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1ª Parte – WUSHU 

 

2.804 A. E. C., NA ALDEIA WONG SHOI 

 

 Wong Shoi era uma pequena aldeia do sudoeste da China, contendo menos de 

200 habitantes (aproximadamente 26 famílias), construída nos contrafortes da fronteira 

indiana. Ficava fora das principais rotas do comércio. Ela gozava de uma paz relativa e 

cultivava seu arroz nos terraços sobre as encostas. 

 

            Imagem de uma aldeia chinesa similar a Wong Shoi. 

  

 Era uma manhã fria. A primavera dava seus primeiros sinais. O sol começava a 

derreter o gelo invernal dos telhados da frente das casas e os agricultores se preparavam 

para semear a terra nos próximos dias, quando derretesse a neve dos campos. Chovia 

muito, como em todas as primaveras. 

 A menina Su completara 13 anos e era a filha única do casal de terapeutas da 

aldeia (seu pai era acupunturista e sua mãe era parteira). Ela aprendeu com os pais os 

conhecimentos necessários para exercer a profissão deles. 

 Na noite anterior, Su havia se casado e teve uma noite de núpcias com Wu, o 

décimo segundo filho de um casal de agricultores e que era aprendiz de acupuntura com 

o pai dela. Quando eles despertaram com a luz da manhã, um dos óvulos de Su já estava 

fecundado há algumas horas (a bem da verdade, o jovem casal ainda não sabia disso).  

 Passava por ali uma jovem alminha errante, que decidiu se incorporar no 

embrião que se formava no ventre de Su. Em nove meses, um menino bonito e saudável 

nascia. 

 - Nós o chamaremos Wusu, uma fusão de nossos nomes! – sugeriu a mãe. 

 - Perfeito! Quando nosso filho completar quatro anos, nós começaremos sua 

educação e lhe ensinaremos tudo o que sabemos, - respondeu o pai, formal e 

responsável, mesmo que muito jovem. 

 Wusu teve uma infância normal, com as doenças e as atividades características 

de todas as crianças. Ele foi educado em casa por seus pais e aprendeu a ler e escrever 
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no chinês local, bem, como as noções básicas de acupuntura e saúde. Aos dez anos, ele 

ajudava seus pais no atendimento dos aldeões. Ele aprendeu a fazer um parto e a tratar 

as doenças de acordo com os 12 meridianos e os cinco elementos. Seus pais também lhe 

transmitiram os conhecimentos sobre medicações à base de plantas. O menino se tornou 

um verdadeiro « nerd » e, a partir de certa idade, preferia ficar em casa para estudar a 

sair para brincar. 

 Quando Wusu completou 14 anos, os pais foram mortos por bandidos ao se 

dirigirem para o atendimento de um agricultor acidentado. Deixaram como herança para 

ele a casa, dois livros de medicina e 16 agulhas de acupuntura. Wusu providenciou a 

cremação dos pais conforme os costumes locais. 

 Uma semana depois, um primo mais velho o convidou para viajarem para um 

templo budista na Índia e se desenvolverem em arte marcial e filosofia. 

 - Quando partimos? – Wusu aceitou o convite de imediato. 

 Ele embalou cuidadosamente seus poucos pertences, mais uma cabaça de água e 

uma refeição de sushi, que juntou em um bornal e fixou às costas.  

 O primo levava apenas água, comida e uma faca de pedra para defesa contra 

bandidos da estrada.  

 

TEMPLO  

 

 Wusu e o primo seguiram a pé pelas montanhas. Eles adentraram a Índia e 

caminharam pelas estradas rurais, parando aqui e ali para trabalharem um dia ou dois 

em troca de alimento e pousada. Durante a viagem conseguiram aprender algumas 

palavras do dialeto hindu da região e já podiam se comunicar superficialmente com os 

agricultores locais. 

 Em cerca de três meses chegaram ao templo.  Um monge assistente os recebeu e 

os levou para se higienizarem, descansarem e se alimentarem (não necessariamente 

nessa ordem). Em seguida, foram recebidos pelo Lama. 

