
JIKIDEN REIKI 

O legado autêntico e original do Reiki de 

Usui e Hayashi reencontrado no Japão no 

fim dos anos 90 

Palestra de Satori Darshan 

O Jikiden Reiki é a única forma de 
Reiki japonês que assenta nos 
ensinamentos de Chujiro Hayashi 
transmitindo-os, intactos, aos alunos, 
isto é, quem o estuda recebe o mesmo 
conhecimento que qualquer pessoa que 
tenha estudado directamente com ele 
em finais dos anos 30.  
 
Hayashi sensei é o mais célebre aluno 
do fundador do Usui Reiki Ryoho, 
Mikao Usui, e também a ele se deve 
que, através da sua aluna Hawayo 
Takata, o Reiki seja hoje praticado por 
milhões de pessoas no Ocidente. 
HawayoTakata  (a cujo sistema de 
Reiki os japoneses chamam hoje o 
Reiki Ocidental) começou a ensinar 
Reiki somente 30 anos depois de 
Hayashi sensei lhe ter concedido o grau 
de Mestre. Consequentemente, devido 
a circunstâncias várias, nomeadamente 
à sua contextualização enquanto 
japonesa num país que, para pôr fim à 



guerra, lançara duas bombas atómicas sobre o seu país de origem, 
introduziu no método de Reiki de Hayashi acrescentos sucessivos 
que o distorceram quer na técnica quer nos princípios - isso não 
implicando que o sistema não funcione perfeitamente, note-se.)  

O Jikiden Reiki é puro, simples e eficaz e assenta 
em mais de 60 anos de experiência. 

Chiyoko Yamaguchi, iniciou-se ao Reiki em 1938, com Chujiro Hayashi 
Sensei. Ela passou o resto da sua vida a tratar pessoas e aperfeiçoando a arte de 
utilização do Reiki, tal como Hayashi, da forma mais simples e eficaz.  

À medida que o Reiki Ocidental se espalhava pelo mundo, pensou-se que o 
estilo original de Reiki tinha desaparecido no Japão, ao ponto de qualquer 
japonês interessado em saber mais sobre Reiki ser obrigado a partir para os 
Estados Unidos para aí o estudar! 

No entanto, o Reiki nunca esteve completamente desaparecido no Japão. 

Como já anteriormente referi, Chiyoko Yamaguchi aprendeu Reiki há mais de 
65 anos, quando tinha apenas 17 anos e praticou-o continuamente até à altura 
da sua morte, em Agosto de 2003. Tadao sensei, ao participar numa palestra, 
encontrou casualmente um mestre de Reiki que o pôs ao corrente da expansão 
do Reiki no Ocidente. Ficou agradavelmente surpreendido ao constatar que o 
Reiki é praticado por um elevado número de pessoas em todo o mundo, sendo 
uma terapia reconhecida e aceite em muitas sociedades. 

Pouco mais tarde, vários mestres de Reiki japoneses e ocidentais visitaram 
Chiyoko Yamaguchi. Tomou assim conhecimento das escolas de Reiki no 
Japão e no estrangeiro e foi encorajada a iniciar o ensino do Jikiden Reiki, por 
não ter sofrido qualquer influência do Reiki Ocidental. Pouco depois, algiuns 
alunos começaram a reivindicar serem mestres de Jikiden Reiki sem terem 
recebido as iniciações. Então, ela decidiu, junto com o filho, Tadao sensei, dar 
início a seminários oficiais de Jikiden Reiki, reproduzindo o estilo e os 
conteúdos originais dos seminários conduzidos por Chujiro Hayashi na década 
de 30.  



O Jikiden Reiki consiste no esforço de ambos de reintroduzir o estilo autêntico, 
original e a linhagem do Reiki no Japão e no resto do mundo.  

A Tradição 

Chiyoko Yamaguchi aprendeu Reiki directamente com 
Hayashi em 1938 e praticou-o ao longo de 65 anos, 
isto é, até à sua morte, que ocorreu em 2003, sem 
nenhum constrangimento ou influências de contextos 
estranhos que a levassem a introduzir a mínima 
alteração no sistema que o Mestre lhe transmitira.  

 

Tadao Yamaguchi, seu filho, sucedeu-lhe na missão de 
propagar intactos os ensinamentos de Chujiro Hayashi 

que constitui hoje, no Japão e no mundo, o mais puro sistema de Reiki a que se 
pode aceder. Tadao sensei intitulou o método que a mãe lhe transmitiu desde a 
infância  "Jikiden Reiki" que vem ensinando no Japão, Europa e Estados 
Unidos.  

Jikiden significa "Ensinamento Directo". Logo, Jikiden Reiki pode ser 
traduzido como Ensino Directo de Reiki.  

