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Introdução 

 

O que são Spins? 

 

São vórtices sagrados que tem origem na simbologia sagrada do Reiki*, oriundos das linhas 

Usui, karuna Ki e Seichim. Os vórtices são dinamizados com sua integralização, são poucos mestres 

reiki que estão abertos a novas práticas, é uma atualização da prática na condução e manipulação da 

energia cósmica universal, trazendo impulsos eletromagnéticos aos chakras através da energia Rei 

(=energia cósmica universal), auxiliando na revitalização dos mesmos e fortalecimento do campo 

áurico com a potencialização do agregado conjunto de símbolos.  

De forma isolada os sistemas não mais surtem efeitos plenos em função do caos energético 

que os seres humanos vivenciam e também a densificação da energia terrestre. 

Os benefícios da dinamização dos vórtices são inúmeros, proporcionando ao indivíduo bem-

estar, relaxamento, liberação de padrões negativos - crenças limitantes, gerando autossuficiência 

energética, dando maior clareza de pensamento (foco positivo) e discernimento de ações no dia a dia 

através da ação compassiva (ativação da Chama Trina potencializando o amor incondicional) e 

fortalecimento do campo energético individual dentro do sistema toroidal. 

 

 

Chama Trina 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Toroidal 
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Sistema Toroidal 

 

Torus é a forma que o fluxo de energia toma em cada escala de existência. É o campo de 

energia magnético ao redor da Terra, ao redor das células, ao redor do nosso corpo, do Universo 

inteiro. 

 O Torus é perfeito na sua forma e flui através do nosso corpo. Ele viaja através do canal 

central humano, ativando os chakras. É constituído por um eixo central com um vórtice em ambas as 

extremidades e um campo coerente circundante, representando a energia em ação em contínuo 

movimento, num circuito fechado entre polaridades, assim como o espírito e a matéria. 

  

              

 

A sua forma central é a Semente da Vida, da qual emerge a Flor da Vida (figura abaixo). 

Podemos encontrar a sua forma em tudo o que nos rodeia. Desde as plantas e árvores, que apesar da 

sua grande variedade de formas e tamanhos exibem o mesmo padrão de fluxo de energia, aos 

furacões e tornados, nos campos electromagnéticos em torno dos planetas e estrelas, nas galáxias 

inteiras. Todos são sistemas de energia toroidal. 

 

 

 

O Sol tem um grande campo toroidal que o rodeia - a heliosfera - que é ela mesma 

incorporada dentro de um campo toroidal vastamente maior que engloba a galáxia da Via Láctea. O 

campo magnético da Terra está dentro do campo do Sol, protegendo-nos do impacto direto da 

radiação eletromagnética solar. Também a atmosfera da Terra e a dinâmica do oceano são toroidais e 

são influenciadas pelo campo magnético circundante. 
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O Torus está presente nos ecossistemas, nas plantas, nos animais, nos órgãos dos nossos 

corpos, nas células de que somos feitos, nas moléculas, átomos e ainda nas partículas sub-atômicas. 

É a geometria sagrada da Fonte Divina, abaixo sequência Fibonacci. 

 

                 

  

Ao ter consciência desta simbologia da geometria sagrada e na gama de possiblidades, terá 

condições de potencializar a circulação de energia pessoal, e também limpando, energizando e 

protegendo a área envolvente que se encontra, você é um chafariz de luz, seja consciente e um ser 

ativo dentro da sua grandeza divina. Automaticamente conforme você avança com os spins, em 

agregar mais símbolos, mais expandido ficará teu campo energético através da prática. 

 

 

 

 

Energia Vital Universal 

 

REI – É a sabedoria universal, inteligência natural, e ou energia cósmica universal. É o que sustenta a 

energia vital individual de cada ser (KI). 

 

Energia Vital Individual 

 

KI – Energia vital individual é a força propulsora da vida, sem ela não há vida no corpo. 