 

                    Templo semelhante ao qual Wusu e o primo chegaram. 
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  - Sou o Lama Raj. Falem-me de vocês. Conheço um pouco do idioma chinês da 

fronteira e vocês podem falar comigo sua língua natal, se preferirem. Os dois são bem 

vindos em nossa casa. 

 Wusu fez uma pequena inclinação do tronco e respondeu: 

 - Sou Wusu e este é meu primo Chang. Viajamos desde nossa aldeia para 

aprender sua filosofia e arte marcial. Pedimos que nos acolha em seu Templo e nos 

ensine seus segredos de luta. 

 - Nunca ensinamos nossas técnicas de luta ou nossa filosofia a estranhos. Se 

quiserem, podem pousar aqui e trabalhar por um tempo, até que não sejam mais 

considerados estranhos por nós. Então retomaremos esta nossa conversa. 

 Chang ofendeu-se por não lhe serem oferecidos de imediato os conhecimentos 

dos monges. Esbravejando, saiu do Templo e voltou para sua aldeia. 

 Wusu, que na época era um adolescente de apenas 14 anos, respirou fundo, 

dominou sua ansiedade e se prontificou a acatar a sugestão do Lama. 

 O Lama chamou um monge e lhe ordenou que mostrasse a Wusu as instalações 

do templo e depois o levasse à cozinha, onde ele iniciaria nesse mesmo dia a trabalhar 

sob as ordens do monge cozinheiro.  

 Wusu seria um dos aprendizes do Templo. 

 

APRENDIZ 

 

 Por muitos meses Wusu fatiou legumes, lavou louça e carregou panelas 

(algumas muito pesadas). Ele aprendeu a preparar arroz, pão e ensopados. Quando o 

cozinheiro comunicou ao Lama que seu aprendiz já estava habilitado como auxiliar de 

cozinha, Wusu foi transferido para o serviço de limpeza, ajudando a varrer o chão do 

templo, bem como a recolher, despejar e lavar os urinóis dos monges. Ajudava também 

a alimentar e ordenhar a vaca e as duas cabras que ali viviam e forneciam leite fresco 

aos monges.  

 Wusu pode usar seus conhecimentos médicos básicos, quando uma das cabras 

deu à luz.  

 No início da primavera seguinte, Wusu ajudou no plantio de sementes de arroz e 

hortaliças junto aos monges responsáveis e, na época oportuna, colaborou na respectiva 

colheita. 
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 Ele tinha facilidade para línguas e, em alguns meses, já dominava o suficiente do 

dialeto indiano local para se comunicar com os monges e com os eventuais aldeões que 

compareciam ao templo. 

 Wusu também ajudava a tratar monges que adoeciam, inicialmente nos casos 

mais simples. Às vezes era enviado pelo Lama para a aldeia próxima, para atender a um 

aldeão doente. Na maioria dessas visitas pousava na aldeia e só retornava ao templo no 

dia seguinte. Quando possível, aproveitava quebrar a castidade forçada da vida no 

templo, que não admitia mulheres. 

 Todas as manhãs, muito cedo, antes mesmo do clarear do dia, os monges se 

dedicavam a exercícios físicos em grupo, que lhes mantinham a saúde e fortaleciam 

seus músculos. Parte desses exercícios eram simulações de golpes básicos de luta. Os 

mais hábeis e experientes nesses golpes continuavam praticando depois que os demais 

se retiravam para suas atividades diárias.  

 Apenas a esses monges mais capacitados eram ensinadas as técnicas secretas de 

luta, pois eles eram responsáveis por defender o templo em caso de ataque. Wusu estava 

muito interessado em permanecer para esse treinamento depois das aulas, mas, 

disciplinadamente, esperava ser convidado, porque sabia que a obediência e o silêncio 

eram fatores de avaliação de todos os aprendizes. 

 Nas terças pela manhã havia uma aula especial de Budismo, estudando-se a 

busca da felicidade através das quatro verdades e oito caminhos. As horas dedicadas a 

essas aulas tinham de ser repostas no trabalho durante o mesmo dia.  

