
Principii Comune Internaționale pentru Maeștrii Gendai Reiki 
Asociația de Vindecare Gendai Reiki / Gendai Reiki Network 

În vigoare din 1 Ianuarie, 2023 
 

Principiile Comune Internaționale pentru Maeștrii Gendai Reiki au fost elaborate de către Hiroshi 

Doi, fondatorul Gendai Reiki Ho și reprezentant al Asociației de Vindecare Gendai Reiki (GRHA), 

pentru a înbunătăți moralitatea, demnitatea și etica Maeștrilor Gendai Reiki  și cu scopul de a 

susține Maeștrii Gendai Reiki să predea Gendai Reiki Ho în mod corect. 
 

1. Toți Maeștrii Gendai Reiki trebuie să se supună regulilor afișate mai jos. 

• Manuale Oficiale Gendai Reiki  

(1) Manualele oficiale sunt oferite în limbile Japoneză, Engleză, Spaniolă, Taiwaneză, 

Portugheză, Română, și Italiană, iar conținutul este identic în toate limbile. Ca dovadă că 

Reiki a fost originar din Japonia, coperta manualelor oficiale din fiecare limbă prezintă 

Sigiliul 5-7 Paulownia , simbolul național al Japoniei. 

(2) În Japonia, manualele oficiale japoneze trebuie achiziționate de la Hiroshi Doi, 

reprezentantul Asociației de Vindecare Gendai Reiki. În străinătate, manualele oficiale în 

toate limbile, inclusiv Japoneză, trebuie achiziționate de la distribuitorii autorizați de Gendai 

Reiki Network (GRN). Manualele oficiale sunt vândute doar de către distribuitorii autorizați. 

Vă rugăm să consultați site-ul Gendai Reiki Network pentru o listă completă a 

distribuitorilor autorizați. 

(3) Maeștrii Gendai Reiki trebuie să utilizeze întotdeauna cele mai noi manuale oficiale. Cele 

mai noi manuale japoneze sunt disponibile la Asociația de Vindecare Gendai Reiki, iar 

manualele internaționale sunt disponibile la distribuitorii autorizați din toată lumea. 

(4) Manualele oficiale pot fi achiziționate doar pentru uzul față-în-față la seminar, de către cei 

care au devenit Maeștri Gendai Reiki prin participarea la un seminar față-în-față și utilizând 

manualele oficiale. 

(5) Seminariile care folosesc materiale altele decât manualele oficiale sau care au falsificat 

materiale, nu sunt considerate seminarii     Gendai Reiki, iar studenții nu sunt recunoscuți drept 

Practicanți Gendai Reiki sau Maeștri Gendai Reiki. 

(6) Maeștrii Gendai Reiki care utilizează manuale mai vechi trebuie să le înlocuiască imediat cu 

manualele noi. Dacă veți continua să utilizați manualele mai vechi după ce ați luat la 

cunoștință Principiile Comune Internaționale, vă va fi interzis să folosiți termenii Gendai 

Reiki Ho, Gendai Reiki, 現代霊気法、現代レイキ、現代霊気、sau orice alt termen care include 

Gendai Reiki. 

(7) Falsificarea sau copierea manualelor oficiale este strict interzisă. 

(8) Este interzis să arătați și să oferiți manualele persoanelor care nu sunt studenți Gendai Reiki. 

(9) Introducerea și Nivelul I construiesc o bază importantă a Gendai Reiki Ho pentru începători. 

Aceste două manuale oficiale trebuie achiziționate și predate împreună pentru a înțelege mai 

bine Gendai Reiki Ho. 

(10) Un Maestru Gendai Reiki trebuie să trimită o copie a certificatului de maestru, linia Reiki de 

predare, și un Acord de Înmânare semnat de mână unui distribuitor atunci când 

achiziționează pentru prima dată manualul oficial. 

(11) Traducerea manualelor oficiale: 

➢ Traducerile neautorizate ale manualelor oficiale sunt strict interzise. 

