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Extraído do capítulo 1 do meu trabalho sobre Reiki especialmente para os irmãos 

da Associação Portuguesa de Reiki.  

 

Cordialmente, 

 

Paulo Cesar Pfaltzgraff Ferreira (estou à direita na montagem abaixo) 

 

            
 

Terapeuta holístico filiado ao Sindicato Nacional dos Terapeutas (SINTE) - CRT 38481, 

sendo mestre em Magnified Healing e nos seguintes sistemas de Reiki: Usui Reiki Shiki 

Ryōhō (tradicional), Usui-Tibetano (do International Center for Reiki Training), 

Tibetano, Karuna Reiki, Karuna Ki, Tera Mai, Nwyre e Supraluminar Magnificado. 

 

 

1.6.2- O Memorial ao Usui-Sensei 

 

Este memorial está situado no Templo Saihō, no Distrito de Suginami, um subúr-

bio de Tóquio, e foi mandado erigir pela Usui Reiki Ryōhō Gakkai em 1927. Ele foi en-

talhado em um granito e mede cerca de três metros de altura por um metro e vinte centí-

metros de largura. Suas inscrições, em japonês antigo, foram elaboradas (esboçadas) pelo 

Contra-Almirante Jūzaburō Ushida e editadas pelo Dr. Masayuki Okada1. Foram in-

cluídas notas suplementares, em azul, entre parênteses ou em rodapé, a fim de esclarecer 

o leitor sobre determinados pormenores. A tradução de suas inscrições, embora 

acrescentem alguns detalhes, só corroboram o que já foi dito sobre o Sensei.  

 

 
 

Fig. 1.44- Detalhe das inscrições na parte superior do memorial. 

                                                           

1 Masayuki Okada (kanji: 岡田正之; rōmaji: Okada Masayuki). 
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l. 

  

                                        (a)                                                                        (b)                                                              

 

                                                          (c)                                                    

 

                                                          (d)  
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                                                             (e)  

   Fig. 1.45- Algumas vistas do memorial. Na parte (a) aparece à direita o marco fúnebre   

   relativo também à família do Usui-Sensei.  

 

                                              
 

Fig. 1.46- Montagem de fotos do memorial. A pedra é um granito de cerca de três me-

tros de altura por um metro e vinte centímetros de largura, sendo impossível cobri-la com 

uma única fotografia.  
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Nas figuras seguintes, imagens preparadas pelo Reiki Master Dave King a fim de 

que os que são proficientes no idioma japonês possam acompanhar a tradução elaborada 

pela Prof.ª Rachel  Antonio Soares, bastando aplicar um “zoom” de 150% na exibição 

das páginas. 

  

 
 

Fig. 1.47 (a)- Montagem das inscrições do memorial ao Usui-Sensei, feita pelo Reiki 

Master Dave King (cortesia de Dave King). 
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Fig. 1.47 (b) - Montagem das inscrições do memorial ao Usui-Sensei, feita pelo Reiki 

Master Dave King2 (cortesia de Dave King). 

 

                                                           
2 Para melhor visualização desta imagem é conveniente aplicar um “zoom” de 200%. 
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Os kanji no topo do memorial, dizem, da direita para a esquerda: Reihō Chōso Usui-

Sensei Kudoku no Hi. Temos as palavras: 

 

 Reihō3 - método (caminho) espiritual; no caso, obviamente, o Usui Reiki Ryōhō; 

  

 Chōso4 - fundador; 

 Usui-Sensei5 - mestre ou professor Usui;  

 Kudoku6 - benevolência, diversos atos virtuosos (pios);  

 no7 - de, do, da; 

 Hi8 - memorial, pedra tumular, monumento. 

Em uma tradução bem livre, temos: Memorial à Benevolência9 do Usui-Sensei, 

Fundador de um Método (Caminho) Espiritual. 

