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Orientações
• As informações disponibilizadas a seguir servem para a Iniciação a Distância no Sistema 

Reiki Usui Tibetano;

• A iniciação a distância possui alguns diferenciais em comparação com a presencial. Eu a 
considero mais interessante sob alguns aspectos, pois ela nos permite um momento mais 
reservado, um momento em que ficamos em contato com a gente mesmo e com nosso Eu 
Superior. Isto tudo nos proporciona uma vivência mais rica;

• A iniciação a distância exige um pouco mais de disciplina também, pois somos nós os 
responsáveis pela preparação do ambiente, do nosso corpo, emoções, mente e espírito;

• Há muita liberdade no momento da iniciação, podemos nos interiorizar muito mais e desta 
forma vivenciar não só a iniciação mas os momentos que a precedem e também os instantes 
após a mesma ter sido realizada.
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Qual a razão de fazer a iniciação a distância
• Existem diversas razões:

1. Acesso a um professor que não está disponível presencialmente;

2. Acesso a Sistemas de Energia que não é oferecido em sua cidade ou locais próximos;

3. Escolha de um estilo de iniciação com o qual você se adapta mais, com o qual as suas 
vivências são mais proveitosas;

4. Escolha de um estilo de iniciação que dá ao iniciado um controle pessoal sobre o momento 
da iniciação, sua preparação e preparação do local;

5. A possibilidade de adaptar a iniciação a sua rotina pessoal;
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Duas opções de preparação
• Temos duas opções de preparação para a vivência da iniciação, sendo uma mais exigente e 

outra mais livre;

• Escolha a que fica mais adequada a você, ao seu tempo e dedicação. As duas opções são 
excelente, mas você é quem decide qual vai executar;

• As técnicas mencionadas nas opções de vivência encontram-se na apostila, vejamos a seguir 
os dois modelos:
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Modelo de Preparação I
• 1 - Preparação mais exigente:

• Dirija-se para um local tranquilo, deixe a luz apagada (penumbra) e sem música;

• efetue- um banho seco;

• Recite os 5 Princípios do Reiki;

• Sente-se em uma cadeira, com a coluna reta e mãos em gasshô (oração);

• Efetue uma rápida meditação Gasshô;

• Efetue o Joshin-Kokyuu-Ho;

• Retorne as mãos para gasshô;

• Mantenha-se receptivo pelo período de 15-20 min.
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Modelo de Preparação II
• 1 - Preparação básica:

• Dirija-se para um local tranquilo e prepare o ambiente de acordo com o seu gosto; 

• Sente-se em uma cadeira ou deite-se de barriga para cima com as mãos ao lado do corpo;

• Mantenha-se receptivo pelo período de 15-20 min;

Obs: este modelo é mais livre, faça tudo de acordo com a sua preferência, mas leve em
consideração as sugestões deste manual.
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O ambiente
• Como você está em sua casa, no seu espaço, na sua sala de meditação ou de atendimento 

você pode prepará-la da forma que for mais conveniente;

• Efetue a preparação do ambiente com um pouco de antecedência para evitar agitação de 
última hora;

• Você pode usar música calma e relaxante, acender incensos, velas e outros recursos 
disponíveis conforme o seu gosto;

• É importante desligar o celular, ou colocá-lo em modo avião, desligar o computador e tirar o 
telefone do gancho, para que não interrompam a sua vivência;

• Lembre-se também de avisar seus familiares, amigos ou colegas presentes para que evitem 
interrupções durante a sua vivência e também evitem barulhos e atividades que possam 
distrair você;

• Coloque um copo de água no ambiente para beber após o processo finalizar.
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O horário da iniciação
• Combine com o seu mestre um horário que seja bom para os dois. Agende e confirme este 

horário para evitar desencontros;

• Escolha um horário para o qual você esteja disponível antes e depois da iniciação. Assim 
você conseguirá se observar nos momentos que precedem, durante a vivência e depois da 
iniciação ter sido concluída;

• Todos os momentos são importantes e válidos, mas podemos escolher aquele com o qual 
temos mais afinidade, um dia e horário em particular que nos é mais propício, e que 
também está disponível para o mestre;

• Evite um horário que você chega muito agitado e não consegue se tranquilizar a tempo;

• Evite um horário que você tenha que sair muito rápido depois da iniciação, perdendo assim 
um momento muito importante da vivência;

• Quanto mais tempo você reservar melhor será o aproveitamento da Iniciação.
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O corpo físico
• Sugere-se alguns cuidados para uma boa vivência:

1. Evite alimentos muito pesados no dia anterior e também no dia da iniciação, eles reduzem 
as suas percepções;

2. Se puder evite também situações potencialmente stressantes no trabalho e em casa;

3. Você pode ficar sentado ou deitado durante a iniciação. Se optar por deitar-se evite dormir 
nos primeiros 15 min para não perder a vivência;

4. Tomar um banho antes da iniciação é uma prática interessante, relaxa e acalma. Pode ser 
um banho de ervas ou sais se preferir;

