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Gendai Reiki Ho 

Reiki 灵气 é uma palavra de origem japonesa formada por dois kanjis, ou sílabas,

que unidas significam Energia Vital Universal.

REI – Significa Universal. Está disponível para nos ajudar nas horas de necessidade

e para agir no direcionamento de nossas vidas. É a sabedoria total.

KI – É a energia vital que anima todas as coisas vivas. Está fluindo em todos os

seres vivos, incluindo plantas, animais e humanos. É fundamental a harmonia desta

Energia Vital em nós, para nosso equilíbrio/bem-estar e funcionamento adequado do

nosso ser nesta vida.

REIKI é muito simples, acessível a qualquer pessoa, sem rituais, dogmas ou

conceitos filosóficos. Não depende de qualquer tipo de crença ou concepção

religiosa para promover a harmonização.

A técnica REIKI é aplicada com toques suaves pelo corpo, em pontos energéticos,

desfazendo bloqueios, promovendo relaxamento e ativando o sistema imunológico.

São toques de mãos que, depois da iniciação do aluno, tornam-se instrumentos

direcionadores da Energia Vital Universal à qual chamamos REIKI.



A essência do Reiki Gendai a encontramos em dois pontos principais: 

O ensinamento do sistema da mesma forma em que se transmite no Japão.

A transmissão de uma linhagem (também uma energia) muito puras. O Gendai Reiki Ho (ou

Gendai Reiki) transmite todas as técnicas tradicionais japonesas da mesma forma que fazia

Mikao Usui. Hiroshi Doi (Presidente da Gendai Reiki Healing Association) é membro atual da

Usui Reiki Ryoho Gakkai, associação fundada por Usui e que muitos mestres Reiki ocidentais

acreditavam que estava desaparecida.

A linhagem que se transmite nos cursos de Reiki Gendai é também uma diferença fundamental

entre o Reiki Gendai e outros sistemas, já que garante uma transmissão energética mais pura

pela sua proximidade a Mikao Usui.

Estes cursos estão dirigidos ao público em geral, e aqueles que queiram começar um caminho

espiritual e de autoconhecimento, assim como também à praticantes e Mestres de Reiki que

queiram receber as técnicas e iniciações originais de Usui.

O Reiki Gendai é dado em quatro níveis, segundo a tradição da Gendai Reiki Healing

Association:

Grau de Reiki Nível 1 - Shoden

Grau de Reiki Nível 2 - Okuden

Grau de Reiki Nível 3 - Shinpiden

Grau de Reiki Nível 4 – Gokuikaiden (Reiki Master)



A essência do Reiki é Resgatada

O Reiki Original – A Legitimidade

Por muitos anos o Reiki foi ensinado no Brasil

de forma livre sem qualquer amparo dos

criadores, sem amparo dos Legítimos Mestres,

dos sucessores de Mikao Usui.

Eis que neste momento você tem

oportunidade de estudar o Reiki respeitando a

verdadeira tradição, sendo inserido na

Linhagem do Reiki Original e usufruindo da

filiação ao ConReiki, a única organização de

suporte internacional junto a GRN – Gendai

Reiki Network.

Qual a importância disso?

R= Como se trata de um sistema energético

transmitido por uma linhagem, você terá a

certeza de que esta sendo iniciado por uma

linhagem tradicional e por sua vez dará a

mesma certeza a seus pacientes.



A GRN – Gendai Reiki Network

A GRN é uma organização Não Governamental que prima pela manutenção dos princípios que

norteiam a prática do Reiki.

Desde 2003, os mestres da Gendai Reiki realizam o Reiki-Koryukai aberto várias vezes em um ano, e

cada vez mais pessoas buscam por essa linda prática. Muitos participantes do Koryukai começaram a

aprender Gendai Reiki Ho e se tornaram Mestres em Reiki.

A GRN é uma das preservadoras dos verdadeiros princípios do Reiki.