Tradução do Memorial 

O que uma pessoa experiencia pela cultura e pelo treino é chamado de virtude, e 

aquilo que ela pratica ensinando o reto caminho às pessoas é chamado de serviço meri-

tório. Somente aquele que possui grandes virtudes e pratica boas ações pode ser chama-

do de grande fundador e líder. Desde os tempos antigos, entre os sábios, filósofos, gê-

nios e honrados, os fundadores de um novo ensinamento ou nova religião têm sido as-

sim. Nós podemos afirmar que o Usui-Sensei foi um deles. 

O Usui-Sensei desenvolveu um sistema que iria mudar mente e corpo para melhor 

através da Energia Universal. Afluíam pessoas de todos os lugares, porque ouviam fa-lar 

                                                           

3 Reihō (kanji: 霊法; tradução: método espiritual) - ‘rei’ (kanji: 霊; tradução: espírito, espiritual) + ‘hō’ 

(kanji: 法; tradução: método). 

4 Chōso (kanji: 肇祖; tradução: fundador). 

5 Usui-Sensei (kanji: 臼井先生; traduções: mestre ou professor Usui). 

6 Kudoku [kanji: 功徳; traduções: benevolência ou diversos atos virtuosos (pios)]- ‘ku’ (kanji: 功; 

traduções: mérito e esforço) + ‘toku’ ou ‘doku’ (kanji: 徳; traduções: virtude e moral). 

7 No (hiragana: 之; traduções: de, do, da) - Obs: este é o hiragana antigo; o atual é の. 

 

8 Hi (kanji: 碑; traduções: memorial, pedra tumular e monumento). 

9 Uma pessoa benevolente tem muita paciência, calma e destreza para com os outros. 
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de sua reputação e queriam aprender o método ou porque queriam receber a eficaz terapia 

de cura10. Realmente, ele era uma pessoa muito atarefada. 

O Mestre chamava-se Mikao e seu pseudônimo11 era Gyōhan. Ele nasceu em 

Taniai-mura (Vila Taniai), Yamagata-gun (Distrito de Yamagata), Gifu-ken (Município 

de Gifu). Seu antepassado chamava-se Tsunetane Chiba12, um samurai muito famo-so13, 

                                                           
10 Por “terapia” deve entender-se que o Usui Reiki Ryōhō – O Método de Cura (Terapia de Cura) do Reiki 

Usui, incluindo os cinco princípios. 

11 Segundo Hyakuten Inamoto-Sensei, fundador da Kōmyō Reiki Kai (kanji: 光明靈氣会), em 1998, 

e atual Kōmyō Reiki-dō (kanji: 光明靈氣道), com alguns ideogramas antigos nas grafias, Gyōhan 

(kanji: 暁帆), e não Gyōho ou Kyōho, conforme aparece em outras traduções, é o pseudônimo do Usui-

Sensei. Isto também é o que consta em Iyashi no Gendai Reiki-hō (kanji: 癒しの現代霊気法; 

tradução: Método Moderno de Cura pelo Reiki), de Hiroshi Doi-Sensei. Lá é usado o termo “pen name”, 

que é equivalente à “pseudonym”. Segundo Inamoto-Sensei, era comum antigamente no Japão os sábios, 

os eruditos e os artistas adotarem um pseudônimo (rōmaji: go ou gago). Muitas outras referências colocam 

a possibilidade de Gyōhan tratar-se do nome místico do Mestre, já que, quando ordenado, o monge – e o 

Usui-Sensei foi um monge budista – adota um “nome monástico”, que em outras ordens e irmandades é 

chamado de “nome místico”.  Entretanto, não é isto que o memorial estabelece; trata-se tão somente de um 

pseudônimo! 

