogo 
e ar), poderá, também, colocar uma música suave 

• Todas as demais recomendações são válidas, tanto 
em Iniciações “presenciais” como nas “à distância” 

 
Iniciação à distância de um aluno 
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• Trace o símbolo HON SHA ZE SHO NEN (com seu 
respectivo mantra) e afirme: “Estou manifestando um portal 
interdimensional para que possibilite minha conexão com 
(fulano de tal, residente em, tal local, ‘todos os dados 
possíveis’) para a realização da Iniciação Energética à 
distância de Reiki nível (?)” 

 
• Sinta a conexão 
 
Iniciação à distância de um grupo de alunos 
 
• Trace o símbolo DAI KOO MYO (com seu respectivo 

mantra) 
• Trace o símbolo HON SHA ZE SHO NEN (com seu 

respectivo mantra) e afirme: “Estou manifestando um portal 
interdimensional para que possibilite minha conexão com... 

•  (fulano de tal, residente em, tal local, ‘todos os 
dados possíveis’) 

• (fulano de tal, residente em, tal local, ‘todos os 
dados possíveis’) 

• e (fulano de tal, residente em, tal local, ‘todos os 
dados possíveis’) 

...para a realização da Sitonização Energética à 
distância de Reiki nível (?)” 

• Sinta a conexão 
 
Agora que a conexão se manifestou, tudo o que for 

realizado no local onde você está será, também, realizado 
no local onde está cada um dos receptores (é como se 
estivessem todos em um único lugar onde apenas luz e 
amor estão presentes) 

 
Realize os procedimentos iniciais 
 
• Manifeste um escudo no ambiente. Isso pode ser feito 

através da invocação, atitude e intenção com uma afirmação:  “Que 
se feche uma corrente de Luz em torno deste espaço e que a partir 
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deste momento somente Seres de Luz possam estar aqui. Todos 
aqueles que para aqui se dirigirem serão acolhidos com muito amor, 
porém aqui só a Luz deve ser mantida. Paz em todos os quadrantes, 
paz em nossos corações” (esta invocação foi-me ensinada pela minha 
amada Mestra Claudia Giovani e eu a uso em todas as Iniciações) 

• Eleve o padrão vibratório do ambiente 
• Meditação com o LA HANNA NAI 
 
• Novamente, trace o símbolo HON SHA ZE SHO NEN 

(com seu respectivo mantra) manifestando a conexão com o receptor 
(caso seja um grupo de receptores, utilizes, também, o DAI KOO 
MYO, conforme foi exposto anteriormente) 

• Visualize-os sentados em fileiras (como em uma Iniciação 
presencial em grupo – lembre-se de mentalizar a posição em que está 
cada aluno) 

• Realize o procedimento como o faria presencialmente, 
repetindo cada passo em cada um dos alunos 

 
Esta é a forma utilizada por mim para realizar Iniciações à 

distância. Se desejar, poderá adaptá-la, criando uma forma própria. 
As possibilidade são ilimitadas. 

Lembre-se, a intenção do Mestre em realizar a Iniciação e a do 
Aluno em recebê-la é essencial. 
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INICIAÇÃO “UMA CERIMÔNIA SAGRADA” 
 
Conforme exposto anteriormente, você poderia 

realizar uma Iniciação em qualquer lugar, numa mata, 
em um templo, na mesa de jantar e, até mesmo na rua. 

O procedimento de Iniciação de uma pessoa 
demora de 3 a 5 minutos. 

Ela seria igualmente eficiente, pois a intenção do 
Mestre em transmití-la e do aluno em recebê-la é o mais 
importante. 

Porém, a Iniciação é uma cerimônia sagrada. Ela 
marca o final de um ciclo e o início de outro. É uma 
dádiva que transformará de forma irreversível a jornada 
do aluno. Ele passa a ser um Canal de Luz. 

Por essa razão, quando eu a realizo, eu a torno 
uma linda cerimônia, uma forma que encontrei de 
reverenciar essa maravilhosa dádiva, de valor 
inestimável. 

O ritual que apresentarei aqui é uma sugestão, 
você deverá optar por segui-lo ou não. Ele poderá, 
também, servir de base para que cries um ritual próprio. 

 
O seminário de Reiki é um momento especial onde 

eu busco focalizar toda a minha atenção na freqüência 
energética deste sistema.  

Nos três dias que antecedem o seminário eu 
harmonizo a ambiente utilizando apenas a energia do 
mesmo. Isso é feito impregnando o ambiente com a 
freqüência energética de seus símbolos: LA HANNA NAI, 
SERPENTE DE FOGO, DAI KOO MYO (Tbt), DAI KOO 
MYO (Trd), HON SHA ZE SHO NEN, SEI HE KI e CHOKU 
REI. Mentalizo a intenção de que os mesmos promovam a 
transmutação energética e elevem o padrão vibratório do 
mesmo, impregnando com essa energia, de amor, 
transformação e cura1. 

 
A técnica que será sugerida antecede o 

procedimento de Iniciação, é uma preparação para 
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Iniciação possibilitando uma maior integração mestre/ 
aluno/ energia, proporcionando relaxamento, expansão 
da consciência, abertura e entrega. Desta forma, a 
Iniciação poderá ser mais claramente sentida. Após essa 
técnica, proceda com Iniciação (conforme técnicas 
ensinadas para cada um dos níveis). 
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VIAGEM INTERIOR PARA UM NOVO CICLO 
 
Por favor, feche os olhos 
Por alguns instantes, preste atenção em sua respiração. Inspire 

profundamente, retenha por alguns instantes e, lentamente exale. 
Focalize cada etapa de sua respiração (você inspira, retém, exala, 
retém) 

Procure fazer respirações abdominais (ao inspirar 
você expande o seu abdômen, ao exalar o contrai) 

Enquanto respira, visualize, imagine uma luz 
dourada espalhando-se por todo ambiente 

Ao inspirar, você absorve essa luz pelo topo de sua 
cabeça, ela impregnada todo o seu ser 

Ao exalar, você elimina toda energia, estagnada, 
todo os estresse acumulado 

Você inspira luz e exala... ansiedade 
Inspira luz e exala... angústia 
Inspira luz e exala... tristeza 
Inspira luz e exala... raiva 
Inspira luz e exala... ressentimento 
Inspira luz e exala... culpa 
Inspira luz e exala... medo 
Inspira luz e exala... limitações 
Inspira luz e exala... vícios 
Inspira luz e exala... doenças 
Toda energia estagnada foi eliminada 
Comece agora a relaxar cada parte de seu corpo. 

Quando eu me dirigir a uma parte,leve toda sua 
consciência à ela, como se somente ela existisse, nada 
mais e, relaxe-a inteiramente, completamente... 

Dirija-se para os seus pés... relaxe inteiramente 
seus pés... dedos dos pés... planta... calcanhares... 
dorso dos pés... tornozelos 

Dirija-se para suas  pernas... dos tornozelos até os 
joelhos... relaxe inteiramente suas pernas 

Dirija-se para suas coxas... dos joelhos até os 
quadris... relaxe inteiramente suas coxas 
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Dirija-se para seus quadris... toda a área de seus 
quadris... suas nádegas e órgãos genitais... relaxe-os 
inteiramente... completamente 

Dirija-se para o seu abdômen... toda área do 
abdômen.. relaxe os músculos do abdômen e órgãos 
internos 

Dirija-se para o tórax... toda a área do tórax... 
relaxe-o inteiramente... completamente 

Dirija-se para suas costas... da base da coluna até 
o pescoço... relaxe as vértebras da coluna e os músculos 
das costas 

Dirija-se para seus braços... relaxe dedos das 
mãos... mãos... antebraços... cotovelos... braços... 
ombros 

Dirija-se para o seu pescoço... relaxe os músculos 
do pescoço... garganta... cordas vocais 

Dirija-se para sua cabeça... relaxe seu queixo... 
maxilares... boca (a língua deve estar solta)... nariz... 
faces... orelhas... olhos... pálpebras... testa... nuca... 
topo da cabeça 

Você está inteiramente relaxado 
Dirija-se agora, para o ponto entre suas 

sobrancelhas, bem no centro de sua cabeça. Visualize, 
imagine uma luz neste ponto. Ao inspirar você focaliza a 
luz e o ponto, ao exalar você a sente expandindo-se, 
expandindo-se cada vez mais a cada respiração 

Enquanto você focaliza a luz, permita que todas 
imagens, pensamentos e emoções que lhe 
acompanharam durante a semana, venham à sua 
consciência, porém, sem se apegar a nenhuma delas... 
deixe que passem... como nuvens em dia de 
tempestade... como um forte vento que passa... sem 
deixar marcas... simplesmente passam 

Sinta que sua consciência expande-se juntamente 
com a luz... 

Você está em um estado de consciência onde tudo 
lhe é permitido realizar... 

Tempo e espaço são inexistentes 
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Visualize um portal interdimensional se 
manifestando 

Este portal irá levá-lo a um lugar sagrado 
impregnado de energia e luz 

Harmonize-se com esse lugar 
Seres de Luz aproximam-se de você. Sinta o amor e 

compaixão que eles te transmitem 
Eles estarão presentes durante todo esse novo 

ciclo, auxiliando, protegendo, instruindo, assistindo... 
Integre-se à energia deste lugar 
Permaneça aberto, receptivo, entregue à essa 

maravilhosa bênção de amor, transformação e cura1 
Seu padrão energético eleva-se e prepara-o para 

receber a Iniciação de REIKI nível (?) 
 
... Proceda a Iniciação... 
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INICIAÇÕES DE ANIMAIS 
 
Em início de fevereiro de 2005 Iniciei a cãozinho de uma 

amiga do Rio de Janeiro. Esta foi a primeira, muitas outras 
surgiram depois desta, e a experiência é muito gratificante. 