Você pode acessar o site oficial da GRN e ver nosso registro nele:

Clique aqui!

http://www.gendaireiki.or.jp/english/link.html


A essência do Reiki é Resgatada

O Reiki Original – Patente GRN CONREIKI 

O ConReiki recebeu no ano de 2019 sua

patente de Membro de Suporte da GRN de

forma que os estudantes e praticantes de Reiki

que possuem a Filiação ao ConReiki e o

competente Treinamento em Gendai Reiki Ho,

estão habilitados, através do ConReiki, a obter

seu registro como praticante de Reiki

credenciado pela própria GRN no Japão.

É uma grande honra para o Reikiano ter seu

nome inscrito nos livros da Entidade

preservadora da verdadeira tradição do

Gendai Reiki Ho.

Salientamos que no Brasil não existem outros Membros

de Suporte, sendo esse um trabalho exclusivo da

entidade mencionada acima.



A essência do Reiki é Resgatada

O Reiki Original – Patente GRN – Membro Afiliado 

Os Membros da GRN recebem suas patentes

e sua Identidade.

Enquanto o membro permanecer vinculado ao

ConReiki ele poderá usufruir de sua condição de

membro da GRN, podendo renovar anualmente tal

condição.

Todo membro deve aderir ao conjunto de normas

técnicas do ConReiki. Isso se deve à intenção de

preservação da pratica e do ensino como ele deve ser.



Diferenciais

Ao escolher estudar conosco:

• Estudar em uma Linhagem Oficial;

• Acesso a Material Didático Oficial;

• Registro ConReiki e GRN; 

• Estudar em uma Universidade Reconhecida e Acreditada;

• Obter o conhecimento do Reiki dentro dos padrões pedagógicos 

mais atuais advindos de uma educação Ativa; 

• Ser Reconhecido pela Comunidade Nacional e Internacional; 

• Estudar em uma Universidade membro ativo da ONU; 

• Ter a possibilidade única de obter uma Pós Graduação Lato Sensu 

em Reiki através do convênio Educacional com as IES Brasileiras 

reconhecidas pelo MEC. 



Introdução

O CURSO

Nossos manuais são fiéis traduções dos

Manuais originais, contendo as mais recentes

traduções do Reiki Original.

Esse é mais um rico argumento de nossa

Legitimidade com o Reiki e com sua origem.

O Objetivo de apresentar essa legitimidade é

dar segurança as pessoas que buscam um

trabalho sério, responsável e mentido pelos

verdadeiros Reiki Master’s herdeiros diretos do

Mestre Micado Usui.



Sho-den

A principal motivação de Mikao Usui ao criar o sistema

Reiki, foi a de deixar um caminho para o desenvolvimento

espiritual, até o estado de Satori (iluminação). A busca de

um estado de calma e harmonia perfeita, aconteça o que

aconteça ao nosso redor (fudoshin – mente inabalável).

Este também é o principal objetivo do Nível I. No primeiro

nível você aprenderá a ser um canal perfeito e puro do

Reiki. Terá a possibilidade de melhorar sua condição de

canal, através da prática de técnicas de respiração,

meditação, visualização, auto-purificação e

potencialização. Também receberá as técnicas de cura

criadas por Usui e que vão muito mais além da simples

imposição das mãos. Estas são aplicáveis no auto-

tratamento e em aplicações aos demais, para conseguir o

equilíbrio a nível físico, mental, emocional e espiritual.



Sho-den
• Programa do Primeiro Nível. 

• Introdução ao Reiki Ho 

• O Que é o Reiki Ho?

• Fundamentos do Reiki Ho. 

• O Que é a cura?

• Propósito da cura. 

• Estrutura do Reiki Ho. 

• Síntese do Gendai Reiki Ho 

• Linhagem

• Política de seminários e acompanhamentos.

• Sintonizações. 

• História do Reiki 

• Sobre Mikao Usui Sensei, o fundador. 

• História da Usui Reiki RyoHo Gakkai

• Transmissão do Reiki no Japão e fora do Japão. 

• Evolução do Reiki ocidental. 

• Sistemas Reiki criados no ocidente. 

• Fundamentos da cura Reiki

• Fundamentos básicos

• Como utilizar as mãos

• Posições fixas do Reiki ocidental e posições do Reiki tradicional 

japonês. 

