



”HistorienomMikaoUsui”

DETTEER”HISTORIENBAGHISTORIEN”omMikaoUsuiSensei.HistorienellerlegendenomMikao
UsuiervideregivetvedmundtligoverleveringfrafruTakataognedskrevetafPaulMitchelli”den
blåbog”fra1985.EnprimærkildeerindskriftenpåUsuiͲmindesmærketiSeihojiͲtempletiTokyo.
Denne tekst er skrevet af kontreadmiral Masayuki Okada og kalligraferet af kontreadmiral
JûsaburoUshidai1927ogeksistereriflereforskelligeoversættelsertilengelsk.Jeghartidligere
udarbejdet en dansk oversættelse af den version, som blev offentliggjort i ”Reiki Magazine
International”ifebruar2003.

HistorienomMikaoUsuierenlegende.Visseelementer idennelegendeskaltages cumgrano
salis.  Det er imidlertid vanskeligt at foretage en egentlig biografisk analyse på grundlag af
historiske data, da det efter japansk skik anses for upassende at beskæftige sig indgående med
afdøde personers liv.  Jeg har ved hjælp af åbne kilder forsøgt at give en intellektuelt redelig
fremstillingafMikaoUsuislevned.Jegharogsåforsøgtatundgåunødiggentagelseaftekstenfra
mindestenen,”denblåbog”ellerandetkendtstof.

Vived,atMikaoGyohoUsuiblevfødtden15.august1865iTaniaiͲmura(detnuværendeMiyamaͲ
cho),Yamagatagun(distrikt),Gifuken(provins),veddengamlekejserligehovedstadKyoto.
Mikao Usuis far Uzaemon Tsunetane nedstammede angiveligt fra Tsunetane Chiba, som var en
berømt samurai i det 8. århundrede.  Det antages, at Mikao Usui blev optaget som ung elev på
TendaiͲklostereti1869,hvorhanstuderedebl.a.QiGong(”KiͲKo”),kampsport(”YagyuRyu”)og
andretraditionellejapanskediscipliner.
På dette tidspunkt skete der store omvæltninger i japansk historie. I mere end to århundreder
(1600Ͳ1868)havdeJapanværetlukketforudenlandskemagter,bortsetfraHollandogKina.Under
den såkaldte restaurationsperiode (1868Ͳ1912), blev det feudale ShogunͲdynasti afløst af det
oplysteMejiͲdynasti,ogderoprettedesenegentligcentralregeringiTokyo,dervaråbenoverfor
vestligindflydelseogtolerantoverforvestligeåndsretninger.
Det var også MejiͲkejseren, der introducerede de fem leveregler, der senere blev optaget af dr.
Usui.
I 1873 ophævedes forbudet mod kristendommen, der hidtil havde været belagt med dødsstraf.
UzaemonoghanssønMikaovarivrigetilhængereafdetnyestyreogfrekventeredebl.a.vestlige

missionærer, der havde studeret medicin på Harvard og Yale.  Et samlingspunkt for disse
tendenservarDoshishaͲuniversitetetiKyoto,somblevgrundlagti1876afenkristenkonvertitved
navn Neesima. I 1880’erne introducerede DoshishaͲuniversitetet såkaldt ”liberal teologi”, og
vestligevidenskabeligeteorier,herunderDarwinismen,diskuteredesivrigt.

Mikao Usui var relativt fattig i sin ungdom og ernærede sig på forskellig vis: som tjenestemand,
kontorist, journalist, forretningsmand, fængselsbetjent, sekretær for Taiwans guvernør Kodama
GentaroogendeligministersekretærforindenrigsͲogtransportministerShimpeiGoto,deri1922
valgtestilborgmesteriTokyo.DemangerejsertilKina,AmerikaogEuropakanværeforbundet
meddissejobs.HangiftedesigmedSadakoSuzuki,ogparretfikénsønogéndatter.

Deterusandsynligt,atMikaoUsuiskullehavekonverterettilkristendommen,endsigeathanvar
rektorforetkristentuniversitetellerpræsteseminar.Derfindeshelleringenoptegnelseromham
veduniversitetetiChicago.HantilhørtesomnævntTendaiͲretningenindenfordeneksoteriske
buddhisme.Dereksisteredepådettidspunktutalligespirituellegrupper,derinteresseredesigfor
healing,ogdr.Usuisluttedesigtil”ReiJyutsuKai”Ͳgruppen,dersamledesiettempel(KuramaͲ
dera), der var grundlagt af TendaiͲsekten i 770 e. Kr. på KuramaͲbjerget (KuramaͲyama =
”Hestesaddelbjerget”)nord for Kyoto og indviet til Amida Buddha.  Allerede frabarnsben havde
MikaoUsuimediteretvedetvandfaldpåKuramaͲbjerget.



