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"Só existem dois dias no ano em que você não pode fazer 

nada pela sua vida: Ontem e Amanhã." - Dalai Lama 

 

 

 

 

Nota	introdutória	
Este documento é uma agregação e estudo de várias informações recolhidas de autores e investigadores 
como James Deacon, Frans & Bronwen Stiene, Dave King, Frank Arjava Petter e Johnny De’ Carli, com o 
intuito de auxiliar os praticantes de Reiki na compreensão das técnicas tradicionais de tratamento. São 
usados vários termos japoneses, mantendo-nos fieis à representação tradicional. As técnicas de 
tratamento e vários tipos de acções ou posturas, estão intimamente ligadas à cultura japonesa que, para 
nós, ocidentais, podem ser “estranhas”, ou no caso da postura, desconfortável. Podemos adaptar mas 
não desvirtuar. Temos também uma descrição do Byosen Reikan Ho, um método tradicional onde são 
explicados os vários tipos de sensações que temos nas mãos (hibiki), ao realizar um tratamento. 
Consideramos esta partilha e esclarecimento essenciais para as boas práticas do Reiki, auxiliando os 
alunos dos vários sistemas a compreenderem melhor as raizes tradicionais.  
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As	posições	das	mãos	
Diz-se que, originalmente, o Mestre Usui apenas usava cinco posições de mãos, essencialmente na 

cabeça e pescoço. Os tratamentos começariam por estas cinco posições e depois sim, seriam tratadas 

todas as zonas em desequilíbrio energético. 

Não é de todo estranho que a maior parte das posições se concentrasse na cabeça e pescoço, se formos 

a ver estaremos a tratar a pituitária, a pineal, a tiróide e as paratireóides, glândulas essenciais para o 

bom funcionamento e crescimento de todo o nosso ser. 

As posições eram denominadas de zento bu, sokuto bu, koutou bu, enzui bu, and toucho bu, sendo que 

cada posição podia ter contacto directo ou indirecto das mãos, ou seja, ou em contacto com a pele ou 

em contacto com o campo energético da pessoa, estando entre cinco a dez centímetros do toque. 

Originalmente e seguindo a tradição japonesa, as pessoas estariam sentadas em seiza, com o coxis 

apoiado nos pés. O utente estaria sentado direito, relaxado, com as mãos no regaço ou em cima das 

pernas. Em caso de necessidade seria usado uma pequena almofada ou mesmo um colchão. Para nós, 

ocidentais, essa posição pode ser bastante desconfortável pelo que se recomenda o uso de uma cadeira. 

 

Técnica	de	tratamento	
 

O terapeuta deve estar a mais ou menos um metro de distância do utente. Tanto o terapeuta como o 

utente fazem “Gassho Rei”, uma vénia com as mãos juntas. O gassho é a forma básica que aprendemos 

logo no primeiro nível de colocarmos as mãos juntas, em frente ao chakra cardíaco ou laríngeo, 

dependendo do que se irá realizar a seguir. O Gassho Rei está directamente ligado à  cultura japonesa, 

de respeito pelo próximo e pela acção que se irá realizar, é uma vénia de mãos juntas onde as costas se 

dobram, direitas, até ficarem mais ou menos perpendiculares com as pernas. 

 

Ir para trás do utente, assumindo uma postura interior de centramento e ligação ao Reiki. Desenhar os 

símbolos, fisicamente ou com a terceira visão. Se quiser, antes da primeira posição, coloque as mãos nos 

ombros para auxiliar à ligação com o utente. Os ombros são uma área do corpo habituada ao contacto 

social pelo que o utente não sente o toque como uma invasão de espaço. 

 

Cada posição deve ter a duração do sentir da energia fluir, pelo que o tempo é variável, no entanto, para 

iniciantes ou pessoas que necessitem de tempos estipulados, devem estar entre 5 a 15 minutos. 

Geralmente nestes casos são guiados por CDs com pequenos toques de sino. 

 

Todos os movimentos são feitos de forma suave e a cada mudança de posição deve ir apenas uma mão 

de cada vez, para que seja mantido o fluxo de energia. Devem ficar em cada posição, o tempo que 

acharem necessário. 
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Zento	bu	
Colocar as mãos na zona dos olhos, cobrindo os olhos e a linha das 

sobrancelhas, com os dedos médios quase a tocarem-se, cinco a dez 

centímetros caso não queiram tocar. 

 

Esta posição foca o seu trabalho na glândula pituitária (correlação com o chakra 
da coroa), exercendo equilíbrio no funcionamento de todas as restantes 
glândulas, influenciando o crescimento, desenvolvimento sexual, fadiga, 
metabolismo. Equilibra a glândula pineal (correlação com o chakra da 3ª visão), 
que tem um papel preponderante no nosso estado de espírito auxiliando a 
manter o equilíbrio emocional. Trabalha a intuição, os olhos, problemas ao nível 
do nariz, maxilares 
 

 

  

Sokuto	bu	
Colocar as mãos nos lados da cabeça, na zona das têmporas, cinco a dez 

centímetros caso não queiram tocar. 

 

Esta posição corresponde ao equilíbrio dos hemisférios esquerdo e direito do 
cérebro, aliviando dores de cabeça, cansaço, enxaquecas, stress, depressão e 
angústia, promovendo o relaxamento e equilíbrio da pessoa. 

 

 

 

    

Koutou	bu	
Passar para o lado direito da pessoa que estão a tratar e ao mesmo tempo a 

mão esquerda passa para a zona da testa e a mão direita para a zona da nuca, 

acima da occipital, cinco a dez centimetros caso não queiram tocar. 