 Quatro verdades do Budismo: 

 O sofrimento existe – Ele é real, não pode ser ignorado; 

 O sofrimento tem suas causas – Ele surge a partir dos nossos apegos excessivos; 

 É possível eliminar essas causas – Elimine o apego. Você conseguirá isso com práticas corretas feitas para 

eliminar esse hábito; 

 Existe um caminho para eliminá-lo – Siga os passos do caminho óctuplo e liberte-se do apego excessivo: 

1. Pensamento correto 

2. Intenção correta 

3. Fala correta 

4. Ação correta 

5. Modo de vida correto 

6. Esforço correto 

7. Atenção correta 

8. Concentração correta 

 Wusu se considerava budista desde criança, mas nunca havia estudado a teoria e 

filosofia básica dessa religião. Ele gostou das aulas que estava recebendo no Templo e 

procurava praticar sempre que possível.  

 Cerca de dois anos depois de entrar no Templo, durante uma refeição coletiva, 

Wusu foi avisado de que iria começar a aprender as técnicas secretas de luta: 

 - Depois dos exercícios de amanhã cedo, vá para o pátio para lutar comigo – 

convidou o Mestre de Armas. 
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 Wusu nada respondeu, pois isso não era uma pergunta, mas aceitou com alegria 

a oportunidade que lhe estava sendo oferecida. “Finalmente começarei a aprender as 

técnicas de luta”, pensou ele. 

 A cada aula levava quedas e apanhava muito dos colegas mais avançados, mas 

percebia que aprendia um pouco mais. Cada vez que aprendia uma nova técnica e 

conseguia evitar os golpes dos colegas, o Mestre aplicava uma variação dessas técnicas, 

jogando-o novamente ao chão e finalizando a luta com um golpe rápido. Depois de mais 

dois anos de prática Wusu superou a maioria de seus colegas e foi designado para 

treinar apenas com o monge responsável pela segurança do Templo.  

 Nesse período, por apenas duas vezes tropas de bandoleiros tentaram invadir o 

Templo, mas foram rechaçados pelos monges. 

 O tempo passava e Wusu completou 11 anos no Templo. Ele percebeu-se adulto 

e bem formado. Então, decidiu que queria voltar para casa, para divulgar os 

conhecimentos recebidos. Despediu-se dos monges, agradeceu ao Lama e saiu para a 

estrada em direção à sua aldeia. 

 - Eu voltarei! (esta afirmação de Wusu seria aproveitada no futuro no roteiro de um filme com um andróide vindo 

do futuro para matar um humano). 

 Seus pertences eram poucos: as agulhas de pedra de acupuntura (sempre limpas, 

mas bastante utilizadas), seus dois livros, suas armas (dois sabres médios que ele 

mesmo forjara com ajuda do ferreiro da aldeia próxima ao Templo) e um pouco de 

comida e água. 

 

ESCOLA MARCIAL DA ALDEIA  

 

 Wusu chegou à sua aldeia em pouco mais de um mês, pois viajara quase sem 

parar. Bandoleiros haviam invadido o local e se instalado nas melhores casas dos 

aldeões. 

 Na casa que havia sido de seus pais, estava morando o chefe dos invasores. 

Wusu pediu educadamente para o criminoso lhe devolver o imóvel: 

 - Por favor, saia agora da minha casa e da minha região. 

 - Senão o que? – retrucou o invasor, pegando uma faca e se colocando em 

posição de luta. 

 Wusu lutou contra o invasor, terminando por deixá-lo incapacitado e com fortes 

dores nos testículos. Os outros seis criminosos que também ocupavam a aldeia se 

reuniram para atacar Wusu e, após levarem uma surra em uma luta de bastões longos, 

decidiram também abandonar o local.  



7 
 

 Wusu iniciou uma Escola de Artes Marciais em sua casa. Teve como primeiros 

alunos seu primo e alguns amigos dele. A propaganda da escola seria boca a boca, com 

cada aluno trazendo outros. As artes marciais ensinadas se tornariam no futuro a luta 

Wushu (conhecida no ocidente como Kung Fu). 

 A jovem garota Xanadu (em chinês: Magnífica), que vivia na casa vizinha à de Wusu, 

apareceu para treinar. O relacionamento entre os dois evoluiu naturalmente e, em menos 

de um ano, decidiram se casar. Ela assumiu a parte administrativa da escola, para alívio 

de Wusu, que preferia se dedicar apenas ao treinamento dos alunos.  

