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Editorial

Os nossos colaboradores deste
número:

Olá a todos e cá estamos para mais um número do
nosso Jornal Ser Kurama.
2010 está a ser um ano verdadeiramente promissor.
Cada vez mais temos a participação dos nossos
associados e isso tem permitido realizarmos cada vez
mais eventos da Associação.
Em Fevereiro tivemos a honra de, a pedido da editora
Dinalivro, realizar duas palestras do Mestre Johnny
De’ Carli, sobre o lançamento do seu último livro
“Reiki – Amor, Saúde e Transformação”. Teremos cá,
novamente, o mestre Johnny De’ Carli para o 1º
Congresso Nacional de Reiki, em Outubro.
Vamos realizar o 1º Simpósio Luso-Brasileiro de Reiki,
a 17 de Abril. Será um evento da partilha de práticas
nos dois países e a onde teremos uma sessão com a
demonstração da dissertação de tese de Mestrado,
do Professor Ricardo Monezi - "Avaliação de efeitos
da prática do Reiki sobre o sistema imunológico de
camundongos machos", apresentada pelo próprio e
outra palestra sobre o trabalho cientifico "Mãos que
curam: histórias e arquétipos de cuidadoras (es) do
Brasil e Portugal", por Maura Ferreira.
Quero também agradecer a todos os que têm
realizado eventos por todo o Portugal, para o
esclarecimento do Reiki, essa divulgação é sem
dúvida muito importante. Cada vez mais vemos o
Reiki exposto nos meios de comunicação ou por
publicidade de centros de Reiki, das mais variadas
formas. É claro que cada um tem o seu cunho próprio
de comunicação mas esta deve ser a mais explícita
possível no que toca ao que é o Reiki pois não
podemos continuar a ser associados a práticas que
nada têm a ver com Reiki.
Aproveito para vos pedir que acedam a Forum e
participem num tema que a Joana Ricardo lançou
sobre Uma "Ordem de Terapeutas e Instrutores de
Reiki"?? – Este é um tema que deve e merece ser
debatido.

Mário Peres

Cristina Veloso

Ana Francisco

Cláudia Isabel Guimarães

Carlos Silva

Maria do Carmo Almeida

Rita C Santhos
Participação especial com dois artigos de:

JAQUELINE REYES
Tudo de bom para todos,
Imagem final enviada por Rosa Maria Canizes
João Magalhães
Este Jornal é feito com a colaboração dos associados,
qualquer associado pode escrever um artigo da sua
autoria ou adaptação e enviar para
info@montekurama.org
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1º Simpósio LusoBrasileiro de Reiki
João Magalhães - APR-00001-PT

Olá a todos,
A Associação Portuguesa de Reiki está a organizar o
1º Simpósio Luso-Brasileiro de Reiki.
Este encontro tem a base na partilha de experiência
da prática de Reiki em instituições de Saúde e na
promoção do bem-estar. Teremos uma sessão com a
demonstração da dissertação de tese de Mestrado,
do Professor Ricardo Monezi - "Avaliação de efeitos
da prática do Reiki sobre o sistema imunológico de
camundongos machos", apresentada pelo próprio e
outra palestra sobre o trabalho cientifico "Mãos que
curam: histórias e arquétipos de cuidadoras (es) do
Brasil e Portugal", por Maura Ferreira.

Data - 17 de Abril 2010
Local - Auditório do Instituto Português da Juventude
(Expo) - Lisboa
Brevemente teremos a agenda final.
Tudo de bom para todos,
João Magalhães
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Energia Vital e
Anatomia Energética
Mário Carmo Peres

Os filósofos orientais observaram o Mundo e
tentaram perceber o denominador comum do
funcionamento do Universo. Viram que os fenómenos
aparentavam repetir-se sistematicamente em ciclos,
como o micro se reflecte no macro. Assim, criaram
leis que permitem interpretar a globalidade do
Mundo.

Nos próximos artigos iremos abordar as duas leis
fundamentais: a Lei do Yin e do Yang e a Lei dos Cinco
Movimentos. As duas leis são o denominador comum
do pensamento lógico oriental.

Resumindo, os ocidentais adoptam o método de
dividir para compreender - do macro para o micro;
enquanto os orientais optam por comparar - a
repetição sucessiva dos fenómenos explica a lógica do
Cosmos.

Introdução
A Filosofia Oriental

O progresso científico tem vindo a comprovar muitas
teorias orientais. Por exemplo, a semelhança da
repetição de fenómenos entre um átomo e o sistema
solar: um núcleo com os electrões à volta e o Sol com
os planetas em sua órbita.

A prática e o estudo de disciplinas orientais
constituem desafios para as mentes ocidentais.

O pensamento ocidental é racional, analítico e tem
como base a metodologia científica da
experimentação.

O progresso científico baseia-se no confronto de uma
nova ideia com um conhecimento anterior; pela
formulação de hipóteses que tendem a pôr em causa
a verdade vigente.