12 Tsunetane Chiba (kanji: 千葉常胤; rōmaji: Chiba Tsunetane). 

       Esta informação não é verdadeira. No Workshop URRI (Usui Reiki Ryōhō Intenational- Associação 

criada para dar suporte aos seminários de Hiroshi Doi-Sensei) de 2001, em Quioto, Japão, o palestrante 

apresentou um mapa detalhado da ancestralidade do Usui-Sensei, que comprova que Tsunetane não é um 

antepassado da família Usui. Tsunetane era filho de Tsuneshige, que era o 1º filho de Tsunekane. Usui-

Sensei é descendente de Tsuneyasu, o 3º filho de Tsunekane. Veja, a seguir, o mapa: 

1) Imperador Kanmu → Katsurahara Shin'no → Takamioh  → Takamochioh (ancestral de Kanmu-heishi).   

2) Família Heishi: Takamochioh → Yoshifumi (5º filho) → Muraoka Kingoro → Tadayori →Tadatsune → 

Tsunemasa (ancestral da família Chiba).    

3) Família Chiba: Tsunemasa → Tsunenao → Tsunekane → Tsuneyasu (3º filho-ancestral da família 

Usui).  

4) Família Usui: Tsuneyasu → Tsunekage → Yasutane → Kanetane → Kaneo →Tsunemasa →             

Kanenori → Yasutoshi → Kanemasa → Kanemaki (mudou-se para a Vila Taniai) → Kanetada → 

Kanenari → Kanehiro → Kanetoyo → Kanesuke → Kanehiro → Kanesato → Kaneshiro → Kanetsuna → 

Kanekatsu (2º filho), que teve 5 filhos: Mitsukane, Kanenori, Masanobu, Kanezumi e Masahide. Os cinco 

emanciparam-se e ficaram conhecidos como “O Quinteto da Família Usui”. Mikao Usui-Sensei é 

descendente de Mitsukane. 

13 Tsunetane Chiba pertenceu à sétima geração da linha da família Chiba, e formou um estilo de defesa que 

se tornou conhecido como o estilo Hokushin Ittō Ryū (kanji: 北辰一刀流; tradução: estilo estrela 

polar de manuseio da espada). Este estilo tornou-se tão famoso que rapidamente se tornou – e até hoje é – 

um dos três grandes estilos de esgrima no Japão e por todo o mundo. Este estilo transcendeu ge-rações, 

tornando-se uma lenda na história japonesa.  
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que teve papel ativo como comandante militar entre o fim do Heian-jidai14 e o início do 

Kamakura-jidai15.  

Seu pai chamava-se Taneuji16 e seu pseudônimo era Uzaemon. Sua mãe per-tencia 

à família Kawai17.   

O Usui-Sensei nasceu no primeiro ano do Keiō-jidai18 (1865), no dia 15 de agos-to. 

Do que se sabe, era um estudante talentoso e esforçado. A sua capacidade era de lon-ge 

superior. Já adulto, viajou pela Europa e América e estudou na China. Ele queria ser bem-

sucedido na vida, mas nem sempre alcançou seu intento. Entretanto, não desistiu e 

disciplinou-se para estudar até fortalecer o corpo e a mente contra as dificuldades. 

Um dia, o Usui-Sensei subiu o Kurama-yama19 para iniciar um duro treinamento 

ascético [o termo no memorial é shūgyō, sendo um processo muito rigoroso de treina-

mento espiritual com base na meditação e no jejum, conforme já informado anterior-

mente]. No início do vigésimo primeiro dia, ele sentiu, repentinamente, uma grande 

energia (Shinki) em volta da sua cabeça e assim teve uma iluminação espiritual (o ter-mo 

japonês é satori, equivalente ao termo sânscrito samādhi = supraconsciência e ilu-

minação parcial). Naquele momento, recebeu a Terapia Reiki (o termo japonês é ryōhō, 

que significa método de cura ou terapia curativa). Primeiramente ele o empregou em si 

                                                           

14 Heian-jidai (kanji: 平安時代; tradução: Período Heian) é a última divisão da história clássica ja-

ponesa, indo de 794 a 1185. O período recebeu o nome da capital da época, Heian-kyō, a atual Quioto. Foi 

o período da história japonesa no qual o budismo, o taoísmo e outras influências chinesas atingiram o seu 

máximo. O Período Heian também é considerado o pico da corte imperial japonesa e é marcado por sua 

arte, especialmente a poesia e a literatura. Apesar do poder da Casa Imperial do Japão, o verdadeiro poder 

estava nas mãos do clã Fujiwara, uma família aristocrática poderosa que conseguiu arranjar um ca-samento 

com o Imperador do Japão. Heian (kanji: 平安; tradução: paz e tranquilidade). 