 

 

 

 

 

 

 

Satori Darshan, a terceira ocidental a receber o grau de Mestre em Jikiden 
Reiki, recebendo o certificado de Shihankaku em Quioto, em 2005. Ensina 
Jikiden Reiki desde então e convida também Tadao sensei a deslocar-se a 
Portugal todos os anos em Fevereiro a fim de ministrar os quatro níveis de 
Jikiden Reiki. 



Linhagem do Jikiden Reiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos dos seminários de Jikiden Reiki em Portugal com Tadao 

Yamaguchi 

 

Tadao Sensei explicando a linhagem 

 

 

Tadao Sensei ministrando o curso de Shoden 



 

Reiki Mawashi 

 

 

 

 

Explicando a massagem Ketsueki Kokan 

 



 

Tratando a grávida com Reiki no final do dia 

 

 

 

Cura psicológica 



 

Praticando... 

 

 

 

Tadao Sensei ministrando um dos seminários 



 

Tadao Sensei 

 

Seminário Okuden 



CD de Jikiden Reiki 

Contém os Gokai (princípios) ditos por 
Chiyoko Yamaguchi que, iniciada por 
Chujiro Hayashi aos 17 anos (1938), 
praticou e ensinou o método, tal como o 
aprendeu, até à sua morte em 2003.  

encomendas à cobrança para: 
reikimix@hotmail.com 

TLM: 96 65 190 65 
 

 

 

Publicações de Jikiden Reiki 

 

Light on the Origins of Reiki 

“Light on the Origins of Reiki” é o novo, 
refrescantemente claro e simples, livro de Tadao 
Yamaguchi. Inclui a história de Chiyoko Yamaguchi, de 
como o Reiki foi tradicionalmente praticado e ensinado 
nos anos 30, o enquadramento da cultura japonesa, a 
compreensão sobre a utilidade de conhecer em 
profundidade o legado e as origens do Reiki, o processo 
natural de limpeza do corpo... e muito mais. 

 

The Hayashi Reiki Manual 

“The Hayashi Reiki Manual”, escrito em co-autoria 
com Frank Arjava Petter, é um conhecido livro que ilustra 
os ensinamentos de Chujiro Hayashi no tratamento de 
várias enfermidades, como administrar a técnica de 



massagem Ketsueki Kokan e algumas passagens sobre a história da família de 
Tadao Yamaguchi. 

Reiki sobre Reiki  

de Satori Darshan 

Este é o livro sobre Reiki por que ansiávamos: um 
ensaio-novela-diário de viagem onde nos são 
revelados muitos dos segredos semi-abertos do 
Reiki. 

 A informação fidedigna sobre o Reiki original 
reencontrada no Japão nos anos 90 chegou ao 
Ocidente através de múltiplas fontes e escapa, 

assim, à maioria dos três milhões de praticantes de Reiki. Tendo-se debruçado, 
com rigor académico, sobre essa informação teórica e técnica ao longo de anos 
de prática profissional, a autora cruza-a, à medida que avança no texto, com o 
enfeudado, e por vezes distorcido, manancial do Reiki Tradicional ocidental 
onde começou a sua jornada de cura e de ensino, pulverizando assim a falsa 
crença de que o Reiki original se perdeu nos conturbados tempos do Japão do 
pós-guerra. 

 Efectivamente, a repressão americana exercida sobre as Artes de Cura 
genuinamente japonesas, após 1945 - dado radicarem estas na mesma 
misteriosa tradição espiritual onde teria florescido o arrasador belicismo 
japonês - levou o Reiki a fechar-se em estilhaçados redutos no país onde foi 
legado à humanidade. Daí se ter pensado que só sobrevivera a herança 
ocidental de Hawayo Takata, preciosa, sem dúvida, mas pecando por 
distorções várias e contextualização inexacta do Reiki, que a sua ingrata 
posição de americana de origem japonesa residente no Havai explica e valida.  

 No centro desta vívida narrativa está um curso de Jikiden Reiki, o sistema que 
Hayashi ensinava em 1928, apenas dois anos após a morte de Usui, que a 
narradora faz em Quioto. A peregrinação interior, pontuada por estados de 
transcendência partilhados com o leitor, vai-se desdobrando ao sabor de 
episódios originais e surpreendentes que, impregnadas de cultura, história e 
tradição, constituem a peregrinação real em Quioto e Tóquio. Trata-se de um 
fascinante relato que nos leva do riso à emoção, sempre com o encanto da 
partilha genuína, e onde a vivência diária do Reiki pela autora-narradora, tão 



natural como a sua respiração ou o pulsar do sangue nas suas veias, nos 
convida a penetrar nos mistérios do crescimento espiritual e da expansão da 
consciência com que o Reiki, garantidamente, brinda aqueles que mergulham 
na sua Luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Satori Darshan 

 

www.reikimix.com 

reikimix@hotmail.com 

TLM: 96 65 190 65 

 