• Auto tratamento. 

• Tratamento com os demais. 

• Limpeza da Aura. 

• Técnicas do Reiki Tradicional Shudan

Reiki Ho / Renzoku Reiki Ho  

• Reiki Mawashi (círculo Reiki). 

• Nentatsu Ho (técnica para tratar hábitos). 

• Byosen (técnica de escanear).

• Reiji Ho (técnica intuitiva). 

• Técnicas para purificar e verter o Reiki 

Jakikiri Joka Ho  

• Técnica para purificar ambientes. 

• Canalizar o Reiki para cristais e objetos. 

• Purificação de alimentos e bebidas. 

• Cura de animais e plantas cura para 

animais. 

• Cura para as plantas. 

• Outros usos. 

• Como preparar água com a energia Reiki. 

• Técnicas de autopurificação e 

autocrescimento

• Kenyoku Ho (autolimpeza energética). 

• Hikari no Kokyu Ho (respiração luminosa). 

• Respiração Gasso. 

• Ducha Reiki. 

• Chakra Kassei Gi Ho. 
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Oku-den
O segundo nível (Oku-den) do Reiki Gendai é um

aprofundamento no trabalho da autocura e de cura aos

demais. Nele você aprenderá una série de técnicas

criadas por Mikao Usui para acelerar os processos de

cura. Também neste nível receberá os três primeiros

símbolos que Mikao Usui transmitiu a seus alunos. A

diferença do Reiki ocidental é que no Reiki japonês o

estudo dos símbolos abrange tão só uma parte do

curso e não da totalidade do mesmo.



Oku-den

• Símbolos e Kotodamas: Os símbolos e suas 

características. 

• Formas dos símbolos e seus Kotodamas. 

• Como se utilizam as curas. 

• Relação entre as pessoas e os símbolos. 

• Funções do símbolo. 

• Usos do símbolo

• Cura transcendendo o tempo e o espaço: 

• Cura a distância. 

• Cura ao passado. 

• Purificação do Karma e Traumas. 

• Reviver momento felizes do passado.

• Cura para o futuro. 

• Técnicas complementares do Reiki: 

• Caixa de Reiki. 

• Deprogramming.

• Grounding. 

Técnicas tradicionais de cura: 

• Tanden Chiryo Ho (técnica de 

desintoxicação). 

• Koki Ho  /  Gyoshi Ho (técnicas de sopro e 

visão). 

• Heso Chiryo Ho (tratamento do umbigo). 

• Seiheki Chiryo Ho (técnica para enviar 

mensagens ao subconsciente). 

• Uchi te Chiryo Ho 

• Nada te Chiryo Ho 

• Oshi te Chiryo Ho 

• Prática de cura geral do Reiki Ryoho

Tradicional. 

• Ketsueki Joka Ho (técnica de purificação do 

sangue). 

• Hanshin Koketsu Ho

• Zenshin Koketsu Ho 

• Técnicas de autopurificaçãon e 

autocrescimento: 

• Hatsurei Ho (técnica de meditação). 

• Sanación Jiko Joka (auto-cura). 

• Jiko no saibo ni hikari wo okuru (técnica para 

reativar as células). P
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Shinpi-den
O Nível 3! A medida em que a força de cura aumenta você

poderá planejar o seu crescimento pessoal através da

Orientação da Vibração Reiki, utilizando-o para a “Construção

de uma Vida Feliz”, e para elevação do nível/grau Reiki através

da sua prática diária.

O terceiro nível tem uma transcendência única no processo de

auto realização. Através de um amplo repertório de técnicas de

meditação, visualização e respiração, o praticante aprofunda a

conexão com seu Eu espiritual.

Se completa a aprendizagem dos símbolos, recebendo o quarto

símbolo que O Sensei Mikao Usui conferirá a seus

discípulos.
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• O símbolo supremo do Reiki Ho

• Significado do 4º símbolo.

• Função do símbolo.

• Usos do 4º. Símbolo. 

