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Mestre Chujiro Hayashi (林忠次郎) permaneceu no Havaí de Outubro de 1937 a 

Fevereiro de 1938, promovendo Reiki com a Srª Hawayo Takata.  
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Tem surgido alguma informação vaga sobre a sua visita ao Havaí, no entanto mais 

detalhes têm surgido desde que Justin Stein, um pós-graduado da Universidade de 

Toronto, especializado em estudos religiosos e a sua colega Hirano Naoko (da 

Universidade de Waseda), encontraram alguns artigos no “Hawaii Hochi” (um jornal 

publicado por japoneses residentes no Havaí). Stein partilha alguns artigos importantes 

no seu site, no entanto, é difícil compreender a visão global pois não há uma análise do 

contexto histórico. Alguns artigos do Hawaii Hochi têm sido mostrados ao longo de 

workshops de Jikiden, no entanto, sinto que é importante providenciar uma informação 

adicional, pois algumas partes podem ser mal compreendidas. 

Descobri 71 artigos e anúncios que estavam relacionados com Reiki, ao pesquisar 

microfilmes de Setembro de 1937 a Junho de 1938. Os jornais são agora propriedade do 

Hawaii Bishop Museum e foram passados a microfilme com o orçamento do National 

Diet Library of Japan. A informação inclui muitos fatos e fotos que eram desconhecidos 

até agora. Eu gostaria de disponibilizar esta informação com a minha própria análise. 

Caso prefiras ir diretamente para o sumário, por favor, passa para aqui... 

Estes artigos podem ser encontrados no 4º andar do novo edifício da National Diet 

Library. Eu transcrevi algumas partes de artigos importantes, no entanto, é difícil 

trabalhar com alguns caracteres kanji mais antigos. Por favor, permitam-me saber de 

quaisquer enganos. 

Muito obrigado a Mari Okazaki (Jikiden Reiki dai-shihan) e Mike McCarty (Jikiden Reiki 

shihan-kaku, Membro da Direção da Jikiden Reiki Association of Canada), o manuscrito 

japonês original foi traduzido para o inglês por Mari e editado Mike. Os seus esforços 

tornaram possível este trabalho aos praticantes de Reiki que compreendem inglês. 

Janeiro de 2017, Masaki Nishina 

 

2017.01.14 - Acrescentados os registos de viagem de Takata 
2017.01.14 - Informação revista por Saeko Noda e Bunki Aoyama 
2017.01.18 - Acrescentados artigos de Abril de 1938 a Junho de 1938 
2017.01.20 - Acrescentada informação sobre o Mestre Hayashi 
2017.03.14 - Tradução para inglês (Mari Okazaki & Mike McCarty) 
2017.03.29 - Atualizações (conversa com Justin Stein & outros) 
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Pequenos artigos e anúncios, que por vezes contêm informação muito importante, 

estão ainda a ser traduzidos, por favor, sê paciente.  
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No rasto de Takata 

 
Sobre o histórico de viagens da Srª Takata, existiam algumas ambiguidades, até à data, 

que fui capaz de clarificar quase por completo. Há um site americano que nos permite 

pesquisar informações antigas sobre pessoas (www.ancestry.com, pode ter custos) e 

nele encontrei os registos de bordo e registos de presença da Srª Takata. Estou certo 

que a pessoa listada é ela pois a sua idade era também registada. Parece que não havia 

mais ninguém com o mesmo primeiro e último nome. 
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Informação Pessoal 

 

 

 
A data de nascimento de Hawayo Takata é 24 de Dezembro. Existe alguma informação 

sobre a sua família, mas decidi não a colocar aqui. O endereço de 1930 é “Kawaiahau, 

Kauai, Território do Havaí”, na ilha Kauai. É registado que o seu marido era seis anos 

mais velho que ela e que o seu nome era “Saichi” e que tiveram duas filhas. Ela faleceu 

no estado do Iowa, nos EUA. 

 

● Registos de Viagem (O; saída, R; regresso, C; conexão, HNL: Honolulu, YKH: 

Yokohama) 
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1929 HNL 
O：Sem informação 

R：Feb/25A ← Feb/17D (Korea Maru) 
Yokohama Com o marido 

1932 HNL 
O：Jul/14D => Jul/20A 

R：Aug/17A <= Aug/12D 

São 

Francisco 
 

1935 

1936 
HNL 

O：Out/8D => Out/xxA (Asama Maru) 

R：Jun/10A <= Jun/2D (Taiyo Maru) 
Yokohama 

<- Com as filhas 

<- Sozinha 

1937 HNL 
O：Jun/29D => 7/xxA (Taiyo Maru) 

R：Set/24A <= Set/15D (Taiyo Maru) 
Yokohama  

1938 HNL 
O：Abril/16D => Abril/xxA 

R：Jun/9A <= Jun/4D 

São 

Francisco 
 

1938 HNL 
O：Sem informação 

R：Jun/27A <= Jun/21D 

São 

Francisco 
 

1940 

HNL 

S.F. 

HNL 

O：Mar/20D => Mar/xxA (Asama Maru) 

C：Jun/16A <= Jun/3D (Asama Maru) 

R：Jul/24A <= Jul/18D (Lurline) 

Yokohama 

Yokohama 

L.A. 

Morada: Hilo 

1954 HNL 
O：Sem informação 

R：Out/23 chegada (Panam) 
Tóquio  

1955 HNL 
O：Fevereiro 16 chegada 

R：Sem informação 
L.A.  

1955 HNL 
O：Sem informação 

R：Agosto/20 chegada 
Tóquio  
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1957 HNL 
O：Feb/25 Arrive 

R：Sem informação 
Guam Com Doris Duke 

1957 HNL 
O：Sem informação 

R：Jun/14 chegada 
Tokyo  

 

Penso que terás notado que não há uma grande diferença entre os registos de viagem 

conhecidos até agora. Poderás ver que viajou para fora muito mais vezes do que 

pensamos. A razão pela qual viajou para o Japão com o seu marido em 1929 pode ter 

sido por algo relacionado com a sua família, como por exemplo um evento familiar. 

A viagem em 1940 pode estar relacionada com a morte do Mestre Hayashi (podes ver 

que ela parou na Costa Oeste no regresso). De acordo com os livros publicados pelos 

alunos diretos de Takata, (Helen Haberly[p39], Fran Brown[p59]), está escrito que ela 

viajou em Abril e o Mestre Hayashi faleceu a 11 de Maio (notícia da sua morte no jornal 

Tokyo-asahi), pelo que a sua informação é consistente com estes registos de viagem. 
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Deve ter sido entre 1954 e 1955 quando ela se encontrou com Hayashi depois da guerra. 

Numa viagem a Guam em 1957, ela estava acompanhada por Doris Duke, a filha de uma 

família abastada e eu diria que elas já se conheciam por volta desse tempo. 

MORADA 

1930: Kawaiahau, Kauai, Hawaii Territory 

1938: 1808 S Beretania, Honolulu, massage 

1939: 1808 S Beretania, Honolulu, massage 

1941: 2070 Kllauea av, Hilo, massage 

1942: Hilo, massage 
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O discurso do Mestre Hayashi 

O discurso do Mestre Hayashi foi difundido pela rádio (o artigo foi escrito 

posteriormente). Ele proferiu as suas palavras de despedida após ter passado algum 

tempo no Havaí e era agora tempo de regressar a casa. Todo o seu discurso foi 

reimpresso como um artigo de jornal (22 de Fevereiro de 1938). Ao contrário dos artigos 

que eram escritos por jornalistas, este foi bastate preciso nos conteúdos pois continha 

as palavras exatas ditas pelo Mestre Hayashi. Assim, esta é a mais valiosa e importante 

literatura de toda esta série de artigos no Hawaii Hochi. Existe alguma informação 

importante também sobre a Srª Takata neste artigo:  

“No inverno, à três anos atrás, ela estudou esta técnica 

entusiasticamente ao longo de meio ano, no meu centro de 

tratamentos em Tóquio e começou a oferecer tratamentos e a 

ensinar após regressar à ilha de Kauai em Julho, à dois anos...”. 

Também é escrito, 

“Em julho do ano passado, ela veio visitar a minha casa, de súbito, e 

sugeriu-me que fosse visitar o Havaí”. 

Para resumir, o plano de Takata foi o seguinte: 

• 1935 Inverno (meados de Outubro): Viagem ao Japão 

• 1936 Junho: Regressou ao Havaí 

• 1937 Julho: Voltou ao Japão novamente 

• 1937 Setembro: Regressou ao Havaí 

Tal é perfeitamente coincidente com o registo de viagem. A segunda viagem de Takata 

ao Japão em 1937 foi a razão pela qual o Mestre Hayashi acabou por ir visitar ele mesmo 

o Havaí. Não é claro que ela tenha regressado ao Japão apenas porque queria encontrar-

se com o Mestre Hayashi, eu irei mencionar em detalhe, mais tarde, mas Takata tinha 

já começado a ensinar Reiki pouco tempo depois de ter regressado ao Havaí após a sua 

primeira visita ao Japão. Talvez, creio, que ela recebeu o certificado de Shihan-Kaku, a 

certificação de professor na primeira visita que realizou ao Japão em Junho de 1936. 
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Então, ela deve ter visitado o Japão no ano seguinte pois queria tornar-se uma 

professora Shihan. Caso contrário, não haveria outra razão para regressar ao Japão 

novamente. Assim, eu especulo que ela foi certificada como professora Shihan pouco 

antes do Mestre Hayashi ter regressado ao Japão. 
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História no Havaí 

Quando ouves “A história do Havaí e Japão”, quase 100% dos japoneses irão pensar no 

ataque a Pearl Harbour. De fato, há um profundo e antigo relacionamento entre o Japão 

e Havaí. Infelizmente, o Havaí, como pequeno país, foi dominado por outras culturas ao 

longo da sua história. Kamehameha I estabeleceu o reino do Havaí em 1795. Após esta 

fundação, vários países tentaram exercer a sua influência enviando missionários e 

emigrantes. A América (1820) enviou missionários, a China (1802) enviou emigrantes, o 

Reino Unido (1843) declarou a soberania sobre o Havaí, a França (1849) declarou 

soberania sobre o Havaí. A controvérsia tornou-se intensa quando os japoneses também 

lutaram sobre o Havaí. 

Em 1881, o Rei Kalakaua visitou o Japão, encontrou-se com o Imperador Meiji e foi 

assinado um acordo de emigração. Os emigrantes mediados pelo governo Japonês 

começaram a chegar ao Havaí em 1885. No entanto, em 1893, os agricultores 

americanos no Havaí, fizeram um golpe de estado com o apoio de 160 marinheiros, 

depondo o Reik Kalakaua. Desde então, a influência dos Estados Unidos foi-se 

fortalecendo e em 1898 o Havaí tornou-se território dos Estados Unidos da América 

(Território do Havaí). 
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Contexto Histórico 

 
 

Nesta era (cerca de 1930-1940), os jornais estavam repletos de muitos artigos sobre a 

segunda guerra sino-japonesa. O exército japonês continuava a invadir o território 

Chinês. O colapso de Nanjing 南京 (foto →) e o colapso de Qingdao (青島), foi descrito 

extensivamente. (Por favor, nota que não estou a justificar essas ações. Quero que os 

leitores conheçam o contexto histórico da altura). Este foi o momento em que o Japão 

tomou um caminho decisivo que levou à Guerra do Pacífico. Foi como se as engrenagens 

se fossem movendo, uma a uma sem retorno. Havia já muitas vítimas na China, mas 

desde então, 3 milhões de Japoneses morreriam pela altura do fim da guerra. No final 

dos anos 1930, muitas pessoas passavam o seu dia sem saber o que realmente tinha 

acontecido. 
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Informação Prévia 

 
Naquela altura, Havaí era escrito como “布哇” em Kanji, ao invés de “ハワイ” em 

Katakana, que é a forma de escrita moderna. Além disso, Kauai, a ilha localizada a 

noroeste, era escrita como “加哇” em Kanji e Maui, a ilha localizada entre Oahu (com 

Honolulu) e Havaí no sudeste, era escrita como “馬哇” em Kanji. (Por favor, vê aqui para 

a imagem). Escrever estes nomes de cidades em kanji representa uma era antiga. 

