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Uma Introdução pessoal,  
por Jojan Jonker

Caro leitor,

Este é um manual para entender mais sobre Reiki, o que é 
e o que pode significar para ti ter uma vida feliz e em paz. 
É escrito por uma das pessoas mais comprometidas com o 
Reiki em Portugal, João Magalhães. Isto garante que será 
útil para ti e recomendo que continues a lê ‑lo. Obvia mente, 
esperas pelo texto do João. Então o que estou a fazer aqui?

O meu nome é Jojan Jonker, da Holanda, e sou de ambos 
os lados: académico na área de Estudos Religiosos e pra‑
ticante de Reiki. O João honrou ‑me com o pedido de te 
oferecer uma introdução ao Reiki de uma perspetiva mais 
académica, bem como um vislumbre de como eu mesmo 
experiencio o Reiki. Então, como foi que me envolvi no 
Reiki?

Em outubro de 1994 participei num treino de Reiki 1 e a 
aula havia começado há alguns minutos quando olhei para 
o meu mestre (um professor de Reiki é chamado mestre 
de Reiki) e percebi que olhava para o meu próprio futuro. 
Eu tornar ‑me ‑ia num mestre de Reiki! Tudo isso agora 
traz ‑me aqui.

Em 1998 fui iniciado como mestre de Reiki. Na minha 
vida pessoal, o Reiki tornou ‑se na prática espiritual mais 
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importante usada na arte de viver, a arte de convidar a 
felicidade para converter a dor e o sofrimento em tranquili‑
dade e paz de espírito, de ver a vida passar com serenidade,  
de ficar longe do excesso desejando estar num estado de… 
Reiki.

Com o tempo, e com a minha prática diária, quis estu‑
dar cada vez mais as teorias sobre o interior, chamando ‑o 
de dimensões esotéricas do Reiki. Isso levou ‑me ao estudo 
da espiritualidade inter ‑religiosa e a um estudo de douto‑
ramento no campo de Estudos Religiosos sobre o tema da 
transmigração do Reiki do Japão para o Ocidente e como a 
espiritualidade do Reiki se desenvolveu em conformidade. 
Para mim, praticar Reiki e estudá ‑lo de forma académica 
garante a conexão entre a cabeça e o coração, entre a razão 
e o mistério. Em termos japoneses, pode dizer ‑se que é um 
desenvolvimento do kokoro1.

Então, o que é o Reiki?

UMA INTRODUÇÃO AO REIKI

Porque lês este livro? Talvez tenhas ouvido histórias sobre 
os efeitos dos tratamentos de Reiki que te fizeram pensar.  
Talvez ponderes se o Reiki pode oferecer um possível con‑
tacto com o mistério da vida. Talvez estejas à procura de 

1 Mente e coração.
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cura para o corpo, a mente ou o espírito. Ou um pouco de 
tudo isto. Em qualquer caso, espero que encontres respos‑
tas para as tuas perguntas. E não seria incrível se este livro 
pudesse oferecer um começo para responder a todas as tuas 
perguntas? Não seria incrível quando o Reiki se tornasse 
numa forma de viver para ti, para apoiar a tua arte da vida 
que pode ser utilizada para a cura? Bem, vamos descobrir 
então.

No decorrer da vida podes ter arranhões na alma e rachas 
no corpo. Isso geralmente é acompanhado por perguntas 
sobre porquê, porquê eu, o significado da vida, a direção e 
o propósito na vida. Pode haver momentos em que sejas 
menos capaz de lidar com isso e, então, a ajuda seja necessá‑
ria. Fora do próprio círculo social com familiares e amigos, 
o atendimento regular de saúde com, entre outros, um clí‑
nico geral, um psicólogo e o hospital oferece cuidados para 
o corpo, a mente e o espírito. Além disso, há uma infinidade 
de livros de autoajuda em muitas formas e tamanhos e, final‑
mente, existem práticas seculares, religiosas e espirituais, 
que visam dar uma mão na vida. Aqui encontrarás tradições 
e práticas como mindfulness, cristianismo, budismo, ioga, 
zen e Reiki, onde o Reiki é considerado uma modalidade de 
cura alternativa ou complementar. Este livro é sobre Reiki 
e, portanto, surge a pergunta: o que é o Reiki?