 

Esta posição está directamente relacionada com a pineal, auxiliando a pessoa a 
ter uma “claridade” maior nos seus pensamentos, encontrando equilíbrio e 
serenidade. É uma posição excelente para quando queremos melhorar o nosso 
ciclo de pensamentos ou estimular a concentração. 
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Enzui	bu	
Passem novamente por trás da pessoa que estão a tratar e coloquem as mãos 

na zona do pescoço, cinco a dez centimetros caso não queiram tocar. 

 

Esta posição foca o tratamento na glândula tiróide que regula o metabolismo e 
o crescimento e as paratiróides que controlam o metabolismo do cálcio 
contribuindo para o controlo do tónus muscular. Trabalha amígdalas, cordas 
vocais e vértebras, auxiliando nos problemas de comunicação oral. 

 

  

 

Toucho	bu	
Na posição final, coloquem as mãos, com as palmas viradas para baixo, no topo 

da cabeça da pessoa, com os polegares quase a tocarem-se, cinco a dez 

centimetros caso não queiram tocar. 

 

Nesta posição vamos finalizar todo o trabalho feito, como se fosse um fechar de 
ciclo, propiciando um bom fluir de energia em todo o corpo da pessoa. 

 

 

 

Quando terminarem as cinco posições, passam para o tratamento das áreas específicas que estão em 

desequilíbrio. Tenham sempre em atenção que cada mudança de posição deve ser feita suavemente e 

uma mão de cada vez para não interromper o processo. 

 

 

 

 

Ao terminar, fazem novamente Gassho Rei, com a intenção de agradecer 
todo o trabalho que foi feito e serem um veículo de Reiki. 
Esta é também uma forma de cumprimos um dos princípios de Reiki – “Só 
por hoje, sou grato”. 
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BYOSEN Reikan Ho 
Byosen é uma técnica de “varrimento” ou de perscutar a energia, a qual dá ao terapeuta 

uma série de indicações nas palmas das mãos, que podem ser chamadas de Hibiki 

(pulsação, ressonância), auxiliando-o a perceber o que a energia da pessoa que está a 

tratar, lhe transmite. Podemos comparar esta técnica a um sonar, que emite uma pulsação 

e recebe um retorno que pode ser interpretado pelo seu operador.  São também essas 

sensações que nos permitem se a zona que estamos a tratar está já equilibrada ou não, permitindo-nos 

passar para a área seguinte.  

O Byosen não faz diagnóstico por si, é apenas um método de localização e tratamento. 

Ao utilizar esta técnica, convém aplicar primeiro algum método de enraizamento e auto-equilibrio. 

A atracção que o terapeuta sente, geralmente representa-se pela necessidade de tratamento na área, 

enquanto que a repulsão pode indicar um bloqueio energético ou inibição do fluxo energético já de 

longa duração. 

 

 

On-Netsu 温熱 - Calor/Febre 
Quando as mãos são colocadas numa zona que está tensa no corpo do receptor, sente-se um calor, 

ligeiramente superior à temperatura do corpo. 

 

Atsui-On-Netsu 熱い温熱 - Calor Intenso 
Sensação de formigueiro se a tensão e rigidez do corpo for mais séria, podemos ter a sensação de 

formigueiro nas palmas (à volta do chakra das mãos ou em toda a plama) e nas pontas dos dedos. 

 

Hibiki 響き- Pulso, Eco 
Hibiki é uma sensação tipo pulsação, como se tivessemos o coração na mão, que indica que a energia 

está a estimular os vasos sanguíneos, causando contracção e expansão. Neste ponto o sangue começa a 

circular com maior fluidez. 

 

Itami 痛み- Dor 
Itami é uma sensação de dor nas mãos que nos indica que o estado do Byosen, do receptor é crítico. 

Quanto mais grave o estado, mais dor pode gerar. A dor pode passar para a parte superior das mãos, 

pulsos, cotovelos, ombros. 

Isto não significa que estão a absorver energia negativa do receptor, esse fenómeno não e possível de 

acontecer com o Reiki. Aconselhamos que comecem o tratamento na periferia da dor e só depois 

passem para o centro. 

 

Samui 寒い - Frio 
Bloqueio do chakra, consciente ou inconsciente que pode estar associado a um trauma. 
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Com este documento pretendemos trazer informações concertadas sobre técnicas tradicionais e dar 

apoio aos praticantes de Reiki para as suas práticas, fazendo uma ligação entre a aprendizagem 

ocidental e o conhecimento oriental. 

 

O trabalho da Associação Portuguesa de Reiki é voluntário, como tal pedimos 

sempre o auxílio pelos trabalhos realizados, em forma de donativo, para manter 

uma Associação sustentável capaz de dar apoio aos seus associados e à 

comunidade. 

 

MILLENNIUM BCP - MONTE KURAMA 

0033 0000 45366862462 05 

 

 

Podem aprender estas técnicas em workshops mais aprofundados e práticos, na Casa Coração da 

Associação Portuguesa de Reiki - Praceta João Oliveira, Loja 4c, Falagueira Amadora (perto da escola 

Gustavo Eiffel). 

 

Os nossos agradecimentos à Helena Mendes e ao Valter Jacinto pelas fotografias ilustrando as posições 

e ao Rui Serôdio pelo seu estudo nas práticas tradicionais e japonês. 

 

 

João Magalhães 

Presidente 

Associação Portuguesa de Reiki 

 

www.associacaoportuguesadereiki.com 

info@montekurama.org 

 

 

 

 

 