REI + KI temos o Reiki, energia cósmica agregada a energia individual do ser. 
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Ativação da Chama Trina: 

 

O ventrículo esquerdo do coração contém um átomo é o que absorve 

parte do inconsciente universal (Egrégora Divina) e faz ligação com o 

espírito, a consciência (alma) é amplificada em foco elevado e 

positivo. É um portal que permite a conexão com os níveis superiores 

pela prática meditativa e manipulação energética, é o aprimoramento 

do ser pela ação compassiva (reforma íntima, desenvolver a ética e 

responsabilidade por tudo que se cria e sente, sem vitimismo, dramas 

e fatalidades). 

 

Transcender o eu menor – criar pelo EU Maior 

 

Importante: 

Somos criadores de realidades; 

Para mudar, precisa treinar a natureza perfeita para não paralisar; 

Disciplina gera rapidez em transformar e traz independência; 

Estimular o Eu Maior, para ser bem sucedido no que anseia; 

A informação liberta; 

Mente treinada é mente poderosa; 

Mente primitiva é mente de sobrevivência, escassez, medo e fuga, sair do condicionamento da 

consciência coletiva para ter autonomia e empoderamento pessoal. 

 

Benefícios dos Spins: 

 

- Ativação da Chama Trina, despertar da Kundalini de forma suave; 

- Traz a tona os potenciais do ser, liberando os padrões negativos e reforma íntima; 

- Despertar de novas realidades, novos desejos por espírito, maior empoderamento pessoal para 

transformar situações; 

- Reintegração com essência Divina, conexão com o EU Maior; 

- Conexão com hierarquias espirituais cósmicas, Fraternidade Branca; 

- Desapego dogmas e crenças religiosas; 

- Retirada dos véus da ilusão; 

- Ativação do Sistema Toroidal; 

- Clareza mental, intuição latente; 

- Atenua dores e desconfortos físicos, emocionais, acelera processos de cicatrização, relaxamento e 

confiança em si. 
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O Despertar 

 

Despertar = acordar para novas realidades sejam físicas e/ou espirituais, é um chamado para a 

verdadeira conexão divina do ser e descortinar outras possibilidades de verdade dentro de tudo que 

nos foi ensinado em todos os setores da vida terrestre, sair do padrão de devoção e vivências dentro 

do karma. 

 

Cada indivíduo hoje na face terrestre irá passar por essa condição, seja 

consciente ou inconsciente.  Atualmente o despertar espiritual ou 

consciencial se dá de forma ampla e rápida, não havendo mais tempo 

para esperar as melhores condições. Todos os seres estão em processo, 

alguns despertos outros adormecidos de sua essência espiritual divina. 

 

 

 

O chamado para o “Despertar” acontece de muitas formas, exemplos: 

1. Mudança no padrão de sono  

2. Atividade do chakra coronário (alto da cabeça) 

3. Repentinas ondas de emoção 

4. Clarificação do karma 

5. Alteração no peso corporal  

6. Mudanças nos hábitos alimentares 

7. Intolerância e alergias a certo tipo de alimentos, que nunca teve antes 

8. Amplificação dos sentidos 

9. Erupções da pele: borbulhas, inchaços, acne, urticária e herpes 

10. Alternância entre vigor e cansaço 

11. Alterações na oração ou na meditação 

12. Ondas de energia 

13. Sintomas variados 

Dores de cabeça, dores de costas, dores de pescoço, sintomas de constipação (chamada constipação 

de vibração), problemas digestivos, danos musculares, aceleração dos batimentos cardíacos, dores no 

peito, alterações no desejo sexual, dores nos membros, vocalizações ou movimentos de corpo 

involuntários.  

14. Rejuvenescimento 

15. Sonhos vivos 

16. Acontecimentos que alteram completamente a sua vida 

Morte, divórcio, mudança no trabalho ou de emprego, perda de casa, doença, e/ou outras "catástrofes" 

- por vezes, várias de uma só vez. Trata-se de forças que o obrigam a desacelerar, simplificar, mudar, 
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reexaminar o que você é, assim como o que a sua vida lhe diz. Forças que não pode ignorar, que o 

obrigam a desapegar-se, que o acordam para o amor e compaixão por tudo. 

