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INTRODUÇÃO 

Antes de começarmos a estudar um 

pouco sobre as funcionalidades do 

símbolos do Reiki, é com muita 

alegria que eu me apresento a você 

praticante de Reiki nessa curta e 

rápida introdução. 

Eu me chamo Gabriel Reis, sou 

fundador do Grupo de Reiki um 

portal totalmente online, onde eu 

compartilho artigos, dicas e técnicas 

sobre Reiki para ajudar quem é 

iniciado e quem deseja ser iniciado 

nesse método maravilhoso, o método 

Reiki. Eu nasci em Vitória do Espirito 

Santo e hoje resido na cidade de 

Vila Velha no Espirito Santo. 

https://gabrielreisstein.com.br/


Há mais ou menos 10 anos atrás 

comecei a minha jornada no Reiki 

,fiz diversos curso até me tornar 

professor e Mestre de Reiki, hoje  

sou eternamente grato a todos os 

professores que participaram desse 

meu caminho especialmente ao 

Mestre Carlos D’Carli que me tornou 

um canal de Reiki e com isso gerou 

diversas mudanças em minha vida. 

Hoje eu quero compartilhar com você 

nesse e-book as funcionalidades dos 

principais símbolos do Reiki de modo 

Prático, peço que abra sua mente e 

experimente todas essas novas 

possibilidades. 

 

 



AVISO IMPORTANTE! 

Os símbolos do Reiki devem ser 

utilizado somente por praticantes de  

Reiki nos seguintes níveis: 

Nível  Símbolos 

1 Choku Rei. 

II Hon Sha Ze Shon, 

Sei He Ki e Choku 

Rei. 

III-A Dai Koo Myo, Hon 

Sha ze sho Nem, 

Sei He ki e Choku 

rei. 

III-B (Mestrado) Serpente de Fogo, 

La hanna Nai, Dai 

Koo Mio, Dai Koo 

Myo, Hon Sha Ze  

Sho Nem, Sei He Ki 

e Choku Rei 



 

Cada símbolo é recebido em cada 

nível, então respeite o seu tempo e 

progresso no Reiki. 

O que acontece se usar outros 

símbolos sem ser iniciado? 

Nada, o símbolo não terá efeito 

nenhum, pois é importante que você 

receba os símbolos em suas mãos por 

um mestre devidamente habilitado. 

 

 

 

 

 

 



CHOKUREI 

 

Choku Rei é considerado um dos 

primeiros símbolos do Reiki, no 

sistema Usui Tibetano Osho Kahuna 

o aluno recebe no primeiro nível. O 

seu significado é “ Todo o poder 

divino aqui e agora”.  

A comunidade reikiana chama o 

símbolo  Choku rei de Interruptor de 

luz, pois ele é um símbolo que 

potencializa a energia Reiki, é como 



se trocasse uma lâmpada de 110 w 

por outra de 220 w, ou seja a 

energia fica mais intensa. 

A sua ativação é bem simples, se 

você é reikiano de nível 1, 11, 111-a ou 

111-b basta desenha-lo conforme a 

imagem e pronuncie o seu mantra ( 

nome do símbolo) três vezes. Existem 

diversas utilizações veja abaixo: 

 

1. Pode ser usado o Símbolo para 

Proteção de ambiente quando 

desenhado em quadros, 

paredes, portas ou outros 

objetos; 

 

2. Potencialização da energia 

Reiki quando desenhado e 



ativado; 

3. Cicatrização rápida de 

qualquer parte do corpo quando 

aplicado no local; 

 

4. Transmutação de energias 

do ambiente quando aplicado 

nos cantos; 

 

5. Potencializa os efeitos dos 

símbolos desenhado antes dele; 

 

6. Ativa os chakras quando 

usado para meditação ou 

aplicação direta no chakra; 

 

7. Sela os chakras para mais 

proteção, quando desenhado 



em cada chakra com intenção 

de proteção; 

 

8. Ajuda na manifestação de 

objetivos; 

 

9. Promove aterramento 

,disposição e muita energia 

quando desenhado nos pés; 

 

10. Dissipa pensamentos 

negativos quando usado em 

meditação; 

 

11. Pode ser assoprado nas 

pessoa quando desenhado com 

a lingua no céu da boca; 



 

12. Estanca o sangue 

rapidamente; 

 

13. Ajuda a se livrar dos perigos 

do dia-a-dia; 

 

14. Elimina intenções negativas 

das pessoas, quando aplicado 

sobre elas mentalmente; 

 

15. Ativa e harmoniza todos os 

chakras principalmente o básico; 

 

16. Quando desenhado nas 

mãos gera uma aumento da 

percepção energética; 

 

 



17, Pode ser aplicado em 

alimentos para que remova 

energia negativas do mesmo; 

 

18. Poder ser aplicado em copo 

de água para que seja 

magnetizada com energia Reiki; 

 

19. Pode ser usado como selo de 

intenções positivas; 

 

20. Pode ser usado antes e 

depois de qualquer trabalho 

realizado; 

 

21. Pode ser desenhado com os 

olhos, com a mente, com as 

mãos e até com os pés para 

ativa-lo! 