Hawaii Hochi (naquela altura era escrito como 布哇報知)é um jornal ainda existente 

que se estabeleceu em 1912 (25º ano da Era Meiji, 1º ano da Era Taisho). É uma 

fundação surpreendentemente antiga. Localizado em Honolulu e a localização do 

edifício era na Queen Street. Mudaram o nome do jornal para “Hawaii Herald (escrito 

em katakana)” durante a Segunda Guerra Mundial, mas o nome regressou a “Hawaii 

Hochi (escrito em kanji), em 1952. Eu acredito que é uma incrível e importante fonte de 

informação para os japoneses no Havaí, longe do Japão. As palavras não japonesas são 

habitualmente escritas em Katakana. 



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

20 

 

Nos jornais, haviam muitos artigos sobre as chegadas e partidas de navios de/para o 

Japão. Nippon Yusen tinha 3 navios, o Asama Maru, Chichibu Maru (na foto) e o 

Tatsuta Maru. Os portos principais pareciam ser Hong Kong, Xangai, Kobe, 

Yokohama, Honolulu, Los Angeles e São Francisco. 

Na altura, esses navios eram comummente usados nas viagens entre o Japão e outros 

países. Demorava cerca de uma semana para navegar entre Yokohama e Honolulu. No 

entanto, quando a Guerra começou, este tipo de navios privados foram forçados a 

servir como transportes pela Marinha Japonesa e foram todos afundados por torpoedos 

americanos. O Chichibu Maru foi afundado em 1943 (com cerca de 2500 pessoas, 

tendo 465 sobrevivido), o Tatsuta Maru foi afundado em Fevereiro do mesmo ano 

(todas as 1481 pessoas a bordo morreram) e o Asama Maru foi afundado em novembro 

de 1944 (mais de 500 pessoas morreram). 

Naquele tempo, o câmbio era calculado como 100 yen para 28 dólares (um dólar era 

3,6 yen) de acordo com esta informação. No entanto, não posso compreender 

totalmente o que isto significa pois o valor monetário era muito diferente de agora. 

Por exemplo, é escrito em artigos que custa $2 para participar numa festa de ano novo 

ou 1$ para uma festa de despedida. Na altura, a entrada para o Hayashi Reiki 

Kenkyukai (instituto) era de 50 yen (ou seja, 14$), então o yen japonês parecia ser 

bastante fraco. Se pessoas do Havaí pagassem ao Mestre Hayashi o mesmo valor de 

entrada e de curso que custava no Japão, não teria sido um grande esforço (nada é 

mencionado acerca de valores de entrada e dos cursos nos artigos). 
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Caso não saibas, a língua japonesa é escrita verticalmente de cima para baixo e as 

colunas vao da direita para a esquerda. Este exemplo mostra o anúncio que a Srª 

Takata pôs no Hawaii Hochi. O título do artigo é "靈氣療法開始" verticalmente à 

direita pode ler-se 靈氣,療法 tratamento e 開始 início. O nome de Takata "高田ハワ

ヨ" é escrito no final à esquerda. 
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O sistema de ensino japonês 

Noutra página, por favor permitam-me explicar o sistema japonês de ensino para 

aqueles que não estejam familiares com ele e possam argumentar como Takata se 

tornou uma professora de Reiki. Por favor, leiam esta página. 
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Artigos no Hawaii Hochi, Setembro de 

1937 a Outubro (8 artigos) 

O Mestre Hayashi chegou ao Havaí em Outubro de 1937. Eu verifiquei no Hawaii Hochi 

que saiu em Setembro, mas não encontrei quaisquer artigos sobre Reiki antes de 30 de 

Setembro. (Há a possibilidade que possa não ter visto tudo, pois estava a olhar para 

microfilmes). 
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Quinta-feira, 30 de Setembro, de 1937, página 7 

 

 

Reiki Ryoho 

o Sr. Chujiro Hayashi irá visitar o Havaí acompanhado pela sua filha Kiyoe, no sábado, 

no Chichibu Maru.  

Hayashi Chujiro é um bem conhecido mestre de Reiki Ryoho (靈氣療法 Método de 

Tratamento de Reiki), um fundador do Hayashi Reiki Kenkyukai (instituto) de Tóquio 

Yotsuya Shinano-machi, chegará ao Havaí este próximo sábado no Chichibu Maru (秩父

丸), acompanhado pela sua filha Kiyoe (キヨエ), de acordo com a sua amiga em 

Honolulu. O Reiki Ryoho não é amplamente conhecido pelo público do Havaí, mas na 

cidade de Hilo, o Ver. Kan Higuchi e a sua esposa, Srª Chosuke Tahara, diretora da escola 

de língua japonesa, entre outros, receberam denju (傳授, aprendizagem) de Reiki 

Reyoho em Maio de 1933. 

Recentemente, a Srª Hiromi Takata, de Kapaa, Kauai, também recebeu denju. 

Previamente, a Srª Takata, uma praticante entusiasta, também recebu treino à distância 

através do instituto em Tóquio, mas finalmente foi ao Japão, este Junho para realizar 

um seminário e regressou ao Havaí a 24 deste mês. Dadas as circunstâncias, muitos 

esperavam que o Mestre Hayashi viesse ao Havaí. Também a sua filha Kiyoe estava 

desejosa de conhecer o Havaí antes de casar. Estas são as razões originais que tornaram 

real a visita ao Havaí, o Sr Hayasbi espera realizar alguns seminários e ensinar o Reiki 

Ryoho no Havaí se houver pessoas interessadas. 



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

25 

Também Kiyoe está disposta a ensinar cha-no-yu (茶の湯, cerimónia do chá) e ikebana 

(生花, arranjo floral) se as pessoas estiverem interessadas pois ela é perita nessas áreas. 

A propósito, o Sr. Mikao Usui, o fundador do Reiki Ryoho, chama a “Reiki” a “energia” 

que é essencial à vida e que esta capacidade prodigiosa pode ser usada para tratar 

doenças. (A foto mostra o Sr. Chujiro Hayashi). 

• O ponto importante aqui é que já havia pessoas que tinham aprendido Reiki em 

Maio do 8º ano da Era Showa (1933), em Hilo (Havaí). Eu pergunto-me se o 

Mestre Hayashi sabia desta informação previamente? Encontrei alguns 

documentos que detalhavam a carreira do pastor Kan Higuchi（Documento 1，

Documento 2, Documento 3), mas não havia nenhuma história relacionada com 

Reiki. No entanto, o reverendo Higuchi faleceu em Outubro no 8th ano da Era 

Showa (1933), então cre-se que ele aprendu Reiki mesmo antes de falecer. Não 

consegui encontrar informação online sobre o Sr. Chusuke Tahara, diretor da 

escola de língua japonesa. 

• O artigo é algo enganador pois sugere que a Srª Takata recebeu ensinamento à 

distância e depois foi ao Japão esse ano pela primeira vez. Mas eu penso que é 

um mal-entendido tal como mencionei primeiramente. É óbvio que Takata foi 

para o Japão e lá ficou em 1935, se olhares para o registo de embarque e para a 

emissão de despedida do Mestre Hayashi, como escrito acima. Na sua emissão 

de despedida é indicada a visita de Takata ao Japão em Julho do mesmo ano. Diz 

“Em Julho do ano passado (1937), ela veio visitar a minha casa de súbito...”. Pode 

ter havido algumas cartas de comunicação entre Takata e o Mestre Hayashi 

entre 1936 e 1937, mas eu imagino que não será intencionado como parte de 

uma educação à distância. Como está escrito acima, Takata já tinha começado a 

ensinar Reiki quando regressou ao Japão em 1936, assim não penso que ela 

tenha necessitado de “educação contínua” à distância. 

(Como os artigos do jornal eram escritos por repórteres, é extremamente perigoso 

apenas ler as palavras e acreditar em tudo que lá está). 

• O nome da Srª Takata: O primeiro nome de Takata é escrito como “Hiromi”. De 

fato é também escrito como Hiromi no próximo artigo que saiu a 2 de Outubro 
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(sábado). O nome completo da Srª Takata antes do casamento era “"Hawayo 

Hiromi Kawamura", onde Hawayo é um nome americano e Hiromi um nome 

Japonês. (Muito obrigado a Justin Stein para a clarificação deste tema). Então, 

este artigo usava o seu nome japonês. É escrito como “Hatsuyo”, no anúncio de 

27 de Outubro. Ao leres a série de artigos, poderás achar que existem muitas 

gralhas no nome das pessoas no Hawaii Hochi. 

  



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

27 

Sábado, 2 de Outubro de 1937, página 8  

 

 

 

Reiki Ryoho 

Chujiro Hayashi chegou ao Havaí 

O ex-médico da marinha e capitão (na reserva) permanecerá até Dezembro. 

Como introduzido no artigo de anteontem, o Sr. Chujiro Hayashi do Reiki Ryoho, 

chegou ao Havaí no Chichibu Maru que aportou esta manhã, acompanhado pela sua 

filha, Kiyoe. O Sr e Srª Gikaku Noda (野田義角) levaram-nos até ao nosso escritório 

para nos cumprimentarmos. A Srª Saeko Noda (野田サエ子) Regressou ao Havaí no 

mesmo navio que o Sr. Hayashi. O Sr. Hayashi permanecerá aqui até Dezembro em 

resposta aos pedidos por Reiki Ryoho e a menina Kiyoe irá ensinar Cha-No-Yu e 

Ikebana para as pessoas que estejam interessadas.  

Apesar do Sr. Chujiro Hayashi ser um ex-médico da marina e capitão, é dito que ele 

não usa quaisquer medicamentos, mas que usa apenas o Reiki Ryoho para tratar 
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doenças. A Srª Hiromi Takata de Kapaa, Ilha de Kauai, aprendeu esta técnica de 

tratamento com o Sr. Hayashi e regressou ao Havaí onde tem oferecido tratamentos. 

O Sr. Hayashi veio ao Havaí a pedido da Srª Takata que lhe pediu para nos visitar e 

disseminar o Reiki Ryoho. Ele deseja também visitar a América Continental, mas por 

esta altura ele diz que deseja apenas focar-se em tratar pacientes no Havaí. 

Irá haver um anúncio assim que os locais e outras preparações sejam arranjados (A 

foto mostra o Sr. Chujiro Hayashi e a menina Kiyoe). 

• A Srª Saeko Noda: A Srª Saeko Noda, que o acompanhou, não é uma pessoa 

relacionada com Reiki, mas antes parece ter algum tipo de relacionamento com 

a sua filha. Sobre o seu marido, o Sr. Gikaku Noda, ele parece ser a mesma 

pessoa "Steere Gikaku Noda" (1892–1986), que criou a equipa de basebol 

chamada “Asahi Ball Club” em 1905 no Havaí. Neste documento, o nome da 

sua mulher é escrito como “Alice Sae Teshima” (1894-1964), por isso há uma 

forte probabilidade de estar correto. De acordo com esta informação, é escrito 

que a Srª Noda abriu um cabeleireiro em Ginza em 1936 o que coincide com 

os conteúdos de um artigo num jornal que surgirá mais tarde. Estou bastante 

confiante que esta informação é correta. É fácil rastrear a informação sobre 

Reiki naqueles tempos se as pessoas relacionadas são bem conhecidas. Eu 

penso que pode ser possível rastrear mais informação sobre o Sr e Srª Noda. 

• Médico de Marinha: O Mestre Hayashi é apresentado como um médico de 

marinha neste artigo, mas não há uma evidência clara até este dia que mostre 

que era realmente um médico de marinha. A única evidência que existe é um 

registo de impostos oficial, pré-guerra, que mostra o imposto pagão como 

“doutor”. 

• Nome da Srª Takata: O nome próprio de Takata é escrito como “Hiromi” 

também neste artigo. 