• Técnicas com o símbolo supremo 

• Utilizando a vibração do Reiki na vida diária. 

• Autopurificação com Luz. 

• Receber o guia do Ser Superior. 

• Como conectarmos com a Alta Dimensão. 

• Conectar com a vibração dos Iluminados. 

• Conectar com o Ser Superior. 

• Meditação Reiki

• Técnicas de afirmação. 

• Desde o uso dos símbolos à superação. 

• Conhecer a verdade sobre os símbolos.

• Passos para superar os símbolos. 

• A essência do Reiki de Usui Sensei. 

• Guia para o Satori.

• Técnicas de autopurificação e crescimento 

• Respiração Hado. 

• Meditação Hado. 

• Sekizui Joka Ibuki Ho 

• Quebrar bloqueios internos. 

• Colunas de Luz. 

• Técnicas de cura tradicionais 

• Treinamento solar. 

• Tratamento e respiração Hado. 

Shinpi-den



Gokuikai-den
No quarto e último nível se completam todas os ensinamentos ditados

por Usui.

Aprendemos a transmitir todos os níveis do Reiki Gendai, mantendo

uma ética impecável e distante de todo dogmatismo e misticismo.

Através da aprendizagem das técnicas de sintonização e do Reiju,

conseguimos um contato especial com a energia do Reiki,

conectando-nos com a essência e sabedoria do Reiki.

Finalizado o curso, você recebe o certificado de Shihan (mestre) em

Reiki Gendai, título com reconhecimento internacional e será portador

de uma linhagem muito importante em Reiki, ficando em quinto lugar

depois de Mikao Usui em dita linhagem.

Contará com o apoio dos manuais de todos os níveis da Associação

de Reiki Gendai do Japão, para assegurar a transmissão pura e fiel

destes sagrados ensinamentos.
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Programa do Quarto Nível

• Pontos para se ter em conta dados pelos 

mestres do Reiki

• A simplicidade do Reiki Ho 

• Os Mestres estão para aprender juntos e crescer 

juntos. 

• Qualificação e o papel dos Mestres do Reiki. 

• Significado da palavra Mestre. 

• Aprender e ensinar. 

• Condições dos Mestres do Reiki. 

• A maneira de pensar em Gendai Reiki Ho. 

• Reconhecimento e compreensão sobre a cura. 

• Resumo do Reiki Ho e sugestões para a auto 

realização

• As sintonizacões

• Compreensão das sintonizações. 

• Compreensão dos símbolos e Kotodamas. 

• Como sintonizar. 

• Reiju e Autoreiju.

• A verdade sobre o Usui Sensei e a essência 

do Reiki Ho

• O caminho até o Satori. Como Usui Sensei

alcançou o Reiki? 

• Sua política de ensino.

• Conselhos para os mestres de Gendai Reiki 

Ho 

• sobre como viver uma vida no Reiki. 

• Sobre a saúde, doenças e cura.

• A essência da energia Reiki.

Gokuikai-den



A Pós 
Graduação 
Lato Sensu



A Pós 
Graduação 
Lato Sensu



Informações 
Adicionais

O Seminário: 

Datas: 14 e 15 de Setembro

Hora: 08:30 às 18:00hs

Local: Sede da Unilogos® Teresópolis, Rj
(R. Alberto Torres 1393, 3º Andar)

Informações: (21) 99156-3638 (whatsapp)



Investimento: 

Nível Sho-Den:

Formação: R$ 450,00 ou 2x de R$250,00

Pós Graduação: R$ 650,00 ou 2x de 350,00



Reconhecido: 

GRHA - Gendai Reiki Healing Association – Japão

GRN - Gendai Reiki Network – Japão

CONREIKI – Conselho Internacional de Reiki -USA



Professores 

Sensei Gabriel Lopes 
GRN (NPO 現代レイキの会): 18600114

Sensei Nilson Pontes 
CRK / GRN nº 10.528 BR/USA

Sensei Maria do Rosário 
CRK / GRN nº 10.529 BR/USA



GRATIDÃO
GRACIAS
THANK YOU