A palavra ocidental Reiki é um homónimo para o fenó‑
meno, ou nova espiritualidade, Reiki, para a prática do 
Reiki, para um estado experiencial de ser e para a energia 
vital universal assumida. Portanto, eu uso «Reiki» para 
o fenómeno geral, bem como um estado de ser, «prática 
de Reiki» quando me refiro à prática de Reiki ou praticar 
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Reiki, e «reiki» quando me refiro à suposta energia vital 
universal. Por enquanto não uso a frase «energia reiki» 
porque pode estar associada à energia conforme é enten‑
dida na física. Vamos começar com uma citação genérica 
sobre Reiki.

No sistema de saúde complementar ocidental,  
o Reiki é mais frequentemente considerado uma modalidade 

espiritual não invasiva, originalmente japonesa,  
e é mais conhecido pela prática ritual de imposição  

das mãos para a transmissão de uma suposta energia vital 
universal com o propósito de cura.

A citação acima pode ser a frase de abertura de um artigo 
(científico) ou livro sobre Reiki. Nessa citação, muito é dito 
deixando margem para interpretações e também levanta 
questões. O que é espiritual? O que é imposição de mãos? 
O que é energia vital universal? O que é cura? Sem falar que 
a palavra é originalmente japonesa. Na verdade, o Reiki é 
chamado 臼井霊気療法 (Terapia Reiki Usui). Existe alguma 
influência japonesa? Por último, mas não menos impor‑
tante, o que aconteceu ao Reiki quando se espalhou para 
o Ocidente e para Portugal?

Todas essas perguntas podem ser respondidas de várias 
maneiras. Desde o seu início, em 1922, surgiram centenas 
de interpretações do Reiki que foram expressas em tradições 
únicas a que eu chamo estilos de Reiki. Dentro de um estilo 
pode haver diferenças de opinião sobre o que é o Reiki, 
o que levou a divisões e cismas, aumentando ainda mais o 
número de estilos.
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DE 靈氣 A REIKI

O Reiki teve a sua origem no Japão e foi moldado pelo seu 
fundador, Mikao Usui (1865–1926), em 1922. A expansão 
trouxe o Reiki para o Ocidente (EUA, Havai) na década de 
1930. Um dos alunos de Usui, Chujiro Hayashi (1880–1940), 
ensinou e treinou uma mulher japonesa que vivia no Havai, 
Hawayo Takata (1900–1980), para ser o primeiro mestre de 
Reiki fora do Japão. Desde a década de 1980, o Reiki cresceu 
exponencialmente e parece ter chegado à maioria dos países. 
Eu estimo que existam mais de 10 milhões de praticantes 
de Reiki e centenas de estilos de Reiki em todo o mundo. 
Os estilos conhecidos são Usui Shiki Ryoho, Reiki Jin Kei 
Do, Jikiden Reiki, Karuna Reiki, Komyo Reiki, Rainbow 
Reiki®, Sistema Usui de Cura Natural, Usui Reiki, Usui Reiki  
Ryoho e Reiki «autêntico». Além disso há um número 
desconhecido de mestres de Reiki que não propagam um 
estilo específico de Reiki, mas podem usar um dos termos 
mencionados acima. Também vejo mestres de Reiki que 
selecionam elementos de diferentes estilos de Reiki e os 
fundem com conceitos espirituais ou religiosos de outras 
tradições. Nesse caso, a energia vital universal pode ser 
igualada à energia de Cristo, um conceito ocidentalizado de 
reencarnação pode fazer parte dos ensinamentos, etc. Tudo 
isso torna o Reiki num fenómeno muito fluido no mundo 
de hoje. Essa fluidez ajuda o Reiki a sobreviver em novas 
circunstâncias e situações, como quando é introduzido num 
outro país ou cultura, através de um processo natural de 
adaptação e otimização.
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ESTRUTURA COM COMPONENTES GERAIS

Na grande maioria dos estilos de Reiki pode reconhecer ‑se 
uma estrutura moldada por vários componentes, estando 
internamente em coerência entre si.