• O registo de embarque de Hayashi mostra “Mestre do Hayashi Reiki Kenkyu” 

como sua ocupação, com a informação adicional escrita à mão de “Curador 

Espiritual”. A idade da sua filha, Kiyoe, é indicada como 28 anos.  
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Quinta-feira, 7 de Outubro de 1937, Página 6 

 

 

Um Mestre do Reiki Ryoho 
Sr. Chujiro Hayashi chegou ao Havaí 
Datas dos Seminários confirmadas, a serem realizadas em Waimea e Kapaa 
 
(Relatório da filial de Kauai) O Sr. Chujiro Hayashi, um mestre do Reiki Ryoho no Japão, 

acompanhado pela sua filha Kyoe, chegou ao Havaí, em parte para passear, 

recentemente por navio, por um grande pedido da sua discípula, Srª Takata. Chegaram 

no dia 5 à ilha de Kauai e no dia seguinte, a 6, a Srª Kealia Takata guiou-os a uma visita 

até à filial para nos conhecermos. O plano é permanecer na ilha durante uma semana, 

mas decidiram realizar um seminário para promover e espalhar esta técnica de 

tratamento ainda mais, para as famílias no geral, pois havia já pessoas que haviam 

participado em seminários com a Srª Takata, anteriormente. Assim, os seminários serão 

realizados na casa do Sr. Tsurutani de Waimea (provavelmente não na ilha do Havaí, 

mas na ilha de Kauai) por 3 dias, no dia 8, amanhã, 9 e 10. E ainda na casa do Sr. Nobuo 



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

30 

Watamura de Kapaa, por quatro dias, de 12 a 15. O Sr. Hayashi visitou o Consulado Geral 

do Império para saudações e ficou muito agradado por reencontrar a esposa do Cônsul 

General, Srª Fukuma, sua velha conhecida. A sua filha, Kiyo tem muita experiência em 

Ikenana e Cha-no-yu. A Srª Saeko Noda, proprietária de um salão de cabeleireiros em 

Tokyo, acompanha-a, apesar da Srª Noda dizer que esta é a sua primeira visita à ilha de 

Kauai. 

Como é bem conhecido, diz-se que o Reiki Ryoho elimina a raiz da causa da doença 

através de Reiki, sem usar medicação e que é uma terapia que qualquer um pode fazer 

se assim o quiser. 

• Itinerário: Após a chegada a Honolulu a 2 de Outubro, sábado, o Mestre Hayashi 

deslocou-se à ilha de Kauai onde estava localizada a casa da Srª Takata. A menina 

Kiyo e a Srª Noda foram juntas. Waimea não é na ilha de Havaí, como é agora 

indicado turisticamente, mas eu creio que era na costa sudoeste da ilha de Kauai. 

• Mais tarde, Hayashi regressou a Honolulu e realizou seminários, mas eram 

seminários de 5 dias. No entanto, o seminário na ilha de Kauai era mais curto 

tendo 3 ou 4 dias. Mais é desconhecido sobre este seminário, mas é possível que 

a data tenha sido encurtada de forma similar a práticas correntes de Jikiden 

Reiki. 

• A Srª Takata possivelmente realizou seminários em Kauai depois de regressar ao 

Havaí, pois está escrito “havia já pessoas que haviam participado em seminários 

com a Srª Takata, anteriormente”. Isto é consistente com os conteúdos da 

emissão rádio de despedida do Mestre Hayashi, que será introduzida mais tarde. 

• Consulado Geral: Surpreendentemente não consigo confirmar a existência de 

um Consulado Geral na Ilha de Kauai daquela altura, ao verificar online. Não fui 

capaz de encontrar nenhuma informação sobre a esposa do Cônsul, Sr Sou 

Fukuma, um velho conhecido do Mestre Hayashi. 

• O nome da Srª Takata: Neste artigo é escrito como “Srª Kealia Takata”. Mas de 

acordo com artigos posteriores, parece que se pretendeu escrever Takata de 

Kealia. Existe uma localidade chamada “Kealia”, mesmo perto de Kapaa onde 

Takata realmente viveu. 
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Quarta-feira, 27 de Outubro de 1937, Página 2 

(Anúncio)  

 

 

O Mestre Hayashi realizou seminários em Kapaa, na ilha de Kauai, até ao dia 15, mas 

apercebi-me que ele deslocou-se a Honolulu, na ilha de Oahu, durante este tempo. 

Este é um anúncio que promove os tratamentos da Srª Takata. Tem alguns erros na 

localização e também no nome. Que horror (lol). Não era na “1633 Nunua Avenue”, mas 

sim na Nu’uanu Avenue, 1633 nu'uanu avenue". Este hotel já não existe mais neste 

local. Só havia um erro no nome dela, por isso estava melhor que outros anteriores 

(lol). 

• "Usui Shiki": “Usui Shiki (臼井式)”  é bastante usado nos dias de hoje, mas 

creio que a Srª Takata foi a primeira a usar este termo. Basicamente, no Japão 

antes da guerra, era habitualmente chamado de “Shin Shin Kaizen Usui Reiki 

Ryoho”. 
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Quarta-feira, 27 de Outubro de 1937, Página 4 

 

Respondendo ao vosso pedido de tratamentos de Reiki, todos os dias, das 8h00 às 

16h00, no local do antigo Hospital Mitamura. 

É também dito que o Sr. Chujiro Hayashi, médico reformado e capitão do exército, 

assim como um bem conhecido Mestre do Usui Shiki Reiki Ryoho, está no Havaí com 

a sua filha. 

Ele irá responder a pedidos de tratamento no número 1633 Nu’uanu Avenue, no Globe 

Hotel (antigo Mitamura Hospital), a parir de hoje pois algumas pessoas querem 

receber os seus tratamentos desde a sua chegada ao Havaí. O Sr. Hayashi e a sua filha 

vieram ao Havaí como convidados da Srª Hatsuyo Takata, de Kealia, ilha de Kauai. 

Como a Srª Takata estudou o Reiki Ryoho com o Sr. Hayashi e regressou ao Havaí, 

ela adquiriu uma licença de negócio da sua sede e tem vindo a oferecer tratamentos, 

agora fora da sua cidade, ajudando o Sr. Hayashi e a sua filha. 
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O Sr. Hayashi agendou a sua estadia no Havaí para um mês pois deseja promover o 

bem-estar social através de seminários de Reiki Ryoho, se houver pessoas suficientes 

que estejam interessadas. 

Uma turma ideal é entre 5, 6 pessoas a 14, 15 como um grupo. Assim como indicamos 

anteriormente, há poucas pessoas que estudaram esta técnica de tratamento com o Sr. 

Hayashi e essas pessoas têm vindo a oferecer tratamentos às suas famílias e 

conhecidos, sendo a sua boa eficácia reconhecida. O número de telefone do local de 

tratamentos é 3367. 

• Este artigo apareceu no mesmo número onde a Srª Hayashi anuncia a abertura 

do seu negócio. O seu trabalho em tratamentos pode não ter sido reconhecido 

até à altura pois menciona especificamente “abertura de negócio” e “obteve a 

licença de negócio”, neste artigo. 

• Nome e título: Neste artigo o nome próprio da Srª Takata é escrito como 

“Hatsuyo” e o título de Hayashi é incorretamente escrito como capitão do 

exército. 

● This article appeared in the same issue with Ms. Takata’s advertisement announcing 

the opening of her business. Her treatment work may not have been recognized until 

this time because it is specifically mentions that “business opening”, and “obtained a 

business license” in this article. 

● Name and title： In this article, Ms. Takata’s first name is written as “Hatsuyo”, 

and Hayashi’s title is incorrectly written as an army captain. 
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29 de Outubro de 1937, página 4 (anúncio) 

 

 

Finalmente o nome é escrito corretamente! (lol) 

Era escrito como “Abertura de Negócio” no último anúncio, mas é escrito como “início” 

aqui.  

(***A palavra que representa “negócio” não é usada.) 
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"ヌアヌ" significa Nu'uanu. 

"グローブホテル" significa Globe Hotel. 
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Sexta-feira, 29 de Outubro de 1937, Página 5 (Anúncio) 

 

 
 

Há um anúncio no mesmo número sobre o primeiro seminário em Honolulu 

"講習" significa seminário. 

Não é claro a carga horária do seminário neste anúncio, mas parece que foi realizado 

durante a noite, por cinco dias consecutivos, de acordo com informação posterior. 
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30 de Outubro, (Sábado), 1937, Página 2 

 

 
Seminário de Reiki Ryoho 
5 dias, desde o 1º de Novembro. 
O professor é o Sr. Chujiro Hayashi 
 

Como escrevemos anteriormente, o Sr. Chujiro Hayashi, um renomado Mestre do Usui 

Shiki Reiki Ryoho, veio ao Havaí como convidado da Srª Hawayo Takata da ilha Kauai. Ele 

tem vindo a responder aos pedidos de tratamentos na clínica presente no Globe Hotel, 

na Nu’uanu Avenue. 

Decidimos convidar o Sr. Hayashi como professor para dar cinco dias de aulas desde o 

próximo dia 1 de Novembro, pois várias pessoas desejam realizar o seminário em Reiki 

Ryoho. O local é no Globe Hotel, na Nu’uanu Avenue. Para registar para o seminário ou 

para mais informações, por favor contactem quer a Srª Hawayo Takata pelo 3367 ou a 

Srª Saeko Noda pelo 3131. 
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• O calendário específico das aulas em Honolulu é escrito aqui. Ao olhar para a 

palavra “5 dias”, parece ser um seminário de Reiki completo, com Zenki e Kouki 

em cinco dias, o que representa o mesmo estilo de seminários em viagem de 

negócios que o Mestre Hayashi oferecia previamente no Japão. 

• Finalmente, todos os nomes escritos corretamente! 
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Artigos do Hawaii Hochi em Novembro 

de 1937 – 10 artigos 

Segunda-feira, 1 de Novembro de 1937, Página 2 
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Quarta-feira, 3 de Novembro de 1937, Página 2 
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Quinta-feira, 4 de Novembro de 1937, Página 4 
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Segunda-feira, 8 de Novembro de 1937, Página 7 

 

 

 

• O Mestre Hayashi iniciou este 2º (第二回) seminário na segunda-feira, 

imediatamente após ter terminado a primeira turma a 5 de Novembro (sexta-

feira). Está escrito “desde esta noite”, podemos ver que as aulas eram dadas em 

dias de semana à noite, de segunda a sexta. 
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Quinta-feira, 18 de Novembro de 1937, Página 6 

 

 
 

• Como podemos ver, existiram dois seminários em Kauai com 44 estudantes. Já 

havia muita gente interessada em aprender Reiki. 

• De acordo com este artigo, parece que a filial de Waimea já existia por esta altura 

e que a mesma filial foi promovida a filial de Kauai. Não consegui rastrear o 

missionário Budista “Houji Ooe”. 

• É escrito que estrangeiros também tiveram aulas, mas pergunto-me se 

compreenderam o japonês? Houve um intérprete? É muito interessante ler 

documentos pré-guerra que indicam que houve um exemplo na aplicação de 

Reiki em gado leiteiro. 

 

 

  



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

44 

Sábado, 20 de Novembro de 1937, Página 2 

 

 
• Separadamente dos seminários, ele também deu palestras públicas (講演会). As 

palestras eram abertas ao público, gratuitamente (無料). Isto indica que ele 

estava a receber um valor pelas classes do seminário, mas não há qualquer 

indício sobre o custo do ensino nos artigos do Jornal.  
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Sábado, 20 de Novembro de 1937, Página 5 

 

 

 

As normas sobre a saúde e doença 
Palestra sobre Reiki Ryoho 
Abertura dia 24 às 19h00 
Palestrante: Sr. Chujiro Hayashi 
 
O que é Reiki, o que é o Reiki Ryoho e quais os tratamentos que o usam, quais os seus 

efeitos? Estes tipos de questões são leventados pelo público desde que o Sr. Chujiro 

Hayashi, um mestre do Usui Shiki Reiki Ryoho, chegou ao Havaí. Por não sabermos 

quando ou que tipo de doença poderemos ter, não apenas aqueles que são mais débeis 

e doentes, mas todos os seres instintivamente desejam boa saúde e cura. O Reiki Ryoho 

foi primeiro introduzido no Havaí pela Srª Hawayo Takata da ilha de Kauai, após ter ido 

ao Japão estudar Reiki Ryoho com o Sr. Hayashi. Além disso, o Sr. Hayashi veio ao Havaí 

pelo grande desejo que a Srª Takata  tinha de promover os ensinamentos para a saúde 

e tratamento das doenças. 
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Mais de 10 anos passaram desde que o tremendo poder do Reiki Ryoho foi introduzido 

ao mundo pelo fundador, o Sr. Mikao Usui, e os seus efeitos prodigiosos mostrados por 

factos testados que maravilham até pessoas educadas. 

