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O Jikiden 
Reiki 
é a arte de cura natu-
ral com simplicidade, 
sem exibicionismos 
nem misturas com 
outros sistemas oci-
dentais, até porque 
a cultura japonesa é 
minimalista e centra-
da na eficiência. 
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Jikiden Reiki

A Arte de Cura com 
Simplicidade

Jikiden Reiki tem origem nas técnicas ensinadas por Suchiro Hayashi Sensei, médico da ma-
rinha japonesa e entusiasta do Reiki, divulgando-o por muitos locais no Japão. Foi o único 
aluno que teve permissão de Mikao Usui, ainda em vida, para formar o seu próprio dojo 
(1925), e a sua esposa teve a missão de continuar a sua atividade, após a sua morte em  

1940 – dojo Hayashi Reiki kenkyukai.

No Japão, tudo o que o pro-
fessor ensina não se altera. Por 
isso, todo o conhecimento sobre 
o Reiki aprendido por Hayashi 
Sensei de Mikao Usui, jamais foi 
alterado, assim como o conheci-

mento aprendido pela Chiyoko 
Yamaguchi Sensei de Hayashi 
Sensei, e pelo seu filho Tadao 
Yamaguchi Sensei de sua mãe, 
também nunca foram alterados. 
Por esta razão, o esforço e rigor 

do Instituto de Jikiden Reiki não 
permitir que as suas práticas  
e ensinamentos sejam alterados, 
tem a sua fundamentação. Por 
esta razão, o esforço e rigor do 
Instituto de Jikiden Reiki em 

não permitir que as suas práticas  
e ensinamentos sejam altera-
das tem a sua fundamentação. 
Na cultura japonesa, tudo o 
que está perfeito e funciona 
não se altera, não só por uma 



questão de respeito para com  
o professor, mas também com a 
cadeia energética que lhe antece-
de. Desta forma, o Jikiden Reiki 
que chega até nós, é o Reiki mais 
precioso na sua essência original, 
que até à época atual se consegue 
ter acesso.

RESULTADOS 
EFICAZES

Não existem remédios para 
o sofrimento psicológico, mas 
o Jikiden Reiki possui uma fer-
ramenta só para este estado de 
alma que interfere na energia do 
corpo, afeta as defesas do sistema 
imunitário e o estado de saúde 
da pessoa. Muitos ficam surpre-
sos com os resultados e, mesmo 
que a pessoa não acredite, a cura 
não depende do acreditar do 
recetor. Ela verifica-se, indepen-
dentemente das crenças pessoais  
ou religiosas. É de admirar que 
no século passado, Mikao Usui 
tenha realizado esta descober-
ta, sem explicação científica ou 
religiosa, e que Imperadores do 
Japão a tenham aceite! Muitos 
perguntam por que esta arte de 
cura natural nasceu no Japão, 

mas a resposta é muito simples: 
ela tem bases na cultura ancestral 
japonesa – o Xintoísmo. Esta 
crença do poder de cura através 
da natureza sempre existiu no 
Japão, enquanto noutras culturas 
ela foi desaparecendo e misturada 
com outras civilizações. Enquanto 
o Japão esteve fechado durante 
séculos à influência externa, exce-
to aos portugueses que entraram 
pela província de Kagoshima em 
1543 e expulsos em 1592, o Oci-
dente sofria inúmeras influências: 
primeiro, através de diferentes 
civilizações do Médio Oriente  
e mediterrâneo, e posteriormente 
de outras culturas através dos 
descobrimentos portugueses  
e espanhóis. Só em 1865 é que  
o Japão voltou a aceitar influência 
externa, quando o Imperador 
Meiji permitiu alguma abertura  
à cultura ocidental.

Atendendo à atualidade, em 
que se procura o mínimo con-
sumo de energia para o máxi-
mo de resultados nos sistemas,  
o Jikiden Reiki faz toda a diferença 
na vida de quem o pratica.

 
(*) www.jikidenreikijapao.com

Arte de cura natural  
 
Na época em que Mikao Usui viveu existiam alguns curado-
res famosos no Japão e o Reiki era uma arte de cura muito 
importante na cultura japonesa, pois a medicina convencio-
nal só entrou oficialmente no Japão após a Segunda Guerra 
Mundial.
Mikao Usui foi incentivado pelo Imperador Meiji a oficia-
lizar o ensino do Reiki, registando-o no sistema de ensi-
no oficial japonês e divulgando-o ativamente no seu país. 
Após quase um século, esta arte de cura natural ainda 
fascina muitos e o Jikiden Reiki, pela sua simplicidade  
e eficácia, tornou-se uma ferramenta preciosa, sobretu-
do para quem trabalha na área da saúde. Muitos profis-
sionais da medicina convencional têm conhecimento so-
bre Jikiden Reiki, sobretudo nos países nórdicos, Canadá  
e Austrália, até porque não interfere com os medicamentos 
ou com as práticas de medicina convencional, coadjuvando o 
doente em recuperação, quer na fase de recobro pós-operató-
rio, quer nas doenças crónicas degenerativas e oncológicas, 
aliviando a dor física e o sofrimento psicológico.

Quem apresentar  
esta revista,  

tem direito a assistir 
GRATUITAMENTE  

à Palestra de Jikiden 
Reiki no dia  

13 de setembro.