SEI HE KI 

 

O significado do segundo 

símbolo do Reiki conhecido como 

Sei he ki é “ Deus e o homem se 

tornam um “ esse é um símbolo 

que tem ressonância com a lua e 

atua muito bem a nível 

emocional.  Esse símbolo o 

praticante de Reiki recebe no 



segundo nível. Existem várias 

utilizações as principais são: 

 

1. Pode ser usado para limpar 

energias emocionais do 

ambiente; 

 

2. Pode ser usado no 

selamento dos chakras para 

proteção a nível emocional; 

 

3. Pode ser usado para 

aumentar a conexão com o 

nosso subconsciente quando 

aplicado na nuca e no 

terceiro olho; 

 

4. É muito usado 

para reprogramação mental; 



5. Pode ser usado como luva 

de proteção pela técnica da 

boca do dragão;  

 

6. Conecta com o nosso 

corpo emocional; 

 

7. Tem ressonância com a 

energia da Lua; 

 

8. Quando usado em 

conjunto com o Choku Rei 

amplifica curas de aspecto 

emocional; 

 

9. Ajuda em casos de 

distúrbios ligados a 

sexualidade quando 

aplicado no chakra umbilical; 

https://gabrielreisstein.com.br/sei-he-ki-tecnica-da-boca-do-dragao-by-gabriel/
https://gabrielreisstein.com.br/sei-he-ki-tecnica-da-boca-do-dragao-by-gabriel/


 

10. Trás a tona sentimentos 

e relações cármicas que 

estão presas dentro de nosso 

inconsciente quando usado 

em meditação; 

 

11. É muito efetivo quando 

visualizado na cor dourada, 

verde ou violeta; 

 

12. Ajuda na remoção de 

larvas, formas pensamentos 

quando aplicado nas mãos 

em conjunto com a técnica 

do banho seco; 

 

 



13. É muito eficiente quando 

aplicado no Chakra 

cardíaco; 

 

14. É um poderoso anestésico 

emocional quando aplicado 

em velórios, enterros ou 

situações graves; 

 

15. É excelente para 

memorização, quando 

desenhado no material a ser 

estudado; 

 

16. Pode ser usado isolado; 

17. É perfeito para 

harmonizar brigas nos 

relacionamentos; 



 

18. Pode ser usado para 

encontrar objetivos perdidos 

quando se pede ajuda apos 

sua utilização; 

 

19. Aumenta a intuição 

quando desenhado a frente 

do chakra frontal e 

cardíaco; 

 

20. Ajuda no processo de 

desobessão quando feito 

uma varredura da aura; 

 

21. Pode ser usado para 

mudar hábitos ou adicionar 

novos, quando realizado 

nentatsu. 



HON SHA ZE SHO NEM 

 

Esse é o símbolo que rompe tempo e 

espaço, ele abre totalmente os 

limites do Reiki, é muito usado para 

envio de Reiki a distância, assim 

como envio de reiki para o passado e 

futuro. 

O seu significado é “ O Deus que está 

em mim, saúda o Deus que há em ti”.  



Esse símbolo é recebido somente no 

nível 2. 

É um dos símbolos muito usado no 

Reiki veja abaixo algumas 

utilizações: 

          

1. Enviar Reiki para traumas, 

quando direcionado para o 

passado; 

 

2. Ajuda na liberação Kármica, 

quando direcionado para curas; 

 

3. Usado para abrir portais 

interdimensionais, quando 

desenhado e afirmado o 

destino; 



 

 

4. Pode ser usado para 

conectar com pessoas para 

fazer byosen a distância ( 

técnica de escaneamento de 

bloqueios energéticos); 

 

5. Pode ser usado para enviar 

Reiki para o planeta em 

conjunto com o Símbolo Dai Koo 

Myo; 

 

6. Pode ser usado para 

programar envio de Reiki para 

você mesmo; 

 

7, Pode ser usado para realizar 



iniciações a distância, quando 

se é mestre em Reiki; 

 

8. Pode ser usado para 

encontrar objetos perdidos; 

 

9. Pode ser usado para 

conectar com seu eu superior; 

 