O Sr. Hayashi foi uma pessoa que estudou o Reiki Ryoho com o Sr. Usui quando este era 

vivo e que também cultivou com o Sr. Usui uma personalidade pacífica e integra. As 

pessoas louvavam-no como se fosse um deus vivo assim que começou a oferecer 

tratamentos. Ele tem estado bastante ocupado, devotando-se a tratar as doenças em 

todas as idades e géneros, não tendo um momento para se sentar. 

Há pessoas que contam que a tuberculose foi curada, pressão alta que baixa, doenças 

cardíacadas curadas, neuralgia crónica, curada, doença gastrointestinal crónica curada, 

velhice revertida e juventude recuperada, potência reavivada, tipo de corpo a ser 

mudado, um corpo dobrado em atividade, etc... Inúmeros relatos de pessoas com muita 

alegria sobre as suas melhorias que não há tempo suficiente para as contar ou nenhuma 

forma de as contar. Entre as pessoas tratadas estão médicos, oficiais militares, pessoas 

ricas e escolásticos. Muitas das pessoas que vem receber tratamento realizaram 

também o seminário e agora providenciam tratamentos para as suas famílias e amigos, 

estando profundamente maravilhados com estes resultados milagrosos. Existe já um 

grupo filial estabelecido em Kauai, depois do Sr. Hayashi ter realizado seminários para 

os locais. Em Honolulu, ao mesmo tempo que respondia aos pedidos de tratamentos, 

realizou um 4º seminário logo após ter terminado o seu 3º seminário.  

As pessoas têm estado felizes e contentes com a aprendizagem deste ensinamento 

sobre a saúde e como tratar a doença. Todas estas pessoas, que realizaram previamente 

três seminários, pediram voluntariamente ao Sr. Hayashi para realizar uma palestra para 

partilhar esta alegria e contentamento com tantas pessoas quantas as possíveis. Nesta 

palestra, o Sr. Hayashi irá discursar com o título “O Conceito do Reiki Ryoho”. A data é 

quarta-feira, 24 às 19h00 e o local é o Buddhist Youth Hall em Fort Avenue. Não tem 

qualquer custo de participação e esperamos ver muitas pessoas no público. (A foto 

mostra o Sr. Hayashi e a Srª Takata). 
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• Por favor, repara que 講演會 significa palestra, ao passo que 講習會 significa 

seminário ou classe.  

• Ao invés de ser uma explicação do Reiki, é um anúncio. Surpreendentemente, 

não há muita informação nova aqui. 

• Este artigo mostra que em adição aos seminários, houve também palestras 

abertas ao público. A localização do “Buddhist Youth Hall” é atualmente “仏

教青年会館, Bukkyo Seinen Kaikan” como podes ver posteriormente noutra 

foto. 
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Segunda-feira, 22 de Novembro, 1937, Página 4 
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Terça-feira, 23 de Novembro de 1937, Página 5 
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Sábado, 27 de Novembro de 1937, Página 4  

 

 

 

Palestra de Reiki Ryoho 
Muitos ficaram impressionados 
Sucesso com mais de 200 pessoas na audiência. 
Como relatamos previamente, o Sr. Hayashi, Mestre do Reiki Ryoho, deu uma palestra 

no Buddhist Youth Hall em Fort Avenue, às 19h00 no dia 24 e, apesar da chuva, mais de 

200 pessoas participaram e foi um grande sucesso. Em primeiro lugar, o Sr. Houun 

Tamayose, representando o organizador e como presidente, foi apresentado pela Srª 

Hawayo Takata de Kapaa, Kauai. Ele falou em detalhe sobre como a Srª Takata foi a 

Tóqui com doenças, necessitando uma cirurgia aos rins e apêndice. Mas após ela ter 

experimentado uma recuperação complete através do Reiki Ryoho e sem cirurgia, ela 

recebeu aulas e depois regressou ao Havaí. 

Desde então, tem-se devotado ao tratamento de doenças noutras pessoas, em Kauai e 

tem alcançado muito sucesso. Assim, convidou o Mestre Hayashi ao Havaí.  

De seguida, o Sr. Hayashi falou sobre a carreira do Mestre Mikao Usui, o fundador do 

Reiki Ryoho, que prodigiosamente adquiriu “Reiki” após três semanas de jejum. Então, 

ele explicou o conceito geral do Reiki Ryoho que não nem uma psicoterapia, nem uma 

terapia pela oração, nem magia ou fraude, mas antes uma terapia racional que permite 
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qualquer pessoa tratar completamente doenças, ao aplicar Reiki, mesmo que a pessoa 

não acredite, discorde ou seja cética. 

Ele explicou tal ao introduzir um número de casos ao longo de duas horas. O encontro 

terminou pouco depois das 22h00 com o público a mostrar o seu profundo interesse, 

completamente fascinado por ele. Já agora, ele está alojado no Globe Hotel em Nu’uau 

Avenue e oferece tratamentos todos os dias das 8h00 às 16h00, estando a realizar o 4º 

seminário à noite. 

• Esta é uma reportagem sobre a palestra do dia 24 com uma audiência de 200 

pessoas. O presidente na altura desta palestra "Houun Tamayose" era um monge 

budista no Templo Higashi Hongan. Parece que ele era muito ativo a promover 

Reiki no Havaí. Não há dúvidas que ele foi um membro influente e que se tornaria 

secretário na filia do Havaí, mais tarde. 
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Artigos do Hawaii Hochi Articles de 

Dezembro de 1937 (3 artigos) 

Terça-feira, 14 de Dezembro de 1937, Página 7 

 

 
 

● “青山分喜: O Sr. Bunki Aoyama” foi ativo como terapeuta principal mais tarde, no 

entanto o kanji correto para escrita era “青山文記”. Parece que há um grande número 

de erros nos nomes, neste jornal. 

● ”Houun Tamayose” apareceu anteriormente. Eu ainda não tenho nenjuma pesquisa 

sobre o Sr. Hiroshi Morohashi, Sr. Masaichi Ueda, ou Sr. Sentaro Ishii. O nome Sr. 

Masaichi Ueda é escrito com uns kanji diferentes num artigo posterior. O Sr. Hiroshi 

Morohashi irá aparecer posteriormente num artigo sobre a festa de despedida a 20 de 

Fevereiro. Parece que ele era gerente da filial de Honolulu do Yokohama Shokin Bank. 
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Sexta-feira, 17 de Dezembro de 1937, Página 6 

 

 

• No 6º Seminário está escrito como “14h00 às 16h30”, mas é escrito como 

seminário de 4 dias no titulo. Não seria um seminário de 5 dias se as datas 

fosse de 20, segunda-feira a 24, sexta-feira…? 
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Sexta-feira, 24 de Dezembro 1937, Página 6 

 

 

 

• Este é um testemunho de M.U., um dos estudantes do Mestre Hayashi, mas 

este pode ser o “Sr. Masaichi Ueda”, mencionado no artigo anterior. Este 

artigo contém uma quantidade de informação considerável. Pode-se ver que o 

Sr. Katsuzo Nishi do Nishi Shiki Kenko-ho (Estilo da Engenharia da Saúde 

Nishi) também veio ao Havaí em 1936. 
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• Talvez esta seja a primeira pessoa no mundo que escrever Reiki em Katakana 

(レイキ) ao invés do kanji tradiconal (靈氣). (Os caracteres Katakana são 

tipicamente usados para transcrições de línguas estrangeiras). 
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Artigos do Hawaii Hochi em Janeiro de 

1938 年（11 artigos） 

Sábado, 8 de Janeiro de 1938, Página 3 
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Sábado, 8 de Janeiro de 1938, Página 6 
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Segunda-feira, 10 de Janeiro de 1938, Página 4 

 

 
• Está escrito que este é o 9º seminário. No artigo anterior foi escrito que o 6º seminário 

realizou-se a 20 de Dezembro, então este cálculo não coincide, se for verdadeiro. Se 
tivesse havido um seminário todas as semanas desde o 1º de Novembro, o seminário 
a 10 de Janeiro seria a 9ª sessão. Em resumo: 

Data Local Dias de seminário Confirmação 

Sexta-feira, 8 de 
Outubro 

Waimea, em Kauai 3 dias Confirmado no 
artigo 

Terça-feira, 12 de 
Outubro 

Kapaa em Kauai 4 dias Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 1 de 
Novembro 

 1º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 8 de 
Novembro 

 2º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 15 de 
Novembro 

 3º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 22 de 
Novembro 

 4º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 29 de 
Novembro 

 5º Seminário Estimado 

Segunda-feira, 6 de 
Dezembro 

 6º Seminário Estimado 
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Segunda-feira, 13 de 
Dezembro 

 7º Seminário Estimando 

Segunda-feira, 20 de 
Dezembro 

 Devia ser o 8º 
Seminário, 
estimativamente, 
mas no artigo indica 
6º Seminário 
(seminário de 
horário diurno) 

Estimado 

Terça-feira, 11 de 
Janeiro 

 9º Seminário  

Segunda-feira, 17 de 
Janeiro 

 10º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 24 de 
Janeiro 

 11º Seminário Estimado 

Segunda-feira, 31 de 
Janeiro 

 12º Seminário Estimado 

Segunda-feira, 7 de 
Fevereiro 

 13º Seminário Confirmado no 
artigo 

Segunda-feira, 15 de 
Fevereiro 

 14º Seminário Estimado 

 

Há a possibilidade de que o número tenha sido alterado a “meio caminho” devido a dois 

seminários realizados ao início na ilha de Kauai, mas é mais provável que o número 

tenha sido mal escrito no artigo do dia 17 de Dezembro. 

• Finalmente, a filial do Havaí é lançada. As datas são um pouco confusas, pois o 

9º Seminário começa às 19h00 de dia 10 de Janeiro, mas a festa de ano novo e 

o encontro de abertura da nova filial seria às 18h00, com o seminário a começar 

às 19h00 do mesmo dia? Irás ver uma situação semelhante mais tarde, mas parce 

que as datas dos seminários mudaram de Terça a Sábado, neste caso. Ao 

contrário do anúncio, o artigo diz que o seminário é no dia 11, terça-feira, então 

creio que o artigo está correto. 
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Terça-feira, 11 de Janeiro de 1938, Página 4 
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Terça-feira, 11 de Janeiro de 1938, Página 6 
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Terça-feira, 11 de Janeiro de 1938, Página 4  
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Quarta-feira, 12 de Janeiro de 1938, Página 7 

 

  
 

o “Natsuno Ya”: Este é o local onde foi realizada a festa de ano novo. Ainda existe 

em Honolulu como the oldest high-class Japanese restaurant. Verás “Shun-chou-

rou”, referenciado no ultimo artigo. É confuso pois estes eram dois restaurants 

diferentes naquele tempo, mas agora o histórico Shun-chou-rou é chamado 

Natsunova. 

o Esta palestra foi realizada em Waipahu (ワイパフ) localizado perto de Pearl 

Harbour. 
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o Reiki Kenkyukai, filial do Havaí é estabelecida. A partir deste momento a 

informação sobre futuros seminários é anunciada pela filial. A organização da 

filial é a seguinte: 

o Professor: Hawayo Takata; 
o Gestor: Bunki Aoyama; 
o Secretário: Houun Tamayose; 
o Tesoureiro: Masaichi Ueda; 
o Sede: Globe Hotel. 

Mais uma vez, todos os nomes são escritos com kanji diferentes. Foi escrito “植田政市

” para Masaichi Ueda no artigo anterior, mas neste é escrito “上田政市” .Não sei qual 

deles é o correto, mas apenas aparece este “上田” uma única vez no artigo, então 

provavelmente  “植田” este é o kanji correto. 

• Aqui surge informação importante sobre as filiais do Hayashi Kenkyukai daquele 

tempo. Está escrito como se estas filiais existissem em: 

o Osaka Bunkai (grupo local) com muitos membros; 

o Kyoto; 

o Nagoya; 

o Daishoji; 

o Chichibu; 

o Sendai; 

o Morioka; 

o Aomori. 

• Daishoji (大聖寺), onde os Yamaguchi eram membro, está escrito como uma das 

filiais. Daishoji parece ser uma filial especial pois era uma cidade pequena 

comparada com outras. É surpreendente ver que havia uma filial em Chichibu (a 

oeste de Tóquio). 

