
Por JOSÉ NEVES *

RE
IK

I

Os Gokai a partir  
da origem

Os Gokai, ou os designados Cinco 
Princípios do Reiki, são uma das 
partes mais mal compreendidas, 
distorcidas e mal traduzidas da 
cultura Reiki, da sua prática e da 

sua filosofia.

Para melhor entender os Cinco Princípios do Reiki

a
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Gokai  
(tradução Japonês-Português) 

Kyo dake wa (Só por hoje)
Ikaruna (Não me zango)

Shin pai suna (Não me preocupo)  
Kan sha shite (Sou grato)

Gyo o hageme (Cumpro os meus 
deveres)

Hito ni shinsetsu ni (Sou bondoso  
para com os outros)

Através do entendimento da 
sua origem, não apenas teórico 
mas prático, os Gokai devem 
ser sempre entoados na sua ko-
totama original (a vibração da 
palavra), em japonês. Só assim 
se proporciona um encontro 
com o conhecimento e com  
a experiência dos Gokai. 

Os Gokai, nas suas seções, po-
dem ser discutidos observando 
os Cinco Princípios e a sua mol-

dura inicial Kyo dake wa (Só por 
hoje), explorando o seu propósito 
de criação e impacto vibracional.  

Sobre Kyo dake wa, traduzido 
por Só por hoje, sinto na minha 
prática que as palavras de Usui 
Sensei atingem uma nota: “Es-
tou aqui (agora) e devo (agora) 
reconhecer isso”. Reencontro 
essa verdade no sentido em que, 
quando nos trazemos “aqui/
agora”, o passado e o futuro 

tendem a desaparecer. Ficamos 
mais livres de limitações pas-
sadas de angústia e livres das 
ansiedades do futuro. É pre-
ferível fazer as coisas na Vida 
estando presente no momento, 
conscientes de mente e corpo. 
As consequências de não estar 
centrado, consciente e focado 
serão severas como estar mais 
propenso a ter acidentes, nutrir 
condições mentais graves ou 
desenvolver doenças físicas.

Sobre Ikaruna, a orientação  
é Não ficar com raiva. Pode-
mos associar zanga, ódio e raiva  
a pelo menos três eixos: des-
truição, miséria e egocentris-
mo. Enquanto pratico e ensino  
a vibração Ikaruna, sinto que 
a raiva é o fundo absoluto em 
termos de afetos e do seu poten-
cial destrutivo e autodestrutivo, 
devido à sua raiz egocêntrica. 
Se olharmos para nós e à nossa 
volta veremos que sempre que 
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cedemos ao ódio ou à raiva fi-
camos um pouco mais distantes 
dos outros e mais sós. A raiva 
não deixa espaço para amar os 
outros nem para sermos amados. 
Os outros sentirão apenas medo, 
sentimento de insuficiência  
e dependência. Ikaruna torna-
-se uma das causas principais 
da criação de doença na mente  
e no corpo. Devemos então, ao 
entoar Ikaruna, orientar-nos para 
a empatia e compaixão. Não estar 
zangado ou enraivecido implica 
uma capacidade de distancia-
mento do “meu ponto de vista” 
e um caminho para o “outro” 
e para a própria realidade que 
me transcende, necessariamente 
diferente do meu desejo ou da 
minha vontade.

Shin pai suna desenvolve um 
elo mental no seu significado: 
providenciar mente. Esta ideia 
materializa-se no exercício de 
descartar a energia de preocupa-
ção na mente. Penso a preocu-
pação como um ensaio mental 
para o fracasso. Quando fazemos  
o “exercício da preocupação” 
criamos uma versão de nós pró-
prios no futuro, no pior dos 
mundos possíveis, fracassando 
da pior maneira possível. Treine 
o seu shin pai suna! No contex-
to shin pai suna, que o futuro 
ainda não existe. Desta forma, 
a preocupação dilui-se. Shin 
pai suna é um lembrete para 
nos focarmos no presente, aqui  
e agora, e não nos projetarmos 
no futuro, porque este não só 
não existe, como também não 
é controlável.