 Depois de três meses nascia o primeiro filho, um menino que recebeu o nome de 

Chang (Livre) e que era bonito e inteligente como todas as crianças são nessa idade. Um 

ano depois viriam as filhas gêmeas, que foram chamadas de Li (Fortaleza) e Chun 

(Primavera), após o que o casal passou a cuidar para não ter mais filhos, pelo menos até que 

a Escola se firmasse financeiramente. 

 Os filhos foram educados em casa por Wusu e a esposa, como era o costume 

local e aprenderam a ler e escrever. A partir dos cinco anos começaram a frequentar a 

academia, desenvolvendo-se nas artes marciais com os pais e sendo orientados a não 

brigarem na rua, a não ser que fosse necessário. 

 Quando o filho Chang mais velho completou 16 anos, mudou-se para uma aldeia 

próxima acompanhado de sua irmã Li, para divulgar os ensinamentos de artes marciais. 

Alguns dos alunos mais avançados da escola também saíram para outras aldeias, com a 

mesma finalidade e a região ficou mais segura para todos os seus habitantes. A filha 

Chun preferiu permanecer dando aulas marciais na escola dos pais. 

 Wusu faleceu bastante idoso, com quase 50 anos. A alminha que ocupava seu 

corpo voltou para o poleiro das almas, aguardando nova oportunidade de reencarnação.  

 Xanadu, a esposa, morreu menos de um ano depois, ainda orando diariamente 

pela memória do companheiro.   

 Chun, a filha do casal, manteve a escola em funcionamento e seus filhos e netos 

frequentavam as aulas de artes marciais, repetindo o comportamento dos ancestrais.  
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2ª Parte – SHAOLIN  

 

 Um pouco de história do Shaolin na China.  

 O Templo Shaolin foi construído no ano 495. Em 520, lá teria chegado o monge indiano Bodhidharma (Tamo, em 

chinês).  

 Visando a fortalecer os monges, que estavam debilitados devido às longas horas de meditação e jejum, Bodhidharma lhes 

ensinou exercícios. Esses exercícios iram evoluir e nos séculos seguintes se tornariam a arte marcial do Kung Fu Shaolin.  

 A rotina cotidiana do Templo era muito severa, com várias horas de meditação e treinamentos de luta. Os monges 

entravam como aprendizes com idade entre sete e doze anos, Essas crianças passavam depois por vários testes de 

comportamento, paciência e humildade. 

 O monge Shaolin Kwok Yuen, por volta de 1368, ampliou os dezoito exercícios originais de Bodhidharma para 108, 

dividindo-os em cinco estilos: serpente, tigre, dragão, leopardo e grou. Essa é a origem do moderno Kung Fu.
 

 Voltemos à nossa história.  

 Por volta do ano 1.603, a alminha errante voltou para a Terra e voou para 

Dengfeng, no norte da China. Lá, ela incorporou-se em um recém nascido, o menino Jin 

(em chinês: Ouro).  

 Jin teve sua primeira infância estudando e brincando com os amigos, as irmãs e 

os primos. Os pais lhe ensinaram o que conheciam da filosofia budista e a ler e escrever 

no dialeto chinês da região e no mandarim da capital. Ele aprendeu também um pouco 

do cantonês falado no sul da China. Jin gostava de estudar (mais um nerd nesta 

história!).  

 Ainda criança, com apenas sete anos, Jin pediu à mãe um farnel de comida, 

encheu uma cabaça de água e se dirigiu ao Templo Shaolin mais próximo, para se 

habilitar a ser monge. Era o início da primavera, época em que o monge abade abria 

espaço para novos aprendizes. 

 

             Templo Shaolin semelhante àquele no qual que Jin se apresentou como aprendiz. 

