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Gendai Reiki Healing Association 

Válido a partir de 01 de abril de 2019 

 

1. As Normas Comuns Internacionais para os Mestres Gendai Reiki (doravante Normas Comuns) 

foram estabelecidas para manter a boa moral, dignidade e ética estabelecidas pela Gendai Reiki 

Healing Association, representada por Hiroshi Doi. 

 

2. Todos os Mestres Gendai Reiki devem seguir o regulamento listado abaixo. 

 

1) Os Manuais Oficiais Gendai Reiki 

① Os “Gendai Reiki Essentials” foram publicados em 2000 como os manuais padrão globais. 

Em abril de 2012, os manuais oficiais do Gendai Reiki (doravante Manuais Oficiais) foram 

publicados após várias revisões, portanto, todos os manuais mais antigos foram suspensos. 

Os Mestres Gendai Reiki devem usar os últimos Manuais Oficiais listados no site oficial da 

Gendai Reiki Healing Association. Os manuais mais recentes incluem informações mais 

concretas e completas para os iniciantes entenderem o Gendai Reiki de forma abrangente. 

② Os Mestres que estão usando os manuais mais antigos devem mudar para os Manuais 

Oficiais mais recentes imediatamente. A partir de 1º de abril de 2019, os seminários 

ministrados com os manuais mais antigos não são considerados autênticos; portanto, os 

certificados emitidos de tais seminários não são válidos. Os Mestres que continuam usando 

os manuais mais antigos não devem usar o nome “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”. 

③ Os Manuais Oficiais mais recentes estão atualmente disponíveis em japonês, inglês e 

espanhol.  

④ Os Mestres Gendai Reiki podem comprar os Manuais Oficiais da Gendai Reiki Healing 

Association ou de um centro de distribuição designado em ou perto do seu país. Os Mestres 

devem enviar seus certificados de Mestrado em Gendai Reiki, linhagem escrita e carta 

promissória assinada. 

⑤ Os Manuais Oficiais devem ser usados apenas nos seminários. Os Manuais Oficiais não 

devem ser exibidos, mostrados e / ou divulgados publicamente. 

⑥ Não adicione, altere e / ou remova nada dos Manuais Oficiais de forma alguma. Fazer uma 

fotocópia dos Manuais Oficiais é estritamente proibido. 

⑦ A Introdução e o Nível I constroem uma base importante para os iniciantes aprenderem 

Gendai Reiki Ho. Eles devem ser comprados e ensinados juntos para melhor compreensão 

de Gendai Reiki Ho. 

⑧ O conteúdo dos Manuais Oficiais é o mesmo em todos os idiomas, e o brasão de armas do 

Japão está impresso na capa como prova de sua autenticidade. 

⑨ Em relação à tradução dos Manuais Oficiais: 

 A tradução não autorizada dos Manuais Oficiais é estritamente proibida. 

 Se você estiver interessado em traduzir os manuais oficiais para o seu idioma, entre em 

contato com a Gendai Reiki Healing Association. Os direitos de tradução devem ser 

transferidos para a Gendai Reiki Healing Association com (ou sem) compensação 

determinada de acordo com as provisões após a tradução ser feita. 

 A Gendai Reiki Healing Association estabeleceu um padrão para o tradutor e os revisores. 



 Para idiomas atualmente sendo traduzidos, por favor, consulte o website da Gendai Reiki 

Healing Association. 

⑩ O Mestre Gendai Reiki deve adicionar um número de série fornecido pela Gendai Reiki 

Healing Association no verso de cada Manual Oficial após a compra. O número de série é 

um número de identificação de cada manual comprado, a fim de evitar fotocópias ilegais e 

gerenciar os Mestres Gendai Reiki. 

⑪ O envio dos Manuais Oficiais pode levar até 4 semanas, dependendo do local. Recomenda-

se manter algumas cópias à mão no caso de uma aula urgente. 

⑫ Os Manuais Oficiais são fornecidos para Mestres Gendai Reiki que ensinam o Gendai Reiki 

corretamente. A Gendai Reiki Healing Association deixará de fornecer os Manuais Oficiais 

aos Mestres que violarem as Normas Comuns. Além disso, aulas e seminários realizados 

violando as Normas Comuns e as diretrizes não são considerados Gendai Reiki Ho, mesmo 

se foram usados os Manuais Oficiais atualizados.  

 

2) Seminários Gendai Reiki Ho 

① Não altere os métodos de sintonização do Gendai Reiki Ho. Cada sintonização do Gendai 

Reiki Ho contém filosofia e vibrações conscientes de Mikao Usui Sensei. Adicionar outros 

pensamentos, filosofia e símbolos de outros tipos de Reiki resulta na perda da pureza da 

energia. Preste atenção especial à primeira sintonização do Nível I, pois ela construirá uma 

base importante para todas as sintonizações nos níveis avançados. 

② Não divulgue as sintonizações Gendai Reiki Ho e o Reiju a quem não seja seu aluno. Não 

ensine as sintonizações e o Reiju àqueles que não atingiram o nível de Mestre. Eles devem 

ser ensinados no seminário com todas as informações necessárias. 

③ As sintonizações devem ser dadas pessoalmente. No Sistema Original Japonês Usui Reiki, 

o Reiki começa com um tratamento feito através do toque das mãos com o objetivo de 

alcançar o Anshin Ritsumei através do aprimoramento espiritual. A sintonização à distância 

não pertence à filosofia de Mikao Usui Sensei. Precisamos transmitir a pura energia Reiki 

com a filosofia de Usui Sensei da maneira correta; portanto, Gendai Reiki Ho não permite 

sintonizações à distância. Os Mestres que receberam sintonização à distância não são 

considerados Mestres do Gendai Reiki. 

④ Os Símbolos do Gendai Reiki Ho não devem ser divulgados ou mostrados àqueles que não 

atingiram os níveis apropriados. 

⑤ Um Mestre Gendai Reiki deve dar um certificado e a linhagem de energia correta por escrito 

a seu aluno após o seminário. O certificado deve indicar 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. 

⑥ Não use uma expressão confusa que possa levar a um mal-entendido de que o Gendai Reiki 

Ho e o Sistema Original Japonês Usui Reiki Ryoho são diferentes. Por exemplo, evite listar 

dois títulos como “Usui Reiki Master” e “Gendai Reiki Master”. 

 

3) O nome de uma escola Gendai Reiki Ho ou um grupo 

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

responsabilidade. Se estiver usando um nome de país ou região no nome da escola ou do 

grupo, o Mestre deve obter o consentimento de todas as outras escolas e grupos na mesma 

área. 

 

4) As Normas Comuns serão revisadas conforme necessário. 