Vejo Kan sha shite como uma 
das seções de mais difícil enten-
dimento nos Gokai. A aparente 
mensagem em Kan sha shite  
é muito simples: Seja grato. Hoje 
em dia todos ouvimos dizer 
“Como sou grato (por algo)”. 
Mas se formos um pouco mais 
fundo começaremos a encon-

trar pequenas diferenças entre 
vibrações como “ser grato”, “estar 
em dívida para com” e “sentir-se 
culpado”. Penso que a cultura 
ocidental desempenha aqui um 
papel fundamental. Ela ensina-
-nos todos os dias que a vida  
é difícil e devemos sentir medo. 
Em contraste, no Reiki, a descri-
ção da atitude em relação à Vida 
e à Natureza é de liberdade, de 
abertura e em essência natural. 
O contraste com a crença de 
que as coisas devem ser difíceis 
empurra a cultura ocidental para 
longe da apreciação da Natureza 
tal como ela é e das suas bênçãos 
naturais. A gratidão é um esta-
do de espírito que se relaciona 
intimamente com a paz interior 
e com um sentido puro de liber-
dade para nos relacionarmos 
naturalmente com a natureza. 
A dificuldade na prática do Kan 
sha shite é a de deixar de lado 
uma cultura (ocidental) indutora 
do medo, onde todo o contacto 
com os outros ou com a própria 
natureza não pode nunca ser 
natural ou direto. Se, de facto, 
encontrarmos em nós mesmos  
a possibilidade de sermos gratos, 
Kan sha shite, devemos preser-
var esse lugar dentro de nós, 

não apenas pela gratidão, mas 
porque também é um lugar de 
paz, amor e aceitação para com 
o mundo e com a natureza tal 
como ela é.

Gyo, em Gyo o hageme, re-
laciona-se com o “dever”. Mas 
para compreendermos este 
princípio do Reiki, sinto que 
temos de diferenciar explicita-
mente entre um foco interno  
e um foco externo. Isto é, quem 
está na sala das máquinas a fazer 
as coisas acontecerem? Somos 
comandados e orientados por 
uma força ou entidade externa? 
Ou fazemos as coisas por nossa 
própria decisão, intenção e von-
tade? O caminho vibracional de 
Gyo o hageme é apresentado 
sob a forma de aprender lições 
valiosas e de crescer através da 
vida quotidiana. Também, como 
princípio, contém uma grande 
profundidade, condensando 
significado de trabalho e de mis-
são de vida. Enquanto Professor 
de Jikiden Reiki sinto que Gyo  
o hageme é uma ótima oportu-
nidade para orientar as pessoas 
para a responsabilidade e o foco 
interno que a cultura japonesa 
ancestral favorece, em vez da 

cultura ocidental, mais super-
ficial, orientada pela obrigação 
e externalidade. 

A última seção dos Gokai  
é uma lição sobre o Universo 
e o modo como ele flui. Hito 
ni shinsetsu ni aparece como 
uma oportunidade para praticar 
bondade. O tecido do Univer-
so permite que nos tornemos 
agentes de bondade, mesmo 
que não sejamos valorizados ou 
reconhecidos por outros. Sinto 
que, quando Usui Sensei fala 
de “bondade”, é no sentido de 
capturar a nossa atenção para  
o que de bom temos para ofe-
recer ao Universo e aos outros.  
A bondade torna-se o farol para  
a essência máxima do ser hu-
mano. Sinto realmente que Usui 
Sensei materializa na sua “bon-
dade” a vibração da compaixão 
amorosa para com o outro.

(*) Jikiden Reiki Shihan  
(Professor)
Clínica do Reiki Japonês
Clínica de Reiki e Formação 
Certificada pelo Instituto Jikiden 
Reiki, Quioto, Japão
www.clinicadoreikijapones.com

Reiki & Yoga Prático    9