Tornas ‑te um praticante de Reiki fazendo: 1) um curso de 
Reiki. Isso ocorre através de 2) uma tradição oral, contendo 
3) a história do Reiki. Nessa tradição, a suposta energia 
universal da vida, 4) reiki, também ocupa o seu lugar. Antes 
de dar o próximo passo, precisas de incorporar um certo 
grau de 5) rendição, que é provavelmente o componente 
mais crucial, embora seja o menos mencionado. Então, 
6) a iniciação do Reiki, o rito de passagem do não ‑Reiki 
para o Reiki, pode ocorrer com sucesso e serás capaz de 
usar este reiki através da 7) imposição de mãos. Também 
receberás 8) cinco princípios do Reiki como uma diretriz 
para uma vida moral e ética. O próximo componente é  
9) a meditação ou a focalização em qualquer forma, como 
por exemplo a meditação Gassho. Num curso de acompa‑
nhamento aprenderás sobre 10) três símbolos e mantras 
do Reiki e como usá ‑los. Eles permitem respetivamente 
que concentres o reiki, dês um tratamento à distância e 
direciones o reiki para a mente. Há uma taxa para cada 
curso, assim como para outros cursos. No entanto, em 
vários estilos de Reiki, a relação e o valor do 11) dinheiro 
é enfatizado, ou mesmo espiritualizado, da perspetiva da 
energia, da transmissão de energia ou da troca de energia.  
Esse aspeto fez com que o Reiki e a sua relação com o 
dinheiro recebessem muita atenção. O Reiki é uma tradi‑
ção de aluno–mestre que remonta ao seu fundador, o que 
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significa que 12) a autoridade espiritual e a hierarquia são 
reconhecíveis no discurso do Reiki. Finalmente, o Reiki 
é uma tradição esotérica. Isso significa que, em parte, 
o conhecimento pode ser transmitido do mestre para o 
aluno, como desenhar e usar um símbolo, mas também 
por outro lado o aluno deve explorar e experimentar como 
fazer funcionar o uso de um símbolo. O mesmo se aplica 
à imposição de mãos. As posições das mãos podem ser 
explicadas e mostradas, mas o reiki «sentir» e «percecionar» 
deve ser realizado pelo próprio aluno.

Cada estilo de Reiki interpreta e expressa esses com‑
ponentes à sua própria maneira e integra ‑os num todo 
internamente consistente, o que torna esse estilo único. 
Por outras palavras, variações de todos os componentes 
podem ser observadas, acompanhadas da sua própria expli‑
cação ou justificativa, como mais ou diferentes símbolos, 
iniciação à distância ou não, significado do dinheiro, dife‑
rença na interpretação do dinheiro traduzido em taxas 
de cursos, diferentes traduções do Princípios do Reiki do 
japonês para qualquer outra língua, os princípios originais 
do japonês em vez de uma tradução, tratamento distante 
para objetos não vivos, etc. Além disso, às vezes podem ser 
reconhecidos outros componentes que podem caraterizar 
especificamente um estilo, por exemplo a recitação de 
mantras budistas, guias, cartas de anjo ou tarot, cristais, 
para citar alguns. E, como já foi mencionado brevemente, 
os conceitos de outras tradições também encontraram o 
seu caminho para as aparências do Reiki, como chakras, 
karma, reencarnação, etc. Um exemplo é o Angelic Reiki, 
onde os anjos são integrados no sistema. Outro exemplo 
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é o Shingon Reiki, que se baseia nas tradições e filosofias 
espirituais japonesas, como o budista esotérico Mikkyō 
密教, o xamanismo, o Shintō, o Shugendō japonês 修験道 
e a magia e hermenêutica ocidental.