5. Não tome muita água e vá ao banheiro antes do início do processo;

6. Não faça grandes alterações na sua rotina, isto pode prejudicar as percepções. Mantenha-
se equilibrado.
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As percepções
• As percepções podem ocorrer antes, durante ou depois da iniciação. Observe-se;

• Não há uma regra, não há um padrão em termos de sensações, percepções ou da vivências, é tudo 
muito particular de cada um;

• Dependendo do momento que estamos vivendo estaremos mais abertos para alguns aspectos e 
menos para outros;

• Cada um de nós tem uma forma de perceber as coisas. Alguns sentem no corpo físico, outros nas 
emoções, outros nos pensamentos e outros ainda em imagens e insights;

• Caso você não tenha experiência com vivências energéticas recomendo que experimente antes a 
Iniciação de Cura, é um excelente começo;

• Um ponto a ser evitado é deixar-se levar pelas impressões! Faça anotações mentais de tudo o que 
percebe para posteriormente ponderar a respeito;

• A falta de percepções não é algo ruim, mas indica que você precisa desenvolver mais sua 
sensibilidade.
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Os problemas
• Falta de um agendamento correto com o mestre em relação a data e hora;

• O esquecimento. Para resolver coloque no despertador de seu celular um lembrete para o 
momento da iniciação, marque em sua agenda ou então  anote um lembrete na porta da geladeira;

• Contratempos que impedem a vivência de maneira apropriada podem ocorrer. Na verdade eles 
fazem parte da iniciação. São bloqueios e resistências internas, criadas pela nossa mente para nos 
distrair de algo que será muito importante;

• Questões físicas e emocionais também podem ocorrer para dificultar a vivência, considere-os 
também como parte do processo;

• Interrupções são normais, mas faça o possível para evitá-las;

• Evite a presença de familiares e amigos no local da vivência, eles podem distraí-lo em excesso;

• A falta, ou riqueza, de percepções não é um indicativo da qualidade da iniciação, diversos fatores 
podem ocasioná-los. Converse com o mestre posteriormente e relate o que considerar interessante 
ou que tiver dúvidas.
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O tempo de recebimento
• A iniciação começa as ___ horas e vai até as ___ horas, durando de 30 a 45 min o processo todo;

• Comece a preparação uns 15 minutos antes;

• Recolha-se a um local escolhido e preparado com antecedência;

• Peça a presença de divindades, mestres e mentores espirituais se desejar;

• A partir do horário combinado reserve um mínimo de 15 min para ficar em estado receptivo as 
energias;

• Observe-se!

• Reserve mais 15 min após o término para que as energias se estabilizem e mais algumas 
percepções aflorem;

• Agradeça as presenças espirituais solicitadas;

• Se desejar anote a vivência em um caderno para compartilhar posteriormente com o mestre.
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O resultado
• Uma iniciação é sempre um momento muito especial e com muita energia sendo colocada a 

nossa disposição.  Mas não crie expectativas, apenas observe-se;

• O volume de energia e as mudanças decorrentes do recebimento intensificam os efeitos, 
benefícios, catarses e purificações;

• Após a iniciação você estará em equilíbrio em todos os seus aspectos: físico, energético, 
emocional, mental e espiritual. Mas alguns deles podem se evidenciar mais facilmente;

• Aproveite este momento e a energia que recebeu na iniciação com sabedoria. Evite exageros;

• Após a iniciação segue o período de purificação, onde as mudanças e percepções são mais 
observáveis, verifique na apostila as informações;

• Sonhos mais lúcidos e com informações importantes são muito comuns, aproveite-os;

• Encontros e desencontros inesperados ocorrem com frequência;

• Não apegue ao processo de purificação para não sofrer além do necessário.
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Orientações
• Tenha em mente que a iniciação é sua, particular, um momento especial e merecido;

• As iniciações são muito poderosas, mas é a nossa consciência que determina a percepção e a 
vivência;

• O ideal é ter o dia inteiro para você mesmo, tomar um bom banho, um suco, relaxar, ouvir 
uma música ou um filme agradável antes ou depois do processo;

• Vivências como as de uma iniciação são ocasiões raras em nossas vidas e precisamos 
valorizá-las adequadamente;

• Fique atento(a), apenas isto. Não tente direcionar a energia. Permita-se;

• Procure se focar apenas em você mesmo(a). Esqueça a família, problemas, trabalho e tudo o 
mais. Após a iniciação você poderá retomar estas questões;

• O uso de um diário é muito recomendável, permite comparações posteriores com outras 
vivências.
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Observações finais
• A iniciação vai ocorrer independente de você se preparar ou não, independente de onde você 

estiver ou do que estiver fazendo;

• No caso de você esquecer o dia ou a hora da iniciação apenas a sua percepção, a sua vivência, 
do momento ficará prejudicada, mas isso não afetará a iniciação. Comunique ao seu mestre o 
ocorrido e tenha certeza que a situação será acolhida com carinho e atenção;

• Observe-se com atenção durante o período de limpeza, após a iniciação. Neste período  
ocorrerá uma adaptação do seu corpo e do seu sistema energético;

• Não se impressione com o que ocorrer durante a vivência, apenas observe!!!
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