 
Vejam parte do relato dela: 
 

...eu pedi essa iniciação para que “K”. que já tem 10 anos e 
problemas da idade, se beneficiasse e também 
para que beneficiasse aos meus pais, 
principalmente a minha mãe com quem ele é 
muito agarrado.Minha mãe, já há muito 
tempo, se sente muito desanimada durante a 
tarde e geralmente dorme nesse período, 
porém ontem ela se sentiu animadíssima, fizemos uma faxina na casa 
e ela disse que se sentia no maior "pique" e que nem sentia dores no 
corpo nem nenhum incômodo, como não houve nada de diferente que 
justificasse tanta animação eu creio já ter sido um efeito provocado 
pela iniciação do “K”, como disse o João, o "rapazinho" está 
mostrando serviço. rs 

As patinhas dele tem ficado quentinhas ocasionalmente e 
também já percebi um calorzinho emanando na direção do peito e da 
barriga, ele também tem estado um pouco mais quietinho e sonolento 
do que de costume. 

M.M. 
 
Como vocês podem constatar com esse relato, as 

possibilidades com o Reiki são ilimitadas e através dele podemos 
contribuir para que o padrão vibratório de nossos irmãozinhos do 
reino animal seja elevado. 

Sinto-me honrado em participar deste serviço. 
 
A técnica que utilizo ao Iniciar nossos irmãozinhos do Reino 

Animal é a mesma utilizada para Iniciações à Distância. Porém, ao 
fazer a Invocação, solicito que a Iniciação esteja disponível no 
Cosmos, para que nosso irmãozinho à receba conforme sue 
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merecimento, necessidade e abertura. Desta forma, ela será 
manifestada somente se for contribuir com sua jornada. 
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ELABORAÇÃO DAS APOSTILAS 
 
Meus alunos tem a liberdade de utilizar minhas apostilas 

em seus seminários, porém, se desejarem elaborar as suas, 
colocarei aqui alguns tópicos que (em meu ponto de vista) não 
devem faltar em uma apostila de Reiki. 

 
Elaboração Apostila Nível 1 
 
APRESENTAÇÃO 
Características do Reiki 
Simbolismo do Reiki 
O Ideograma 
A Cor 
O Bambu 
HISTÓRIA DO REIKI 
Antecedentes e Sua Redescoberta 
Mikao Usui - O Redescobridor do Método 
A Meditação de Mikao Usui  
Mikao Usui e os Primeiros Milagres Reiki 
Reiki e o Início da Divulgação 
Chujiro Hayashi: A Continuidade do Trabalho  
Hawayo Takata : O Reiki no Ocidente 
OS CINCO PRINCÍPIOS DO REIKI 
LINHAGEM DE REIKI 
ORGANIZAÇÕES 
O APRENDIZADO 
Nível 1 (O despertar) 
Nível 2 ( A Transformação) 
Nível 3-A ( A Realização) 
Nível 3-B ou Mestrado 
SINTONIZAÇÃO ENERGÉTICA (INICIAÇÃO) 
Efeitos das Iniciações 
VISÃO HOLÍSTICA DO CORPO HUMANO 
Aura 
Os Chacras e suas Funções 
COBRANÇA DAS APLICAÇÕES DE REIKI 
PREPARANDO O AMBIENTE PARA APLICAÇÃO 
PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS 
EFEITOS DO TRATAMENTO DE REIKI 
MÃOS DO REIKIANO 
PRINCIPAIS POSIÇÕES DE APLICAÇÃO DE REIKI 
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Região da Cabeça 
Região da Frente 
Região das Costas 
Região dos Pés 
Posições Adicionais 
TRATAMENTO ABREVIADO 
PRIMEIROS SOCORROS COM REIKI 
Reiki e Crianças 
Tratamento Plantas e Animais 
O CÍRCULO DA PRÁTICA 
 
IMAGENS 
 
Ideogramas do Reiki 
Mikao Usui 
Chujiro Hayashi 
Hawayo Takata 
Demonstrativo dos Chacras 
Imagem - Posições de Auto-Aplicação 
Imagem - Posições de aplicação em outras Pessoas 
 
Elaboração Apostila Nível 2 
 
INTRODUÇÃO AO NÍVEL 2 DE REIKI 
OS SÍMBOLOS CÓSMICOS 
O PRIMEIRO SÍMBOLO CÓSMICO  - CHOKU REI 
Utilização do CHOKU REI 
Proteção dos Chacras 
Potencializando a Energia 
O SEGUNDO SÍMBOLO CÓSMICO - SEI HE KI 
Algumas aplicações do SEI HE KI 
O TERCEIRO SÍMBOLO CÓSMICO - HON SHA ZE SHO NEN 
Significado do traçado de "HON SHA ZE SHO NEN" 
Auto aplicação com os símbolos 
Técnica do Joelho 
Técnica do Caderno 
Ativação do Caderno  
Técnica da Caixa 
Ativação da Caixa 
Desfazendo-se da Caixa e/ou Caderno 
Técnica da Redução 
Técnica do Substituto 
Técnica da Foto 
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Técnica da Cura do Coração 
Técnica Especial de Cura 
Exemplos de Afirmações 
Programando um Tratamento 
 
IMAGENS 
 
Fig. CHOKU REI 
Fig. SEI HE KI 
Fig. HON SHA ZE SHO NEN 
 
Elaboração Apostila Nível 3-A 
 
INTRODUÇÃO AO NÍVEL 3-A DE REIKI 
O QUARTO SÍMBOLO CÓSMICO  - DAI KOO MYO - 

Tradicional 
O QUINTO SÍMBOLO CÓSMICO  - DAI KOO MYO - Tibetano 
APLICAÇÕES DO DAI KOO MYO 
Potencializando a Energia 
Ativação dos Canais Energéticos - Mudra 
Reiki para Multidões 
Reiki para o Planeta 
CIRURGIA PSÍQUICA 
Seqüência da Cirurgia 
REIKI E CRISTAIS 
Propriedades Psicofísicas do Cristal 
MANDALAS 
MANDALAS DE CRISTAIS 
Antahkarana 
Hexagrama 
Construção da Mandala de Cristal 
TÉCNICA DE PROJEÇÃO ASTRAL 
TÉCNICA DE REGRESSÃO 
 
IMAGENS 
 
Fig. DAI KOO MYO Tradicional 
Fig. outras versões DAI KOO MYO 
Fig. DAI KOO MYO Tibetano 
Fig. outra versão DAI KOO MYO Tibetano 
Fig Mandalas Cristal gr 
Fig. Hexagrama 
Fig. Antahkarana 
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Elaboração Apostila Nível 3-B “Mestrado” 
 
O CAMINHO DO REIKI (Linhagem de Mestres) 
APRESENTAÇÃO 
INTRODUÇÃO AO NÍVEL 3-B DE REIKI 
O SEXTO SÍMBOLO CÓSMICO - SERPENTE DE FOGO OU 

FIRE SERPENT 
O SÉTIMO SÍMBOLO CÓSMICO - LA HANNA NAI 
A PREPARAÇÃO DO MESTRE PARA INICIAR 
Breve Meditação com o Símbolo LA HANNA NAI 
RESPIRAÇÃO E SOPRO VIOLETA 
INICIAÇÕES 
Preparação do ambiente e esclarecimentos 
Procedimentos Iniciais 
INICIAÇÃO DE CURA 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO DE 

CURA 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO DE 

NÍVEL 1 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO DE 

NÍVEL 2 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO DE 

NÍVEL 3-A 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO DE 

NÍVEL 3-B "MESTRADO DE REIKI" 
INICIAÇÃO À DISTÂNCIA 
PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO DA INICIAÇÃO À 

DISTÂNCIA 
ELABORAÇÃO DAS APOSTILAS 
Elaboração Apostila Nível 1 
Elaboração Apostila Nível 2 
Elaboração Apostila Nível 3-A 
Elaboração Apostila Nível 3-B "Mestrado" 
 
IMAGENS 
Fig. SERPENTE DE FOGO 
Fig. LA HANNA NAI 
Fig. Respiração e Sopro Violeta 
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SUGESTÃO DE PROCEDIMENTOS  
 
Algumas dessas sugestões são específicas para 

Iniciações à distância, essas estarão em fonte verde. Não 
são regras… apenas sugestões.Uma forma de fazermos 
do Reiki uma ferramenta de valor inestimável  em nossa 
jornada. A Iniciação ocorrerá independente disso. O 
objetivo destes procedimentos é possibilitar que sua 
percepção se amplifique e compreenda mais claramente 
sua experiência, assim como, auxiliar em sua 
transformação interior. 

 
Instruções para preparação 
 
No dia da Iniciação e no anterior, solicito que, 

se possível: 
 
• evites comer carne (de qualquer espécie) 
• evite drogas de qualquer espécie (álcool, cigarros 

'se possível', etc...) 
• evites envolver-se com situações estressantes 

(discussões, etc...). 
• procure atentar para os princípios espirituais 

sugeridos pelo Sensei Usui (estes deveriam estar sempre 
presentes). 

 
Alguns minutos antes da Iniciação 
 
• recolha-se a um local onde não serás 

incomodado (desligue telefones, campainhas, etc...) 
• prepare o ambiente de forma que fique 

harmonioso (poderás utilizar a representação dos 
elementos) 

• conecte-se com o Deus de sua devoção (faça 
uma oração pessoal) 

• permaneça centrado 
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Na hora da Iniciação 
 
• sente-se, confortavelmente, em uma cadeira de 

forma que fique ereto,  (como se fosse receber uma 
Iniciação presencial, seus pés devem estar descalços, 
tocando o chão, caso não o faça, coloque uma almofada 
sob os pés) 

• suas mãos devem estar, relaxadamente, 
posicionadas sobre as coxas, com as palmas para cima 

• seus olhos devem permanecer fechados durante 
todo o processo 

• em atitude de abertura, entrega, solicite sua 
conexão com o Mestre Reiki (Fulano de Tal) para que 
receba a Iniciação à Distância de Reiki nível: (...), 
transmitida por ele (como canal e instrumento dos 
Mestres Cósmicos) 

• permaneça ao menos 20 minutos entregue ao 
processo 

• quando sentir que está pronto, agradeça ao 
Mestres e ao Deus de sua devoção, abra os olhos e seja 
feliz. 

 
Após a Iniciação 
 
• deite-se e entregue-se à energia da qual te 

tornastes canal (permaneça de 15 a 60 minutos se auto-
aplicando).  Isso é importante para que cries uma 
relação íntima com a energia 

• se possível, compartilhe essa energia com 
alguém, aplique em algum familiar, amigo, etc...  