 

 Junto com mais algumas crianças de mesma idade, Jin sentou-se à porta do 

Templo e esperou ser chamado. Aproveitou para fazer algumas amizades, especialmente 

com um casal de gêmeos. As crianças passaram dois dias sentadas à porta do Templo, 

enfrentando o frio, a chuva e a saudade de casa. A comida e a água que haviam trazido 

estavam se esgotando e a maioria das crianças desistiu de esperar. Os que desistiram, 

voltaram para suas casas, alguns buscados pelos pais. As crianças não sabiam, mas essa 

experiência (esperar em silêncio com paciência, educação e humildade) era parte do 

processo de seleção para o ingresso no Templo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio_f%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leopardo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grou
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 Bem cedo, no amanhecer do terceiro dia, os portões foram abertos. Um monge 

ofereceu água e comida a Jin e aos três outros que ainda lá se encontravam. Nenhuma 

palavra foi trocada. Em seguida, as quatro crianças foram encaminhadas para ajudar na 

cozinha e na limpeza do prédio. No final da tarde os quatro foram chamados para 

participarem da aula de condicionamento físico, onde eram praticados repetitivamente 

os movimentos básicos do Kung Fu. Os novos aprendizes, quando se retiraram para 

dormir, praticamente desmaiaram de cansaço.  

 No dia seguinte os quatro foram acordados bem cedo para uma rotina severa de 

trabalho, estudos, meditação e exercícios físicos, rotina esta que se repetiria 

praticamente sem interrupções por muitos anos.  

 Jin e a menina conseguiram acompanhar a rotina diária do Templo. Os outros 

dois meninos desistiram e voltaram para casa. Raramente alguma palavra era trocada 

entre os monges e os aprendizes. O silêncio resultante favorecia a concentração de todos 

nas atividades do dia a dia.  

 Jin queria aprender as técnicas de luta do Templo, mas isso não era ensinado 

durante as aulas de fortalecimento. Não reclamou, porque estava consciente que deveria 

demonstrar paciência e aguardar ser chamado.   

 Passaram-se quase dois anos. Um dia, o Mestre de Armas pediu que ficasse após 

a aula e começou a lhe ensinar técnicas de ataque e defesa, dando-lhe a primeira surra. 

Jin não sabia, mas nessa primeira aula o Mestre utilizou o estilo do inseto “louva a 

deus”: golpes rápidos, fortes e dirigidos contra os pontos vitais do adversário. Quanto 

aos golpes letais, o Mestre os interrompia a poucos milímetros do corpo de Jin, evitando 

danos maiores. Mas batia sem dó nos pontos sem risco de vida. Jin sentiu dores, mas 

decidiu continuar para evoluir. 

 Com o passar do tempo, outros alunos avançados passaram a lhe ensinar 

diferentes movimentos de defesa e ataque nos estilos Shaolin dos cinco animais (dragão, 

serpente, tigre, leopardo e grou). Na maioria das aulas ele levava novas surras, até que aprendeu a 

revidar e equilibrar as lutas. Quando completou cerca de três anos de treino, Jin já 

superava alguns dos alunos mais experientes. 

 

                                  Os cinco animais do Kung Fu. 
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 Ao final de sete anos no Templo, Jin foi dispensado dos trabalhos de limpeza e 

de cozinha. Ele então passou a se dedicar quase que exclusivamente à meditação e ao 

aprendizado de lutas e filosofia.  

 Certo dia, o Mestre de Armas comunicou ao abade que já havia ensinado a Jin o 

suficiente, e que o aprendiz estaria habilitado a se candidatar a ser promovido a monge. 

Jin tinha então 24 anos de idade e já ajudava a treinar os novos aprendizes que se 

apresentavam em cada primavera.  

 O abade chamou Jin para uma avaliação teórica dos conhecimentos sobre a 

filosofia Budista. Ele foi aprovado.  

 Foi organizada uma competição de arte marcial entre os aprendizes candidatos a 

monge. Jin lutou com vários deles, sofreu alguns golpes e aplicou outros, ficando entre 

os primeiros classificados, mesmo com hematomas. 

 A prova final seria individual: atravessar um corredor com 108 bonecos de 

madeira (mudjong), movidos mecanicamente para atacar o candidato a monge. Os alunos 

provavam conhecer os 108 catis (movimentos) aplicando uma técnica diferente em cada 

boneco. As pancadas recebidas no corpo eram doloridas, mas não letais. 

