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Princípios do Reiki 



 

Kyo dake wa – Só por hoje: 

Ikaruna – Não se aborreça; 

Shin pai suna – Não se preocupe; 

Kansha shite – Seja grato; 

Gyo-o hageme – Cumpra com seus deveres honestamente; 

Hito ni shinsetsu ni – Seja gentil com as pessoas. 

 

Os Princípios do Reiki são fundamentos éticos para a prática do Reiki, e 

formam o que os japoneses chamam de “kotodama”, ou seja, palavras que 

ganham poder por serem repetidas muitas vezes. O termo “kotodama” pode ser 

traduzido como “poder da palavra” ou “espírito da palavra”. Quando nos 

conscientizamos da nossa negatividade, segundo os conceitos filosóficos do 

Reiki, a escolha correta para mantermos uma boa qualidade de vida, seria 

afastarmos esses pensamentos e sentimentos destrutivos. Nem sempre é fácil, 

mas é um exercício de bem-estar. 

 

 

 em um dos números para receber o exercício do dia e ir 

aprimorando seu ser. Essas regras de conduta são um caminho para a 

felicidade. 
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– só por hoje – nos chama para o momento presente. Viva 

conscientemente no presente; esteja inteiro em suas ações; preste atenção no 

que faz e no que fala. Ouça o que te dizem. A vida acontece “Aqui e Agora”. 

 

 – não se aborreça – conscientize-se dos seus sentimentos. De onde 

vem a sua raiva? A ira e a raiva são sentimentos que envenenam nosso corpo 

e atrapalham nossas relações. Quais são as sensações físicas que esses 

sentimentos te trazem? Já parou para observar seu corpo após os acessos de 

raiva? Debaixo de cada sentimento de raiva está uma camada mais profunda 

de um eu ferido precisando de amor e cura. O filósofo russo Gurdjieff dizia 

“sempre que você se irritar com alguém, espere 24 horas antes de agir. Se 

ainda estiver com raiva, procure a pessoa e diga-lhe o que precisa dizer.” Sábio 

conselho! Procure fazer o mesmo. A raiva nos tira do estado de presença e não 

resolve nossas questões. Acalme-se. 

 

 – Quem nunca se divertiu brincando de “estátua” 

quando era criança? Esse exercício consiste em, ao longo do dia, em algum 

momento você diz a si mesmo “estátua”, então para tudo e presta atenção no 

que estava pensando, no que estava sentindo, e se estava presente naquilo 

que estava fazendo ou se estava perdido em divagações. Sem julgamentos, 

apenas aprendendo a ter consciência de si. Respire calmamente por 30 

segundos, concentre-se e se esforce para fazer a próxima tarefa do dia com 

100% de presença, atento e consciente de sua atividade. Divirta-se! 
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 – só por hoje – nos chama para o momento presente. Viva 

conscientemente no presente; esteja inteiro em suas ações; preste atenção no 

que faz e no que fala. Ouça o que te dizem. A vida acontece “Aqui e Agora”. 

 

– não se preocupe – seja o que for que tiver que acontecer, o 

futuro não depende das nossas preocupações. Não temos o controle dos 

acontecimentos da vida. Então, de que adianta se preocupar tanto? O máximo 

que podemos fazer é realizar nossas tarefas da melhor maneira possível e 

demonstrar nosso carinho pelas pessoas que nos cercam sempre. Queremos 

que a vida seja segura, mas é impossível que ela possa sê-lo. A preocupação 

excessiva cria estresse no corpo e na mente. É preciso confiar em si mesmo e 

nos processos da vida. Tudo é aprendizado e evolução. Conecte-se com seu 

eu interior e aja com amor e respeito.  

 

– Durante o dia, pare algumas vezes por alguns 

instantes, sente-se e concentre-se em seu corpo. Existe alguma parte 

tensionada? Comece um processo de relaxamento. Vá mandando energia e 

paz para cada parte. Envie amor e acolhimento para seu ser. Relaxe; solte-se e 

traga à mente pensamentos confortáveis. Quanto sentir paz em seu interior 

volte às atividades.  
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– só por hoje – nos chama para o momento presente. Viva 

conscientemente no presente; esteja inteiro em suas ações; preste atenção no 

que faz e no que fala. Ouça o que te dizem. A vida acontece “Aqui e Agora”. 