MahavairocanaBuddha


AmidaBuddha


I1890’erneblevdr.Usuiramtafenepidemi,derrasedeiKyoto,oghavdeennærdødsoplevelse,i
hvilken han modtog visioner fra den højeste Buddha (Mahavairocana Buddha), der vakte hans
interesseforesoteriskvidenskaboghealing.HanblevenivrigShingonͲbuddhist.
Omkring 1914 begyndte Usui Sensei at undervise i, hvad hans elever kaldte ”Teate” eller
”håndhealing”.  Denne undervisning var baseret på spiritualitet og oprindelsen til ”Usui Shiki
Ryoho”.

I1918/19indledtedr.UsuisinlæreperiodesomZenͲbudddist,indtilhani1922overgiktildenne
trosretning.  Det var på det tidspunkt, han indledte sine omfattende studier af healing Ͳ både
gennemvestligogkinesiskmedicinogidereligiøseskrifterpåjapansk,kinesiskogsanskrit–og
endeligfandtsymbolerneietgammelttibetanskmanuskriptfradet7.århundrede(”Detlysende
lyns Tantra”).  Vi ved også, at dr. Usui søgte vejledning i sin søgen efter oplysning (”Satori” =
oplysning/åbenbaring) hos en ZenͲbuddhistisk abbed.  ”Prøv at dø,” sagde abbeden.  Meningen
hermed var, at Usui skulle faste, indtil han enten døde eller fandt åbenbaringen.
I 1922 besteg han derfor KuramaͲbjerget for at søge svaret ved hjælp af meditation, kendt på
japansk som ”Shyu Gyo”, en spirituel disciplin, der indebærer faste i 21 dage.  Det geniale i dr.
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Usuis åbenbaring var, at han formåede at forene den healingspraksis, der er beskrevet i de
buddhistiske skrifter (”Sutras”), med opdagelsen af den universelle og guddommelige (”Rei”)
energi(”Ki”).
I 1922 flyttede Usui Sensei tilTokyo, hvor han åbnede en ReikiͲklinik i forstaden Harajuku.  Han
underviste i healing på grundlag af en lille håndbog (”Usui Reiki Hikkei”), der indeholdt
levereglerne (”Gokai”), meditationer og japansk poesi.  Usui Sensei beskrev indvielsesritualet
(”Reiju”)ogrenselsesprocessenforlegeme,sjælogånd(”HatsureiͲho”).Hanundervistealle,der
ønskededet,il.grad(”ShoͲden”).

Defemleveregler(”Gokai”)kalligraferetafdr.Usui




Den 1. september 1923 blev TokyoͲområdet ramt af et altødelæggende jordskælv (KantoͲ
jordskælvet), der målte 7,9 på RichterͲskalaen og krævede over 100.000 dødsofre og 400.000
ødelagtehuse.UsuiSenseioghanseleverydedehjælptilofrene,menhansklinikblevforlilletil
detstoreantalklienter.

Ifebruar1924åbnedehanennyklinikiNakanoudenforTokyo.Dr.Usuimodtogenbelønningfra
kejserenfor sinindsatsunder jordskælvet,og hansryspredtesudover Japan. Mellem 1923og
1925 begyndte Usui Sensei at undervise i ensimplificeretform for Reiki.  Han grundlagde ReikiͲ
selskabet(”UsuiReikiRyohoGakkai”).Handødeden9.marts1926iFukuyama,Hiroshimaken62
årgammel.1HanseleverfraReikiͲselskabetrejstei1927enmindesteniSeihojiͲtempletiTokyo.











KantoͲjordskælveti1923

Hvis kronologien er korrekt, praktiserede Usui Sensei kun Reiki i fire år (1922Ͳ26). Andre kilder
anfører,atdr.Usuiopholdtsigislumkvarteret(iKyoto)i7årforatudførehealing.
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60 år efter vor tidsregning. Ifølge japansk tradition er et barn 1 år ved fødselen og fylder herefter år ved hvert nytår.
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Mindestenennævner,atUsuiSenseiidettetidsrumindviedemereend2.000personer,hvoraf17
blev indviet til mestergraden (”ShinpiͲden”), nemlig 4 flådeofficerer, 5 buddhistiske nonner og 8
andre personer.  Det er omstridt, hvorvidt én af disse personer blev udnævnt til at videreføre
linjen som stormester, eller hvorvidt en sådan titel overhovedet fandtes.  Det kan imidlertid
fastslås,atReikividereførtesiJapan,isærindenforflåden,menatmangeafdeoptegnelser,der
måttefindes,blevødelagtunderdenandenverdenskrig.