As ideias testadas, validadas e reconhecidas pela
comunidade científica são promovidas a novas
verdades que contrariam as anteriores e causam
impactes, mais ou menos significativos, na sociedade.

Nas duas últimas gerações o nosso Mundo progrediu
de tal forma que é absurdo para os netos de hoje
assumirem a forma como os seus avós viveram.

Na curta história ocidental as rupturas surgem
ciclicamente e são chamadas Revoluções. A última
revolução foi a Revolução Industrial (fins do séc. XIX),
a actual ainda não tem nome (Revolução Digital?).

No nosso processo de prática de uma disciplina
oriental, após a aprendizagem base devemos
procurar aprofundar os nossos conhecimentos pelo
estudo dos livros antigos, que acumulam os
ensinamentos sábios reunidos durante milhares de
anos.

No progresso da aquisição de conhecimento
aprendemos a cultivar a aceitação e a atenuar o
espírito combativo ocidental.

A descoberta de uma nova forma de pensar torna-se
uma maior valia no nosso processo de crescimento
intelectual e espiritual.

Saber retirar o melhor dos dois Mundos é desafiante
e revela-se a solução mais sensata.

--

Na filosofia oriental os fenómenos nunca se repetem.
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Palestras com Johnny
De’ Carli
João Magalhães – APR-00001-PT
Tivemos o prazer de organizar as duas palestras que o
Mestre Johnny De’ Carli veio fazer, em Lisboa e na
Maia, a pedido da editora Dinalivro para o
lançamento do seu novo livro “Reiki – Amor, Saúde e
Transformação”. Foi um óptimo momento de partilha
e aprendizagem e um prazer conviver com o Johnny
De’ Carli e a Rita de Cássia.
Foi Maravilhoso poder conhecer associados,
pessoalmente, e outros reikianos com quem
trocamos experiências, amizade e torna-se a alma
mais rica por ter esta união e partilha.
Este intercâmbio mais nos mostra as grandes
qualidades do Reiki e, só por hoje, sou grato.
Grato pelas pessoas maravilhosas que conheci e que
estão a demonstrar o seu apoio à Associação e grato
porque tudo tem um sentido muito bonito quando
fazemos as coisas por bem.
Quero também agradecer à Ana António e Sílvia
Oliveira, pela ajuda indispensável na palestra de
Lisboa, à Sónia Gomes e à Cláudia por toda a
organização e doação para a palestra realizada na
Maia. Costuma-se dizer que “quem corre por gosto
não se cansa” mas isso não é bem verdade, é
cansativo organizar mesmo um pequeno evento
como este de forma que o agradecimento pelo seu
trabalho é enorme! A todas, um grande obrigado pela
vossa dedicação e doação.

Palestra na Maia

Iremos voltar a contar com a presença do Mestre
Johnny De’ Carli, desta vez para o nosso 1º Congresso
Nacional de Reiki, que será a 30 de Outubro de 2010.
Em breve daremos mais notícias sobre este evento.
As fotos da Palestra de Lisboa foram cedidas e
tiradas, gentilmente, por Sílvia Antunes (um grande
obrigado)
Palestra em Lisboa
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Reiki na Escola
Claudia Isabel Guimarães
APR- 000358-PT
É com muita alegria e gratidão que partilho com
todos vocês a experiência que tive como divulgadora
de REIKI, na bela tarde de 10 de Fevereiro deste
presente ano, na Escola Secundária de Albergaria-aVelha.
A convite de um grupo de jovens do 12º ano desta
escola, que criou um o grupo “Medicinas
Alternativas”, fui juntamente com a terapeuta de
Reiki Helena Rodrigues, divulgar esta maravilhosa
terapia milenar.
Fomos recebidas com um imenso calor humano. A
sala foi preparada ao pormenor, com taças de agua
com velas, imensas pétalas de rosas amarelas e a
respectiva tela e videoprojector, ao qual fiz a
apresentação que realizei em PowerPoint, e uma
marquesa para a terapeuta exemplificar a cada
voluntário a terapia.
Assim, que comecei a pergunta chave, se alguém
sabia o que era Reki, ao qual fiquei estupefacta, pois
ninguém na realidade sabia o que representa esta
terapia.

Fiquei muito contente pois o objectivo era esclarecer
e desmistificar esta maravilhosa terapia, e no fim
todos querem fazer o nível I.
Brindaram-nos com dois maravilhosos ramos de
flores e um abraço de energia colectiva maravilhosa.
Refiro aqui que quer eu quer a terapeuta não
cobramos qualquer valor monetário, pois fomos
brindadas com uma riqueza de alma.
Na generalidade posso concluir que esta ida à esta
escola superou as minhas melhores expectativas.
Quero aqui publicamente deixar também uma palavra
de agradecimento a terapeuta Helena Rodrigues e a
Escola, pela sua hospitalidade e simpatia.
Como não podia deixar de ser, quero agradecer
também o maravilhoso trabalho da Associação
Portuguesa de Reiki, que nos proporciona a realização
destes eventos e por todo o apoio que me dão desde
que me associei, pois para mim tem sido uma maisvalia para realizar estes eventos por fazer parte da
vossa associação é como se me sentisse mais
protegida, e com maior segurança no que faço.
Espero continuar com este maravilhoso trabalho que
tanto amor incondicional me proporciona!