15 Kamakura-jidai (kanji: 鎌倉時代; tradução: Período Kamakura) corresponde ao xogunato ini-ciado 

em 1185 e terminado em 1333. Após a derrota do clã Taira pelos Minamoto nas Guerras Genpei, inicia-se 

o período conhecido como Kamakura, o primeiro dos três grandes períodos do xogunato japonês (xogun = 

general). O imperador assume função decorativa (em Quioto), cabendo ao xogun toda a administração do 

país, baseado em um sistema feudal, com a capital na cidade de Kamakura. Em 1192, o xogun Minamoto 

no Yorimoto é nomeado pelo imperador ‘seiitai shogun’ (kanji: 征夷大将軍; traduções: grande líder 

unificador, generalíssimo) e os seus descendentes seriam alçados ao posto de xogun, num regime conhecido 

como bakufu (governo da tenda). A partir desse período, todo xogun é considerado descen-dente dos 

príncipes do clã Minamoto, filhos do Imperador Seiwa, sendo o título here-ditário. 

16 Taneuji (kanji: 胤氏). 

  

17 Kawai (kanji: 河合).   

 

18 Keiō-jidai (kanji: 慶応時代; tradução: Período Keiō) - O período ocorreu de abril de 1865 até 

setembro de 1868. 
 

19 Kurama-yama (kanji: 鞍馬山; tradução:  Monte Kurama). Segundo Kimiko Koyama-Sensei, da 

mesma forma que outros grandes Patriarcas, o Usui-Sensei retirou-se no Monte Kurama para alcançar a 

iluminação ou morrer tentando (vide página 179 de nossa referência bibliográfica F-51, Isto é Reiki, de 

Frank Arjava Petter).  
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mesmo e depois em sua família, tendo obtido bons resultados imediatos. Uma vez com-

provada a eficácia do método, ele decidiu que seria muito melhor compartilhá-lo com o 

publico em geral do que manter o conhecimento restrito apenas a sua família (no Japão 

era costume manter o conhecimento no seio da família, a fim de aumentar seu poder).  

Em abril do 11º ano do Taishō-jidai20 (1922), o Usui-Sensei transferiu sua resi-

dência para Harajuku, Aoyama, Tóquio e estabeleceu a Usui Reiki Ryōhō Gakkai (uma 

sociedade científica de ensino e aprendizagem), onde ele ensinava ao público o seu Ryōhō 

e também o aplicava. Muitos pares de sapatos eram deixados do lado de fora do dōjō, 

pelas pessoas que vinham de perto e de longe, não só em busca de sua orien-tação como 

também de terapia (no Japão os sapatos são deixados do lado de fora das casas, academias 

e templos).  

Em setembro do 12º ano do Taishō-jidai (1923), havia muita gente ferida e doente 

por toda a cidade de Tóquio, devido ao Kantō-daishinsai21e aos incêndios por ele pro-

vocados. O Usui-Sensei ficou consternado com a situação e todos os dias circulava pela 

cidade para tratar as pessoas. Não se consegue saber exatamente quantas pessoas ele tra-

tou e salvou com sua dedicação. Durante este período de emergência, a sua forma de 

alívio era estender as mãos cheias de amor por todos os que sofriam. Depois disto, o seu 

dōjō tornou-se demasiado pequeno. Em fevereiro do 14º ano do Taishō-jidai (1925), 

construiu e mudou-se para um novo dōjō, fora de Tóquio, em Nakano-ku22. Porque a sua 

fama cresceu ainda mais, era frequentemente convidado para muitos lugares. Em resposta 

a esses pedidos, foi a foi a Kure-shi23, depois a Hiroshima-shi24, a Saga-shi25 e até 

Fukuyama-shi26. Foi durante esta estada que ficou inesperadamente doente e fale-ceu. 