• conecte-se ao Círculo de Energia (ou algum 
outro grupo que compartilha energia cósmica com quem 
a solicitar) ou receba energia de um outro reikiano. e 
coloque-se em estado de abertura para receber a energia 
cósmica (como se sabe, há 4 horários disponíveis, 
diariamente) ou receba a energia outro reikiano. 
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Nos próximos 21 dias 
 
• atente para sua alimentação (não há restrições, 

mas evite excessos) 
• auto-aplique-se diariamente (ao menos 1 vez por 

dia) 
• sempre que possível, compartilhe essa energia 
• conecte-se, ao menos um vez por dia, ao Círculo 

de Energia (ou algum outro grupo que compartilha 
energia cósmica com quem a solicitar), para receber 
essa dádiva 

 
Esses procedimentos auxiliarão no processo de 

limpeza e re-estruturação energética. 
 
Como (acredito) ficou claro nas apostilas, a 

iniciação é a abertura para um potencial.  
Toda pessoa sintonizada com a energia cósmica 

passará a ser um canal da mesma, tendo a capacidade 
de transmiti-la a si e a outras pessoas, assim como ao 
ambiente. Para isso, nada mais é necessário. 

 
Porém, as possibilidades são muito mais amplas... 
 
• atentar para nossa alimentação 
• atentar para os Princípios Espirituais sugeridos 

pelo Sensei Usui 
• realizar o Círculo da Prática 
• práticas espirituais (oração, meditação, etc...) 
 
... nos auxiliarão a acessar essas possibilidades. 
 
. 
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RESUMO DOS PASSOS DO PROCEDIMENTO DE 
INICIAÇÃO NO SISTEMA USUI, TIBETANO E 
KAHUNA. 

 
Após você compreender todos os passos da 

Iniciação, este resumo irá servir para que memorize 
mais facilmente o processo de Iniciação de cada um dos 
níveis. Antes de usá-lo, estejas certo de que 
compreendeu cada passo. 
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Passos da Iniciação de Cura 
 
Parte I (Costas) 
 
• Conexão 
• Símbolo SERPENTE DE FOGO do topo da 

cabeça à base da coluna 
• Mãos topo da cabeça do iniciante, harmonize-se 

com ele  
• Respiração violeta 
• Faça o Sopro Violeta, símbolo DAI KOO MYO 

(Tbt) centro cabeça, abra suas mãos e exale no Chacra 
Coronário do iniciante, símbolo é absorvido pelo 
Coronário 

• Conduza a energia tocando o topo da cabeça, a 
têmpora e as costas na altura do coração do iniciante  

• Trace o símbolo DAI KOO MYO (Trd) sobre a 
cabeça do iniciante, conduza a energia tocando o topo 
da cabeça, têmpora e costas na altura do coração,  

• Proceda da mesma forma com os símbolos 
CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE SHO NEN 

 
Parte II (frente) 
 
• Desenhe o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) sobre o 

Chacra Coronário do iniciante e conduza a energia 
tocando Chacra Frontal, Cardíaco e Plexo Solar. Dê 
gentilmente três toques no topo da cabeça do iniciante. 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN, nessa ordem. 

• Abra os braços, palmas para frente, respire 
profundamente e exale levando a energia dos pés do 
iniciante para a cabeça, da cabeça para os pés e 
novamente para a cabeça, soltando todo o ar. O sopro é 
feito de forma suave e contínua, enquanto assopra, use 
suas mãos para guiar a energia, colocando uma forte 
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intenção no último sopro, para limpar todas as energias 
negativas do corpo e do campo áurico do iniciante. 

 
Parte III (costas) 
 
• Mãos nos ombros do iniciante, olhe sobre seu 

Chacra Coronário e visualize uma luz dourada pulsando 
na altura do coração do iniciante, faça uma afirmação 
positiva, como: "Fulano de tal, você está em total 
harmonia com a Perfeição divina. Seu corpo é saudável e 
cheio de energia positiva". 

• Na altura do coração do iniciante, nas costas, 
visualize uma porta se abrindo no Chacra Cardíaco e 
desenhe o CHOKU REI. Visualize a porta se fechando 
com o símbolo dentro. 

• Sele o processo com uma afirmação, como por 
exemplo: "Eu, selo perfeitamente esse processo de 
iniciação de cura, que foi feito por mim, fulano de tal, 
Mestre em Reiki, com amor divino e sabedoria". 

• Coloque suas mãos nos ombros do iniciante e 
agradeça à Divindade pela oportunidade. 

 
Parte IV (frente) 
 
• Volte para a frente do iniciante, mãos na altura 

da cintura com as palmas para frente. 
• Inspire e segure a respiração brevemente, daí, 

expire, soprando. Tenha a intenção de que a energia que 
esta sendo liberada sirva como benção para o iniciante. 

• Peça ao iniciante para respirar profunda e 
lentamente e que abrir os olhos. 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
382

Passos da Iniciação de nível 1 
 
Parte I (costas) 
 
• Conexão 
• Símbolo SERPENTE DE FOGO do topo da 

cabeça à base da coluna do iniciante  
• Mãos no topo da cabeça do iniciante, harmonize-

se com o iniciante.  
• Respiração e o Sopro Violeta. Afaste suas mãos e 

imagine o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) movendo-se no 
meio do seu cérebro. Inspire e exale no Chacra 
Coronário do iniciante , visualizando que o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt) sai na exalação e entra no Chacra 
coronário do iniciante.. 

• Visualize-o na cor violeta, movendo-se dentro do 
cérebro do iniciante, indo se alojar na nuca. Conduza a 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e o começo 
do pescoço. 

• Visualize o DAI KOO MYO (Trd) acima da cabeça 
do iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na nuca. Conduza essa 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e a nuca.  

• Proceda da mesma forma com os símbolo SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN  

• Traga as mãos do iniciante, do Chacra Cardíaco, 
até o topo da cabeça (ainda em forma de prece). 

• Desenhe o símbolo CHOKU REI no ar, acima das 
mãos do iniciante, conduza a energia do símbolo, 
tocando as mãos do iniciante, as têmporas e a nuca. 
Mentalize o símbolo movendo-se das mãos à nuca.  

• Leve as mãos do iniciante de volta a posição 
original, em forma de prece, à frente do Chacra 
Cardíaco. 
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Parte II (frente) 
 
• Segure as mãos do iniciante em abertas como 

um livro, na altura do Cardíaco, desenhe o símbolo 
CHOKU REI, conduza a energia tocando-a 3 vezes, 
visualize-o entrando nas mãos.  

• Segure as mãos do iniciante (em prece no 
cardíaco) e assopre-as, conduzindo a energia até o 
Chacra do Plexo Solar, Frontal e Coronário, descendo 
novamente ao Plexo Solar e de volta às mãos para 
finalizar.. 

 
Parte III (costas) 
 
• Mãos nos ombros do iniciante, olhe através do 

Coronário, mentalize o caminho até o Básico. Visualize a 
descida da energia, como uma bola de fogo vermelha no 
Básico. Afirme: "Fulano de Tal, você é um curador REIKI 
de confiança e de sucesso. O amor divino e a sabedoria 
lhe guiem e reforcem seus passos no uso do REIKI Nível 
1." 

• Mãos na nuca do iniciante. Visualize uma porta, 
símbolo CHOKU REI, introduzido através da porta. Sele 
o processo afirmando: "Eu, Fulano de Tal, Mestre em 
Reiki, perfeitamente selo esse processo de iniciação 
energética no Nível 1 do Método do Reiki, que foi feito por 
mim com muito amor." 

• A porta fecha-se com o símbolo. Sinta que o 
processo está selado e completo e que o iniciante está 
agora ligado a fonte de energia vital Reiki.  

• Mãos nos ombros do iniciante, sinta que ambos 
foram abençoados. Agradeça a Deus, ao Mestre Jesus, 
aos Mestres do Reiki e a todos os seres de Luz que se 
fizeram presentes. 
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Parte IV (frente) 
 
• Mãos na cintura, palmas para frente, respire 

profundamente e exale devagar. Libere, nesse momento 
durante a exalação, toda a energia residual Reiki para o 
iniciante, pretendendo que ela possa agir como uma 
benção. 

• Peça para o iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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Passos da Iniciação de  nível 2 
 
Parte I (costas) 
 
• Conexão 
• Símbolo SF do topo da cabeça à base da coluna 

do iniciante  
• Mãos no topo da cabeça do iniciante, harmonize-

se com o iniciante.  
• Respiração e o Sopro Violeta. Afaste suas mãos e 

imagine o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) movendo-se no 
meio do seu cérebro. Inspire e exale no Chacra 
Coronário do iniciante , visualizando que o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt) sai na exalação e entra no Chacra 
coronário do iniciante.. 

• Visualize-o na cor violeta, movendo-se dentro do 
cérebro do iniciante, indo se alojar na nuca. Conduza a 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e o começo 
do pescoço. 

• Visualize o DAI KOO MYO (Trd) acima da cabeça 
do iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na nuca. Conduza essa 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e a nuca.  

• Gentilmente, traga as mãos do iniciante, que 
estão posicionadas em forma de prece, na altura do 
Chacra Cardíaco, até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece); 

• Desenhe o CHOKU REI acima das mãos do 
iniciante, conduza a energia do símbolo, tocando as 
mãos do iniciante, as têmporas e a nuca. 

• Proceda da mesma forma com os símbolos SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN. 

• Leve as mãos do iniciante de volta a posição 
original, em forma de prece, à frente do Chacra 
Cardíaco. 
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Parte II (frente) 
 
• Segure as mãos do iniciante em abertas como 

um livro, na altura do Cardíaco, desenhe o símbolo 
CHOKU REI, conduza a energia tocando-a 3 vezes, 
visualize-o entrando nas mãos.  

• Proceda da mesma forma com os símbolos SEI 
HE KI e HON SHA ZE SHO NEN. 

• Segure as mãos do iniciante (em prece no 
cardíaco) e assopre-as, conduzindo a energia até o 
Chacra do Plexo Solar, Frontal e Coronário, descendo 
novamente ao Plexo Solar e de volta às mãos para 
finalizar.. 