A divulgação baseou-se no conteúdo da palavra Reiki
e suas origens, os Cinco Princípios e o Universo,
explicando a ligação e respectiva conexão. Abordei de
leve os chacras, e no decorrer de 3 horas, fui brindada
com uma elevada vibração energética de Amor
Incondicional que rodeou os cerca de 20 participantes
nessa experiência, dos quais alunos e professores.
A medida que ia falando a terapeuta ia fazendo a
terapia, com uma activação dos chacras e entrada de
luz violeta pelo chacra coronário.
De cada que acabava eu interrompia a palestra e
perguntava o que tinha sentido, todos os que
participaram, diziam que se sentiam relaxados, com
uma paz interior que nunca tinham sentido, e uma
enorme leveza. Todos manifestaram agrado e
satisfação. O que achei interessante é que só no fim
lhes dissemos o que tínhamos feito, e todos
referenciaram uma sensação de abertura na cabeça.

Saudações Reikianas
Isastros- Claudia Isabel Guimarães
APR- 000358

No final decidi atribuir um certificado de presença, ao
qual ficaram bastantes satisfeitos, e abri um debate
com várias perguntas, e com a certeza fiquei que
todos ficaram a saber o que era Reiki. A missão tinha
sido cumprida.
Das variadas perguntas e observações, relato aqui
uma das mais significativas:
Uma das professoras disse: - Realmente achamos que
sabemos do que estamos a falar, e não fazemos ideia
do que dizemos. Achei sempre que o Reiki estava
ligado a magias, a tarot e outras coisas, e estou
maravilhada com tamanha beleza. Quero fazer o nível
I...
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Reiki, uma esperança
para o futuro...
Cristina Veloso – APR-000337-PT
Se considerarmos o Reiki apenas como uma parte, na
sua perspectiva terapêutica, poderemos falar de Reiki
como uma esperança para o futuro.
Como todos sabemos, no nosso país, o Reki não tem,
ainda, o estatuto de terapia, ou seja, ainda não foi
reconhecido oficialmente pelas entidades
competentes, apesar de todos os esforços
desenvolvidos.
Cabe-nos a nós, reikianos, terapeutas, mestres e
professores, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance
para que, num futuro muito próximo, esta seja uma
realidade. Pessoalmente, não tenho quaisquer
dúvidas quanto a esta questão.
Se, por outro lado, considerarmos o Reiki como um
todo, se tivermos uma visão holística do Reiki, falar de
uma esperança para o futuro, quanto a mim, deixa de
fazer sentido.
Ao analisarmos o Reiki numa perspectiva holística,
rapidamente percebemos que o Reiki foi uma
esperança, no passado, é uma certeza, no presente e
será, seguramente, uma afirmação, no futuro.
O Reiki, visto como um todo, tem a sua perspectiva
terapêutica, a perspectiva individual, a perspectiva
colectiva e a perspectiva comportamental. Para mim,
o Reiki não se limita a ser uma terapia. É, para além
disso, uma forma de estar na vida, uma forma muito
particular de lidar com o nosso Eu, com os outros e,
com tudo o que nos rodeia. Assim sendo, não posso
negar que, para além do aspecto terapêutico, o Reiki
é, também, uma filosofia de vida.
Um bom reikiano assume, a partir do momento da
sua iniciação, um compromisso perante si mesmo,
perante os outros e perante o mundo. Um bom
reikiano interioriza, assimila, assume e divulga os
princípios do Reiki, bem como os seus conceitos.
Assume a responsabilidade de, no mínimo, tentar, a
cada dia, agir em conformidade com esses mesmo
princípios e conceitos.
Particularmente, conheço alguns reikianos que, não
sendo terapeutas, nem pretenderem sê-lo,
assumiram o Reiki como uma forma particular de
estar na vida, como uma forma de tornarem as suas
vidas mais valiosas, mais pacificantes, mais felizes.
Conheço, ainda, pessoas que, não sendo reikianos,
apenas porque não foram iniciadas, pesquisaram,
procuraram, questionaram e, hoje, seguem os
princípios do Reiki como se fossem verdadeiros
reikianos.
Analisando as coisas desta forma, creio que não
restam dúvidas que, o Reiki já é, felizmente, uma
certeza, no presente.
Particularmente, em todas as minhas terapias,
reservo cerca de 30 minutos para conversar com as
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pessoas, não só sobre a terapia mas, também, sobre
todos os outros aspectos. Isto, porque não consigo
dissociar a terapia, de toda a filosofia que a envolve.
Aquilo que tenho constatado é que as pessoas
aceitam, entendem e procuram sempre saber mais e,
na terapia seguinte, colocam uma série de questões.
Para mim, é particularmente reconfortante. Significa
que as pessoas não vão fazer a terapia e ficam por ali.
Não, as pessoas interiorizam, assimilam e
questionam.
Na minha perspectiva, há dois factores muito
importantes no Reiki que leva a que as pessoas o
aceitem, cada vez mais, a sua flexibilidade e a sua
permeabilidade. O facto de não ser rígido, de não
obedecer a dogmas nem estar ligado a qualquer
religião, permite-nos expor o Reiki de uma forma
individualizada, sem que os conceitos sejam
alterados.
Cada vez mais, neste nosso mundo conturbado e
problemático, as pessoas procuram algo que as possa
aliviar, que lhes dê paz de espírito, serenidade, algo
que as preencha. O reiki tem tudo isto e é uma
ferramenta poderosíssima para colmatar as falhas na
nossa vida. Porque o Rreiki não é, apenas, amor
incondicional, é muito mais que isso. Reiki é amor,
honestidade, humildade, gratidão, entrega e
dedicação.
No meu contacto diário com várias pessoas, tenho
sentido uma necessidade enorme de sentirem os seus
corações mais preenchidos, de mudarem pequenas
coisas, nas suas vidas. e, sempre que lhes falo um
pouco daquilo que podem obter através do Reiki, a
receptividade é muito grande.
Por tudo isto, não tenho a menor dúvida de que o
Reiki è já uma certeza, no presente. Mas, para
corroborar um pouco esta minha convicção, gostaria
de vos deixar um testemunho de alguém que me é
muito querido. Alguém com quem tive longas
conversas sobre Reiki e que, aos 68 anos, mudou
imenso a sua vida, tendo assumido uma relação de
grande proximidade com o Reiki. Não é um reikiano,
apenas porque ainda não foi iniciado mas, recebeu,
entendeu, interiorizou e assumiu toda a filosofia do
reiki, os seus princípios e os seus conceitos e, hoje, é
uma pessoa diferente, uma pessoa mais realizada,
mais feliz!
Cristina Veloso
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Reiki e livre arbítrio
Jaqueline Reyes
“Quando falamos de bênção, precisamos recordar de
duas das mais preciosas que recebemos só por
existirmos como seres humanos: a vida e o livre
arbítrio.