17. Libertação 

Desejo de cortar com todos os padrões restritivos: empregos, estilos de vida consumistas e pessoas 

ou situações tóxicas. Necessidade de «se encontrar» e de encontrar o propósito da sua vida, desejo 

de cortar com coisas e pessoas que já não lhe dizem nada.  

18. Confusão mental e emocional 

19. Introspecção, solidão e perda de interesse por atividades  

20. Manifestações de criatividade 

21. Percepção de que o tempo está acelerando 

22. Premonição 

23. Impaciência 

24. Interesse por coisas do espírito 

25. Ser diferente dos outros, fazer coisas fora do que estava habituado 

26. Ajudas de vários tipos 

27. Compreensão súbita 

28. Rapidez de aprendizagem 

29. Presenças invisíveis 

30. Presságios, visões, números e símbolos 

31. Intensificação de integridade 

32. Harmonia com épocas e ciclos 

Sente-se mais sintonizado com as estações do ano, fases da lua e ciclos naturais. 

33. Desarranjos elétricos e mecânicos 

34. Aumento da sincronicidade 

Se ocorrem muitos pequenos milagres... espere por mais! 

Situações sincronizadas dizem-lhe que está agindo na direção certa ou fazendo as escolhas 

acertadas. 

35. Desenvolvimento das habilidades intuitivas e alteração de estados de consciência 

36. Comunicação com o Espírito 

37. Sentimento de Unidade 

38. Alegria e benção 

39. Integração 

40. Viver o seu propósito 

41. Sentir-se mais perto dos animais e plantas 

42. Visualização de seres de outras dimensões 

43. Refinamento da visão 

44. Manifestação física de pensamentos e desejos 

Conselho: Controle os seus pensamentos. 

Pois todos eles são orações, tenha cuidado com o que pede. 
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45. Hemisfério esquerdo confuso 

46. Vertigens 

Isto acontece quando não está estabilizado. 

Talvez tenha acabado de limpar uma grande carga emocional e o seu corpo esteja se ajustando ao 

seu estado mais leve. Aterre comendo proteínas. 

Algumas vezes, os alimentos que consolam são os certos. 

Não rotule nenhum tipo de comida como boa ou má para si. 

Utilize a sua intuição para saber do que necessita em dado momento.  

Tire os sapatos e ponha os pés na relva, por uns minutos. 

47. Quedas, acidentes, fraturas 

Caminhe na terra ou na relva; ou melhor, deite-se na grama com um cobertor por cima. 

Sinta a terra por baixo. Passeie na natureza. Abrande e preste atenção. Veja o que está a fazer. Sinta 

os sentimentos quando estes brotam. 

Fique no presente. 

Cerque-se de luz azul quando se sentir confuso. 

48. Palpitações cardíacas 

49. Crescimento rápido de cabelo e unhas 

50. Desejo de encontrar o(a) seu(sua) parceiro(a) certo(a) 

51. Memórias 

Memórias de superfície, memórias de corpos, memórias suprimidas, imagens de vidas passadas e/ou 

vidas paralelas. Porque estamos a harmonizar e a integrar todos os nossos «eus», espere por alguma 

destas experiências. 

O melhor é prestar atenção só ao que você sente em seu coração, aí está sua verdade. 

Deixe o resto, não analise tudo ao pormenor (senão ficará atolado de material antigo) e sinta os 

sentimentos conforme eles forem aparecendo. 

 

Peça ajuda aos seus guias. 

Fonte:www.anjodeluz.com.br 

 

“As pessoas felizes tem mais poder em se ajudar, e automaticamente terão condições de auxiliar 

outras pessoas. O compromisso da felicidade é empoderar-se no AMOR. 