➢ Dacă doriți să traduceți manualele oficiale în limba dvs., vă rugăm să contactați GRN. 

Traducerea poate începe după ce contractul de traducere cu GRN este semnat.  



• Seminarul Gendai Reiki Ho 

(1) Un Maestru Gendai Reiki trebuie să utilizeze cele mai noi manuale oficiale atunci când ține 

seminarii. 

Un seminar care folosește materiale neautorizate nu este recunoscut drept un seminar Gendai 

Reiki. Dacă o linie include un maestru care predă folosind materiale neautorizate, persoana 

aceea și toți studenții nu vor fi certificați drept Maeștri Gendai Reiki. 

(2) Un seminar la distanță/online și Acordajul la distanță/online sunt strict interzise. 

O persoană care primește un seminar online/la distanță sau un Acordaj online/la distanță nu 

va fi recunoscut drept Maestru sau Practicant Gendai Reiki. Dacă un maestru care susține un 

seminar online/la distanță e inclus în linie, acel maestru și toți studenții săi nu vor fi acreditați 

drept Maeștrii Gendai Reiki.  În Usui Reiki original Japonez se începe cu un tratament de 

plasare a mâinilor pentru a atinge Anshin Ritsumei prin dezvoltare spirituală. Acordajele la 

distanță nu aparțin filozofiei lui Mikao Usui Sensei. Trebuie să transmitem mai departe 

energia pură Reiki cu filozofia lui Usui Sensei în mod corect; așadar, seminariile și 

Acordajele la distanță/online sunt strict interzise în Gendai Reiki. 

(3) Nu schimbați metodele de Acordaj Gendai Reiki Ho 

Fiecare Acordaj Gendai Reiki Ho conține filozofia și vibrațiile conștiente ale lui Mikao Usui 

Sensei. Dacă adăugați orice altă filozofie sau metodă din sisteme Reiki diferite, acest lucru va 

diminua puritatea energiei. Acordați atenție specială primului Acordaj din Nivelul 1 deoarece 

va construi o bază importantă pentru dezvoltarea spirituală a unui student la nivelurile 

avansate. 

(4) Nu împărtășiți Acordaje Gendai Reiki, tehnica Gendai Reiju, și diferite exerciții cu oricine 

altcineva decât participanții la seminar. Predați exercițiile doar celor care au ajuns la nivelul 

corespunzător, explicând procedurile, recunoașterea corectă și utilizarea exercițiilor. 

(5) Simbolurile Gendai Reiki Ho nu trebuie dezvăluite sau arătate celor care nu au ajuns la un 

nivel corespunzător. 

(6) Ca Maestru Gendai Reiki trebuie să oferiți studenților un certificat și linia corectă de training 

în scris după încheierea seminarului. Certificatul trebuie să ateste că Gendai Reiki Ho a fost 

predat studentului.  Linia de energie trebuie să înceapă cu Mikao Usui Sensei și să afișeze toți 

maeștrii care au contribuit la trainingul său în mod corect. 

(7) Evitați să afișați “Maestru Gendai Reiki” și “Maestru Usui Reiki” împreună, pentru că 

poate conduce la înțelegerea greșită că Gendai Reiki Ho și Usui Reiki Ryoho sunt 

diferite. 

• Despre numele unei școli Gendai Reiki Ho sau al unei organizații 

Un Maestru Gendai Reiki poate decide asupra numelui unei școli sau organizații după cum 

dorește. Dacă un grup de Maestri Gendai Reiki sau unul singur alege să poarte numele unei 

regiuni sau țări, trebuie să obțină consimțământul tuturor Maeștrilor Gendai Reiki și a 

grupurilor din acea regiune sau țară. Vă rugăm să discutați chestiunea în termeni amiabili, 

evitând conflictul. 

2. Principiile Comune Internaționale pentru Maeștrii Gendai Reiki vor fi revizuite când este necesar. 

 

Hiroshi Doi, Representant, Asociația de Vindecare Gendai Reiki 

 

 

 

Organizație nonprofit Gendai Reiki Network  