outro e sugerir ou apoiar o mesmo nas suas
possibilidades.

Faz parte do viver a nossa capacidade de escolha,
uma bênção que ninguém deveria delegar a outro.
Em especial se reconhecermos que nem mesmo Deus
na sua Onipotência desrespeita o nosso direito nato
de usarmos o livre arbítrio. (Sei que posso criar
polêmica com esta frase, mas é a minha verdade e
não espero que a compreendam ou aceitem se ainda
não for o seu tempo ou a sua realidade, e tudo bem.)

Ser-se reikiano não nos torna melhores ou piores, só
nós abre a dimensão do conhecimento de que
podemos usar das nossas escolhas para sermos mais
felizes, mais saudáveis, vivermos em maior harmonia
connosco e com tudo o que nos cerca. Mas lembre-se
isto não nos faz “iluminados”.

O Reiki enquanto filosofia de vida é um ensinamento
que tem como um dos objectivos ajuda a libertar os
reikianos das "amarras" impostas pelos medos, pela
ignorância, pelas crenças, pela própria educação
muitas vezes repressora da nossa autenticidade entre
outros fatores.
Esta dimensão libertadora e curadora do Reiki é que
faz com que muitos de nós, praticantes de Reiki,
venhamos em algum momento assumirmos o
compromisso maior de ensinar aos outros através da
escolha de sermos “mestres”.
Coloco “mestre” em mínuscula porque em verdade o
único “Mestre” de Reiki é o seu fundador, visto ter
assumido a postura não só de instructor mas ter tido
a coragem de escolher o caminho da formação, da
divulgação da informação de maneira clara e sem
criar co-dependências. Dando a cada pessoa a
possibilidade de se auto-curar, de se auto-ajudar… de
percorrer um caminho por escolha própria e de
escolher ajudar ou não terceiros.
Faz parte do caminho do mestre abrir portas e deixalas aberta para os que vêm logo a seguir.
Não somos detentores de todas as chaves, mas as
portas que poderemos abrir em função do aprender,
ensinar, compartilhar é um compromisso assumido e
o fazemos por escolha.
Isto porque não somos melhores do que ninguém,
ainda erramos e acertamos nas nossas escolhas e
aprendizados, só estamos é um pouco mais
avançados, mas os nossos mestres ainda estão mais
avançados do que nós e é mesmo assim.
Cada nível de Reiki exige um grau de compromisso e
responsabilidade. E talvez por isto que muitos param
pelo caminho ou ainda, escolhem “distorcer” os
princípios de liberdade do Reiki em função do que
acredita ser “melhor”.
Como nós podemos saber o que é melhor para o
outro se não estamos na sua pele, na sua cabeça, no
seu coração?
Quando muito se formos humildes o suficiente para
isto, podemos ter empatia pela vivência pessoal do
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Mas, é preciso entender que faz parte do ser humano
a sombra e que é ela representada pelo nosso ego.