Tinha 62 anos. (Em termos ocidentais, Ō-Sensei tinha 60 anos – nascido a 15 de agosto 

de 1865 e falecido a 9 de março de 1926, conforme inscrito em sua campa. Con-tudo, 

antigamente no Japão, ao nascer já se tinha 1 ano e quando o ano seguinte come-çava, 

                                                           

20 Taishō-jidai (kanji: 大正時代; tradução: Período Taishō ou Era Taishō) foi um período cheio de 

problemas políticos e econômicos para o Japão. Ocorreu de 30 de julho de 1912 até 25 de dezembro de 

1926, isto é, durante o reinado do Imperador Taishō (kanji: 大正天皇; rōmaji: Taishō Tennō), isto 

é, o Imperador Yoshihito (kanji: 嘉仁天皇; rōmaji: Yoshihito Tennō). 

 

21 Kantō-daishinsai (kanji: 関東大震災; tradução: terremoto Kantō).  

 

22 Nakano-ku (kanji: 中野区; tradução: Distrito de Nakano). Obs: Nakano agora faz parte de Tóquio. 

 

23 Kure-shi (kanji: 呉市; tradução: Cidade de Kure). 

 

24 Hiroshima-shi (kanji: 広島市; tradução: Cidade de Hiroshima). 

 

25 Saga-shi (kanji: 佐賀市; rōmaji: Cidade de Saga). 

 

26 Fukuyama-shi (kanji: 福山市; tradução: Cidade de Fukuyama). 

 



10 
 

ganhava-se outro ano. Uma explicação alternativa para a discrepância reside no fato de 

que na época do nascimento do Usui-Sensei o Japão usava um calendário dife-rente. A 

mudança para o calendário ocidental, ocorrida em 1873, pode ter levado à con-fusão no 

ano da primeira data). 

Sua esposa pertencia à família Suzuki27 e chamava-se Sadako28. Tiveram um filho 

e uma filha. O filho chamava-se Fuji29, que ficou com o nome da família Usui (O que 

quer dizer as propriedades, negócios, nome de família, etc. Nascido em 1908 ou 1909, na 

época da morte do pai, Fuji tinha 19 anos japoneses. Soubemos que Fuji tal-vez tenha 

ensinado Reiki na Vila Taniai. De acordo com a inscrição na campa da famí-lia Usui, a 

filha chamava-se Toshiko30, e faleceu a 23 de setembro de 1935, aos 22 anos japoneses). 

O Sensei era de natureza doce, gentil e humilde. Fisicamente, era robusto e forte, 

mas sempre com um sorriso nos lábios. Entretanto, em situações adversas, ele procurava 

soluções, com determinação e paciência. Tinha muitos talentos. Gostava de ler, e era 

profundo o seu conhecimento de história, biografias, medicina, livros teológicos, como o 

Kyoten Budista (Escrituras Budistas) e as Escrituras Bíblicas, Psicologia, Jinsen no Jutsu 

(Arte do Hermetismo), Ciência do Caminho, Jūjutsu (também treinou com Jigorō Kanō, 

fundador do Jūdō, de acordo com Tenon-in), exorcismo (a forma de retirar os males e os 

demônios do corpo), ciências divinatórias, fisionomia (leitura da face) e I Ching (o 

oráculo chinês). Em minha opinião, e todos hão de concordar conosco, o trei-namento do 