10, Pode ser usado para 

direcionar energia Reiki para 

situações diversas; 

 

11. Pode ser usado para ativar a 

intuição, quando desenhado no 

terceiro olho; 

 



12. Pode se conecta com seus 

mentores espirituais, quando 

direcionando o Reiki para eles; 

13. Ajuda na harmonização 

dos chakras superiores, quando 

desenhado sobre eles; 

 

14. Ajuda a programar objetos 

com Reiki; 

 

15. Ajuda a lembrar das coisas 

quando desenhado no topo da 

cabeça; 

 

16. Ajuda no tratamento de 

vidas passadas, quando 

direcionado para o passado; 

 

17. Ajuda na geração de novas 



ideias, quando esta em estado 

de meditação; 

 

18. Pode ser usado para 

conectar com animais e plantas; 

 

19. Pode ser usado para 

fortalezar a conexão durante 

uma sessão de tarot; 

 

20. Pode ser usado para definir 

o local que deseja ir enquanto 

está dormindo; 

 

21. Pode ser enviado para seres 

desencarnados. 

 

 



 

DAI KOO MYO 

 

Esse é um poderoso símbolo do Reiki 

que eleva o padrão vibracional muito 

rápido, além de potencializar a 

canalização energética. 

O seu nome significa “A casa da 

grande luz brilhante”. 



Esse é símbolo muito usado por 

reikiano de Nível 3-a e 3-b e suas 

principais utilizações são: 

1.  Enviar Reiki para o planeta; 

 

2. Gerar uma  forte proteção 

para o campo áurico, quando se 

direciona a energia para o 

cosmo pedindo a formação da 

bolha energética; 

 

 

3. Programa e ativa os cristais; 

 

4. Limpar ambiente de energias 

negativas, quando desenhado 

no ar; 



5. Desincorporar pessoas, quando 

se veste o Dai Koo Myo e 

assopra o chakra frontal ou a 

orelha esquerda; 

 

6. Enviar Reiki para várias pessoas 

ao mesmo tempo, quando usado 

à técnica da redução; 

 

 

7. Ativar o chakra coronário, 

quando desenha no topo da 

cabeça; 

 

8. Ativação rápida do sistema 

imunológico, quando aplicado no 

chakra cardíaco; 

 

 



9. Pode ser usado em 

Tratamentos espirituais; 

 

10. Remove de obsessores de um 

ambiente; 

 

11. Potencializa orações quando 

desenhado nas mãos; 

 

 

12. Potencializa a energia Reiki, 

quando desenhado nas mãos em 

com o símbolo Choku rei; 

 

13. Potencializa trabalhos 

espirituais, quando desenhado 

antes. 



14. Aumenta a percepção do 

terceiro olho, quando 

desenhado sobre o mesmo; 

 

15. Aumenta a absorção dos 

chakras, quando desenhado 

sobre eles; 

 

 

16. Melhora o sono e a lucidez 

quando aplicado nas 3 posições 

da cabeça; 

 

17. Ajuda na projeção astral; 

 

 

18. Pode ser usado na técnica do 

caderno; 



19. Pode ser usado na técnica da 

caixa; 

 

20. Pode ser usado para 

meditação; 

 

 

21. Potencializa qualquer símbolo, 

quando desenhado antes do 

mesmo; 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Os símbolos do Reiki ainda é um 

mistério na comunidade reikiana, a 

cada dia que passa é descoberto 

uma nova função. 

 O segredo para entender mais sobre 

os símbolos é meditar e experimentar 

sempre novas técnicas. 

Esse e-book mostrou para você que 

existem muitas possibilidades no 

Reiki, então é preciso pensar muitas 

vezes fora da caixa e fazer coisas 

novas. 

Eu espero que esse matéria tenha 

sido útil para você, e peço 

carinhosamente que compartilhe com 

seus amigos Reikianos. 



Apesar de esse material ser bem 

resumido eu tenho outro material 

que pode lhe ajudar na sua jornada 

como praticante de Reiki. Se é 

interessante para você aprender 

novas  técnicas do Reiki e utilizar os 

símbolos com sabedoria, clique aqui. 

Ao clicar você será direcionado 

para um vídeo onde eu explico como 

surgiu meu primeiro livro ,o Guia das 

Téncicas do Reiki. 

Eu espero muito que você tenha 

gostado. 

Eu desejo a você muita paz e luz! 

Namastê! 

https://gabrielreisstein.com.br/guiareiki-m/


 

ADQUIRE O E-BOOK GUIA DAS 

TÉCNICAS DO REIKI 

https://gabrielreisstein.com.br/guiareiki-m/
https://gabrielreisstein.com.br/guiareiki-m/
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