Enquanto mestra de Reiki, percorri o meu caminho e
muitas vezes vi a luz e a sombra, e sei que a linha que
as separa é tênue e por isto mesmo é preciso
estarmos atentos. “Orai e vigiai.”
É muito fácil cair nas redes das sombras e alimentar o
ego através da criação da dependência dos nossos
alunos em relação aos nossos “pseudosconhecimentos”.
Recordo sempre às pessoas que participam dos
cursos que dou, que elas precisam pensar por elas
mesmas, que todos temos todas as capacidades para
isto.
Que podemos usar todos os conhecimentos que
vamos adquirindo através de cursos e do viver para
termos uma vida mais realizada em todos os
aspectos. Mas tudo isto só acontece quando fazemos
uma escolha e mantemos o nosso foco, mesmo
quando tudo parece dar para o torto.
Ser mestre de Reiki para mim é ajudar a libertar, e
dizer com palavras, exemplos e actitudes: vá tenha
coragem de ousar viver pelas suas pernas, pelas suas
escolhas. Quer venha acertar ou não nas suas
escolhas, elas vão te guiar para o local certo onde
poderá aprender a ser cada dia mais você.
Quando ousamos aprender o Reiki, ousamos procurar
mais de nós e para nós próprios, é a abertura que o
Reiki 1 traz consigo. E todos os que fazem este nível
sabem da sensação boa que sentir-se novamente em
união consigo mesmo.
Depois, ultrapassamos a barreira do eu e começamos
pelo nós, Reiki 2… e assim seguimos crescendo e
aprendendo que cada um tem a sua forma de ser e de
estar na vida, que não existe verdade absoluta. E por
isto mesmo, precisamos apoiar em cada um a
capacidade inata dele conhecendo-se fazer escolhas
por sí só, que o Reiki 3 reforça.
Quando ouvia ou sabia de pessoas que dizendo-se
mestres decidiam as “vidas” dos seus alunos, criando
regras limitadoras de como usar o reiki, do que devia
comer, do que devia ler, do que devia fazer ou não,
tipo “manual” do como ser reikiano, eu ficava
supreendida e afetada.
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Não há em registo algum do fundador do Reiki ter
criado nenhuma norma ou regra sobre isto, porque o
reiki veio para libertar e curar, não para aprisionar e
limitar o ser.
Mas hoje percebo que para cada aluno há um mestre,
que para cada tipo de energia há uma
correspondente e embora eu não perceba estas
escolhas, existe algo para ambos aprenderem e
curarem neste tipo de situação/relação de
dependência.
Por isto e só por hoje, pense com a sua cabeça e faça
as suas próprias escolhas. Delegar ao outro este
poder, retira de você a sua capacidade de alterar o
que quer que seja e cria um laço karmico com o outro
desnecessário para a evolução de cada um.
Abençoe através de boas escolhas o seu livre arbítrio
e não permita que o ego de ninguém retire da sua
vida este dom divino.
Que o Reiki possa sempre ajudar cada um de nós ao
longo dos nossos caminhos e decisões.”

Jaqueline Reyes

--
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Essências Florais
Jaqueline Reyes
A criação e as pesquisa realizadas sobre as essências
florais estão baseadas na “crença” de que o universo
material – físico está amplamente associado ao
universo espiritual o que inclui ainda o universo
mental e emocional.
Este pressuposto tem “origem” em Paracelso, que na
altura ainda era conhecido somente pelas curas
práticas, a seguir Goethe, Samuel Hanhnemann ( que
desenvolveu os princípios da Homeopatia), Rudolf
Steiner (criador da Antroposofia) e finalmente Edward
Bach que inlfuenciado pelas ideias de Paracelso e
Hahnemann criou os primeiros remédios florais.
É importante perceber que a forma de actuação dos
florais é a mesma da Homeopatia, que consiste em
diluir o princípio activo de tal ordem que a mesma ao
ser ingerida entre no organismo sem “resistências”.
Isto faz com que o processo de “cura” aconteça numa
maior abrangência, já que os sintomas físicos são
resultados dos desequilíbrios ocorridos nos demais
níveis – emocionais, mentais e espirituais.