• Número de membros: Está escrito “cerca de 5000 membros” no artigo com a 

despedida do Mestre Hayashi, mas está escrito neste artigo “mais de 4000 

membros”. Também refere que existem 13 Shihans, incluindo a Srª Takata, então 

isto é consistente com o discurso de despedida de Hayashi. 
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Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1938, Página 4  
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Terça-feira, 19 de Janeiro de 1938, Página 6 

 

 
o Este artigo é, principalmente, sobre o grupo de Nishi Shiki Kenko-ho (Estilo de 

Engenharia da Saúde de Nishi), mas algumas coisas sobre o Reiki Ryoho também 

aparecem aqui. O artigo diz que usam a sua propria “terapia pelas mãos”, que 

ainda estou a investigar. 
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Segunda-feira, 24 de Janeiro de 1938, Página 8 
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Sábado, 29 de Janeiro de 1938, Página 7 

 

 
 
 

Kalihi Kai (カリヒカイ) é o nome do lugar localizado a noroeste de Kalihi em 

Honolulu. 
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Artigos do Hawaii Hochi em Fevereiro, 

1938 (19 artigos) 

Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1938, Página 3 
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Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1938, Página 3 

  
 
 

o ”Ewa (エワ)” está localizada a oeste de Pearl Harbour. Os locais para as palestras 

públicas espalhavam-se para longe da baixa de Honolulu! Gradualmente, Reiki 

começa a ser conhecido também nas zonas suburbanas. 
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Sábado, 5 de Fevereiro de 1938, Página 2 
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Sábado, 12 de Fevereiro de 1938, Página 6 

 

  

o Até que enfim, um salão de cabeleireiros que começa a providenciar 

tratamentos de Reiki. Por vezes vejo coisas similares a acontecer nos dias de 

hoje, mas estou seguro que esta foi a primeira vez em qualquer parte do mundo, 

para Reiki, ser aplicado num salão de cabeleireiro. É algo mesmo grande renovar 

e depois separar homens das mulheres. Eu pergunto-me se a Srª Saeko Noda 

estava a dar tratamentos, ou apenas existiam múltiplos terapeutas pois diz-se 

que havia em duas localidades. 

o Quero indicar uma expressão importante, “Pessoas que realizaram o seminário, 

mas que não se tornaram membros depois da filial do Havaí ter aberto, também 

esperam poder participar nos encontros regulares”. Por outras palavras, há uma 

diferença entre “realizar o seminário” e “não se tornaram membros”. Pelo 

menos posso dizer que o número de alunos é maior que o número de membros. 

Pelo menos, parece razoável que o número de estudantes seja quase igual ao 

número de membros. 
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Terça-feira, 15 de Fevereiro de 1938, Página 4 
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Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1938, Página 7 
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Sábado, 19 de Fevereiro de 1938, Página 4  
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Sábado, 19 de Fevereiro de 1938, Página 7  
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Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 1938, Página 3 

 

 
 

É magnifico que mais de 200 pessoas tenham vindo à festa de despedida! Eu vi esta foto 

pela primeira vez aqui. Parece que os homens tinham fatos e a maior parte das mulheres 

usavam kimonos. Parece exatamente como um banquete dos dias de hoje. 

 

MC: Bunki Aoyama (o kanji de Bunki está mal escrito) 
Representante dos alunos: Hiroshi Morohashi (gestor da filial do Shokin) 
Palestrante: Hikozo Nishikawa 
Testemunho: Srª Lee (professora escolar) 
 

o ”Shokin (正金)” possivelmente refere-se a "Yokohama Specie Bank" que estava 

localizado em Honolulu. Parece que o edifício ainda existe hoje como um lugar 

histórico. 

o A filial de Haleiwa (ハレイワ) estabeleceu-se com 23 membros. Parece que 

Haleiwa era localizada em Oahu no lado oposto de Honolulu.   
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Terça-feira, 22 de Fevereiro de 1938, Página 2  
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Terça-feira, 22 de Fevereiro de 1938, Página 4  
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Terça-feira, 22 de Fevereiro de 1938, Página 6 

 

 
 

• Uma foto da visita a Makiki (マキキ) Navy Cemetery foi publicada na edição de 

23 de Fevereiro. 
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A emissão de despedida do Mestre 

Hayashi 

 

Terça-feira, 22 de Fevereiro de 1938, Página 8  
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As palavras de despedida do Mestre Hayashi são a parte mais importante desta série de 

artigos do Hawaii Hochi. Os artigos de jornal estão, por vezes, separados da verdade e 

contêm mal-entendidos e distorções criadas pelos repórteres. No entanto, creio que 

este artigo com as suas palavras de despedida é, provavelmente, o mais preciso, pois foi 

copiado diretamente da emissão de rádio em japonês. 

“Aprecio a bondade de todos, do fundo do meu coração” – A emissão de despedida do 

Sr. Hayashi. 

O seguinte texto é o discurso de despedida do Sr. Chujiro Hayashi do Usui Reiki Ryoho, 

prestes a regressar ao Japão, emitido no Domingo de manhã na estação KGMB. 

Como apresentado, sou Chujiro Hayasho do Usui Reiki Ryoho: Tenho estado na cidade 

deste Outubro, mas agora gostaria de deixar as minhas observações pois estou de 

regresso ao Japão no Tatsuta-Maru, que partirá dia 22, o dia depois de amanhã. 

O Reiki Ryoho é um método para tratar doenças e caracteres não apenas do nosso 

próprio corpo, mas também do de outras pessoas, sem esforço, apenas com a energia 

Reiki que flui naturalmente do corpo de uma pessoa. Não requer um treino difícil, mas 

ao participar no seminário com cerca de três horas todos os dias, durante 5 ou 6 dias, 

irás ser capaz de apresentar resultados impressionáveis, mesmo desde o primeiro dia. 

Independentemente se és homem ou mulher, todos podem fazê-lo facilmente, desde 

que se tenha mais de 12 ou 13 anos. 350 pessoas tornaram-se membros nas ilhas do 

Havaí, incluindo brancos, Havaíanos e chineses que não compreendem japonês. 

No entanto, todos eles compreenderam o seminário muito bem e estou muito feliz por 

serem capazes de tratar várias doenças. Eu sinto muita pena de não ter podido partilhar 

esta alegria com aqueles que vivem nas ilhas do Havaí e Maui. 

Temos cerca de 5000 membros no Japão. Deste membros, aprovei 13 como mestres 

proficientes desta técnica de tratamento. A Srª Hawayo Takata, desta cidade, é uma 

deles e ela é a única pessoa que pode ensinar esta técnica no Havaí e por toda a América. 

Não há mais ninguém. 

Se desejarem receber denju (seminário de Reiki) ou se sofrem de doenças, por favor, 

contactem a Srª Takata ou o Sr. Bunki Aoyama (gestor dos tratamentos) no Globe Hotel 

em Nu’uanu Avenue. 
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A Srª Takata é da segunda geração de japoneses americanos, nascida em Kauai. No 

inverno, há três anos atrás, ela passou seis meses na minha clínica em Tóquio para 

entusiasticamente aprender este método. Dois anos atrás, ela regressou a Kauai, em 

Julho, e começou a dar tratamentos e denju (ensinar Reiki), com o número de alunos a 

chegar às 50 pessoas. Em Julho, a Srª Takata subitamente visitou a minha casa e 

recomendou-me uma viagem de visita ao Havaí. Aceitei o seu convite e cheguei a 

Honolulu a 2 de Outubro, acompanhado pela minha filha. Apreciei as boas vindas 

sinceras de todos quando viajei para Kauai no dia 4 e conheci os membros locais. 

Regressei a esta cidade em Outubro e realizei 14 Seminários desde então, a pedido das 

pessoas empenhadas. Houve um grande número de alunos a cada vez e todos 

compreenderam o seminário muito bem. Eles estão gratos pela felicidade da boa saúde 

que surgiu ao tratar facilmente as doenças, não apenas neles próprios, mas também nas 

suas famílias. 

Como a minha permanência nesta cidade se prolongou, inesperadamente, muitas 

pessoas no Japão estão a aguardar o meu regresso há muito tempo. Eu devo deixar esta 

terra memorável e regressar ao Japão no dia 22, o dia depois de amanhã. Eu recebi uma 

hospitalidade sincera de todos, especialmente dos membros, durante a minha estadia 

aqui e pude ainda apreciar um tempo muito agradável, sem sentir-me sozinho durante 

toda a viagem. A minha filha e eu experimentamos os cinco longos meses como se fosse 

apenas um dia e isto permanecerá para toda a vida como uma inesquecível alegria. A 

minha filha e eu estamos mesmo profundamente gratos a todos pela sua amizade e 

bondade. Eu terminarei as minhas observações por desejar, sinceramente, a todos 

muita saúde e felicidade. Que todos fiquem bem... e adeus. 

• Emissora de Rádio: A rádio “KGMB radio” em Honolulu que emitiu este 

agradecimento de despedida ainda existe com um nome diferente, “KSSK”. Os 

militares dos Estados Unidos usaram o sinal da KGMB para verificar a sua posição 

e ainda é dito que a Marinha Imperial Japonesa o usou para identificar a 

localização de Honolulu para atacar Pearl Harbour. Podem notar que “Domingo 

de manhã” é escrito como “サンデー朝"  (mistura de katakana e kanji), ao invés 

de “日曜日の朝” (mistura de hiragana e kanji). (*** O uso de palavras inglesas 
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escritas em katakana como parte da conversa japonesa comum parece ser 

comum na altura). 

• Está escrito como Usui Reiki Ryoho e não como “Usui Shiki” Reiki Ryoho. É 

certamente uma expressão diferente da que a Srª Takata estava a usar. 

• Quando o Mestre Hayashi mencionou “membros”, no seu discurso, eu pensei 

que se referia aos membros da Hayashi Reiki Kenkyukai. É bastante grande esta 

realização de ter 350 pessoas que se tornaram membros, na altura em que 

Hayashi regressou ao Japão. Como já comentei no artigo de 12 de Fevereiro, 

penso que o número de pessoas que realizou o seminário e o número de 

membros, é quase igual. É interessante como os brancos e chineses também 

estavam incluídos. 

• É muito importante que havia cerca de 5000 membros da Hayashi Reiki 

Kenkyukai no Japão. Esste discurso provavelmente é o único registo histórico que 

indica um número específico de membros da Hayashi Reiki Kenkyukai. Outro 

ponto importante é que havia 13 Shihans (professores) incluindo a Srª Takata, 

naquele tempo. 

• O Mestre Hayashi declara explicitamente a mesma história de viagem que a Srª 

Takata no seu registo de viagens que já mencionei anteriormente. 

• O Mestre Hayashi declara que a Srª Takata começou a oferecer tratamentos e 

denju (ensinar Reiki) após ter regressado a Kauai em 1936. Takata registou mais 

de 50 membros com a Hayashi Reiki Kenkyukai. Não é claro se este número é 

consistente com o número total dos seus estudantes, mas pelo menos não há 

dúvida de que ela ensinou Shoden (nível 1) como Shihan-kaku (professora 

assistente) naquele tempo. 

• O Mestre Hayashi apresentou um certificado em inglês “Uma Mestre no sistema 

Usui Reiki de Cura sem medicamentos”, para Takata e a data do certificado é a 

de 21 de Fevereiro de 1938, o dia em que Hayashi partiu para o Japão. Por outras 

palavras, podemos concluir que a Srª Takata tornou-se Shihan (professora) 

naquele tempo. No entanto, ela já tinha começado a ensinar após regressar ao 

Havaí em 1936, o que significa que deve ter recebido a certificação de Shihan-

Kaku no tempo em que deixou o Japão em 1936. 
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• (*** Nota: Shihan-kaku é permitido apenas ensinar Shoden (nível 1), Shihan 

pode ensinar Shoden e Okuden). 

Noutra página, explico o sistema de Ensino japonês para aqueles que não estão familiars 

com ele e discuto um pouco mais como Takata se tornou uma professora de Reiki. Por 

favor, lê esta página. 

• É incrível ver como realizou 14 seminários. Posso calcular que houve uma média 

de 25 pessoas por cada sessão (350 pessoas / 14 vezes = 25 pessoas). Não foi um 

grande sucesso? 