 
Parte III (costas) 
 
• Mãos nos ombros do iniciante, olhe através do 

Coronário, mentalize o caminho até o Básico. Visualize a 
descida da energia, como uma bola de fogo vermelha no 
Básico. Afirme: "Fulano de Tal, você é um curador REIKI 
de confiança e de sucesso. O amor divino e a sabedoria 
lhe guiem e reforcem seus passos no uso do REIKI Nível 
2." 

• Mãos na nuca do iniciante. Visualize uma porta, 
símbolo CHOKU REI, introduzido através da porta. Sele 
o processo afirmando: "Eu, Fulano de Tal, Mestre em 
Reiki, perfeitamente selo esse processo de iniciação 
energética no Nível 2 do Método do Reiki, que foi feito por 
mim com muito amor." 

• A porta fecha-se com o símbolo. Sinta que o 
processo está selado e completo e que o iniciante está 
agora ligado a fonte de energia vital Reiki.  

• Mãos nos ombros do iniciante, sinta que ambos 
foram abençoados. Agradeça a Deus, ao Mestre Jesus, 
aos Mestres do Reiki e a todos os seres de Luz que se 
fizeram presentes. 
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Parte IV (frente) 
 
• Mãos na cintura, palmas para frente, respire 

profundamente e exale devagar. Libere, nesse momento 
durante a exalação, toda a energia residual Reiki para o 
iniciante, pretendendo que ela possa agir como uma 
benção. 

• Peça para o iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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Passos da Iniciação de  nível 3-A 
 
Parte I (costas) 
 
• Conexão 
• Símbolo SERPENTE DE FOGO do topo da 

cabeça à base da coluna do iniciante  
• Mãos no topo da cabeça do iniciante, harmonize-

se com o iniciante.  
• Respiração e o Sopro Violeta. Afaste suas mãos e 

imagine o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) movendo-se no 
meio do seu cérebro. Inspire e exale no Chacra 
Coronário do iniciante , visualizando que o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt) sai na exalação e entra no Chacra 
coronário do iniciante.. 

• Visualize-o na cor violeta, movendo-se dentro do 
cérebro do iniciante, indo se alojar na nuca. Conduza a 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e o começo 
do pescoço. 

• Visualize o DAI KOO MYO (Trd) acima da cabeça 
do iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na nuca. Conduza essa 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e a nuca.  

• Gentilmente, traga as mãos do iniciante, que 
estão posicionadas em forma de prece, na altura do 
Chacra Cardíaco, até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece); 

• Desenhe o DAI KOO MYO (Tbt) acima das mãos 
do iniciante, conduza a energia do símbolo, tocando as 
mãos do iniciante, as têmporas e a nuca. 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN. 

• Leve as mãos do iniciante de volta a posição 
original, em forma de prece, à frente do Chacra 
Cardíaco. 
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Parte II (frente) 
 
• Segure as mãos do iniciante em abertas como 

um livro, na altura do Cardíaco, desenhe o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt), conduza a energia tocando-a 3 vezes, 
visualize-o entrando nas mãos.  

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), CHOKU REI, SEI HE KI e HON SHA ZE 
SHO NEN. 

• Segure as mãos do iniciante (em prece no 
cardíaco) e assopre-as, conduzindo a energia até o 
Chacra do Plexo Solar, Frontal e Coronário, descendo 
novamente ao Plexo Solar e de volta às mãos para 
finalizar.. 

 
Parte III (costas) 
 
• Mãos nos ombros do iniciante, olhe através do 

Coronário, mentalize o caminho até o Básico. Visualize a 
descida da energia, como uma bola de fogo vermelha no 
Básico. Afirme: "Fulano de Tal, você é um curador REIKI 
de confiança e de sucesso. O amor divino e a sabedoria 
lhe guiem e reforcem seus passos no uso do REIKI Nível 
3-A." 

• Mãos na nuca do iniciante. Visualize uma porta, 
símbolo CHOKU REI, introduzido através da porta. Sele 
o processo afirmando: "Eu, Fulano de Tal, Mestre em 
Reiki, perfeitamente selo esse processo de iniciação 
energética no Nível 3-A do Método do Reiki, que foi feito 
por mim com muito amor." 

• A porta fecha-se com o símbolo. Sinta que o 
processo está selado e completo e que o iniciante está 
agora ligado a fonte de energia vital Reiki.  

• Mãos nos ombros do iniciante, sinta que ambos 
foram abençoados. Agradeça a Deus, ao Mestre Jesus, 
aos Mestres do Reiki e a todos os seres de Luz que se 
fizeram presentes. 
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Parte IV (frente) 
 
• Mãos na cintura, palmas para frente, respire 

profundamente e exale devagar. Libere, nesse momento 
durante a exalação, toda a energia residual Reiki para o 
iniciante, pretendendo que ela possa agir como uma 
benção. 

• Peça para o iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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Passos da Iniciação de nível 3-B – Mestrado 
 
 
Parte I (costas) 
 
• Conexão 
• Símbolo SERPENTE DE FOGO do topo da 

cabeça à base da coluna do iniciante  
• Mãos no topo da cabeça do iniciante, harmonize-

se com o iniciante.  
• Respiração e o Sopro Violeta. Afaste suas mãos e 

imagine o símbolo DAI KOO MYO (Tbt) movendo-se no 
meio do seu cérebro. Inspire e exale no Chacra 
Coronário do iniciante , visualizando que o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt) sai na exalação e entra no Chacra 
coronário do iniciante.. 

• Visualize-o na cor violeta, movendo-se dentro do 
cérebro do iniciante, indo se alojar na nuca. Conduza a 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e o começo 
do pescoço. 

• Visualize o DAI KOO MYO (Trd) acima da cabeça 
do iniciante, veja-o sendo absorvido pelo Chacra 
Coronário e indo se alojar na nuca. Conduza essa 
energia tocando o topo da cabeça, a têmpora e a nuca.  

• Gentilmente, traga as mãos do iniciante, que 
estão posicionadas em forma de prece, na altura do 
Chacra Cardíaco, até o topo da cabeça (ainda em forma 
de prece); 

• Desenhe o DAI KOO MYO (Tbt) acima das mãos 
do iniciante, conduza a energia do símbolo, tocando as 
mãos do iniciante, as têmporas e a nuca. 

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), SERPENTE DE FOGO, CHOKU REI, 
SEI HE KI e HON SHA ZE SHO NEN. 

• Leve as mãos do iniciante de volta a posição 
original, em forma de prece, à frente do Chacra 
Cardíaco. 
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Parte II (frente) 
 
• Segure as mãos do iniciante em abertas como 

um livro, na altura do Cardíaco, desenhe o símbolo DAI 
KOO MYO (Tbt), conduza a energia tocando-a 3 vezes, 
visualize-o entrando nas mãos.  

• Proceda da mesma forma com os símbolos DAI 
KOO MYO (Trd), SERPENTE DE FOGO, CHOKU REI, 
SEI HE KI e HON SHA ZE SHO NEN. 

• Segure as mãos do iniciante (em prece no 
cardíaco) e assopre-as, conduzindo a energia até o 
Chacra do Plexo Solar, Chacras Frontal e Coronário, 
descendo novamente ao Plexo Solar e de volta às mãos 
para finalizar.. 

 
Parte III (costas) 
 
• Mãos nos ombros do iniciante, olhe através do 

Coronário, mentalize o caminho até o Básico. Visualize a 
descida da energia, como uma bola de fogo dourada no 
Básico. Afirme: "Fulano de Tal, você é um Mestre Reiki, 
de Nível 3-B, Qualificação Internacional Reiki Master de 
confiança e de sucesso. Que o amor divino e a sabedoria 
guiem e reforcem seus passos perante a nova missão 
assumida com a humanidade e toda a eternidade." 

• Mãos na nuca do iniciante. Visualize uma porta, 
símbolo CHOKU REI, introduzido através da porta. Sele 
o processo afirmando: "Eu, Fulano de Tal, Reiki Master, 
perfeitamente selo esse processo de iniciação energética 
no Nível 3-B - Mestrado - do Método Reiki, que foi feito por 
mim com profundo amor." 

• A porta fecha-se com o símbolo. Sinta que o 
processo está selado e completo e que o iniciante está 
agora ligado a fonte de energia vital Reiki.  

• Mãos nos ombros do iniciante, sinta que ambos 
foram abençoados. Agradeça a Deus, ao Mestre Jesus, 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
393

aos Mestres do Reiki e a todos os seres de Luz que se 
fizeram presentes. 

 
Parte IV (frente) 
 
• Mãos na cintura, palmas para frente, respire 

profundamente e exale devagar. Libere, nesse momento 
durante a exalação, toda a energia residual Reiki para o 
iniciante, pretendendo que ela possa agir como uma 
benção. 

• Peça para o iniciante respirar lenta e 
profundamente e, quando estiver pronto, para que abra 
os olhos. 
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RELATOS DE INICIAÇÕES 
  
Durante minha jornada como instrutor de Reiki, fui abençoado 

com muitos alunos. Todos são igualmente amados e durante nosso 
encontro demonstraram seu amor. 

Coloca aqui, algumas dessas demonstrações. 
 

Amado João, 
 Não tenho palavras para agradecer sua gentileza. Costumo ser 

muito franco em minhas palavras e muito autentico em meu viver. 
Obviamente sinto em quem devo confiar e a quem posso presentear com o 
meu mais precioso tesouro: meu verdadeiro Eu. Eu é que lhe agradeço por 
sua atenção, por seu AMOR sempre muito presente. 

 Recebi a iniciação com muito AMOR e gratidão. Preparei-me 
durante todo o dia e parei para receber a iniciação às 19:30 horas e só 
"despertei" às 20:30 horas. Senti um formigamento muito forte nas mãos e 
uma dormência (como se estivesse anestesiado) no chakra coronário, além 
de muito calor (mesmo estando com o refrigerador de ar e ventilador 
ligado em meu quarto). O Universo preparou tudo. Normalmente meus 
amigos aparecem nos feriados e passam o dia assistindo DVDs em minha 
casa. Hoje apenas um apareceu, e foi pela manhã apenas.  