Sensei em tudo isto e sua cultura conduziu-o à chave para a percepção do Reihō (método 

ou caminho espiritual; no caso, obviamente, o Usui Reiki Ryōhō). Tendo isto em mente, 

o principal propósito do Reihō não era apenas tratar doenças, mas também proporcionar 

uma mente equilibrada e um corpo saudável para que as pessoas pudessem aproveitar e 

experienciar alegria em suas vidas. Por isso, antes de ensinar, primeiro tem-se que fazer 

o aluno compreender os conselhos do Imperador Meiji31, e então deixá-lo entoar [não 

apenas como sendo um conselho do Imperador Meiji ou do Usui-Sensei, mas também 

como vindo do seu Mestre Interior (Cristo Interno, Santo Cristo Pessoal, Buddha Interno, 

Deus Interior, etc), que é projetado em nosso interior pela Alma Superior (Eu Maior, 

                                                           

27 Suzuki (kanji: 鈴木). 

 

28 Sadako (kanji: 貞子). 

 

29 Fuji (kanji: 不二). 

 

30 Toshiko (kanji: 敏子). 

 

31 Imperador Meiji (kanji: 明治天皇; rōmaji: Meiji Tennō). 
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Divina Presença Eu Sou, Centelha Divina Terciária, etc)]32 os cinco princípios33 de manhã 

e de noite (na verdade, sempre que necessário), para que os mesmos se fixem em suas 

mentes: 

 

 Primeiro: hoje não se zangue; 

 Segundo: não se preocupe; 

 Terceiro: seja grato; 

 Quarto: trabalhe com dedicação; 

 Quinto: seja gentil com os outros. 

Estes são conselhos deveras importantes. Foi assim que homens sábios e santos se 

disciplinaram desde idos tempos. O Sensei designava-os como sendo “a arte secreta 

(mística) para atrair bênçãos (e a felicidade em consequência) ” e “o remédio milagroso para 

todas as doenças”, a fim de esclarecer o propósito de ensiná-los. Sua intenção era, 

também, que o método de ensino fosse tão simples quanto possível e fácil de entender. 

De manhã e à noite (ou sempre que for necessário), sente em silêncio, com as mãos na 

postura gasshō34 e entoe as afirmações, e assim será nutrida uma mente pura e sau-dável. 

                                                           
32 Entretanto, se você vai repetir para si mesmo, como sendo uma atitude já assimilada por sua Alma 

Encarnada, então o enunciado adequado é: 

Apenas por hoje: 

 Não me zangarei (ou não me enraivecerei); 

 Não me preocuparei; 

 Serei grato (ou demonstrarei gratidão); 

 Trabalharei com diligência (afinco ou gosto; inclusive sobre mim mesmo); 

 Serei gentil com os outros (com todos os seres vivos). 

 

Aliás, para que fique mais claro ainda: 

 

 Apenas por hoje, não me zangarei (ou não me enraivecerei); 

 Apenas por hoje, não me preocuparei; 

 Apenas por hoje, serei grato (ou demonstrarei gratidão); 

 Apenas por hoje, trabalharei com diligência (afinco ou gosto; inclusive sobre mim mesmo); 

 Apenas por hoje, serei gentil com os outros (com todos os seres vivos). 

 
33 Normalmente, conhecemos os Cinco Princípios de uma forma um pouco diferente, conforme consta nos 

livros sobre o assunto. 

 

34 Gasshō (kanji: 合掌; tradução livre: palmas das mãos unidas) - ‘gatsu’ (kanji: 合; tradução: unido) + 

‘shō’ (kanji: 掌; tradução: palma). É uma postura ritual de mãos, de origem Oriental, com as duas mãos 

postas, isto é, unidas, com as palmas ligeiramente pressionadas uma contra a outra, diante do peito e na 

altura do coração. Pode ser usada para orar ou em sinal de gratidão, reverência ou desculpa. Na Índia ela é 

conhecida como “praṇamamudrā” (devanāgarī: प्रणाममदु्रा; tradução: postura ou gesto de saudação).   