 Jin chegou ao final da prova alquebrado e cheio de dores. O próximo passo seria 

erguer uma pesada e muito quente urna metálica. Esta urna era cheia de carvão em brasa 

e com dois pequenos altos relevos (um tigre e um dragão), localizados estrategicamente 

para queimarem a pele da parte interna dos braços do aluno, onde os dois animais 

ficariam impressos no antebraço do candidato a monge para sempre. Jin levantou a 

urna, segurou-a pelo tempo suficiente para passar na prova e a repôs no lugar. Em 

seguida, arrastou-se para passar por uma porta à sua frente e desmaiou, permanecendo 

no chão por algumas horas. Ninguém cuidou dele, porque a prova já estava concluída. 

 Poucos dos alunos e alunas chegaram ao final desse teste. Os candidatos 

aprovados foram mais tarde chamados para beber um chá morno e muito doce com o 

abade. Aos não aprovados foi dada a opção de abandonarem o Templo ou 

permanecerem executando as tarefas subalternas de costume e tentarem de novo na 

primavera seguinte. 

 Passaram-se alguns anos. Nesse período ocorreram ataques de inimigos ao 

Templo, visando saqueá-lo, mas foram todos rechaçados, alguns com mais dificuldade 

que os outros. Em um deles o abade sofreu um ferimento grave por uma flecha 

envenenada, o que o levou à morte. Nesse mesmo ataque, Jin fora ferido na perna, mas 

se recuperou. 

 Quando do falecimento do abade, Jin já passara dos 30 anos e era muito 

respeitado no Templo, sendo o principal responsável pela segurança. Ele foi eleito como 

novo abade pelos seus pares. Seus pais, então já bastante idosos, foram convidados para 

a cerimônia de investidura, adentrando a ala privada do Templo pela primeira vez. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antebra%C3%A7o
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3ª Parte – REIKI 

 

 Reiki é uma medicina alternativa que utiliza a aposição das mãos sobre os Chacras e os principais pontos dos meridianos, 

para lhes transmitir energia. Considera que as doenças são causadas por um desequilíbrio de energia e busca sua cura ao reequilibrar 

a fluidez e a circulação dessa energia pelo corpo.  

 

 O budista japonês Mikao Usui (1865-1926) interessou-se pelas alegações de 

várias religiões sobre a cura pelas mãos. Lera que Sidarta Gautama e Cristo 

conseguiram tratar muitas pessoas a partir do toque e quis aprender como isso ocorria. 

Para isso, ele viajou por alguns anos pela Índia, China e Europa. Em 1922, voltou ao 

Japão e realizou um retiro de 21 dias. Segundo se conta, durante este retiro ele teve uma 

iluminação e concebeu o Reiki. 

 - Eu entendi o que ocorre! – comentava Usui, para quem o quisesse ouvir. 

Ninguém “dá” sua energia para o outro. Nossas mãos de luz são apenas o canal de 

transmissão da energia que existe permanentemente em toda parte e flui pelo planeta 

Terra. A aplicação dessa energia no corpo humano pela aposição de mãos pode ser 

aprendida por todos e induz ao equilíbrio. Doenças e disfunções humanas podem assim 

ser curadas. O que precisarei fazer para estruturar e divulgar essa técnica?  

 O médico naval japonês Chujiro Hayashi (1880-1940) era o portador daquela 

alminha errante que circula pela nossa história. Ele era um dos melhores discípulos de 

Usui e sabia da necessidade de divulgar ao mundo a técnica concebida por seu Mestre. 

Então, procurou organizar o Reiki e dar-lhe metodologia pedagógica.  

 Em uma reunião com seu Mestre e colegas, Chujiro declarou: 

 - Criarei três níveis de conhecimento sequentes e complementares, para que nem 

todos necessitem aprender tudo para poderem usar o Reiki. Com isso, habilitaremos 

alunos que aprenderão o suficiente para aplicar o Reiki e a outros daremos 

conhecimentos mais avançados para se tornarem Mestres, se assim o desejarem. 