Muito obrigado por mais esta dádiva, Sensei João. 
C.A.F.R.J. 

 
JOÃO.............. 
estou a chorar de alegria......... 
abri agora o mail, só por curiosidade .............e .......... 
qual não é o meu espanto quando vejo dois maravilhosos 

diplomas.... 
Bem, falar do que senti..... 
digo que foi uma sensação única e diferente, como as anteriores 

iniciações.... 
comecei por ter uma PAZ interior muito grande, uma envolvência de 

energia que parecia de proteção, depois as minhas mãos começaram a ter 
um calor interior TAO GRANDE que pareciam inchadas e a arder.... 
depois passou para o corpo..... a parte de cima das minhas pernas, mas á 
frente, também ardiam interiormente de tanto calor......... e depois voltei a 
ter sinal da PAZ e "apareceu" uma longa estrada, com arvores nas partes 
laterais, uma estrada bem comprida e direita (como se estivesse parada no 
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meio dessa estrada e não visse o fim.... o fim já não tinha largura é claro, 
mas junto de mim era uma estrada larga), e depois uma sensação de voz a 
dizer "AGORA ESTE É O TEU CAMINHO, O CAMINHO QUE PODERÁS 
PERCORRER ....." sem mais palavras ,,,,, penso que seja o caminho para a 
minha evolução....ele estará lá.... eu agora farei o que entender..... foi o 
que senti perante aquela mensagem!  

Para mim foi bem positivo, e espero conseguir ultrapassar muitos 
obstáculos, pelos menos do que depender da minha vontade, assim o farei, 
QUERO MUITO ESSA EVOLUÇAO! 

UM BEIJAO DE AGRADECIMENTO PELA BENÇAO 
MARAVILHOSA QUE RECEBI; E OUTRO PARA O MEU MESTRE 
JOÃO! 

BEM HAJA! 
 A.P.G. 

  
 
Querido Mestre, 
Agradeço-te a ti e ao Universo, por terem permitido que mais uma 

maravilhosa benção me tenha envolvido, dando-me mais algumas 
ferramentas para me ajudar a percorrer a minha jornada. 

Por volta das 23H30 (Portugal), senti uma enorme actividade nos 
Chakras Coronário e Frontal (3º Olho). Passado um pouco senti-me como 
se estivesse num túnel a viajar a grande velocidade. Depois não senti mais 
nada, apenas alegria e gratidão.  

Obrigado também pelos certificados, são muito bonitos.  
Um abraço cheio de amor e paz. 

 A.G. 
 
Bom noite Mestre João Eduardo Fialho! 
Estou escrevendo para agradecer pela iniciação de REIKI nível I, 

que recebi no dia 18 DE SETEMBRO DE 2005, precisamente ás 20:30 hs. 
E apesar de já ser Mestre Reiki Usui Tradicional e ter Karuna Reiki I e II, 
quis muito vivenciar essa prática já que pretendo fazer também iniciações 
à distância em outras pessoas, que não tem o acesso a um mestre ou 
mesmo a Internet. 

Gostaria de comentar que ocorreu tudo bem, com exceção de que 
por volta das 10:30, senti uma forte dor de cabeça e encarei como sendo 
uma crise de cura. Pois já tive duas AVCs e foi como se tivesse sentido a 
mesma coisa, nesse momento eu estava fazendo auto-aplicação e 
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mandando reiki a distância  para os mestres e Reikianos que fizeram parte 
de minha iniciação à distância, depois adormeci de maneira normal. 

Com relação ao que eu vi e senti durante a iniciação, senti uma 
energia muito forte entre 20:30 e 22hs. Também senti a presença de um 
mestre espiritual e senti muita a sua presença e da Deusa da Misericórdia 
Kuan Yin, do Mestre Jesus! Conectei-me muito com o DEUS DO MEU 
CORAÇÃO. E que após um longo tempo alguém me abraçou e disse faça 
auto-aplicação e fiz. 

Felizmente não foram muito intensas as sensações de medo, tristeza, 
vontade de chorar; pelo contrário; no final tive uma profunda alegria que 
nem sei de onde vinha, mas fiquei muito alegre e feliz e senti e vi meu 
chackra cardíaco expandido. 

Estou muito feliz, pois tenho certeza que fui iniciado e todo meu 
mundo espiritual esteve presente. Dormi muito bem e o que é mais 
interessante foi que acordei melhor ainda, com uma sensação de paz e 
compreensão muito grande. A minha sensação de alegria e felicidade, algo 
meio "transbordante" ainda continua. 

J.E.M.L 
 
Fica meio difícil descrever em teclas o que senti ao receber a 

iniciação do Reiki pela minha mestra ROSANGELA foi gratificante e uma 
alegria muito grande, que deu lugar as lágrimas. A gratidão foi tão grande 
que quase  interrompi o ritual para abraçar meus instrutores, e agradecer 
o que estava me proporcionando naquele momento,muita paz e me senti e 
me sinto cada vez melhor e ate hoje estou muito bem. Terminei um 
relacionamento de quase cinco anos,mas me sinto muito bem e fico 
surpresa com toda a minha paz e tranqüilidade em que estou.minha única 
agitação no momento e que quero fazer muitas coisas boas para mim ao 
mesmo tempo,faço artesanato,pintura em tela e Florais de Bach.       Meus 
mais sinceros agradecimentos a todas as Hierarquias do Reik,meus 
mestres e a Deus.   Obrigada. 

Z.T.P. 
 
Mestre João. 
 
Agradeço o prazer interior que a sua Iniciação me trouxe. Foi 

extremamente gratificante. 
Senti perfeitamente a energia nas palmas das mãos. Elas 

"formigavam". Em dado momento, sobre a cabeça, na coroa, uma 
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presença, uma força. Alguns momentos depois, minha coluna acusou o R. 
Vislumbrei (de olhos fechados) cores, vultos, mas, principalmente flores, 
as mais diversas flores que se abriam. Também, vi figuras orientais, como 
se fossem budas, vindo em direção ao terceiro olho. Essa mesma "visão" 
eu tivera na iniciação para o segundo nível, que foi presencial, ministrada 
pela Mestre Reiki M.A. Na época, eu achava difícil que voltasse a 
acontecer. Mas aconteceu. 

Depois, quando comecei a auto-aplicação, sempre de olhos 
fechados, mais flores continuaram a aparecer, como se estivesse vendo 
slides. 

A casa ficou tão energizada, que minha esposa, que estava em outro 
aposento descansando, sentiu tamanha paz de espírito que caiu no sono 
por momentos, e, em seu breve sonho, penetrou em uma casa grande, com 
colunas modernas, passou por diversos aposentos, chegou  a um pátio, ao 
fundo do qual havia um casal em frente a um pequeno rio ou pequena 
cachoeira. Estavam de costas para ela, e a mulher vestia azul. Ela acredita 
que foi um contato. 

F.B. 
 
Amado Mestre, 
Agradeço a iniciação ao nível I do Reiki. 
Como costumo dizer, e por ser isso que ocorre, sou cego, surdo e 

insensível...nunca consigo ouvir o que outros ouvem (nem outras coisas), 
nem ver o que outros vêem (nem coisa alguma), nem tampouco sentir o que 
outros sentem...assim deve ter que ser, apesar de não compreender o 
porquê (talvez não tenha chegado a minha altura de 
compreender).Durante esta iniciação senti um formigueiro e aquecimento 
no centro das palmas das mãos; senti um ar fresco no meu peito; senti uma 
impressão na minha nuca... 

Fui de imediato fazer auto-Reiki...mas adormeci quando estava, se 
bem me recordo (zzzzz), na posição ao nível do terceiro chacra... 

Agradeço a sua disponibilidade; 
Agradeço a dádiva que compartilhou comigo. 
Muito obrigado 

O.E. 
 
Amados Irmãos de jornada, 
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Agradeço imensamente por ter sido abençoada, por mais essa forma 
de amor. Primeiramente quero agradecer aos Mestres que tornaram 
possível a iniciação e a todos aqueles que estiveram envolvidos nela. 

Que o Amor e a Compreensão estejam presentes em nossas jornadas 
e que possamos com ela, deixar o Universo mais  feliz. 

Ao se aproximar do horário da iniciação, acendi uma vela violeta e 
um incenso. Fiz algumas orações. Agradeci pela oportunidade de ser 
iniciada 

Várias sensações físicas ocorreram simultaneamente por todo corpo, 
mas pude sentir mais intensamente principalmente nas mãos, nos pés. Em 
determinados momentos estava difícil conseguir manter-me concentrada, 
então senti que devia orar e assim o fiz. Me senti  calma, serena e leve. 
Mãos instantaneamente quentes e a sensação de leveza, mantive-me assim 
cerca de 45 minutos, perdi a noção do tempo, depois agradeci a 
oportunidade e fiz uma auto-aplicação e dormi profundamente, pois em 
Portugal já era meia-noite (quase).  

Muito obrigado a todos que tornaram possível este momento tão 
especial. 

Fiquem na Paz e na Luz, com a Luz 
Jinhos 

C.C. 
 
Amado Mestre, 
Comecei minha preparação às 19.30, em ponto. Tenho que lhe 

confessar que não consigo entrar em transe, nem ver tudo o que as pessoas 
vêem, mas senti a energia maravilhosa fluindo pelo meu corpo e, de 
repente, visualizei o mundo e todas as pessoas que me pedem Reiki diante 
de mim, cheias de luz e eu fazendo a aplicação. A um certo momento o 
calor era intenso, mas não desagradável, a energia fluía junto com todos 
os símbolos, cada um numa cor, mudando a cada troca e se transformando 
em dourado. 

Como sempre acontece, ganhei uma espada e uma cruz dentro de 
uma caixa e senti um peso de alguém sentado no puf onde estavam as 
minhas pernas (infelizmente não consegui mantê-las no chão o tempo todo, 
a fibro está atacadissima). Não perguntei nada, mas senti um excelente 
vibração.  

O que mais me intrigou foi uma voz suave me assoprando: não tenha 
medo, estou com você, eu sou Evie (acho que se escreve assim, porque a 
pronuncia é Ivie). Desconheço quem seja, desconheço se existe, 
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desconheço se o nome real é este, mas não importa, pois a seguir me senti 
amparada pelo meu Divino Mestre, sempre Ele, e relaxei até às 21.30, 
quando meu marido chegou da casa de sua mãe e me tirou do "sono dos 
justos". 

