A canção do oceano

REIKI

Jikiden Reiki

Para compreendermos o Jikiden Reiki
temos de viver com ele, praticá-lo,
transmiti-lo com amor Universal e
registá-lo na alma com sabedoria.
Por SHIHAN FILOMENA GOMES *
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Uma pessoa não precisa de cias ficarão registadas ao longo
concordar com outra para poder de diferentes vidas. Quando se
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ao Universal. No entanto, não e sabedoria.
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e um místico torna-se constante- vez sentem um encantamento,
mente uno com ele, ao ponto de enquanto outros nem sequer
se esquecer que é uma entidade conseguem absorver a gota de
separada.
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absorver a gota de orvalho, não A quinta essência não pode ser
poderá beber a sabedoria do transmitida por palavras. Apenas
oceano.
em silêncio, pois é uma experiência de alma para alma e jamais
ENCARNAR
um pensamento ou desejo.
PARA ALARGAR
O reconhecimento da origem
O CONHECIMENTO
do Reiki e por quem o manteve
No entanto, é importante que íntegro e original relaciona-se
o praticante abra a sua janela com as bênçãos que recebemos
e seja verdadeiro com os outros, do céu, sendo que poucos enpara que possa apanhar as pétalas tendem a essência da cultura
que a brisa do Universo lhe possa japonesa e o respeito que intrazer. O momento místico de trinsecamente lhe é devido.
um mestre é como uma fragância É fácil plagiar. Difícil é reconhecer
que se escapa e desaparece como o autor, e isto é só para seres que
um encantamento. Ele guarda possuem a sabedoria da gratidão
esse momento no seu coração e sabem colocar a energia no
e regista-o na alma com gratidão lugar certo.
e sabedoria. Esta acumula-se
na alma onde todas as vivên- (*) www.jikidenreikijapao.com

O Jikiden
Reiki

Ver o que sempre esteve presente

A Luz não pode ser comunicada, assim como o amor não
pode ser dito. Será sempre relativo para o recetor, dependendo do seu discernimento, das suas capacidades intelectuais, do seu treino, da sua vontade de saber e do conhecimento da sua alma. Depende também do mestre e do seu
empenho em comunicar. Esta é a razão principal pela qual
a verdade do Jikiden Reiki não pode ser copiada, mas sim
vivida.
O significado do Jikiden Reiki vem com a experiência e reside na alma. É um registo que fica no eterno. Quando o fator
experiência está presente, as palavras ganham significado.
Caso contrário, chegariam palavras, e não conteúdo.
A japonesa Chiyono encoraja-nos a não controlar o presente, mas a permitir que a vida nos possua e a rendermo-nos
a ela, aprendendo no reflexo da lua sobre a água, que se
esvai da centelha diária. No Japão, a iluminação acontece
e nunca é forçada. Quando começamos a ver, é surpreendente, pois descobrimos que passámos a ver o que sempre
esteve presente e não fomos capazes de registar na alma.
A vida é uma peregrinação muito bela, mas apenas para
aqueles que estão dispostos a procurar a sabedoria.
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