ESPAÇO PARA CURAR

Em conversas sobre Reiki costumamos ouvir termos como 
cura, espiritualidade, religião, misticismo, diversidade nos 
estilos de Reiki e energia vital universal. Uma relação entre 
esses termos aparece num espaço interno dentro de ti, por 
meio do qual a cura pode ocorrer.

As práticas seculares, religiosas e espirituais menciona‑
das na introdução visam ajudar os praticantes a procurar 
um futuro positivamente diferente do passado. O objetivo 
é moveres ‑te diretamente para esse futuro ou experimentar 
a cura de qualquer forma nesse futuro. Por outras pala‑
vras, a cura entra em ação quando tu desejas sair do teu 
estado atual para um estado melhor, mais saudável e mais 
equilibrado.

Tal futuro proposto, dependendo da tradição em mãos 
nesta vida, na vida após a morte ou na próxima vida, requer 
a capacidade de imaginar como seria na realidade quando 
tais práticas delinearem um futuro possível. Normalmente, 
tal prática propõe exercícios ou atitudes diante da vida 
por meio dos quais, e nos quais, uma «prática espiritual» 
pode ser reconhecida. Como muitos praticantes de Reiki, 
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eu realmente experimento o Reiki como uma prática 
espiritual.

Artefactos também podem ser usados na prática, em que 
uma pessoa com pensamento racional pode perguntar ‑se 
acerca do uso de símbolos, cristais ou algum tipo de ritual. 
Então, tudo se resume a «acreditar» onde algum tipo de 
entrega é desejável, se não necessário, para que funcione 
e essa crença muitas vezes parece estar ligada a essa ima‑
gem. Em geral ouve ‑se no ambiente do Reiki que o Reiki 
nada tem a ver com religião. No entanto, mais matizes são 
desejáveis em tal sentimento.

A capacidade de imaginar fica nalgum lugar entre os 
factos empíricos num extremo e os conceitos no outro. 
As religiões usam conceitos, como Deus e Céu no cristia‑
nismo, ou reencarnação e karma no budismo, ou Era de 
Aquário nas novas espiritualidades, ou uma energia vital 
subtil no Reiki. Nesse espaço intermédio podem surgir 
questões relacionadas com o sentido da vida, que não são 
respondidas nem por factos empíricos nem por conceitos 
dogmáticos. É neste espaço que as espiritualidades podem 
ser encontradas e outras novas surgem — a capacidade 
de imaginar formas, por assim dizer, uma ponte entre o 
pensamento racional e o religioso. É também neste espaço 
que os homens adquirem uma noção do tempo, não cro‑
nológica mas psicológica, em que a faculdade imaginária 
pode transformar o tempo em futuro. Aqui também reside 
a esperança e, portanto, pode olhar ‑se para as espiritua‑
lidades e as religiões como uma forma de transformar a 
esperança em realidade futura imaginada. Os praticantes 
e crentes em religiões e espiritualidades podem então dizer 
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em tais casos: «Certamente você pode ver ao seu redor que 
isso é verdade. Você sente isso, não é?» Bem, eles fazem, 
mas nem todos o fazem. Em tais casos, acreditar tornou‑
‑se num conhecimento interior que é então expresso como 
verdade ou factos empíricos, mas pode parecer mais um 
dogma religioso. Acontece que as espiritualidades podem 
desenvolver ‑se em direção a conceitos religiosos e então 
congelar em dogmas, ou moverem ‑se em direção a factos 
empíricos a fim de se provar, de se legitimar para o mundo 
exterior como um cuidado regular de saúde.

Ao encerrar esta secção, na sua vida, bem como durante 
a experiência de tais práticas espirituais, os praticantes 
podem ter experiências especiais que mudam as suas vidas 
para sempre, agitando ‑as até ao âmago. Essas experiências 
podem ser caraterizadas como experiências paranormais ou 
místicas. Aqui, uma conexão com uma realidade invisível, 
uma realidade metafísica, pode aparecer, o que, por sua 
vez, pode alimentar ou influenciar a visão do mundo ou o  
sistema de crenças de alguém. Isso ajuda a mostrar que  
o Reiki é uma tradição esotérica.