Obrigada, Mestre João, por este presente lindo no Dia das Mães e 
por todos os lindos presentes que nos envia sempre. 

Abraços de luz, 
S.S. 

 
Querido e muito querido amigo e mestre reikiano João, agradeço a 

Deus na sua pessoa. Estou muito feliz por ter me tornado reikiana nível III, 
Usui, Tibetano e Kahuna, dádiva esta que Deus permitiu através de vossas 
mãos e das mãos de Deus. Gostaria de descrever como me senti durante a 
iniciação e deixo a seu dispor se quiser divulgar em nosso grupo. 

Fiz todas as etapas que indicastes e pouco depois do início senti 
nitidamente a chegada dos mestres cósmicos ao meu redor, como meia lua, 
nas minhas costas, não sei dizer quantos eram, mas eram muitos, estavam 
de túnica branca e depois os via de túnica bege bem clarinha. No primeiro 
momento ficaram em pé e com as mãos sobre minha cabeça, depois de 
certo tempo se ajoelharam, mas o braços continuaram esticados com as 
mãos sobre minha cabeça, passado um tempinho maior, alguns se 
levantaram, enquanto os outros continuaram ajoelhados e com as mãos 
sobre minha cabeça, os que ficaram em pé permaneceram com mãos 
posicionadas sobre minha cabeça (coronário) também , onde os dedos 
deles quase se tocavam e acima das mãos dos mestres que estavam em pé e 
com as mãos posicionadas sobre minha cabeça, a mão direita de Deus 
posicionou-se sobre as mãos dos mestres cósmicos que estavam em pé e 
assim ficaram até o final da iniciação. Mais para o final da iniciação, senti 
forte pressão sobre as palmas das mãos e depois de algum tempo a 
pressão foi diminuindo e surgiu de minhas mãos raios intensos, muito 
intensos que saiam das mesmas, senti o quanto é forte e poderosa a 
energia das mãos de um reikiano III. Nunca mais esquecerei esta 
iniciação. Aliás em cada iniciação senti de forma diferente, porém está foi 
permitido ver como é realizada a iniciação no mundo cósmico. João....é 
Santo. Ah...No primeiro momento em que eles estavam em pé, ao iniciar a 
Ave Maria, foi quando se ajoelharam e senti nitidamente o respeito a 
Maria Santíssima e ao rezar o Pai-Nosso, os mestres ajoelhados baixaram 
mais a cabeça em sinal de alto respeito e louvor. Mais uma vez agradeço a 
Deus na sua pessoa. 
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Muito mais que meu mestre reikiano, és meu grande amigo. 
GRANDE ABRAÇO.  

M.L. 
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A GRANDE INVOCAÇÃO (Versão Longa) 
 
Que as Forças de Luz tragam a iluminação à humanidade, 
Que o Espírito da Paz se faça presente em toda parte, 
Que os homens de boa vontade de todos os lugares 

possam se unir num espírito de cooperação, 
Que o perdão de todos os homens 
Seja a linha mestra desta época, 
Que o poder atenda aos esforços dos Grandes. 
Assim seja, e ajude-nos a fazer a nossa parte. 
 
Que os Senhores da Libertação fluam, 
Que tragam auxílio aos filhos dos homens 
Que o Cavaleiro do Lugar Oculto apareça, 
E, ao chegar, salve. 
Venha ó Poderoso, 
 
Que as almas dos homens acordem para a Luz, 
Que eles se unam na mesma intenção, 
Que a ordem do Senhor possa se cumprir, 
É chegado o fim do infortúnio! 
Venha, ó Poderoso, 
Agora chegou a hora de a Força Salvadora atuar. 
Que ela possa se estender por toda a parte, ó Poderoso. 
 
Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte 
Possam cumprir o propósito daquele que há de vir. 
A vontade de salvar está aqui, 
O amor para continuar o trabalho está em todo lugar, 
A ajuda ativa de todos aqueles que conhecem a verdade 

também está aqui, 
Venha, ó Poderoso, e funda os três. 
 
Construa uma grande muralha de proteção, 
O domínio do mal tem de terminar. 
Do ponto de Luz na Mente de Deus 
Que a Luz se irradie para a mente dos homens. 
Deixe que a luz desça sobre a terra. 
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Do ponto de Amor no Coração de Deus 
Que o Amor se irradie para o coração dos homens. 
Que o Cristo retorne à terra 
 
Do centro em que a Vontade de Deus é conhecida 
Que o propósito oriente a pequena vontade dos homens- 
O propósito que os Mestres conhecem e a que servem. 
 
Do centro do que chamamos de raça de homens 
Que o Plano de Amor e de Luz se realize, 
E possa ele selar a porta onde o mal habita. 
Que a Luz, o Amor, e o Poder restabeleçam o Plano na terra. 
BAILEY, Alice – The Externalization of the Hierarchy  



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
403

CÍRCULO DE ENERGIA 
 
O Círculo de Energia é uma forma que 

encontramos de compartilhar essa dádiva com nossos 
semelhantes, é um serviço gratuito e não acarreta  
dívida de qualquer espécie, também  não implica em 
vínculo com o Projeto Re.Vital(iz)Ação. Ele é ativado, 
diariamente, em quatro horários: 

 
às 7:00h às 13:00h às 20:00h às 23:00h 

 
Você deverá, no horário escolhido, recolher-se por 

ao menos 10min com o propósito de integrar-se à 
Energia Cósmica e permitir que ela atue mais 
intensamente em seu benefício.  

 
Se você deseja participar mais ativamente de seu 

tratamento e alcançar resultados mais amplos. proceda da 
seguinte forma:  

 
• Coloque-se em estado de abertura e recepção. 
• Mentalize a intenção de sintonizar-se com todas as 

pessoas e grupos que estejam neste momento canalizando a 
Energia Cósmica. 

• Permaneça em silêncio (ou se preferir, coloque uma 
música suave), focalizando apenas esse momento, sem 
preocupar-se com nada mais. 

• Se desejar, poderá auxiliar o processo focalizando sua 
respiração. Faça respirações abdominais (ao inspirar você 
expande seu abdômen, ao exalar o contrai), focalize cada etapa 
de sua respiração. Você, inspira, retém, exala, retém... 

• Por aproximadamente 5 minutos, ao inspirar imagine 
uma luz dourada entrando pelo topo de sua cabeça, 
impregnando todo o seu ser... ao exalar visualize ou imagine 
toda a energia estagnada sendo eliminada (você poderá 
imaginá-la como uma nuvem de fumaça escura que está sendo 
eliminada) 

• Por mais 5 minutos, continue imaginando a luz 
dourada impregnando seu ser, porém ao reter, imagine-a 
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expandindo-se, expandindo-se cada vez mais a cada 
respiração, ao exalar ela espalha-se por todo o seu corpo 
impregnado cada célula, órgão e sistema, em todos os níveis, 
físico, emocional, mental e espiritual... 

• Nos próximos 5 minutos apenas observe-se, sem 
preocupar-se com nada. Permita que a energia atue conforme a 
sua necessidade. Entregue-se à Sabedoria Cósmica, do Deus 
de sua devoção... 

• Agradeça ao Deus de sua devoção pela energia 
recebida. Mentalize-se inteiramente curado(a).  

• Lembre-se que a nível energético tempo e espaço são 
inexistentes. Você deve mentalizar que a cura acontece neste 
momento, passado e futuro não existem, o presente é a 
eternidade... 

  
 

ENCONTRO PARA REIKIANOS 
 
Conforme exposto no “Círculo da Prática”, a troca 

de energia entre terapeutas é de importância 
fundamental para que vivenciemos plenamente os 
benefícios do Reiki. Desta forma, você poderá beneficiar-
se com essa prática todos os sábados das 15:30 ás 
19:00h 

Como sabemos, em nível energético, tempo/espaço 
são inexistentes, estando em qualquer parte do mundo, 
você poderá participar de nosso encontro. 

Para isso, basta que você dedique 20 minutos de 
seu tempo neste horário (entre 15:30 e 19:30h de 
sábado). 10 minutos para enviar e 10 minutos para 
receber energia. 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
405

SUGESTÃO: 
 
Para enviar 
 
• Sente-se confortavelmente, faça respirações 

abdominais (ao inspirar expanda o seu abdômen e ao 
exalar o contraia). 

• Repouse suas mãos sobre suas coxas, com as 
palmas para cima. 

• Focalize apenas esse momento. 
• Ative a energia através do símbolo ou apenas 

mentalize a intenção de canalizá-la. 
• Mentalize uma luz dourada impregnando todo o 

ambiente. 
• Mentalize a intenção de integrar-se ao encontro 

de reikianos do Projeto Re.Vital(iz)Ação. 
• Ao inspirar, você absorve essa energia pelo seu 

coronário, ela impregna todo seu ser, e todos os níveis. 
• Ao exalar ela é projetada através de seu cardíaco 

e suas mãos para todos os colegas que participam deste 
encontro. 

• Permaneça 10 minutos compartilhando essa 
dádiva. 

 
Para Receber 
 
• Deite-se confortavelmente, faça respirações 

abdominais (ao inspirar expanda o seu abdômen e ao 
exalar o contraia). 

• Relaxe inteiramente. 
• Focalize apenas esse momento. 
• Mentalize uma luz dourada impregnando todo o 

ambiente. 
• Mentalize a intenção de integrar-se ao encontro 

de reikianos do Projeto Re.Vital(iz)Ação. 
• Mentalize raios de energia dourada, vindos de 

todas as direções. 
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• Ao inspirar, você absorve essa energia pelo seu 
coronário, ela impregna todo seu ser, e todos os níveis. 

• Ao exalar toda energia estagnada, todo estresse 
acumulado é eliminado. 

• Permaneça aberto(a), receptivo(a) e permita que 
a energia atue conforme sua necessidade e 
merecimento. 