Estas essências são consideradas de alto poder
harmonizador emocional, mental, físico e espiritual e
por isto mesmo são utilizadas em casos de tristezas,
medos, choques, mudanças, nervosismos, dor no
período, stress, etc.
Há quem use as essências florais em animais para
curar medos, doenças físicas, etc. Na linha de Saint
Germain temos fórmulas específicas para diferentes
temas desde carência até agressividade.
Todas as terapias com flores – florais, aromaterapia,
homeopatia podem e devem ser somadas a outras
terapias, como massagem, acupuntura, Reiki,
psicologia, ioga, cromoterapia, meditação, não
dispensando o acompanhamento médico.
Jaqueline Reyes – Naturopata/Homeopata –
www.jaquelinereyes.com 932209494 Informações de
cursos: www.indianrose.pt

Desde Bach até hoje foram criadas, ou sintonizadas,
muitas essências florais que crescem à medida em
que há mais profissionais pesquisando pelas mesmas
em seus países de origem.

Alguns Florais de Saint
Germain:

A grande facilidade em encontrá-los está ligada
diretamente com o grau de risco mínimo ou
inexistente na utilização dos mesmos e na eficácia de
seus resultados.

Floral: Gerânio (Pelargonium
hortorum)

O ideal é que as pessoas interessadas nesta terapia
façam uma consulta com um terapeuta ou
homeopata, pois a auto-indicação nem sempre é
precisa pois o próprio envolvimento emocional pode
toldar as “escolhas” tornando a fórmula
“tendenciosa”.
De uma maneira geral os sintomas físicos podem
ajudar a esclarecer muitas das necessidades que o
indivíduo apresenta ou está a viver e baseado nestes
sintomas é que são criadas as fórmulas compostas.
Um estudante que está a passar pela pressão de fazer
vários exames pode precisar de ter clareza mental,
concentração e auto-confiança e para tal pode haver
uma combinação de essências. Entretanto para outro
estudante pode ser que ele precise simplesmente de
relaxar a cobrança mental que faz a si mesmo de ter
que tirar boas notas, e aí a combinação passa a ser
diferente.
Para cada caso é preciso um estudo das melhores
combinações.

Trabalha a depressão, ansiedade e medos que certas
pessoas apresentam por causa das dificuldades frente
aos desafios normais da vida. Essas dificuldades são
geradas pela imaturidade. Para os que têm
dificuldade de ir para a frente. Encontram-se
paralisadas num estado constante de medo e
ansiedade. Estão desligadas da realidade e das
atividades que executam, vivem trombando com os
objetos, com pessoas na rua e com tudo que as
cercam, quando cozinham, geralmente costumam
esquecer panelas no fogo ligado. Gerânio ancora as
pessoas no aqui-e-agora para executarem suas
tarefas naturalmente. Na medicina doméstica é
utilizada como analgésico, é regenerativo,
adstringente e antidiarréico; combate as anemias,
úlceras da boca e diabetes. Na farmacopéia médica
partes desta planta são utilizadas como antibiótico
que é eficaz contra o estafilocócos e o estreptocócos.
Combate as afecções pulmonares, a coqueluche, as
hemorragias, fortalece o sistema imunológico,
regulariza as funções hormonais e as secreções
glandulares.

Contudo para situações de “urgência”, como por
exemplo uma criança que sofre uma queda ou vai
para a escola pela primeira vez e está um bocado
assustada pode se tomar por exemplo as essências:
Fórmula do Estudante, Thea, Arnica ou Emergêncial Saint Germain.
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Floral: Melissa (Lippia alba)
Trabalha a energia da alegria, da felicidade e da
vontade de ser melhor, vencer obstáculos
serenamente, com o pleno controle das emoções e
sobre os sentimentos negativos. Essa essência floral
nos conecta com a nossa criança interna. É indicada
para os que perderam a capacidade de sorrir e de
almejar a felicidade. Atua contra os sentimentos de
desesperança, ansiedade e de tristeza. Na medicina
caseira é utilizado como calmante relaxante,
excelente nos distúrbios de origem nervosa,
histerismo, hipocondria, nas afecções do aparelho
digestivo, debilidade geral, dispepsia, desmaios,
vertigens, epilepsia, flatulência e palpitação do
coração.

Floral: Thea (Thea sinensis)
É o floral do estudante, trabalha a concentração e
estimula as atividades cerebrais. Combate a
depressão, o desânimo e a dispersão. Traz a pessoa
para o aqui e agora. Através do conhecimento atingir
a consciência expandida. Floral útil de ser usado nas
meditações e em situações de mudança. Na medicina
popular é utilizado para ativar a circulação sangüínea,
atua contra os vômitos da gravidez, é um tônico do
aparelho digestivo, é diurético, evita a febre, atua nas
afecções renais e da bexiga e favorece o
funcionamento do fígado.

Texto dos florais cedido pela sintonizadora dos Florais
de Saint Germain – Neyde Margonari.