• É maravilhoso ver o testemunho de pessoas que consistentemente apreciam os 

resultados positivos após aprenderem Reiki! Imagino que esta experiência no 

Havaí deve ter tido um imenso impacte no Mestre Hayashi pois esteve envolvido 

com tantas pessoas e passou cinco longos meses lá. 

• Era 22 de Fevereiro de 1938, quando o Mestre Hayashi partiu de Honolulu no 

Tatsuta Maru. Demorou cerca de uma semana a chegar a Yokohama, por isso 

calculo que tenha chegado ao Japão em finais de Fevereiro. De facto, foi nos 

finais de Março de 1938, na filial de Daishoji que Chyoko Yamaguchi participou 

no seu primeiro seminário com Hayashi. Assim, concluo que Hayashi foi para a 

prefeitura de Ishikawa logo após ter regressado a casa em Tóquio. Estes dois 

eventos, a estadia de Hayashi no Havaí e o primeiro seminário de Chyoko, 

ocorreram um após o outro. 
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Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 1938, Página 6 

 

 
 

• Makiki (マキキ) Navy cemetery está localizado em Honolulu e á um cemitério 

para japoneses, não para americanos. Ver aqui mais detalhes. 
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Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 1938, Página 6 
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Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1938, Página 6 

 

 

• Parece que eles eram capazes de colocar telegramas recebidos do navio! 
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Sábado, 26 de Fevereiro de 1938, Página 3 
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February 26th (Sat), 1938, p8 
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Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 1938, Página 8  

 

 
• O Mestre Hayashi tinha regressado ao Japão, a partir deste momento a Srª 

Takata é a “personagem” principal. O número de seminários continua a crescer 

pois é escrito como o 15º seminário. A sessão foi ensinada pela (professora) 

Hawayo Takata & (pelo gestor de tratamentos) Bunki Aoyama. Parece que 

estavam a usar o Globe Hotel e o Buddhist Youth Hall, como locais. 
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Artigos do Hawaii Hochi de Março, 1938 

(12 artigos)  

Sexta-feira, 4 de Março de 1938, Página 4  

 

 

o Este artigo é sobre o último seminário realizado pelo Mestre Hayashi (o seu 14º 

seminário no Havaí). Aparecem 126 pessoas na foto. Como é impossível realizar 

um seminário com tantas pessoas e como está escrito “A foto de grupo da última 

noite”, eu posso imaginar que mais pessoas surgiram para celebrar o último dia. 

Havia um encontro regular na mesma semana, no dia 14, segunda-feira, por isso 

creio que o último dia do seminário final deve ter sido no sábado, 19 de Fevereiro 

(um seminário de 5 dias. Este 14º seminário deve ter começado na terça-feira e 

terminado sábado). 

 

Eu descobri que a foto que tinha no passado (à direita) estava na verdade cortada em 

ambas as extremidades. Devo ter adquirido a foto de outra fonte pois não há nada 
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escrito sobre a foto no artigo do jornal. No entanto, poderás ver escrito que o ano é o 

de 1937. Eu acredito que o ano estava escrito incorretamente. 

 

Aumentei a fotografia. A pessoa que está sentada ao lado do Kakejiku (pergaminho 

japonês) era possivelmente o Mestre Hayashi! O rosto parece-se com o de Hayashi. 

Possivelmente é Takata que está a fazer a demonstração, no entanto, não é claro o 

suficiente para ver o seu rosto. 
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Comparei o pergaminho com aquele que é usado no Jikiden Reiki nos dias de hoje. 

Sim, definitivamente! É exatamente O kakejiku (pergaminho) que temos!! Isso faz-

me muito feliz! (^^) 

Havia/há muitas réplicas do pergaminho com os Gokai. A cada Shihan era requerido 

pendurar o pergaminho e aos Shihan Kaku era encorajado também o fazer cada vez 

que davam Reiju. Assim, existem pelo menos 13 réplicas e possivelmente muitas mais. 

(O número de Shihan era de 13 e de Shihan Kaku era desconhecido). Este pergaminho 

em particular era um desses. 

Fokke Brink, um aluno de Phyllis Lei Furumoto (neta de Takata), disse-me (Nishina) 

que viu uma fotografia da Srª Takata com o pergaminho dos Gokai e que um praticante 

de Reiki em Idaho tem o pergaminho em sua posse dado por Phyllis Furumoto que 

recebeu de herança da Srª Takata. Que maravilhoso que o pergaminho sobreviveu! 
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Sábado, 5 de Março de 1938, Página 3 
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Sábado, 5 de Março de 1938 p4 
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Sexta-feira, 11 de Março de 1938, Página 4  
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 Sábado, 12 de Março de 1938, Página 4 
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Sábado, 12 de Março de 1938, Página 6  
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Segunda-feira, 14 de Março de 1938, Página 4 
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Terça-feira, 15 de Março de 1938, Página 7 

 

 

 

• O MC é o Sr. Bunki Aoyama (青山文記). Também os nomes do Sr. Masaichi Ueda 

(植田政市),, Sr. Seihou Tsuchiya (土屋青芳), Sr. Suekuma Takaki (高木末熊), Sr. 

Hikozo Nishikawa (西川彦蔵), aparecem neste artigo. O kanji do Sr. Ueda é 

diferente novamente, o correto é “上田” ou “植田”? O nome do Sr. Suekuma 

Takaki é único, então procurei-o. É escrito como "Um presidente de Chosen Jiho 

(Korean Times) em Pusan durante a era Meiji ", no entanto, não estou certo de 

estar correto. 
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Sexta-feira, 18 de Março de 1938, Página 6 

 

 
 

• Este artigo é sobre Ewa (エワ), o lugar onde uma palestra pública foi realizada a 

5 de Fevereiro. Podes ver que nessa altura já foi estabelecida uma filial em Ewa. 
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Sábado, 19 de Março de 1938, Página 4 
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Sábado, 19 de Março de 1938, Página 5  
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Segunda-feira, 21 de Março de 1938, Página 5 

 

 
• É incrível ver que os seminários continuaram todas as semanas mesmo após o 

Mestre Hayashi ter regressado ao Japão! Estou muito curioso sobre quantas 

vezes a Srª Takata realizou seminários no mesmo estilo feito por Hayashi. 
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Artigos do Hawaii Hochi de Abril de 1938 

(4 artigos)  

Sábado, 9 de Abril de 1938, Página 2 

 

 
  



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

109 

Sábado, 9 de Abril de 1938, Página 3 
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Sábado, 16 de Abril de 1938, Página 6 

 

 
“妾” Significa eu mesmo, numa forma muito humilde para uma mulher. 

“羅府” Significa Los Angeles. 
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Sábado, 16 de Abril de 1938, Página 12 

 

 
• Esta informação vai ao encontro dos registos de viagem mostrados 

anteriormente. “羅府” Significa Los Angeles, “桑港” significa São Francisco, 

quando escrito em caracteres kanji. Pesquisei os nomes de dois estrangeiros 

neste artigo, mas não consegui encontrar nenhuma informação adicional sobre 

o Sr. ”Kyokujo Kubokawa (窪川旭丈)” que pode ser o Budista que era 

conhecido por ser muito ativo em Los Angeles. 

• É possível que a Srª Takata tenha realizado seminários na costa oeste da América, 

mas ainda não está provado até esta altura. Durante a sua ausência do Havaí, 

seis dos seus discípulos parecem ter respondido ao pedido de tratamentos. 

 

Nota: O número original de Maio do Hawaii Hochi não foi encontrado, pelo que os artigos 

de Maio não foram microfilmados. 
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Artigos do Hawaii Hochi de Junho, 1938 

(4 artigos) 

Quarta-feira, 8 de Junho de 1938, Página 5 

 

 
• Neste anúncio foi publicado no dia anterior à Mestre Takata ter regressado da 

costa oeste da América. Parece que houve três secções para os tempos de 

tratamentos: 8h00 às 12h00; 13h00 às 14h00; e 18h00 às 19h00. 

• Está escrito que a clínica mudará de localização em Novembro, mas na verdade 

mudou nos finais de Junho. A nova localização é “465 South Beretania Street, 

Honolulu, HI 96814” e é longe da baia de Honolulu. O Hospital Kui (ク井ン)  

ainda existe com o nome, The Queen’s Medical Center, perto desta morada.  

• Esta mudança pode ter sido uma informação importante. A morada do Sr. Bunki 

Aoyama, o gestor de tratamentos, continuava a ser a localiza original de 1942 - 

Nu’uanu Avenue, no entanto, o seu nome desapareceu dos artigos posteriores. 

Eu pergunto-me o que possa ter havido entre a Srª Takata e o Sr. Aoyama. 
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Segunda-feira, 13 de Junho de 1938, Página 3 
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Segunda-feira, 13 de Junho de 1938, Página 7 

 

 
• O título diz “3º Encontro Regular (例會)”, mas na verdade é o 5º Encontro 

Regular (第五回), tal como está escrito no anúncio do mesmo dia. 
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Quarta-feira, 22 de Junho de 1938, Página 2 

 

 
• A clínica mudou de local por esta altura e também o número de telephone 

mudou. "465 South Beretania Street, Honolulu, HI 96814" Está localizada longe 

da baixa de Honolulu. O Hospital Kuin (ク井ン) ainda existe como “The Queen’s 

Medical Centre” e está localizado perto deste endereço. 

• Anteriormente, a morada da Srª Takata era escrita em 1938 como “1808 

Beretania”, então a clínica estava localizada na mesma rua da sua residencia”. 
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Sumário das datas mais importantes 

1935.10 Takata – 1ª visita ao Japão Com a filha de 9 anos no Asama-Maru 

1936.Jun Takata Regressa ao Havaí   

1937.Jul Takata Visita o Japão novamente   

1937.Sep Takata Regressa ao Havaí   

－－－－－－－－－－ 

1937.9.24 Hayashi parte de Yokohama  

1937.10.2 Hayashi chega a Honolulu Com a filha Kiyoe, no Chichibu-Maru 

1937.10.2 Hayashi visita o Hawaii Hochi Guiado por Saeko Noda 

1937.10.5 Viaja para Kauai  

1937.10.6 Visita Hawaii Hochi Filial de Kauai 

1937.10.8 Seminário em Waimea, Kauai 3 dias no Tsurutani 

1937.10.12 Seminarário em Kapaa, Kauai 4 dias no Nobuo Watamura 

1937.10.xx  Viaja para Honolulu, Oahu   

1937.10.27 Takata anúncio da abertura do negócio   Localizado no Globe Hotel 

1937.11.1 1º Seminário 5 dias 

1937.11.8 2º Seminário  5 dias mais de 10 pessoas 

1937.11.15 3º Seminário 5 dias 

1937.11.18 Filial de Kauai estabelecida Filial de Waimea, filial de Kapaa? 

1937.11.22 4º Seminário 5 dias 

1937.11.24 Palestra Pública gratuita Mais de 200 pessoas no Buddhist Youth Hall 

1937.12.14 Encontro de despedida Departure postponed, over 50 people 

1937.12.20 "6º" Seminário 4 dias 14h00 às 16h30, diurno 

1938.1.10 Filial do Havaí abre Festa de ano novo em Natsuno-ya 
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1938.1.11 9º Seminário 5 dias 19h00 às 21h00 

1938.1.15 Palestra Pública gratuita Waipahu Social Club 

1938.1.25 Palestra Pública gratuita Kalihikai Japanese school 

1938.1.31 12th seminar 19h00 às 21h00 

1938.2.5 Palestra Pública gratuita Ewa Social Club 

1938.2.14 1º Encontro Regular Buddhist Youth Hall(~150 pessoas) 

1938.2.20 Emissão de despedida KGMB radio station 

1938.2.20 Festa de despedida Alewahaito Shunchoro (~200 pessoas) 

1938.2.20 Grupo Local Haleiwa 23 pessoas 

1938.2.22 Visita ao Maliki Navy cemetery Com:Takata, Aoyama, Kiyoe 

1938.2.22 Hayashi parte para o Japão No navio Tatsuta-maru 

－－－－－－－－－－ 

1938.2.28 15º Seminário Buddhist hall Professora:Takata, Gestor:Aoyama 

1938.3.7 16º Seminário Buddhist hall Professora:Takata, Gestor:Aoyama 

1938.3.14 2º Encontro Regular Mais de 150 pessoas no Buddhist hall 

1938.3.15 17º Seminário Globe Hotel Professora:Takata, Gestor:Aoyama 

1938.3.21 18º Seminário Globe Hotel Professora:Takata, Gestor:Aoyama 

1938.4.11 3º Encontro Regular Buddhist Hall 

 

