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José Neves, professor de Jikiden Reiki

“Não só seria 
importante, 
como fundamental, 
introduzir o Reiki 
no Sistema Na-
cional de Saúde 
enquanto valên-
cia terapêutica e 
complementar.”

“É (…) importante espalhar  
o Reiki pelo maior número  

de pessoas possível…”

Por CATARINA CRUZ

Entrevistámos José Neves, professor de Jikiden Reiki pelo Instituto 
Jikiden Reiki, Kyoto, Japão, que desmistificou o Reiki enquanto  

fenómeno e terapia. RE
IK
I
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Os Mestres e os próprios 
alunos de Reiki mostram-se 
encantados com esta terapia. 
Qual é a sua inigualável magia? 
Como acreditar e aceitar a efi-
cácia de algo que não vemos?

Esclarecer que a designação 
de “mestre” não existe origi-
nalmente no Reiki. “Mestre” 
será sempre uma designação 
dos sistemas de Reiki ociden-
talizado, devido à tradução 
e uso indevido do conceito 
de Sensei. No Jikiden Reiki, 
existem praticantes de Reiki  
e professores de Reiki. Os 
professores são apenas dife-
rentes dos praticantes no sen-
tido em que detêm a função  
e propósito de ensino do Reiki.  
O seu tratamento não é mais 
“poderoso” ou “intenso” por 
serem professores ou terem 
mais “instrumentos terapêu-
ticos” do que os praticantes. 
Por mais desinteressante que 
possa parecer, o Reiki não 
carece de encantamentos nem 
de crenças em atos mágicos 
ou milagrosos. Todos os en-
sinamentos oferecidos na 
Formação em Jikiden Reiki 
são passíveis de ser enqua-
drados na Ciência de hoje. 
Qualquer praticante e recetor 
de Reiki deve saber que a sua 
eficiência e eficácia clínica 
se deve a processos já bem 
documentados. 

Reiki é a materialização mais simples e essencial da cultura ancestral do Japão. Reiki é, hoje, qualquer metodologia de Forma-
ção e Tratamento que preserve integralmente, e com rigor, as raízes e origem do Reiki nos anos 20 no Japão com Usui Mikao 
Sensei, fundador do método Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho, Método de Tratamento Reiki de Usui para o Desenvolvimen-
to do Corpo e Mente. Neste sentido, sabemos historicamente que existem duas linhagens do ensino do Reiki. Uma é conhecida 
como “Reiki de Estilo Ocidental” com a sua percursora Hawayo Takata Sensei. Uma segunda, mais desconhecida, é a linha-
gem da família Yamaguchi, trazida até à atualidade por Yamaguchi Chiyoko Sensei e o seu filho Yamaguchi Tadao Sensei, hoje 
Presidente do Jikiden Reiki Kenkyukai. O Jikiden Reiki Kenkyukai é um Instituto com sede em Kyoto que se dedica ao ensino 
e investigação do Reiki com um foco particular na preservação da sua origem, história, metodologias e estrutura de ensino, 
e práticas clínicas e culturais. Reiki, quando feito com informação e formação adequadas, não será nunca confundido com  
o sistema de Chakras (Ayurveda), o Dogma Espírita (Cultura Espírita de Allan Kardec), o Divinatório (Mediunidades e seus 
artefactos divinatórios), entre outros. 

O que é e o que não é o Reiki?

O que podemos esperar do 
Reiki enquanto método tera-
pêutico? Quais as vantagens 
desta perspetiva sobre o Ser 
Humano?

Do Reiki podemos esperar 
um método terapêutico que 
olha o Ser Humano de uma 
perspetiva integral. O que 
quero dizer é que, enquan-
to a Medicina Ocidental olha  
o organismo humano e o se-
para, numa perspetiva bioquí-
mica, funcional e anatómica,  
a Medicina Oriental e a prá-
tica do Jikiden Reiki integra  