--
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Reiki: uma forma de ser
e de estar
Ana Francisco - APR-000089-PT

--
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As vértebras e os seus
significados
Carlos Silva - APR-000275-PT
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3-º PRINCIPÍO DO REIKI
Só por hoje
TRABALHA COM
CONSCIÊNCIA
Maria do Carmo Almeida
APR-000326-PT
Para trabalhar com consciência é necessário muito
mais do que aquilo que normalmente se supõe.
Implica o conhecimento de que cada uma das nossas
acções, pensamentos e desejos se repercute no
ambiente e nos seres à nossa volta, em função da
natureza da matéria subtil que tudo e a todos
envolve, embora não possa ser detectada pelos
sentidos exteriores.
Somos os responsáveis pelos acontecimentos da
nossa vida e em grande medida, da vida dos outros.
No universo nada está separado e nada é o que
parece, embora a nossa curta visão das coisas nos
leve a pensar o contrário. O mundo da matéria é um
mundo de ilusão onde os sentidos físicos
percepcionam a realidade como que através de lentes
foscas; a longo prazo a actividade dos sentidos
interiores que a humanidade começa a desenvolver,
permitirá obter uma visão diferente do mundo que
nos rodeia.

Trabalhemos pois com amor, e tudo o mais virá
conforme a nossa obra.
A ideia dominante com que o homem deve trabalhar
é que Deus existe nele. As noites repletas de estrelas,
a beleza da aurora e do por do Sol, a magia do mar e
das montanhas, o encanto da natureza quando todos
os recantos se enchem de flores na primavera, a
fascinação e o respeito piedoso de uma visão Divina
que ás vezes descobrimos, na face daqueles que
adoramos, todas estas maravilhas de Deus que vemos
fora de nós, existem em nós também.
Ainda que mil vezes eu caia, nesse mesmo momento
as maravilhas do Universo ficam latentes em mim.
Caio porque ainda não soube descobrir em mim a sua
Divina força para resistir à tentação; sou levado pelas
minhas paixões, pelas minhas ambições, porque ainda
não enchi meus olhos da Luz que está no meu
coração e que deve guiar-me à verdade e à sabedoria.

Neste trabalho, neste esforço enorme para a
perfeição consiste em criar dia a dia uma nova
verdade, uma nova bondade e uma nova consciência,
até que pela acção do Universo e do homem um
mundo mais perfeito venha finalmente a existir.

Nenhum ensinamento espiritual, pode ser
compreendido e aceite, por uma mente não
iluminada, que só acredita naquilo que ouve, vê,
apalpa, cheira ou saboreia. A mente não iluminada
não pode compreender a presença espiritual que
existe dentro de si próprio.

Poucas pessoas são naturalmente capazes de
respeitar o seu semelhante, tanto quanto querem ser
respeitadas, porque não sabem que trabalhar com
consciência é sobretudo não fazer aos outros aquilo
que não queremos que nos façam. Este princípio tão
claro e curiosamente tão desejado por todos,
raramente é observado.

Com a prática do Reiki e os seus Princípios, o ser
humano vai expandindo sua consciência, (é urgente
faze-lo, e isso exige trabalho árduo), para tentarmos
ser espiritualistas, não poderosos mas sim humildes,
deixando que o Universo cumpra suas funções por
nosso intermédio.

Ensinamentos espirituais de todas as religiões
insistem na necessidade da sua pratica:
«Que as tuas palavras, os teus pensamentos e as tuas
acções sejam sempre correctas.»
«Colherás aquilo que semeares.»
A vida é muito longa porque é eterna. Há milhares de
anos o homem anda a semear e a colher.
O universo e o meio ambiente a que fomos
destinados são respectivamente a grande e a
pequena oficina onde devemos aprender a trabalhar
com consciência. Essa gloriosa tarefa tornar-se-á a
nossa salvação espiritual, se soubermos, ao menos, a
maneira de a executar .
Somente trabalhando juntos conscientemente como
irmãos é que resolveremos os problemas da vida,
quer sejam individuais, nacionais ou mundiais.
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Nós somos aprendizes de Deus, enviados para a sua
oficina, a fim de que com trabalho árduo,
aprendamos a arte da perfeição, e com os nossos
actos, pensamentos e sentimentos, transformar o
mundo actual em alguma coisa de mais nobre. Tudo
na vida é matéria bruta sobre a qual trabalhamos
para criar o perfeito; as nossas esperanças e sonhos,
as nossas dores e desesperos são a tinta da nossa
paleta. Do que apenas necessitamos é do momento
de inspiração. O nosso material é quase ilimitado;
milhares de pensamentos e sentimentos palpitam em
nós, centenas de acções grandes e pequenas irradiam
de nós dia a dia, mas na sua grande parte não
possuem o carácter da humildade, da bondade e da
iluminação. E porquê? Porque não percebemos que
somos artistas e que o nosso verdadeiro trabalho na
vida, é avançar até atingirmos o topo. As nossas
mentes devem estar tão serenas nas suas certezas,
que as intuições de um plano mais elevado do que a
mente, nos possam iluminar e fazer compreender
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que, chegou o momento em que a obra Criadora
pode ser iniciada.
O Grande Plano pede actos de bondade, ternura,
amor e coragem, e trabalho com consciência. Estes
princípios aparentemente vulgares, como um sorriso,
um aperto de mão, uma palavra amiga – que anima e
ajuda nossos semelhantes a seguir o seu caminho
com coragem, até à meta.
O Reiki mostra-nos, como o mundo inteiro e as suas
inúmeras actividades são dirigidas por uma Lei Divina
e transformadas em beleza por um supremo artista.
Quer chamemos a esta fonte, de toda a Vida, Deus,
Eterna Lei, Pai, Princípio, ou Ser, ou Ordem Natural,
Imutável, um facto pode ser descoberto por todos
nós.
Esse facto é que o Plano Divino, clama por se
manifestar através de nós; e por pouco que lhe
prestemos atenção, expor-nos-á mil evangelhos, de
vida e de Glória.