Definirei a sequência de aposição das mãos, aproveitando a localização dos Chacras, 

dos principais órgãos do corpo, além de pontos importantes das pernas. Cada aplicação 

de Reiki deverá iniciar pelo Chacra Coronário e descer pela a frente até os pés e depois 

pelas costas. Dessa forma, cada paciente receberá tratamento completo de forma 

holística. Serão tratados os sintomas de que ele se queixa e outros problemas de saúde 

potenciais que ele possua, mas que ainda não tenha percebido. 

 Ele olhou para os lados, viu que o Mestre e seus colegas permaneciam atentos, 

tomou um gole de água e concluiu: 

 - Para a aplicação do Reiki, entendo que não será necessário o toque direto na 

pele do paciente, mas apenas que as mãos devem se posicionar próximas ao corpo dele, 

que pode inclusive estar com roupas. Antes de começar a aplicação, será necessário 

esfregar as mãos uma na outra, para energizá-las. No início e no final de cada sessão 

deverá ser feito o desenho no ar de um símbolo, que chamei de Cho-Ku-Rei, o qual 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Chujiro_Hayashi&action=edit&redlink=1
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representa a espiral infinita da vida. Será recomendável que o aplicador lave as mãos 

após a aplicação, para retirar o excesso de energia.  

 

             Propostas de Chujiro (Cho-Ku-Rei e aposição de mãos). 

 

 O Mestre Usui autorizou essa estruturação do Reiki, como proposta, com 

pequenos comentários pontuais, aqui e ali. Chujiro criou a sequência de toques e os 

procedimentos do tratamento, o que permitiu a divulgação do Reiki pelo mundo. Com 

ajuda de seus discípulos, ele disseminou o conhecimento do Reiki pelo Oriente e 

Ocidente e, quando faleceu, seu método era ensinado em diversos países. 

 A alminha errante de nossa história, agora já bastante experiente, se preparava 

para voltar a se incorporar, desta vez em um ser humano do século XX, esperando 

apenas nove anos após o falecimento do Mestre Usui. 
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4ª Parte – O MESTRE  

 

 Mais uma vez a alminha voltou à Terra para, em 1949, se incorporar em um ser 

humano. Desta vez, ela o faria em São Paulo, prestigiando o continente americano, 

depois de pelo menos três presenças na Ásia. 

 Na noite anterior, um jovem e simpático casal de judeus poloneses havia 

concebido seu segundo filho, durante uma noite bem ativa.   

 A alminha se incorporou ao embrião que se constituía no ventre da mãe e 

aguardou o nascimento. 

 O recém nascido era um menino e recebeu o nome de Haroldo.  

 Quando adulto, Haroldo, depois de mudar-se para Curitiba, aprendeu e praticou 

Reiki, tendo tratado várias pessoas. 

 Certo dia Luzia, uma amiga dele especializada em medicinas alternativas, 

comentou enquanto apreciavam uma cerveja bem gelada: 

 - Estou montando um grupo voluntário para aplicação de Reiki e tratamento dos 

interessados. Já consegui até uma sala livre nos sábados à tarde!   

 - Conte comigo, participarei! Emprestarei minha maca para o grupo! – Haroldo 

aceitou o convite, sempre generoso no trato com as pessoas. 

 Aos 65 anos Haroldo decidiu aprender arte marcial com filosofia oriental. 

Pesquisou algumas escolas de Curitiba, inclusive uma de Kendo. Quando se dirigiu a 

uma escola Pakua, lá recebeu as informações necessárias do Mestre que o atendeu: 

 - Todos os alunos são bem vindos à nossa Escola. No Pakua não há competições, 

pois cada um se desenvolve no seu próprio ritmo. Queremos melhorar as pessoas e, com 

isso, melhorar o mundo. Aqui está a grade horária da Escola, com os respectivos 

valores, de acordo com a quantidade de horas semanais a praticar. 

 - Quando o aluno está pronto, o Mestre aparece – pensou Haroldo e aceitou o 

convite daquele Mestre para praticar Arte Marcial Pakua. 

 Haroldo evoluiu até a faixa preta e além. Hoje, ele permanece praticando, em 

seu caminho para se tornar um Mestre de Artes Marciais. 

 Mas isso já são fatos conhecidos. Quem conhece o Haroldo, já sabe o restante da 

história. 

 

- 