 

– seja grato – essa atitude traz paz interior. A gratidão é o 

melhor antídoto contra a raiva e a preocupação. O agradecimento transforma 

nosso estado de espírito trazendo sentimentos de alegria, acolhimento e paz. A 

gratidão está ligada à compaixão. Quando o reconhecimento começa a fazer 

parte da nossa vida passamos a sentir nossa interligação com o Universo e 

começamos a enxergar a vida e o próximo com mais compaixão. O respeito, a 

paciência e a generosidade brotam desse estado de espírito. É a partir desse 

ponto que a beleza da vida começa a se descortinar. 

 

– Faça uma lista com 10 itens em sua vida pelos quais 

você é grato. Então escreva por que você é grato sobre cada item dessa lista. 

Releia sua lista, agradecendo ao final de cada item pelo bem-estar que essa 

situação lhe traz. Leia sua lista algumas vezes durante o dia sentindo toda a 

paz interior que ela te proporciona. Agradeça por tudo que é bom que sua vida, 

por sua saúde, suas facilidades, sua alimentação, seu conforto, sua força 

interior, pelas pessoas queridas e pelas oportunidades que tem.  
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– só por hoje – nos chama para o momento presente. Viva 

conscientemente no presente; esteja inteiro em suas ações; preste atenção no 

que faz e no que fala. Ouça o que te dizem. A vida acontece “Aqui e Agora”. 

 

 – cumpra com seus deveres, ou sua missão, honestamente – 

este princípio está ligado com o propósito mais íntimo do seu ser, ou aquilo que 

chamamos de alma. O que te move? O que te faz feliz? Qual é a tarefa mais 

prazerosa do seu dia a dia? Se você já encontrou essa resposta, invista nessa 

atividade pelo menos por alguns momentos do seu dia, se não for possível 

exercê-la como profissão. Se ainda não encontrou a resposta, aproveite todas 

as boas oportunidades que lhe forem oferecidas e cumpra as suas atividades 

com muito amor, se esforçando para realiza-las da melhor forma possível e um 

dia encontrará a resposta.  

 

– Hasan, um grande místico sufi, estava à beira da morte. 

Um de seus discípulos perguntou-lhe quem era o seu mestre. “Tive muitos”, 

respondeu Hasan. “Um deles foi um cachorro. Eu caminhava em direção ao rio, 

estava com muita sede, e um cachorro me seguiu. Ele também estava com 

sede. Quando se pôs a beber, viu na água outro cachorro e ficou muito 

assustado. Latindo, fugiu, mas a sede era tanta, que acabou voltando. Por fim, 

apesar de todo o seu medo, ele pulou na água e o outro cachorro desapareceu. 

Naquele momento, tomei consciência de que eu recebera uma mensagem de 

Deus: apesar dos nossos medos, precisamos pular.” 
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– só por hoje – nos chama para o momento presente. Viva 

conscientemente no presente; esteja inteiro em suas ações; preste atenção no 

que faz e no que fala. Ouça o que te dizem. A vida acontece “Aqui e Agora”. 

 

– seja gentil com as pessoas – o Reiki trabalha com a 

energia do amor incondicional. Evite tudo o que possa trazer sofrimento a você 

e às pessoas próximas. Cada situação da vida tem algo a nos ensinar. Você 

nunca poderá avaliar a dimensão que um gesto afetuoso em direção ao 

próximo alcançou. Toda energia positiva dirigida para nós mesmos ou para os 

outros ajuda a curar. “Uma vez desperto, o ser humano nunca adormece 

totalmente de novo”.  

 

– Durante seu dia, conscientemente dirija-se às 

pessoas com cortesia e gentileza. Trate a todos com respeito e educação. Aja 

com diplomacia, procurando conciliar pessoas e situações conflitantes sempre 

que possível, gerando harmonia nos ambientes onde esteve. Ao final do dia, 

faça um balanço sobre o impacto que essa postura gerou ao seu redor.  
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