CONCLUSÃO

Com base na posição da literatura disponível em 2020,  
Dori ‑Michelle Beeler e eu resumimos o Reiki da seguinte 
forma:
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A cura através de Reiki envolve a transformação de uma 
«mensagem ou promessa de cura» transmitida pelo reiki 

num significado expresso como eficácia para o corpo,  
a mente e o espírito do recetor. Essa transformação  

constitui aspetos religiosos e ocupa o cerne da prática  
do Reiki. O corpo é entendido como um agente mediador  

na transformação da mensagem em conhecimento 
incorporado, em que a entrega é um elemento crucial  
da prática do Reiki. Nesse processo de transformação,  

a quintessência é que qualquer eficácia para um praticante 
de Reiki ou um recetor só é possível através da incorporação 

do praticante de processos psicofisiológicos ativados 
durante as aulas de Reiki. Esses processos encapsulam 
impulsos de religiosidade, espiritualidade e entrega a 

autoridades internas e externas. Esta incorporação permite 
que o praticante faça a ponte entre as classes ontológicas 

necessárias para converter a mensagem de cura do reiki em 
significado para o corpo, a mente e o espírito, articulada 

numa variedade de expressões de uma vida próspera,  
no ambiente de Reiki frequentemente tipificado como «cura».

Agora tens uma noção do que estamos a falar quando 
usamos a palavra Reiki e o que a prática do Reiki te pode 
oferecer. No livro, o João explica de forma bela e eloquente 
as profundezas do Reiki. Aprecia a leitura…!

Dezembro de 2021,

JOJan JOnker
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Não se ouviria o som da água na cascata torrencial se não 
houvesse rochas a formar barreiras. O sucesso das pessoas 

não pode ser alcançado sem trabalho árduo.

— Imperador meIjI

Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho, o método para a melho‑
ria do corpo e da mente, foi o nome que o Mestre Usui 
escolheu para a sua forma de ensino e prática terapêutica 
onde a relação do Homem consigo mesmo e com a vida era 
o tema central, para a realização de uma vida pacífica e feliz. 
Depois foram muitas as formas como o método era apre‑
sentado — Reiki no Michi, o caminho da energia universal, 
Reiki Usui, a energia vital do Universo de Usui, Reiki Do, 
o caminho do Reiki, ou a arte de aplicar/trabalhar Reiki.

Em 2022 decorrem 100 anos da criação deste método, 
principalmente no mês de março, recordando os seus retiro 
e jejum no monte Kurama e, tomando consciência disso, 
questionei ‑me: como e o que posso escrever sobre Reiki, 
num tempo tão importante como este? Ao lado da minha 
secretária tenho uma fotografia do Mestre Usui, junta‑
mente com uma pequena estátua do Daibutsu de Kamakura; 
à minha frente a mesma fotografia bastante maior, e muitas 
vezes olhei para elas para inspiração e orientação. Os anos 
de 2020 e 2021 mostraram absolutamente que nada está 
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sob o nosso controlo. Tudo o que tínhamos por garantido 
desapareceu, conhecemos a privação a níveis nunca antes 
pensados e surgiu uma ideia de mudança necessária. Na ver‑
dade, a mudança é também necessária no «ecossistema» 
dos praticantes de Reiki, não porque algo esteja errado, 
pois não está, mas talvez porque seja necessário haver um 
entendimento comum sobre o que praticamos, o que foi 
ensinado e para quê. 

A simplicidade do método que é apresentado no Ocidente 
dá espaço para uma imensa aculturação, assim como a 
simplicidade da energia dá largas a uma interpretação ver‑
dadeiramente subjetiva. Ambas são positivas, a não ser que 
haja alguma intenção não muito clara na sua utilização  
— a intenção é muito importante em tudo o que fazemos 
e em particular na prática de Reiki.