Escrevi apenas os seminários que estavam confirmados nos artigos assim os números 

em falta não foram na realidade saltados. Sumarizei os seminários da seguinte forma 

(incluindo os estimados): 
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Sumário dos Seminários do Mestre Hayashi (incluindo 

estimados) 

Sexta, 8 Out. Waimea (3 dias） Kauai, confirmado no artigo 

Terça, 12 Out. Kapaa（4 dias） Kauai, confirmado no artigo 

Seg. 1 Nov.  1º confirmado no artigo 

Seg. 8 Nov.  2º confirmado no artigo 

Seg. 15 Nov.  3º confirmado no artigo 

Seg. 22 Nov.  4º confirmado no artigo 

Seg. 29 Nov.  5º   estimado 

Seg. 6 Dez.  6º   estimado 

Seg. 13 Dez.  7º   estimado 

Seg. 20 Dez.  8º Escrito como 6º no artigo 

Terça 11 Jan.  9º confirmado no artigo 

Seg. 17 Jan.  10º   estimado 

Seg. 24 Jan.  11º   estimado 

Seg. 30 Jan.  12º confirmado no artigo 

Seg. 7 Fev.  13º   estimado 

Seg. 15 Fev.  14º   estimado 

 

O seminário demorou 5 dias, começando às 19h00 e terminando às 21h00, como 

observado. 
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Sumário das palestras públicas do Mestre Hayashi 

1937.11.24  Palestra Pública Gratuita Buddhist hall mais de 200 

1938.1.15 Palestra Pública Gratuita Waipahu Social Club 

1938.1.25 Palestra Pública Gratuita Kalihikai Japanese school 

1938.2.5 Palestra Pública Gratuita Ewa Social Club 

 

Sumário dos seminários da Srª Takata 

1938.2.28  15º  Professora:Takata, Gestor:Aoyama, Buddhist Youth hall 

1938.3.7  16º Professora:Takata, Gestor:Aoyama, Buddhist Youth hall 

1938.3.15  17º Professora:Takata, Gestor:Aoyama, Globe Hotel 

1938.3.21  18º Professora:Takata, Gestor:Aoyama, Globe Hotel 

 

Sumário dos encontros regulares de membros 

1938.2.14   1º encontro  Buddhist Youth Hall (cerca de 150 pessoas) 

1938.3.14  2º encontro  Buddhist Youth Hall (cerca de 150 pessoas) 

1938.4.11  3º encontro  Buddhist Youth Hall 

1938.5  4º encontro  ← Estimado 

1938.6.13  5º encontro  Buddhist Youth Hall 
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Sumário das filiais e grupos locais 

1937.11.18  Início da filial de Kauai Filial de Waimea, filial de Kappa? 

1938.1.10 Festa de abertura da filial do Havaí, festa de ano novo Em Natsunoya na School Avenue 

1938.2.20 Início do Grupo local de Haleiwa 23 pessoas 

unknown Início do Grupo Local de Ewa  
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Descobertas 

o É possível que houvesse pessoas que já tivessem aprendido Reiki em Maio de 

1933 em Hilo (Havaí); 

o Takata já tinha ensinado Reiki, provavelmente como Shihan-kaku, após regressar 

da sua visita ao Japão (cerca de 1936); 

o Hayashi permaneceu no Havaí de 2 de Outubro de 1937 a 22 de Fevereiro de 

1938, realizou seminários e palestras principalmente em Honolulu; 

o Os seminários realizaram-se duas vezes em Kauai e 14 vezes em Honolulu, todas 

as semanas. O número total de participantes foi de mais de 350 pessoas; 

o Os seminários realizavam-se ao longo de 5 dias, de Segunda a Sexta-feira, das 

19h00 às 21h00; 

o Deu quatro palestras públicas, sem cobrar aos participantes; 

o A filial de Kauai, a filial de Havaí e dois grupos locais foram estabelecidos; 

o Havia encontros mensais realizados pelos membros; 

o Takata deu o nome de “Usui Shiki Reiki Ryoho”. Esta pode ser a origem do “Usui 

Shiki” como é conhecido fora do Japão; 

o Aparentemente havia um salão de cabeleireiro que oferecia tratamentos de 

Reiki; 

o O pergaminho com os Gokai era usado da mesma forma que é hoje usado no 

Jikiden Reiki; 

o Existiam cerca de 5000 membros do Hayashi Reiki Kenkyukai (instituto) no Japão. 

A filial de Osaka (com muitos membros), Kyoto, Nagoya, Daishoji, Chichibu, 

Sendai, Morioka, Aomori. Todos estes locais tinham as suas filiais ou grupos 

locais. 

o Existiam 13 Shihan (professores) na Hayashi Reiki Kenkyukai, na altura e a Takata 

foi a única pessoa que se qualificou fora do Japão. 

o Depois de Hayashi ter regressado ao Japão, Takata continuou o seu papel como 

Shihan (professora) e continuou a oferecer seminários; 

o Surgiram frequentemente erros nos nomes no Hawaii Hochi, por isso precisamos 

prestar bastante atenção. 
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O que ainda não é conhecido 

o O seminário era do mesmo estilo que Jikiden Reiki (isto é, de 5 dias), mas era de 

duas horas cada dia. Será que não praticavam durante o dia? Porque houve um 

horário diferente daquele usado no Japão onde as palestras eram de manhã e a 

prática à tarde durante 5 dias? Seriam capazes de ser proficientes em apenas 2 

horas durante 5 dias? 

o As entradas e custo dos cursos são desconhecidos. 

o Usavam uma mesa parecida com uma pequena cama, da altura do joelho, para 

demonstração, mas não é conhecido como os estudantes realmente praticavam. 

o Os seminários eram realizados à noite, mas pergunto-me se o que as pessoas 

faziam durante o dia? De acordo com os artigos, o Mestre Hayashi e Takata 

davam também tratamentos durante o dia. Seria possível que os alunos desses 

tratamentos ou praticassem como parte do seu treino? Como mostrado na 

imagem, havia muitas mulheres alunas e algumas delas deviam ter tempo 

suficiente para praticar durante o dia. 
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Conteúdos do seminário 

Sobre o conteúdo dos seminários, não posso calcular quais seriam, pelos conteúdos dos 

artigos. Palavras como Reiju, Gokai, Ketsueki Kokan Ho, Byosen, Seiheki Chiryo e Enkaku, 

não surgem nos artigos. Como os seminários no Havaí foram realizados no apogeu da 

carreira do Mestre Hayashi, creio ser razoável assumir que os conteúdos dos 

ensinamentos de Hayashi no Havaí seriam os mesmos que eram apresentados aos 

alunos no Japão. 

A Srª Takata ensinou Reiki japonês equivalente ao 

Jikiden Reiki a muitas pessoas 

Takata presenciou todos os seminários (1º ao 14º), como assistente de Hayashi, então 

creio que o estilo de ensino de Hayashi deve ter-se tornado bastante familiar para ela. 

Assim, após o regresso de Hayashi ao Japão, Takata deve ter ensinado os seminários da 

mesma forma que Hayashi ensinou os seus alunos do Havaí, isto é, Reiki japonês 

equivalente ao Jikiden Reiki de hoje em dia. Como professora, Takata fez quatro 

seminários no mês de Março de 1938, assim podemos estimar que Takata pode ter 

ensinado Reiki japonês a perto de cem pessoas. Quando pensamos em “Hawayo 

Takata”, há uma impressão muito forte que ela foi a fonte do Reiki Ocidental, que tem 

muitas diferenças do Reiki Japonês ou Jikiden, mas de facto, podemos dizer que ela 

ensinou Reiji Japonês durante os seus primeiros anos como professora. Sim, Takata foi 

uma notável professora de Reiki Japonês. No entanto, Takata começou a ensinar Reiki 

Ocidental mais de 30 anos depois deste período de tempo. A diferença no tempo e a 

guerra podem ter sido o que separou o Reiki Japonês do Reiki Ocidental. 
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Lista das pessoas envolvidas 

Muito frequentemente surgiram nomes no Hawaii Hochi que estavam mal 

pronunciadas, então precisamos prestar muita atenção. É possível que esteja escrito 

incorretamente se apenas aparece uma vez nos artigos. 

• Kan Higuchi (樋口貫): Pastor, crê-se ter aprendido Reiki em Maio de 1933. 
Descobri alguns documentos de Higuchi, mas nada além do que é conhecido sobre a 
sua ligação a Reiki. (documento 1，documento 2、documento 3) 

• Chusuke Tahara (田原仲亮): Diretor de uma escola de Língua Japonesa. Crê-se ter 
aprendido Reiki em Maio de 1933. 

• Saeko Noda (野田サエ子): Proprietária de um cabeleireiro. O seu marido crê-se ser 
Gikaku Noda, o fundador de uma equipa de Basebol (Steere Gikaku Noda). Saeko foi 
proprietária de pelo menos dois cabeleireiros em Honolulu e um em Ginza. (Famous 
people in Hawaii、In Wikipedia、Book: History of Beauty (Biyo no Rekishi)) Em certa 
ocasião foi notado que ela se resgistou num seminário de Reiki. Ela também renovou 
os seus salões de cabeleireiro em Honolulu para poder providenciar tratamentos de 
Reiki lá. No entanto, uma vez que a guerra rebentou, os salões foram forçados e 
fechar. É possível encontrar esta informação sobre o Sr. e Srª Noda (Document 1、
Document 2、Document 3). O Sr. Steere Gikaku Noda (Gikaku Noda), seu marido, foi 
uma pessoa muito famosa pois recebeu o 5ºKyokujitsu-sho (A Ordem do Sol 
Nascente; a primeira condecoração nacional galardoada pelo governo japonês), 
como jogador de basebol, advogado e político no pós-guerra. 

• Mr. Tsurutani (鶴谷): Proprietário da casa onde o seminário foi realizado em 
Waimea, na ilha de Kauai. 

•  Nobuo Watamura (綿村信男): Proprietário da casa onde foi realizado o seminário 
em Kanaa, na ilha de Kauai. 

•  Mr. Fukuma (福間): Consul-Geral do Império Japonês em Kauai. A sua esposa e 
o Sr. Hayashi eram conhecidos. 

• Houji Ooe (大江法爾): Membro da filial Waimea. 

• Houun Tamayose (玉代勢 法雲): Monge budista em Hongan-ji (1881-1956), 
secretário da filial de Reiki de Havaí. Originário da cidade de Naha. Mudou-se para 
o Havaí na idade de 39 em 1920 após trabalhar na filial do templo em Nago e outros 
locais. Em 1936 tornou-se o monge principal do McCully Higashi Hongan-ji em 
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Honolulu. Parece que apoiou a reconstrução da University of Ryukyu. É possível 
que mais informação sobre ele seja descoberta. (Documento１) 

• Bunki Aoyama (青山文記): Gestor dos tratamentos de Reiki. Ele tinha a segunda 
posição, logo a seguir a Takata, em Honolulu. Apesar de ser uma pessoa 
importante, a sua ocupação é desconhecida. De acordo com www.ancestry.com ele 
nasceu em 1885 e a sua esposa, Hakemp, era cinco anos mais velha que ele. Ele 
emigrou para o Havaí em 1906. Tinha cerca de 50 anos naquela altura. O seu registo 
de viagens mostra que ele foi a Kyushu e diz-se que era originalmente de 
"Kumamoto-ken, Hotaku-gun, Kengun-mura" mas talvez isto signifique “熊本県

飽託郡健軍村”- Estes Kanji “健軍村” podem ser lidos como “Kengu-mura” se as 
pessoas não o souberem ler apropriadamente. A sua nacionalidade era ainda 
japonesa em 1936. A sua ocupação estava registada como agricultor, empregado 
de limpeza e zelador em hotéis, etc. O que é interessante é que o seu endereço era 
“1633 Nuuanu av”, de 1938 a 1942. Esta é a localidade onde os tratamentos e os 
seminários eram realizados. É possível que lá tenha vivido enquanto estava 
envolvido em todas essas atividades e que ainda lá estivesse quando a guerra 
começou. Parece que ele não teve filhos, segundo os registos. 

