
	  

	  

REIKI 
 
MIKAN USUI (1865 – 1926), criou o Reilki. 
 
Ele nasceu no Japão em 15 de Agosto de 1865 numa pequena vila 
designada Taniai, Distrito de Yamagata, Usui estudou Kiko (a versão 
japonesa do Chi Kung - uma arte oriunda da China para melhorar a saúde 
através de meditação, exercícios de respiração e exercícios em 
movimento) quando era jovem, num templo de Budismo Tendai, no 
monte Kurama, Norte de Kyoto. 
 
Usui iniciou então um retiro de 21 dias onde jejuou, cantou, orou e 
meditou. 
 
No final do retiro em Março de 1922, Mikao Usui teve a sua experiência 
de Satori (Iluminação), onde “descobriu” de que forma sintonizar a 
Energia Vital Individual (Ki), com a Energia Vital Universal (Rei), 
aplicando a segunda para a cura, sem prejuízo da primeira.  
 
Usui testou então essa sintonia em si próprio e depois com a sua família 
tendo aberto em Abril de 1922 a escola que ainda hoje existe, Usui Reiki 
Ryoho Gakkai em Tokyo. 
 
O Reiki um sistema natural de harmonização e reposição energética que 
mantém ou recupera a saúde. É um método de redução de estresse.  
 
É um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós, 
captando, modificando e potencializando energia. 
 
Processo de encontro dessas duas energias (REI e KI), a Energia 
Universal e a nossa energia física. Ocorre depois da sintonização ou 
iniciação, feita por um mestre habilitado. É uma energia de paz e 
libertação com a qual o Criador abençoa o planeta. Ajuda a deter a 
violência e tendências autodestrutivas. É um poderoso antídoto contra o 
cigarro, o alcoolismo e as drogas que degeneram a humanidade. 
 
O Reiki e um excelente instrumento ou técnica de direcionamento de 
energia de cura e reposição energética. O terapeuta pode se auto aplicar e 
aplicar em outras pessoas. 
	  