Vikendermedsikkerhednavnenepå4afde17mestre,derblevindvietafUsuiSensei:

1. JûsaburoUshida(1865Ͳ1935),kontreadmiralidenkejserligemarine,2.formandfor”Usui
ReikiRyohoGakkai”(kalligraferedetekstenpåmindestenen);
2. Kan’ichiTaketomi(1878Ͳ1960),kontreadmiralidenkejserligemarine,3.formandfor”Usui
ReikiRyohoGakkai”;
3. YoshiharuWatanabe(Ͳ1960),lærer,4.formandfor”UsuiReikiRyohoGakkai”;
4. ChujiroHayashi(1879Ͳ1940),kaptajnidenkejserligemarine,militærlæge,1.formandfor
”HayashiReikiKenkyuͲkai”.

UndersinestudierpåKuramaͲbjergetkomdr.Usuiiforbindelsemedandreprominentespirituelle
personlighedersomMoriheiUeshiba(grundlæggeraf”Aikido”),OnasiburoDeguchi(grundlægger
af”Omoto”),KaijiTomita(grundlæggeraf”TomitaTeateRyoho”),ToshihiroEguchi(grundlægger
af”TenohiraRyouchiKenyuka”)ogMasayukiOkada(forfattertiltekstenpåmindestenen).



SeijohitempletmedmindestenenforUsuiSensei


Dr. Hayashi forlod ”Usui Reiki Ryoho Gakkai” angiveligt efter en uoverensstemmelse med
Taketomi Sensei og grundlagde sit eget forskningscenter ”Hayashi Reiki KenkyuͲkai” i ShinanoͲ
machi i Tokyo.  Han opbyggede et nyt system for uddannelsen af ReikiͲmestre, hvorefter
initieringentil1.grad(”ShoͲden”)fandtstedefter3månedersfrivilligtarbejde,initieringentil2.
grad (”OkuͲden”) efter yderligere 9 måneder, mens indvielsen til mestergraden (”ShinpiͲden”)
krævede en toårig læretid hos dr. Hayashi.  Efterfølgende skulle eleven forpligte sig til 8Ͳtimers
arbejdsdagiklinikken.Dr.Hayashiførtedetaljeredejournaleroversinebehandlinger,menhans
væsentligste indsats bestod i at systematisere håndpositionerne i en træningsmanual. Her var
hans militære baggrund til stor nytte, og Hayashis system var mere præcist end Usuis intuitive
metode.
Dr.Hayashishåndboghedder”RyohoShinshin”.Deterbemærkelsesværdigt,atbådeUsuiSensei
og Hayashi Sensei udgav håndbøger.  Traditionen med mundtlig overlevering blev først indført
senereaffruHawayoTakata,enamerikanskstatsborgerafjapanskherkomst,dervarkommettil
Japan fra Hawaii for at blive behandlet for en svulst.  Fru Takata modtog 1. grad (”ShoͲden”) i
1935, og hun opholdt sig i mere end et år hos familien Hayashi med sine to døtre.
I1937blevhuninitierettil2.grad(”OkuͲden”).Detvarpådettidspunkt,dr.Hayashirefereredetil
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”UsuiShikiRyoho”istedetfor”UsuiReikiRyoho”.FruTakatamodtogmesterindvielsen(”ShinpiͲ
den”)afdr.HayashipåHawaiiden21.februar1938.





FruHawayoTakataogdr.ChujiroHayashi


Dr. Hayashi indviede 13 personer til mestergraden, herunder sin hustru Chie Hayashi, der
videreførte klinikken i Tokyo efter dr. Hayashis død, og fru Chiyoko Yamaguchi (grundlægger af
”JikkiͲden Reiki”). Fru Yamaguchi oplyser i 1936, at hendes mester/lærerͲgrad2 indeholdt en
henvisning til dr. Hayashis forskningscenter, men ikke betegnedes som ”ShinpiͲden”.  Denne
betegnelse benyttes derimod i 1938, da fru Takata overtager linien fra dr. Hayashi og udbreder
ReikiførsttildenamerikanskeStillehavskystogseneretilheledenvestligeverden.


















