SENTIR

A arte da simplicidade

Minimalismo
Num mundo de excessos, simplificar a vida é enriquecê-la. É tudo uma
questão de escolha! A vantagem do minimalismo japonês é grande. Um
dia perguntei à minha professora de Japonês por que eram minimalistas
em casa. Ela respondeu-me que os objetos tiravam energia às
pessoas e, por isso, só tinham o necessário ou o que tinha um grande valor
estimativo. Acrescentou que assim perdiam menos tempo com excessos,
ganhando mais tempo para desenvolver a mente e o espírito.

Por: Shihan Filomena Gomes
www.jikidenreikijapao.com

Porquê tanto
consumismo?
Atualmente, a crise veio para aprendermos a fazer escolhas. Antes
de decidirmos, devemos consciencializarmo-nos do quão são tão
importantes, tanto para nós como para quem nos rodeia e partilha
o caminho das nossas vidas.
O Jikiden Reiki, na sua essência minimalista, simples e eficaz vai de
encontro a esta arte da simplicidade e convida-nos a refletir sobre
o motivo de tanto consumismo e materialidade no Ocidente. Afinal,
praticar Reiki é tão simples, como afirmava Chiyoko Sensei - é só
ligar o interruptor e começa a passar Reiki imediatamente, como diz
a minha amiga Amanda Jayne, que contactou diretamente com ela.

O

excesso de consumismo não dá alegria, nem equilíbrio,
nem elegância. Possuir o essencial para viver e sentir-se em
harmonia com a natureza é fundamental para a felicidade
interior, que não tem preço e que ninguém pode comprar.
Somos nós que a construímos, pois resulta das escolhas que
fazemos nas nossas vidas.
Escolher entre ir visitar alguém doente ou ir ao centro comercial; escolher
entre cultivar uma planta num vaso na sua casa ou comprar um ramo
de flores que, após cinco dias, deita para o lixo; escolher entre cozinhar
comida natural para o almoço ou comprar fast-food; escolher entre
comprar um objeto que vai ficar parado em casa e outro que vai utili-
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CONSCIÊNCIA – É necessário ganhar consciência dos
nossos sentimentos, atos, decisões, caminhos, partilhas,
cedências, incorreções, esquecimentos e do amor que
não soubemos dar e partilhar.

CURA

– Precisamos de gastar tempo a perdoar-nos
e a perdoar os outros, para que possamos compreender-nos,
respeitarmo-nos e desfrutar de tempo para amar os outros.

COMPREENSÃO – Iniciar o caminho da compreensão

dos outros seres, como pertencentes a um todo Universal
e eliminar fronteiras entre línguas e culturas no nosso coração; aceitar o outro como parte do Universo, como parte do
caminho da sua evolução e que, para evoluirmos, também
temos de o compreender. Não significa que tenhamos de ser iguais,
apenas diferentes.
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CORAÇÃO - Um dos sentimentos mais belos é sentir

Gratidão, pois quem é grato recebe sempre muito e quem
não o é nunca recebe nada. A gratidão eleva a nossa alma
a uma alta vibração no Universo, muito para lá da ciência
e da tecnologia atual. É transcendente e transmuta o sofrimento. Muitos
místicos nas civilizações antigas sabiam o quanto era importante praticar
este sentimento.
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zar; escolher entre partilhar uma refeição com amigos ou com
quem lhe suga a energia; escolher entre partilhar algo que traz
paz e alegria a alguém ou admirar o seu canto sozinha faz toda
a diferença. Passar uma tarde a saborear o jardim ou o mar, em
vez do computador; conversar com um amigo que está sozinho,
em vez de se sentar a ver televisão; escolher entre ajudar uma
comunidade a florescer ou estar sentado a tarde toda numa
esplanada sem fazer nada também faz toda a diferença. É tudo
uma questão de escolha: a nível da nossa vida, mais do que
nunca, é urgente saber fazer as nossas escolhas. Chamo a isto
Teoria dos 7 C’s.

CONEXÃO – A conexão com o Supremo Universal faz

de nós seres mais sábios, mais presentes no agora, mais
focados nas decisões, mais conscientes das potencialidades
individuais. Assim, trocamos momentos de energia com os
outros de forma mais elevada e sábia.

CRIATIVIDADE – Em êxtase perfeita de alegria inte-

rior criamos, inovamos, desenvolvemos mega ações, factos
e situações, mas sempre visualizando o bem dos outros. Se
o fazemos só para nós, o ego destrói a nossa criatividade e perdemos
as asas que nos fazem voar para lá do sonho real. Criatividade significa
paixão pelo Universo.

COMPAIXÃO – Ao atingirmos um alto lugar vibracional

onde tudo se encaixa e se compreende na perfeição, ficamos
solidários para com todos os seres e jamais conseguimos ir em
frente, sem olhar para o lado e levá-los um pouco ao colo, ajudando-os
no alto voo das almas através do Universo. Atinge-se o Amor Universal
por todos os seres.

A ARTE DE CURA

mais eficaz é a arte da simplicidade
e da meditação com Jikiden Reiki:
o Reiki original japonês.