o ser humano e acrescenta-lhe 
o sistema de circulação energé-
tica. O que está por debaixo de 
qualquer terapêutica energética 
é a ideia de que no organismo 
humano, corpo e mente, circu-
lam canais que o alimentam de 
energia e garantem que os seus 
sistemas trocam informação de 
uma forma saudável entre si. 
Qualquer corrupção, distorção 
desta energia ou informação 
terá um impacto nefasto na 
saúde do organismo. Desta 
forma, no caso de sintomas ou 
doença, iremos ver primeiro um  
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junto de sintomas ou doenças. 
Existem três formas de trazer 
o Jikiden Reiki para as suas 
vidas. A primeira é receber 
Tratamento. A segunda é fazer 
a Formação, pelo menos ao 
Nível 1, Jikiden Reiki Sho-
den, o que permite à pessoa 
tratar-se a si própria e tratar 
os outros. A terceira é fre-
quentar workshops reservados  
a praticantes de Jikiden Reiki.  
O Jikiden Reiki devolve a cada 
um a responsabilidade de ler  
a sua necessidade e de se tratar 
ou pedir tratamento quando 

lhe fizer sentido ou chegar 
o seu momento, honrando  
o instrumento que tem em suas 
mãos, o Instituto e a própria 
história do Reiki. Trato pessoas 
com queixas tão variadas quanto 
ansiedade, depressão, uma dor 
no braço, uma dor de estômago 
ou fígado, enxaquecas, tendinite 
crónica ou cancro. 

Diz-se que é benéfico receber 
Reiki durante a gravidez. Quais 
as vantagens para a futura mãe 
e para o bebé?

O Jikiden Reiki é um suporte 

energético para a pessoa que 
recebe tratamento. No caso da 
grávida também será assim. 
A prática diz-nos que quem 
recebe tratamento durante  
a gravidez apresenta uma gra-
videz com menos incidentes, 
menos riscos e mais usufruto 
do estado de gravidez, con-
sigo própria e com aqueles 
que estão à sua volta. O bebé 
usufrui na medida em que  
o corpo da mãe se encon-
tra mais saudável, melhor 
preparado para as exigências 
da gestação e do parto. Em 
norma, o parto decorre com 
menos incidentes e menos 
dor se a grávida tiver recebido 
tratamento durante a gravi-
dez e/ou receber Jikiden Reiki 
durante o processo de parto. 

Até que ponto seria importante 
o Reiki ser introduzido em 
todos os hospitais, enquanto 
terapia complementar para 
potenciar o tratamento e, con-
sequentemente, a cura?

Não só seria importante, 
como fundamental, introduzir 
o Reiki no Sistema Nacional 
de Saúde enquanto valência 
terapêutica e complementar. 
Aliás, este ponto faz parte dos 
objetivos para o qual o Ins-
tituto Jikiden Reiki foi cria-

impacto energético e só depois 
se materializará no organis-
mo. Uma vantagem de olhar 
o ser humano desta forma  
é que podemos prevenir doença  
e, mais diretamente, trabalhar 
onde a energia não circula ou 
a informação está corrompida. 

Em que situações podemos 
recorrer ao Reiki?

O Jikiden Reiki pode ser uti-
lizado como método de preven-
ção de doença e promoção de 
saúde, mas também como cura 
efetiva e natural para um con-



Shofuku/No Hiho traduz-se por “Convidar Felicidade / Téc-
nica Secreta”. Podemos retirar a expressão “arte”, dado que 
esta nos reenvia de imediato para o campo subjetivo. “Se-
creta” é também um conceito que nos liga a um sentido de 
“o que está escondido”, “o que não se vê”. De facto, a energia 
Reiki não é visível e, neste sentido, é secreta ou, pelo menos, 
de não apreensão imediata. Em seguida, podemos abraçar  
a ideia de felicidade, no sentido mais próximo da cultura 
japonesa. A felicidade como caminho e não como estado, 
como nós ocidentais usamos a expressão: “Estou feliz/Sin-
to-me feliz hoje!” Proponho uma leitura mais terrena e sim-
ples, menos esotérica, da expressão de Usui Sensei: “Através 
da energia Reiki caminhamos progressivamente na direção 
da saúde plena, de corpo e mente”.

Mikao Usui disse: “Reiki é a arte  
secreta de convidar a felicidade.”  