PhyllisLeiFuromoto


FruHawayoTakataindviede22mestre:
2

Nogle retninger skelner mellem 3. grad (mester) og 4. grad (lærer).
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1.GeorgeAraki,2.BarbaraMcCullough,3.BethGray,4.UrsulaBaylow,5.PaulMitchell,
6.IrisIshikura,7.FranBrown,8.BarbaraWeberRay,9.EthelLombardi,10.WanjaTwan,
11. Virginia Samdahl, 12. Phyllis Lei Furomoto, 13. Dorothy Baba, 14. Mary McFadyen,
15. John Gray, 16. Rick Bockner, 17. Bethel Phaigh, 18. Harry Kuboi, 19. Patricia Ewing,
20.ShinobuSaito,21.KayYamashira(Takatassøster),22.BarbaraBrown.

I dag er Phyllis Lei Furomoto anerkendt som stormester og liniebærer, bistået af Paul Mitchell
somvejleder(”HeadoftheDiscipline”).3
IfølgePenelopeQuestfindesderforudendetsystem,derudbredtesgennemfruHawayoTakata
(”UsuiShikiRyoho”),mereend30andreretninger,derførernavnet”Reiki”,herunderdetsåkaldte
tibetanskesystemog”KarunaReiki”,dererudvikletafWilliamLeeRand,”GendaiReikiHo”,som
ledes af Hiroshi Doi, der blev indviet af Kimiko Koyama i 1993, og som hævder at forene den
vestlige og den japanske Reiki, samt ”The Radiance Technique”, der er skabt af Barbara Weber
Ray,somerénaffruTakatasmestre.

VedsidenafdenvestligeReiki,derudbredtesgennemfruHawayoTakata,fortsattedenjapanske
tradition på trods af de voldsomme ødelæggelser under krigen.  Efter Ushida, Taketomi og
Watanabe videreførtes linien af viceadmiral Houichi Wanami (1883Ͳ1975), indviet af Ushida, fru
KimikoKoyama(1906Ͳ99),indvietafTaketomi,ogdennuværendestormester,professorMasaki
Kondo,indvietafWanami.Detteselskabharudgivetsinegenhåndbog(”ReikiRyohoNoShion”).
Noglejapanskemestrekræver10årspraksisførindvielsentil”OkuͲden”,hvorimod”ShinpiͲden”
sjældentgives.Såvidtvived,underviserfruYamaguchistadigiJapan.

Det er ikke dette arbejdes formål at gå yderligere ind på eventuelle divergenser mellem
retningernemedhensyntilpraktiseringenafReikiellerdensaspekter,formelementerelleretik.

Kilder:
ͲDoi,Hiroshi:”Reiki–envejtilselvudviklingoghealing”,København/Copenhagen2003(ISBN
87Ͳ21Ͳ02165Ͳ1)
ͲMitchell,Paul:“TheUsuiSystemofNaturalHealing”(the“BlueBook”),Coeurd’Alène1985
ͲQuest,Penelope:“TheBasicsofReiki”,London2007(ISBN978Ͳ07499Ͳ2774Ͳ5)

ͲPetter,FrankArjava:“ReikiFire”,TwinLakes1997(ISBN0Ͳ914955Ͳ50Ͳ0)
ͲRand,WilliamLee:“Reiki–theHealingTouch,FirstandSecondDegreeManual”,Southfield
1991(ISBN0Ͳ9631567Ͳ0Ͳ5)
ͲUsui,Mikao&FrankAajavaPetter:«LeManualOriginalduDr.MikaoUsui»,Hendaye2000
(ISBN84Ͳ931062Ͳ2Ͳ4)
ͲVennells,DavidF.:“ReikiMasteryforSecondDegree,AdvancedandReikiMasters”,
WinchesterandNewYork2004(ISBN1Ͳ903816Ͳ70ͲX)
Ͳ“ChronologicalHistoryofReiki”,www.geocities.com/HotSprings/9434/history3.html?200713
Ͳ“TheHistoryofReiki”,www.reikijoy.net/usui.htm
Ͳ“HistoryofMikaoUsui”,www.soothingminds.co.uk/PrintPage.aspx?artid=10
Ͳ“TheLifeofMikaoUsui”,www.asunam.com/life_of_mikao_usui.htm

OversatafSvendBechKristensen,ReikiͲMester,København2007
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