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%90%88%E6%8E%8C&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%90%88
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%8E%8C
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Este é razão pela qual o Reihō (caminho espiritual; no caso, obviamente, o Usui Reiki 

Ryōhō) tornou-se tão popular. 

Nos dias atuais, os paradigmas filosóficos estão mudando no mundo todo. Se o 

Reihō for espalhado pelo mesmo, ele será uma grande ajuda para que as pessoas não 

tenham suas mentes perturbadas e nem o seu senso de moralidade distorcido. Obvia-

mente o Reihō não se limita apenas à cura de doenças crônicas ou maus hábitos! 

O número de alunos dos ensinamentos do Sensei fica em torno de 2 000 (este nú-

mero pode incluir também os alunos dos alunos). Entre eles, os alunos seniores (forma-

dos mestres) que permaneceram em Tóquio dando continuidade à escola do Sensei, bem 

como outros que, em diferentes províncias, estão também tentando difundir o método 

Reiki tanto quanto possível. Apesar do passamento do Mestre, o Reihō tem que ser 

compartilhado e dado a conhecer a todos no futuro. Nossa! Foi realmente uma grande 

ação dele partilhar o Reihō, que descobriu por si próprio, com todos, indiscriminada-

mente! Assim sendo, muitos estudantes se reuniram e decidiram erigir este memorial no 

Saihō-ji35, situado no Toyotama-gun36, a fim de ressaltar sua benevolência e deixar o fato 

gravado para a posteridade. Foi-me então pedido que escrevesse estas palavras. Eu aceitei 

a incumbência, ao invés de recusá-la, porque que apreciei profundamente o seu trabalho 

e porque fiquei sensibilizado com aqueles que se sentem honrados em terem sido alunos 

do Sensei. Espero, sinceramente, que as pessoas não se esqueçam de encarar com respeito 

o trabalho do Usui-Sensei.  

 

Ushida,  

 

Fevereiro do segundo ano do Shōwa-jidai 37 (1927). 

                                                           

    

 

35 Saihō-ji (kanji: 西方寺; tradução: Templo Saihō). 

 

36 Toyotama-gun (kanji: 豊多摩郡; tradução: Distrito de Toyotama). Em 1986 o templo passou a 

pertencer ao Nakano-ku (kanji: 中野区; tradução: Distrito de Nakano) e agora está situado no 

Suginami-ku (kanji: 杉並区; tradução: Distrito de Suginami). 

 

37 Shōwa-jidai (kanji: 昭和時代; tradução: Período Shōwa) foi o período da iluminação do Japão, mes-

mo se levarmos em conta o período pré-1945. Ele corresponde ao período de reinado do Imperador Shōwa 

(kanji: 昭和天皇; rōmaji: Shōwa Tennō), ou seja, o Imperador Hirohito (kanji: 裕仁天皇; 

rōmaji: Hiroito Tennō), e estendeu-se de 25 de dezembro de 1926 até 7 de janeiro de 1989. 
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Autor da inscrição: Masayuki Okada, Doutor em Literatura, 3º Grau na Ordem do Mérito, 

3ª Classe de Serviço.  

Caligrafia: Jūzaburō Ushida, Contra-Almirante, 3º Grau na Ordem do Mérito, 4ª Classe 

de Serviço.  

Obs: O Reiki Master Dave King afirma, sem provar, que apesar deste local conter os 

restos mortais da esposa, do filho e da filha do Usui-Sensei, ele contém apenas uma par-

te das cinzas do Mestre e que o restante das mesmas se encontra num relicário em Tó-

quio, mantido secreto até o momento. No mesmo existe um quadro na parede, contendo 

os Conceitos do Usui Reiki Ryōhō, incluídos os Cinco Princípios ou Mandamentos38, 

bem como uma grande fotografia original do Mestre, que foi tirada por Hayashi-Sensei, 

que era um fotógrafo amador. 
 

                                                           
38 Serão abordados detalhadamente na seção 1.7. 