É este tipo de intenção que requer mudança e para isso 
precisamos de compreender que não são necessários novos 
«sistemas», ou novas ideias, ou «novos símbolos», pois se em 
100 anos ainda não conseguimos verdadeiramente alcançar 
a Arte Secreta de Convidar a Felicidade, porque colar algo 
novo sobre algo que requer profundidade? Muitas vezes é 
até uma ocultação do que é verdadeiramente importante, 
apenas para uma perspetiva pessoal ser validada.

O que o nosso querido Mestre Usui ensinou é verdadeira‑
mente algo único e acredito que nada conseguirá desvalorizar 
aquilo que nos ajuda a um caminho próprio para a nossa 
iluminação, assim como para uma sociedade mais saudável 
numa perspetiva integrativa e não exclusivista.

Estes tempos que vivemos são pontes de transição… mas 
para onde está dependente de cada um de nós e de todos em 
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conjunto, por isso é tão necessário cada vez mais praticar 
Reiki. Além disso devemos também escutar a sabedoria dos 
anciãos, algo de que até a Mestre Takata falava, quando acres‑
centou um princípio que indicava «…respeita os idosos». 
Joanna Macy, uma sábia senhora e ativista ambiental, na 
sua obra Esperança Ativa2, indica ‑nos quatro processos para 
reacendermos a nossa esperança e encararmos os desafios:

1. Gratidão — Apreciar e reconhecer a história e a vivência;

2. Honrar a dor pelo mundo — A aceitação de que a dor 

existe e respeitá ‑la;

3. Ver com novos olhos — Sair do nosso próprio mundo e 

eu, ampliar os nossos horizontes com novas perspetivas;

4. Seguir em frente — Descobrir a visão inspiradora e 

acreditar que é possível encontrarmos força na incerteza.

Sem dúvida que precisamos cada vez mais de esperança 
nestes tempos que vivemos e o Reiki é um caminho que 
nos ajuda em todo esse processo.

Por isso, o que é este livro, porque surge neste momento, 
a quem se destina?

Em Reiki Usui quero retratar os ensinamentos, da melhor 
forma possível, do Mestre Usui e dar ‑te também algumas 
pistas para reflexão e prática. É então um livro destinado 
a qualquer praticante de Reiki e mesmo para aqueles que 
não sabem o que é, mas pretendem investigar ou avaliar o 
método, antes de aprender ou realizar um estudo académico 

2 Editora Bambual, 2021, Portugal.
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sobre o mesmo. O propósito é que, como praticante, te 
sintas cada vez mais na prática e que esta te leve a «uma 
vida pacífica e feliz».

Se a prática e a filosofia criadas pelo Mestre Usui sobre‑
viveram a um pós ‑guerra, à ocidentalização, à acultura‑
ção pessoal e ao sincretismo das crenças de cada sistema 
criado após os anos 1970 é porque realmente tem algo tão 
valioso que é mais resistente do que toda a nossa fragilidade 
humana. Então, o que foi mesmo que originou este método, 
o que inspirou o Mestre Usui e como tudo aconteceu?

Para explicar o método e os seus conceitos dividi o livro 
em seis capítulos, além das introduções e da bibliografia:

1. Reiki antes de Reiki — O que possivelmente inspirou 

o Mestre Usui;

2. À Procura de Uma Vida Pacífica e Feliz — A sua vida 

e obra;

3. A Arte Secreta de Convidar a Felicidade — A filosofia 

de vida;

4. A Medicina Espiritual para Todas as Doenças — A arte 

terapêutica;

5. Para a Melhoria do Corpo e da Mente — Os princípios 

aliados à energia;

6. Mais 100 Anos de Prática — O que veio depois de Usui 

e como nos influenciou.

Acima de tudo, desejo que este livro te traga inspirações…
Que sintas cada vez mais perto de ti o Mestre Usui e os 

seus ensinamentos, que ele te possa sussurrar à inspiração 
e à grande elevação da tua consciência.
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Só te posso desejar tudo de bom, pois isso é Reiki…  
Só por hoje, um dia de cada vez, mais 100 anos.

Dezembro de 2021,

JOãO MagalhãeS
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