• Permaneça 10 minutos recebendo esta dádiva. 
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CONTRIBUIÇÃO PARA A ELEVAÇÃO DO PADRÃO 
VIBRATÓRIO DO PLANETA 

 
Reikianos do mundo todo contribuem para a 

elevação do padrão vibratório do Planeta, todo domingo 
às 18h, o Projeto Re.Vital(iz)Ação também participa 
deste serviço. 

Se você deseja contribuir, serás bem vindo(a). 
Se você é sintonizado(a) em algum sistema de 

canalização de energia cósmica, poderá contribuir como 
canal da mesma. 

Se você não é sintonizado(a), mas mesmo assim, 
deseja contribuir, poderá fazê-lo integrando-se ao grupo 
e projetando seu amor. 

 
SUGESTÃO: 
 
• Harmonize o seu ambiente com as técnicas que 

costumas utilizar.  
• Dedique cinco minutos a você... utilize sua 

técnica de centramento habitual. 
 
• Com sua consciência expandida e inteiramente 

centrado(a) integre-se ao ambiente, mentalize a intenção 
de integrar-se à energia de pessoas e grupos que 
estejam, neste momento, participando deste encontro .  

• Unimos nossas energias, formando um só 
corpo, para que a vibração do trabalho possa expandir-
se e atingir os objetivos almejados.  

• Visualizamos ou imaginamos, uma esfera de 
energia dourada manifestando-se no centro da sala (ou 
ambiente em que é realizada esta técnica).  

• Procuramos sentir ao máximo nossos corações 
unidos e a energia do ambiente nos envolvendo... O 
fluxo de energia se intensifica cada vez mais (1)  

• Estamos todos em volta da esfera formando um 
grande círculo. - Ativamos a Energia Cósmica através do 
símbolo que utilizamos, ou simplesmente, mentalizamos 
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que a energia que canalizamos, ou nosso amor, sejam 
enviados para abastecer a esfera...  

• Projetamos a energia em direção ao Cosmos 
para que se forme uma chuva de energia que irá 
impregnar nosso amado planeta TERRA e todo os reinos 
e dimensões que a necessitarem, elevado assim, seu 
padrão vibratório. 

• Permanecemos contribuindo, amorosamente, 
em devoção e entrega, por aproximadamente 10min.  

• Permanecemos abertos para que, também, 
possamos receber as dádivas que merecermos e para 
recebermos as instruções que forem necessárias...  

• Quando sentirmos que é hora de retornar, 
agradecemos a oportunidade de participar do "serviço", 
fazemos uma respiração profunda e... lentamente... 
retornamos à nossa consciência objetiva. 

• Esfregue as mãos e lave-as, preferencialmente 
até os cotovelos. 

   
  (1)Se você desejar, você poderá invocar o auxílio e 

orientação das Hierarquias Planetária e Cósmica e a 
conexão com os Centros Energéticos Planetários e 
Galácticos ou dos Seres de Luz em que acredita ou Deus 
de sua devoção...  
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PROJETO RE.VITAL(IZ)AÇÃO 
  

Revitalização: vitalizar de novo - fazer revigorar - tornar a 

insuflar vida em 

Re: de novo, novamente, outra vez. 

Vital: que se refere à vida, diz-se do que é relacionado com a 

vida, próprio para conservar a vida, essencial, fundamental, de 

capital importância, que dá força, fortificante. 

Ação: modo de atuar, tudo o que se faz, resultado de uma 

força, movimento, atividade, energia, acontecimento. 

  

Na metodologia de Ki Mon Ka: 

  

Re: reconexão, renascimento, restauração, religação, 

reestruturação. 

Vital: consciência da energia vital e de todos os níveis de 

nosso ser, nossa essência, a fonte. 

I:interior, interno 

Z: zen,virtude 

Ação: movimento em direção ao nosso objetivo, participação 

consciente do processo de transformação. 

 

Re.Vital(iz)Ação 

Movimento de re-conexão com nossa força essencial de vida 

através da energia cósmica. 
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Projeto Re.Vital(iz)Ação 
é uma jornada em busca da consciência que 
nos possibilita manifestar essa força (energia) 
que está, muitas vezes, escondida no fundo de 
nosso ser.  Para isso, ele oferece várias 
ferramentas/caminhos para essa 
manifestação, através das diversas terapias 
holísticas oferecidas. Somos essencialmente 
saudáveis e essa saúde é inerente à todos nós, 

necessitamos apenas nos colocar em abertura para que ela se 
mostre e venha à superfície. 
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Objetivo 
 
“O aprendizado só terá valor se o compartilharmos. 

Compartilhar nosso aprendizado nos possibilita ampliá-lo 
constantemente”. 

 
Possibilitar que todas as pessoas que estejam abertas, 

tenham acesso à essas práticas de terapias holísticas através de 
atendimentos e/ou aprendizado. 

 
Proporcionar a EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA para que 

possamos não apenas enxergar, mas também VER a VIDA e todo o 
nosso potencial CRIATIVO e TRANSFORMADOR. 

 
Desenvolver a auto-estima, o amor, a valorização, a confiança, 

a consciência – de estar presente “integralmente” em cada momento. 
Amplificar a percepção e sensibilidade – para que possamos 

compreender o que ocorre dentro, fora e através de nós. 
Reconhecer o potencial interior – que nos possibilita 

transformar qualquer situação. 
Desenvolver a Consciência de Grupo. Para que possamos nos 

harmonizar com os grupos que fazem parte nossa vida (família, 
trabalho, estudo, espiritualidade, etc.) 

 
“A harmonia é uma atitude de não resistência, deve ser 

como a água, ela se adapta à vasilha que a contém, toma a 
forma de um copo, garrafa ou cubo de gelo, não tem forma 
própria, e como não necessita afirmar-se, convencer-se de que é 
água, não entra em conflito”.   

 
Objetivo específico: 
 
Possibilitar a re-conexão com o equilíbrio e harmonia em 

níveis físico, emocional, mental e espiritual através da Canalização 
de Energia Cósmica e Vivências. Promovendo a Expansão da 
Consciência. 
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Esclarecimentos 
 
O Projeto Re.Vital(iz)Ação faz parte do Projeto PORTAL 

PARA HARMONIA e o objetivo principal é a difusão do Ki Mon Ka. 
 
Embora a difusão do Ki Mon Ka seja o objetivo principal. 

Todas as atividades que realizamos estarão disponíveis através 
deste projeto. 

 
Além do Ki Mon Ka, estão disponíveis Reiki Sistema 

Ocidental, Reiki Sistema Tradicional Japonês, Contemplação, 
Meditação. . 

 
A maioria das atividades poderão ser realizadas à distância, 

porém, sempre que possível incentivaremos atividades presenciais. 
Estamos abertos à levá-las até você onde estiver. 
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Atividades Propostas 
 

 

 
 
Cursos de Iniciação ao método Ki Mon Ka de 

Transformação Interior 
Encontro com duração de 4h a 7 dias onde ensino os primeiros 

movimentos e ferramentas deste método de canalização de energia 
cósmica e transformação interior. Durante o encontro, os 
participantes recebem ao menos 1 Reiju e podem sintonizar-se com 
ao menos mais 31 Reijus. 

 
Terapia Holística individual ou em Grupos 
Terapias com canalização de energia cósmica em que o 

terapeuta serve de canal para que o(s) receptor(es) possa(m) 
reconectar-se com o poder curativo interior, manifestando harmonia 
e equilíbrio. Duração de 40min a 1:15h. 
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Grupos de Transformação Interior através de 
Contemplação/Meditação e Canalização de Energia Cósmica 

Práticas de vivências, utilizando a meditação e canalização de 
energia cósmica, onde compartilhamos parte de nosso aprendizado 
apresentando técnicas que possibilitam uma transformação interior. 
Duração 12h (finais de semana ou encontros de 2h)  

 
Palestras 
Encontros onde compartilho parte de meu aprendizado em 

todas as áreas que conheço. A cada encontro os participantes são 
convidados e receberem um Reiju que possibilita que eles possam 
canalizar a energia cósmica para elevar seu padrão vibratório. 
Duração 2h 

 
Encontros para Contemplação ou Meditação 
Encontros de 2h para iniciação à prática de contemplação e 

meditação e troca de experiências. 
 
Encontros para Canalização de Energia Cósmica 
Encontros para partilha de energia cósmica. Tanto para 

pessoas sintonizadas com a canalização de energia cósmica (para 
praticar e compartilhar experiências) como para pessoas não 
sintonizadas (para beneficiarem-se com a energia cósmica como 
receptores). 
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Vivências de Conscientização 
Encontros para vivências com o objetivo de desenvolver nossa 

consciência. Quando estamos conscientes de nossos movimentos 
internos e externos, ampliamos nossa percepção e sensibilidade, 
possibilitado que tenhamos uma compreensão mais ampla e clara 
do que ocorre dentro, fora e através de nós. Duração indefinida 

 
Práticas junto à Natureza 
Encontros junto à natureza para nos beneficiarmos com sua 

energia e ao mesmo tempo contribuir com a elevação de seu padrão 
vibratório, compartilhando a energia cósmica e desenvolvendo nosso 
amor incondicional. Durante esses encontros amplificamos nossos 
sentidos. Duração indefinida 

 
Atividades para Empresas e demais Entidades 
Com o objetivo de elevar o padrão vibratório da empresa e da 

equipe, assim como desenvolver a consciência de grupo 
amplificando a harmonia são propostas três modalidades: 

 
Prática em grupo: Preferencialmente com duração de 2h. 
Encontro onde compartilho parte de meu aprendizado, 

ensinando técnicas de harmonização e elevação do padrão 
vibratório. Desenvolvendo a disciplina, o comprometimento, o amor 
(próprio e para com os outros), a determinação e expandindo a 
consciência. 

A cada encontro será oferecido um Reiju aos participantes. 
 
Prática Individual: Duração de 25 a 40min. 
Prática de canalização de energia cósmica através de diversos 

movimentos. Meditação conduzida, toques suaves, percussão, 
deslizamentos, estimulação energética, vivências, etc... 