Qual a relação entre Reiki e felicidade?

do: “habilitar pessoas a usar  
o Jikiden Reiki como subs-
tituto efetivo dos cuidados 
médicos convencionais”  
e “informar médicos, enfer-
meiros e outros profissionais 
da medicina sobre a eficácia 
do Jikiden Reiki iniciando a 
conjugação do uso do Reiki 
com a medicina ocidental no 
campo médico convencio-
nal”. Enquanto professor de 
Jikiden Reiki, penso que este 
processo se fará por três vias. 
A primeira será apresentar 

Existem dois instrumentos terapêuticos para o Reiki. Um deles será a terapia Reiki propriamente dita, fazendo o uso da impo-
sição de mãos. A outra são precisamente os Cinco Princípios, Gokai. Em 1922, Usui Sensei sentiu a necessidade de criar prin-
cípios orientadores de uma vida saudável para corpo e mente. Aquilo com que o fundador se deparava era com pessoas que, 
fazendo tratamento com Reiki, melhoravam de imediato para depois voltarem a procurá-lo com as mesmas queixas ou doenças. 
Usui Sensei decidiu criar um conjunto de orientações para uma vida saudável e entregá-los às pessoas que o procuravam para 
tratamento. Assim, podemos perceber que os Gokai são um exercício intelectual ou filosófico por parte de Usui Sensei, mas 
também um esforço de criação de um instrumento que lhe servia à altura, e nos serve agora como complemento terapêutico. 
Também é verdade dizer que os Gokai são orientações num sentido ético, moral e espiritual. Enquanto professor de Jikiden 
Reiki, gostaria de deixar uma nota sobre a tradução dos Cinco Princípios. Podemos verificar uma distorção de sentido e conteú-
do quando comparamos as inúmeras traduções existentes para os Gokai. No decurso do primeiro nível, Jikiden Reiki Shoden,  
é dado a cada aluno um Manual homologado e traduzido pelo Instituto, onde se pode encontrar a tradução mais fiel e aproxi-
mada dos Gokai, a saber: Só por hoje, não me zango, não me preocupo, sou grato, cumpro os meus deveres, sou bondoso para 
com os outros. O aluno pode encontrar também o sentido original dos Gokai num comentário de Yamaguchi Tadao Sensei. 
Finalmente, o aluno é orientado a entoar os Gokai na vibração das palavras originais japonesas. 

Qual a importância dos Cinco Princípios: Só por Hoje, Sou Calmo,  
Confio, Sou Grato, Trabalho Arduamente, Sou Bondoso? 

dados clínicos de tratamento 
com Jikiden Reiki ao mundo 
científico. A segunda via será 
realizar formação em Jikiden 
Reiki a médicos, enfermeiros  
e outros profissionais de saúde.  
E a terceira será constituir nú-
cleos de investigação científica 
onde se possa elevar a discus-
são clínica e teórico-científica 
sobre a forma como se faz 
Jikiden Reiki. Em Portugal 
temos já em funcionamento 
um Núcleo de Investigação 
em Jikiden Reiki que tem em 

mãos projetos de relevância 
teórica, técnica e científica 
para o desenvolvimento do 
Reiki em Portugal. 

Seria igualmente importante 
introduzir o Reiki nas escolas? 

É obviamente importante 
espalhar o Reiki pelo maior 
número de pessoas possível para 
que estas possam tirar partido do 
instrumento terapêutico que têm 
consigo e beneficiar os outros. 
Nas escolas, existindo praticantes 
de Jikiden Reiki, sendo pessoal 
docente ou não-docente, haveria 
certamente maior preparação 
para lidar com situações de 
crise em sala ou mesmo com 
situações traumáticas, físicas ou 
psicológicas, em contexto de 
recreio. Uma situação que não 
se coloca para o Jikiden Reiki  
é dar formação a crianças, dado 
que Usui Sensei estabeleceu 
a idade mínima para receber 
Reiju, conceito de processo  
a partir do qual o indivíduo 
pode ser praticante de Reiki, 
aos 16 anos. Neste sentido, 
quaisquer trabalhos em contex-
to escolar que se possam fazer 
terão de passar por praticantes 
(maiores de 16 anos de idade) 
prestarem suporte energético 
com Reiki às crianças. 
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