NAMASTÊ
Carmo

--
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MEDITAR COM
MANDALAS:
Rita C Santhos - APR-000243-BR
Basicamente uma forma de meditação ativa, você vai
suspender seu diálogo interior enquanto estiver no
processo de desenhar imagens em uma página ou
colorir um desenho já feito de uma mandala. Tal
como com qualquer forma de meditação ativa, você
será capaz de alcançar a mesma calma e tranqüilidade
que os efeitos da meditação tradicional oferecem,
sem as dificuldades da sessão como ter que sentar
quieto por horas ou ficar tentando esvaziar sua mente
racional.
Ao meditar com uma mandala, especificamente no
centro do desenho, uma pessoa pode facilmente ser
levada a encontrar o seu equilíbrio e, mais
importante, manter o foco no centro sempre, manterse centrada. É uma meditação excelente para
iniciantes ou para alguém com falta de tempo. Se
você ainda não se sente preparado para desenhar a
sua própria mandala, poderá imprimir e pintar as
mandalas aqui contidas ou ainda buscá-las em outros
sites para se iniciar nesse processo de cura.
Colorir mandalas é também um passatempo utilizado
por uma variedade de povos e instituições para curar
a mente e o corpo. Hoje encontramos essa forma de
meditação sendo usada em lares, escolas,
enfermarias de hospitais com pacientes de câncer,
principalmente, e nos serviços de saúde mental de
vários países do mundo.
Como alguém que luta contra a ansiedade, Depressão
e Síndrome de Pânico, sei dos efeitos tranqüilizadores
e do poder meditativo de se colorir uma mandala.
Seguem aqui as coordenadas para, em 30 minutos,
você entrar nesse estado meditativo criando ou
colorindo uma mandala. Você pode utilizar músicas
suaves com sons de pássaros ou qualquer outro som
da natureza para ajudar na meditação, além de
incensos.

Segundo passo:
Escolha o primeiro desenho que desperte o seu
interesse. Pode ser algum daqui ou um dos vários
encontrados na Internet. Existem inúmeros modelos
disponíveis em diversos sites.

Terceiro passo:
Escolha a sua primeira cor e em seguida comece a
colorir. Não pense na cor que seria melhor, apenas
deixe fluir. E não se preocupe porque as cores sempre
aparecem para você. Eu fico surpresa como as cores
surgem durante a meditação e como elas se
combinam entre si. Eu me pego frequentemente
usando cores que normalmente ignoraria e amando o
resultado final. Portanto, deixe que as cores “se
escolham”.

Quarto passo:
Durante o seu trabalho, de vez em quando pare para
observar o desenho. Sinta a vida a cada passo que
você dá na construção da sua mandala. Permita-se
estar presente naquele momento: ouça o som dos
lápis no papel, observe como eles deslizam por toda a
página. Quando os pensamentos chegarem até você,
apenas observe-os e deixe-os passar. Não lhes dê
atenção e volte imediatamente o foco para colorir a
sua mandala. As cores sempre lhe trarão de volta.
Com um pouco mais de prática vai se tornar cada vez
mais fácil chegar a um profundo estado de
relaxamento total. Vai sentir que estará mais
desprendido e mais leve.

Quinto passo:
Ao finalizar o seu desenho, olhe para a sua criação,
dê-lhe um nome, assine e coloque a data. Guarde-o
sempre em um local que você possa apreciá-lo.

Primeiro passo:
Inicie a sessão com um sorriso. Não pule essa etapa
só porque soa um pouco bobo. Trazer um leve sorriso
para o seu rosto vai ajudar você a entrar em um clima
receptivo para a meditação. De fato, estudos têm
demonstrado que sorrir, mesmo quando não estiver
satisfeito, pode elevar o nível de endorfinas - humor
produzido por substâncias químicas - em seu cérebro.
Então, comece a sorrir! Após esse momento inicial,
sente-se de forma confortável e respire
profundamente inspirando e expirando atento a esse
processo. Faça isso de três a cinco vezes. Quando
estiver mais acostumado a essa respiração, demore
um pouco mais, algo em torno de três minutos.
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Princípios do Reiki
Enviado por Rosa Maria Canizes - APR-000531-PT
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