 
Prática em Grupo seguida da Prática Individual: 
Para que possamos obter um resultado mais amplo, o ideal é 

integramos essas duas modalidades. Preferencialmente 3 dias 
seguidos. Assim temos a possibilidade de ensinar um bom número 
de movimentos/técnicas para que possam ser utilizados 
diariamente pela equipe. 
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Cursos: 
Ki Mon Ka, Reiki Sistema Ocidental, Reiki Sistema Tradicional 

Japonês, Contemplação, Meditação. 
 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
417

 
Como participar 
 
Nossas atividades são adaptáveis a qualquer espaço interno 

ou externo. 
Podem ser realizadas em um salão, uma salinha, pátio, ou 

junto à natureza (praia, parque, mata, montanha...). 
Está acessível à qualquer pessoa, independente de idade, 

sexo, conhecimento intelectual ou estado saúde. 
O número máximo de participantes dependerá do espaço 

oferecido. Não há um número mínimo. 
No local deverá estar disponível: macas, esteiras, cangas, 

colchonetes, almofadas ou toalhas... (se não houver essa 
disponibilidade os participantes deverão trazer um desses 
elementos) 

A preparação e limpeza do espaço é responsabilidade do 
organizador do evento*. 

 
*Se você deseja levar nossas atividades para sua cidade, 

contate-nos. Será um prazer compartilhar nosso aprendizado. 
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Quanto custa 
 
O investimento para as atividades presenciais e/ou à 

distância realizadas pelo Projeto Re.Vital(iz)Ação é uma 
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA – Nossas  atividades estarão 
disponíveis a todas as pessoas. E cada uma pagará por elas o que 
puder. Tanto atendimentos como cursos. 

 
A razão desta nossa escolha é possibilitar que todos tenham 

acesso a elas. Independente de sua disponibilidade financeira. 
 
Nas atividades presenciais, o organizador deverá se 

encarregar de nosso transporte e estadia. 
 
Toda a Renda Arrecadada em nossas atividades é 

direcionada a manutenção do projeto, assim como a aquisição 
dos equipamentos que necessitamos para melhorar cada vez 
mais a qualidade do trabalho e materiais. 

 
Para atividades à distância, a contribuição poderá ser 

realizada através de depósito bancário: 
 
CAIXA (Caixa Econômica Federal) 
João Eduardo I Fialho 
Agencia 0503 
Conta Poupança 013 00078531-4 
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SÍMBOLOS CÓSMICOS 
 
 

 
HON SHA ZE SHO NEN 
HON SHA ZE SHO NEN 
HON SHA ZE SHO NEN 

 

 
SEI HE KI 
SEI HE KI 
SEI HE KI 

 

 
CHOKU REI 
CHOKU REI 
CHOKU REI 
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DAI KOO MYO 
DAI KOO MYO 
DAI KOO MYO 

 

 
DAI KOO MYO 
DAI KOO MYO 
DAI KOO MYO 

 
SERPENTE DE FOGO 
SERPENTE DE FOGO 
SERPENTE DE FOGO 

 
LA HANNA NAI 
LA HANNA NAI 
LA HANNA NAI 
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APRENDENDO A TRAÇAR OS SÍMBOLOS DE REIKI  (Lúdico) 
 
CHOKU REI 
 

 

 

- Trace um “L” - invertido 

 
- Trace uma espiral 

 
SEI HE KI 
 

 

 
- Trace um “<”  

 
- Trace um “5” 

 

- Trace um “)”  

 
- Trace dois “)” - menores 

 

- Ou desenhe o topo da 
cabeça de um sapo (inclinado) 
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HON SHA ZE SHO NEN 
 

 

 

- Trace uma cruz, começando 
pela horizontal 
- Trace um “A” - de formas 
arredondadas 

 
- Trace um “j” - minúsculo, 
fechado 

 - Trace um “A” - quadrado 

 
- Trace um “F” - quadrado com 
um traço duplo 

 
- Trace um “A” - de formas 
triangulares 

 - Trace um “J” - maiúsculo 

 

- Trace uma “barra invertida” e 
um “parênteses” 
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DAI KOO MYO 
 

 

 
Comece com um “traço” - 
horizontal 

 
Trace um “y” - invertido 

 Outro “traço” - horizontal 

 

Lembra-se do tempo de 
criança? Desenhe um 
bonequinho sem cabeça, com a 
perninha torta - comece pelo 
tronco, braço esquerdo, braço 
direito, perna esquerda e perna 
direita -  

 

Trace um “A” – quadrado- . 
Atentes para a ordem dos 
traços, o traço 10 é de cima 
para baixo. 

 Feche o “A” 

 
Trace um “U” - 
quadrado/invertido 

 
Trace um “Z” com um “rabinho” 
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DAI KOO MYO “Tibetano” 
 

 

 

Trace um “6” - aberto 

 

Desenhe uma “meia-lua” - 
inclinada 

 Trace um “(“ - invertido 

 
Desenhe um “raio” 
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SERPENTE DE FOGO 
 

 

 

 
 

Trace um “(“ - invertido 

 

Desenhe o corpo sinuoso da 
“Serpente” terminando em 
uma espiral. 

 
LA HANNA NAI 
 

 

 

 Duas linhas horizontais 
paralelas  

 

Duas linhas verticais 
paralelas 

 

Duas linhas inclinadas (` 
´) 

 

Duas linhas inclinadas (´ 
`) 

 



REIKI - SISTEMA OCIDENTAL “Sagrado – Sem Segredos” 
 

 

          VARNO Mestre em Reiki  
 
428

 
MENSAGEM FINAL 

 
A cada nível em que você é Iniciado, você acessa ferramentas 

de valor inestimável. Independente de suas escolhas, elas estarão 
sempre disponíveis. Há a possibilidade de você servir de canal para 
que novos agentes da regeneração planetária e cósmica se 
manifestem. Mas isso, também, você deve sentir internamente. A 
escolha é sua. 

 
Como nos demais níveis, potencial acessado é ilimitado. É 

apenas o começo do aprendizado. Conforme sua abertura, sua 
entrega, sua dedicação, novas possibilidades se descortinarão.  O 
Reiki está vivo, está em constante evolução, há muito a se 
manifestar. Não limite-se às técnicas ensinadas, permita que sua 
intuição flua. Siga o fluxo da energia, ela tem muito a lhe ensinar. 

Desenvolva sua percepção, medite com a energia, conheça-a 
intimamente. Sinta como ela se comunica com você. Essa percepção 
será especialmente importante para quem decidir-se a fazer uso deste 
conhecimento, transmitindo o ensinamento desta maravilhosa arte de 
amor, transformação e cura1. 

Trabalhe muito com essa energia, pratique as técnicas de 
Iniciações, esteja inteiramente seguro de que está pronto para 
começar a realizar seminários de Reiki. Sinta internamente se é isso 
mesmo que deseja. Reflita sobre a responsabilidade que 
acompanhará essa escolha. 

Cada vez mais o Reiki beneficia um maior número de pessoas. 
Muitos profissionais da área de saúde estão utilizando o Reiki 

como complemento aos tratamentos convencionais e os resultados 
são surpreendentes. A doença está sendo vista com outros olhos e a 
forma de nos relacionarmos com ela também. Ela passa a ser tratada 
de forma amorosa e esse amor proporciona uma transformação 
interior e possibilita que a cura1 se manifeste. 

Sempre que possível, alie a Meditação ao Reiki. Os resultados 
dessas práticas são fantásticos. Um permitirá uma maior 
compreensão do outro, assim como, uma maior conexão. 

 
Permita que a prática torne-se um hábito diário, seja você um 

terapeuta, um mestre ou não. Esteja aberto e receptivo durante cada 
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uma dessas práticas para que o aprendizado se manifeste. Você então 
descobrirá, que o Reiki será seu Mestre. 

 
Este não é o final da jornada, é o início de um novo ciclo. 
 
Agradeço a você mais essa oportunidade de 

compartilhar meu aprendizado e espero que ele lhe seja 
útil. Estarei sempre à disposição para qualquer dúvida, 
se não conhecer a resposta, a buscaremos juntos. 

 
Tenhas uma existência impregnada de luz, energia, 

amor e paz. 
 
Obs: O Universo é sábio e generoso. Se alguém chegar a você 

solicitando um tratamento ou ser Iniciado, é porque você deve ser o 
canal para que isto se manifeste. Não cabe a você julgar se a pessoa 
está pronta ou não. No momento em que isto acontece, você desperta 
um potencial que será utilizado no momento certo. 

Enquanto o mestre não estiver pronto, pode anunciar cursos de 
quaisquer formas e não aparecerão alunos. No momento em que ele 
estiver pronto, mesmo sem divulgá-lo, o Universo lhe enviará alunos. 
Este então, é o momento certo de começar a ensinar. 

 
Este livro, os áudios e vídeos estão a sua disposição, podes 

usá-los como material até que elabores os teus. Será um prazer 
contribuir com tua jornada. 

 
Varno 

Mestre em Reiki 
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CONTATOS 
 

VARNO – Autor 
Instrutor de Terapias Holísticas: Ki Mon Ka, Reiki Sistema Ocidental, Reiki 

Sistema Tradicional Japonês e Meditação 

 
Projeto Re.Vital(iz)Ação 

varno.kmk@gmail.com 
My Space: http://varno-kimonka.spaces.live.com/ 

Grupo de discussão: 
http://br.groups.yahoo.com/group/ouvir_o_fogo_do_espirito 

HD Virtual: 
http://cid-79bcd44cc475345d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public 

Celular: 5181779291 
HTC para torpedos: 5581319530 

TWITTER: www.twitter.com/varnokmk 
 
 

WERA HANNA – Modelo 
Instrutora de Terapias Holísticas: Reiki Usui, Tibetano e Kahuna, Karuna Ki, 

Angel Flame Reiki, Violet Flame Reiki, Reiki Usui Shiki Ryoho 
veragasparoni@hotmail.com 

Tel: 51 30240776 
Cel: 51 91154803 

ORKUT 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl=pv&uid=3748281710797634505 

SITE 
http://sites.google.com/site/projetoreikienergiacosmica/ 

 

ROSÂNGELA PRAHLADA – Modelo 
Instrutora de Terapias Holísticas: Reiki Usui, Tibetano e Kahuna, Karuna Ki, 

Tarot, Cartas Ciganas 
roprahlada@gmail.com 

Cel: 51 81548087 
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