
 

Normas Internacionais Comuns para Mestres Gendai Reiki 
Gendai Reiki Healing Association 

Revisadas e válidas a partir de 01 de março de 2021 

As Normas Internacionais Comuns para Mestres Gendai Reiki foram estabelecidas por Hiroshi Doi, 

o representante da Gendai Reiki Healing Association (GRHA), para manter a boa moral, dignidade e 

ética dos Mestres Gendai Reiki. 

 

1. Todos os Mestres Gendai Reiki devem cumprir o regulamento listado abaixo. 

• Os Manuais Oficiais Gendai Reiki 

(1) Os manuais oficiais estão disponíveis em japonês, inglês e espanhol, e o conteúdo é idêntico 

em todos os idiomas. Os manuais oficiais japoneses foram concluídos em 2012 e foram 

revisados para a versão atual. Os manuais oficiais em inglês e espanhol foram revisados em 

2020. Como prova de que o Reiki se originou no Japão, as capas dos manuais apresentam o 

brasão japonês, representando a nação japonesa. 

(2) Todos os Mestres Gendai Reiki devem comprar os manuais oficiais de distribuidores 

autorizados GRHA. 

(3) Todos os Mestres Gendai Reiki devem usar os manuais oficiais mais recentes. Os 

distribuidores autorizados GRHA sempre distribuem os manuais mais recentes. 

(4) Os manuais oficiais só podem ser adquiridos por Mestres Gendai Reiki que tenham concluído 

corretamente os seminários Gendai Reiki de forma presencial usando os manuais oficiais. 

(5) Um seminário conduzido com materiais não autorizados (manuais falsificados ou materiais 

que não sejam os manuais oficiais) não é reconhecido como um seminário Gendai Reiki 

legítimo. Se você aprendeu em tal seminário, você não é certificado como um mestre Gendai 

Reiki ou um praticante1. 

(6) Um Mestre Gendai Reiki que está usando os manuais mais antigos deve mudar para os 

manuais oficiais mais recentes imediatamente. Se você continuar usando os manuais mais 

antigos mesmo depois de ler estas Normas Internacionais Comuns para Mestres Gendai Reiki, 

você está proibido de usar os nomes “Gendai Reiki Ho”, “Gendai Reiki”, “現代霊気”, “現代

霊気法”, “現代レイキ” e “現代 レイキ法”. 

(7) É estritamente proibido copiar e alterar os manuais oficiais. 

(8) É estritamente proibido oferecer, mostrar e divulgar os manuais oficiais. 

(9) Introdução e Nível I constroem uma base importante do Gendai Reiki Ho para iniciantes. Estes 

dois manuais oficiais devem ser adquiridos e ensinados juntos para uma melhor compreensão 

do Gendai Reiki Ho. 

(10) Um Mestre Gendai Reiki deve enviar uma cópia de seu certificado de mestrado, linhagem 

de treinamento e Nota Promissória assinada a um distribuidor ao comprar o manual oficial 

pela primeira vez. 

(11) Em relação à tradução dos manuais oficiais: 

➢ A tradução não autorizada dos manuais oficiais é estritamente proibida. 

➢ Se você tiver interesse em traduzir os manuais oficiais para o seu idioma, entre em contato 

com a GRHA. Depois de assinar o contrato de tradução com Hiroshi Doi, você pode 

começar a traduzir. 

• Seminários Gendai Reiki Ho 

(1) Um Mestre Gendai Reiki deve usar os manuais oficiais mais recentes ao oferecer um 



 

seminário. Um seminário conduzido com materiais não autorizados não é reconhecido como 

um seminário Gendai Reiki. Se uma linhagem inclui um mestre que ensina usando materiais 

não autorizados, essa pessoa e todos os estudantes subsequentes não são certificados como 

Mestres Gendai Reiki2.  

(2) Seminário à distância e sintonização à distância são estritamente proibidos.  

Uma pessoa que recebeu sintonizações à distância não é certificada como Mestre Gendai Reiki 

ou praticante. Se uma linhagem inclui um mestre que dá sintonizações à distância, essa pessoa 

e todos os aprendizes subsequentes não são certificados como Mestres Gendai Reiki. No Usui 

Reiki japonês original, o Reiki começa com um tratamento de colocação das mãos com o 

objetivo de alcançar Anshin Ritsumei por meio do aprimoramento espiritual. As sintonizações 

à distância não pertencem à filosofia de Mikao Usui Sensei. Devemos transmitir a pura energia 

Reiki com a filosofia de Usui Sensei corretamente; portanto, Gendai Reiki Ho não permite 

sintonizações à distância. 

(3) Não mude os métodos de sintonização do Gendai Reiki Ho. 

Cada sintonização Gendai Reiki Ho contém filosofia e vibrações conscientes de Mikao Usui 

Sensei. Adicionar qualquer outra filosofia e símbolo de diferentes sistemas de Reiki diminui 

a pureza da energia. Preste atenção especial à primeira sintonização do Nível I, pois ela 

construirá uma base importante para o desenvolvimento espiritual do aluno nos níveis 

avançados. 

(4) Os métodos de sintonização Gendai Reiki Ho e Reiju devem ser ensinados apenas aos alunos 

do Nível IV com todas as informações necessárias escritas no manual oficial do Nível IV 

durante um seminário presencial.  

(5) Os Símbolos Gendai Reiki Ho não devem ser revelados ou mostrados àqueles que não 

atingiram os níveis apropriados. 

(6) Um Mestre Gendai Reiki deve entregar um certificado e a linhagem de treinamento correta 

por escrito a seu aluno após o seminário. O certificado deve declarar que Gendai Reiki Ho foi 

ensinado à pessoa. A linhagem de energia deve começar com Mikao Usui Sensei e listar todos 

os mestres para o seu aprendiz corretamente. 

(7) Evite listar “Mestre Gendai Reiki” e “Mestre Usui Reiki” juntos, pois isso pode levar a um 

mal-entendido de que Gendai Reiki Ho e Usui Reiki Ryoho são diferentes. 

• O nome de uma escola Gendai Reiki Ho ou de um grupo 

Um Mestre Gendai Reiki pode decidir o nome de uma escola ou de um grupo por sua própria 

responsabilidade. Se um grupo de Mestres ou um indivíduo escolher usar o nome de uma região 

ou país no nome da escola ou do grupo, eles devem obter o consentimento de todos os Mestres e 

grupos de Gendai Reiki daquela região ou país. Discutam o assunto com boa-fé, evitando atritos 

e conflitos. 

 

2. As Normas Internacionais Comuns para Mestres Gendai Reiki serão revisadas conforme 

necessidade. 

 

*1, 2: Aqueles que concluíram o Nível IV (Gokuikaiden) usando os materiais suplementares em 

português, chinês e taiwanês são certificados como mestres Gendai Reiki. Esta é uma medida 

temporária até que a tradução dos manuais oficiais atuais seja concluída. Assim que o manual oficial 

for concluído, as Normas Internacionais Comuns serão aplicadas. 

 

 
Hiroshi Doi, Representante da Gendai Reiki Healing Association 