• Masaichi Ueda (植田政市): Tesoureiro da filial de Havaí. Parece que colocou o 
seu testemunho como “M.U.”. No artigo está escrito “devido à minha profissão eu 
estou interessado em saúde no geral, para os outros e claro, para mim também”, 
assim é possível que ele também tivesse sido praticante de alguns outros métodos 
de tratamento. 

• Hiroshi Morohashi (諸橋宏): Gestor da filial de Yokohama Shokin Bank 
Honolulu. Ele representava todos os alunos de Hayashi no Havaí, na sua festa de 
despedida. 

• Sentaro Ishii (石井仙太郎): Deu um brined de Banzai na festa de despedida. 
Gensaku Namamura (中村源作): Pode ter praticado Nishi Shiki Kenko-ho and 
Reiki. 

• Hikozo Nishikawa (西川彦蔵): Discursou na festa de despedida. Também realizou 
um relatório no 2º encontro regular. 

• Ms. Lee: Professora numa escola. Ela falou sobre as suas experiências na festa de 
despedida. 

• Seihou Tsuchiya (土屋青芳): Apresentou um relatório no 2º encontro regular. 
Suekuma Takaki (高木末熊): Apresentou um relatório no 2º encontro regular. 
Possivelmente ele era o president do “Korean Times of Pusan”, durante a Era Meiji. 
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Agradecimentos 

Através da descoberta destes artigos do Hawaii Hochi, eu penso que os passos da Srª 

Takata e das atividades do Mestre Hayashi no Havaí tornaram-se muito claros. Estou 

profundamente grato a Justin Stein e à Srª Hirano Naoko. 

C.K. que me ajudou com a investigação visual de todos os microfilmes (que nos deu 

dores de cabeça), muito obrigado pela ajuda em encontrar tantos artigos. 

A tradução do manuscrito original em japonês feito por Mari Okazaki, dai-shihan de 

Jikiden Reiki e edição por Mike McCarty, Jikiden Reiki shihan kaku, membro da direção 

da Jikiden Reiki Association of Canada. Estou muito grato por todos os seus esforços. 

Há ainda uma coisa que me faz pensar mais do que qualquer outra. Não haviam muitas 

coisas que surpreendessem sobre as atividades consistentes do Mestre Hayashi e o seu 

comportamento, no entanto... 

 

O que aconteceu a todos aqueles que aprenderam Reiki pelo Mestre Hayashi e pela Srª 

Takata no Havaí? 

Takata ensinou 50 membros após o seu primeiro regresso do Japão, depois 35 pessoas 

pela visita de Hayashi ao Havaí. O número total de membros chegava aos 400. Tinham 

filiais em Kauai e Havaí assim como grupos locais em Haleiwa e Ewa. Não havia dúvidas 

que Takata continou a ensinar Reiki a esta rápida velocidade após Hayashi ter 

regressado ao Japão. 

Essas pessoas, no entanto, desapareceram durante a guerra e no pós-guerra... 

De qualquer forma, podemos dizer que deve ter havido uma enorme influência naqueles 

que ensinaram e praticaram Reiki devido à Guerra no Pacífico. 

Não há qualquer dúvida que Takata era um Shihan (professor), no entanto, eu não creio 

que ela era capaz de ensinar o seminário de Shihan Kaku. Para ensinar o seminário de 

Shihan Kaku no Reiki Japonês, precisava ser-se Dai Shihan (professor sénior). Talvez não 

houvesse ninguém capaz de ensinar alunos a serem Shihan Kaku no Havaí. 



Textos e investigação de Masaki Nishina, tradução para português por João Magalhães. 

 

127 

Irei continuar a pesquisa sobre os artigos do Hawaii Hochi após Junho de 1938, mas por 

agora, de acordo com os livros publicados por Fran Brown "Living Reiki: Takata's 

Teachings" e Helen J. Haberly "Reiki: Hawayo Takata's Story", é dito que Takata viajou 

para a América Continental como interprete de um moge budista de Jodo-Shu após 

Hayashi ter regressado ao Japão. Enquanto na América, diz-se que frequentou uma 

escola chamada "National College of Drugless Physicians" em Chicago (eu pesquisei, mas 

não existe no momento presente), onde ela aprendeu terapia e fisiologia anatómica. Ela 

regressou ao Havaí em Julho de 1939 e desde então viajou entre Honolulu e as ilhas do 

Havaí, comprou uma casa em Hilo, no Havaí. Também é dito que regressou ao Japão 

rapidamente pois Hayashi surgiu a ela num sonho, na altura em que faleceu em 1940. 

É muito provável que ela tenha continuado com tratamentos de Reiki e seminários até 

ao ataque a Pearl Harbour em 1941, no entanto, o número de pessoas que atendeu aos 

seus seminários é desconhecida. Não há registo de ela ter tentado entrar em contato 

com os seus alunos e clientes após a guerra ter terminado. 

Parece que aquelas pessoas que aprenderam Reiki de Hayashi e Takata no Havaí, tinham 

desaparecido. “Desaparecido” pode não ser a palavra correta, mas talvez “pudessem 

não continuar”...  Não é algo de terrível dizer que os seus enormes esforços, escritos 

neste documento, tivessem desaparecido assim?! 

Claro que o mesmo aconteceu no Japão, pois apenas uma mão cheia de pessoas, entre 

5000 alunos de Hayashi, continuaram a praticar Reiki. Mais uma vez, fez-me 

compreender a terrível influência da guerra à medida que fui juntando todo este 

material. 

Eu tentei descobrir o que aconteceu no Havaí quando a Marinha Imperial Japonesa 

começou o ataque a Pearl Harbour. 

A base de dados do Boletim Académico da Universidade Aichi Gakuin, indica o seguinte 

documento japonês escrito por Takagi (Kitayama) Iriko:  

“Formation and change of ethnic residential area in Honolulu 

[Focus on Manoa and Miiliili, Nikkei (Japanese descent) residential area]” 

“Depois do irromper da guerra entre o Japão e os Estados Unidos, as organizações 

japonesas foram forçadas à dissolução. Líderes da Issei (os primeiros imigrantes 
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japoneses nos Estados Unidos) e Kibei Nisei (segunda geração, nascida nos Estados 

Unidos, desses emigrantes japoneses), que eram considerados japoneses entusiastas, 

foram levados para campos no continente dos Estados Unidos e Havaí. As escolas de 

língua japonesa no Havaí, foram forçadas a fechar. A escola de língua japonesa em 

Manoa também fechou e o diretor foi levado para um campo por ser considerado um 

entusiasta japonês. A Nikkei (Nipo-americana) área residencial étnica, defrontou uma 

crise de sobrevivência. O edifício da Manoa Japanese Language School foi usado como 

uma clínica de emergência e também o gabinete principal de um gestor distrital. Ao 

contrário de muitos outros edifícios de escolas de língua japonesa, doados a igrejas 

Cristãs e organizações não lucrativas, a Manoa Japanese Language School foi reservada 

sob a confiança conjunto de cinco Isseis que viveram em Manoa”. 

“A determinada altura, dizia-se que essa população Nikkei alcançava 90% da sua 

população na área residencial Nikkei em Moliilii. Eu pergunto-me como tmudou durante 

e depois da guerra? 

É bem sabido que quando os militares japoneses atacaram Pearl Harbour, os militares 

americanos da artilharia antiaérea voaram para os distritos de Moliilii e McCully para 

atacar diretamente e causaram incêndios a mais de dez casas. Então, pessoas que eram 

consideradas lideres comunitários, como diretores, professores de Escolas de Língua 

Japonesa e padres Xintoístas (Issei e Kibei Nisei), foram levados para os campos pelo FBI 

como sendo entusiastas japoneses. No entanto, as pessoas que ficaram para trás, 

devotaram-se ao serviço do exército Americano”. 

O artigo escrito por Wamako Ogawa da Ritsumeikan University International Language 

and Culture Research Institute, com o título: Nikkei (Japanese descent) concentration 

camp in Hawaii during the Pacific War [Tracing back the erased past] indica: 

“Existiram várias restrições impostas nas pessoas que viveram no Havaí durante a 

guerra. Por exemplo, houve o “controlo de iluminação” e “ordem de recolher 

obrigatório à noite”, em geral, mas também a “proibição de falar japonês em lugares 

públicos” e “a proibição de ajuntamento de mais de 10 pessoas”, ordenados 

especificamente a Nikkei (Japoneses Americanos) e população japonesa. Alguns foram 

preses ou levados para um campo porque violaram as proibições. Cerca de 2,392 

pessoas foram presas ou levadas para o acampamento na América Continental ou Havaí, 
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durante a guerra. As suas profissões não eram apenas as de pessoas consideradas 

perigosas para a proteção da América tais como líderes de sociedades Nikei, pescadores 

e Kibei Nisei. No entanto, muitas pessoas crê-se que foram levadas para os 

acampamentos para manutenção e operação dos campos como pedreiros, cozinheiros, 

pasteleiros, carpinteiros, cabeleireiras, agricultores, condutores, técnicos de caldeiras, 

trabalhadores de construção, empregados de hotel, empregados de restaurante, 

alfaiates, canalizadores, etc...” 

“Sob regras rígidas no Havaí, existiam também restrições como “proibição de venda de 

bebidas alcoólicas”, “censura em cartas e jornais”, em acrescento ao “controlo de 

iluminação” e “ordem de recolhimento obrigatório à noite”. Especialmente para 

japoneses e Nikkei, também haviam restrições como “proibição da posse de câmaras, 

binóculos e rádio”, “registo de estrangeiros (pelas impressões digitais”, “paragem da 

publicação de jornais japoneses (6 de Janeiro de 1942, a publicação só era permitida a 

dois jornais com a condição de serem censurados pelo governo militar), “proibição de 

falar japonês em espaços públicos” e “proibição do encontro de mais de 10 pessoas 

(mais tarde foi permitido com os funerais por aqueles que morreram em batalha, como 

os soldados japoneses Nikkei)”, “restrições de viajar” e “restrições no acesso a áreas 

específicas como praias”.” 

Por outras palavras, assim que a guerra começou, os Japoneses Americanos no Havaí, 

especialmente aqueles que tinham uma predominante posição social e entusiastas 

japoneses, foram levados para campos de internamento. Algo similar aconteceu no 

Japão, quando o Japão perdeu a guerra e foi ocupado. Mas, ao contrário do que 

aconteceu no Japão, alguns civis quer eram líderes e alguns civis inocentes foram 

levados e presos no Havaí. É também um facto horrífico o ter havido a proibição de mais 

de 10 pessoas, tal como foi escrito no relatório. 

É fácil adivinha que era impossível suportar quaisquer atividades públicas de Reiki: ao 

contrário, apenas tratamentos individuais e privados eram possíveis pois o Reiki Ryoho 

foi introduzido por um capitão do inimigo, a Marinha Imperial Japonesa. Talvez a filial e 

o grupo local tivessem sido terminados. Como foi mencionado, muitos membros da filial 

do Havaí tinham um estatuto social e algum poder de influência. Se eles fizessem Reiki 

seriam considerados entusiastas japoneses e assim seriam levados para o campo de 
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internamento ou teriam passado os seus dias com medo de serem presos. (Takata foi 

um desses civis responsáveis (sem ser pelo Reiki) e por isso é que não foi levada para 

um campo). 

Sob tais circunstâncias, eu posso imaginar como o Usui Reiki Ryoho desapareceu no 

Havaí e porque nada permaneceu depois da guerra. É claro que não há dúvidas que Reiki 

ajudou a saúde de muita gente na altura, mas este é um final muito triste. 

A princípio senti, “que maravilha!”, ver como Reiki começou a disseminar-se quando 

iniciei a minha pesquisa. No entanto, após realizar que tudo desapareceu no fim, fez-me 

sentir um vazio e tristeza, apesar de ler artigos entusiasmantes sobre o crescimento das 

filiais e grupos locais que estavam estabelecidos. No entanto, após mais de 30 anos, a 

Srª Takata foi a única pessoa que sentiu o desejo de reviver o espírito do Reiki. 

Mesmo para isso, Takata levou 30 anos! 

Eu peço desculpa por este final tão triste. Por favor, não hesitem em contactar-me caso 

verifiquem alguma inconsistência, falta de clareza ou mal-entendidos neste artigo. 

(Masaki Nishina) 

 