O melhor de um, é o melhor de todos.” Jennifer Dhursaille 
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Níveis de Consciências x Frequência 

 

 

 

Príncipios da Energia Rei 

 

Hoje: 

Confio; 

Sou calmo; 

Sou grato; 

Sou honesto; 

Sou bondoso; 

Acesso a melhor versão do meu EU. 

 

 

Conexão Espiritual: 

 

A conexão com a espiritualidade que são os amparadores a nível energético (guias, santos, 

anjos, arcanjos, orixás, elementais, devas, deuses/deusas, sacerdotisas...). Os seres espirituais são 

na verdade integrantes da tua família cósmica estelar, são eles que verdadeiramente te amam 

incondicionalmente e sempre estão te amparando em toda tua jornada terrestre. 

A forma de conexão é através do desejo do coração, de forma sincera, mentalizando a 

intenção de conexão superior do plano astral elevado, e assim chamar esses amparadores de forma 

verbal. Caso esteja em situação que não possa verbalizar, apenas mentalize os nomes. 

Alerto que a forma verbal agregada a intenção do coração tem a forma mais empoderada de 

conexão superior. 
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Guia rápido de conexão: 

 

- Pare um minuto, limpe sua mente; 

- Respire fundo no mínimo 3 vezes; 

- Diga: A fonte criadora, peço conexão com meu ancoramento; 

- Ativando energia Divina com (diga o nome do amparador/es). 

Abra seu coração e deixe sua intuição te guiar, o nome que vier a sua mente é a espiritualidade 

fazendo a conexão maior da luz e da força da proteção Divina. 

 

É aconselhável fazer a conexão diária de no mínimo 2x por dia, ao acordar e ao dormir, ou 

quantas vezes achar necessário, principalmente para quem é terapeuta. 

 

 

A conexão é abrir linha direta com tua espiritualidade, 

esse ato diário irá estreitar os laços energéticos da luz, 

ampliando tua energia Divina. É ser conduzido pelo 

caminho do espírito, automaticamente tua vida flui em 

abundância, proteção e insights que é intuição latente de 

qual caminho ser seguido, evitando assim contratempos, 

saindo da zona de manipulação e desvio do teu propósito 

encarnatório. Cada ser humano possui em torno de no 

mínimo 28 guias espirituais (amparadores da luz) 

acoplados. 

A Aura 
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A Aura 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo de energia humana é a manifestação da energia 

universal, pode ser descrita como um corpo luminoso que cerca 

e/ou envolve o corpo físico e o penetra, emite sua radiação 

característica própria que chamamos de AURA. 

 

A aura é o reflexo da alma, ela mostra o real estado da pessoa 

através da cor.  

Pode ser limpa e fortalecida, e refletirá sempre como está nossa 

energia.     
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Os Chakras 

 

A palavra chakra significa roda, são centros ou vórtices energéticos localizados no corpo 

humano, que estão em movimento circulatório e vibrante, formando uma espiral de energia, por meio 

deles os seres vivos trocam energia com o campo energético exterior. 

Os chakras tem por função vitalizar o campo áurico, e também o corpo físico, auxilia a desenvolver os 

diferentes aspectos da consciência, e transmitir energia para todos os níveis da aura.   Os sete 

principais chakras, estão ligados a várias partes do corpo, regendo o funcionamento de órgãos e 

glândulas através do recebimento e liberação de energia. São eles:  
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A energia flui para todos os chakras proveniente do campo de energia universal, cada vórtice capta e 

expulsa energia a todo instante, é o sistema toroidal atuando.  

 

A Abertura Energética: 

Através desse primeiro passo em abertura, o spin vem como uma mola propulsora em 

“Despertar da Alma” oportunizando ao indivíduo descobrir seus potenciais Divinos pelo espírito, 

empoderando a consciência, apurando o foco de atenção, logo é muito comum rever todo e qualquer 

padrão limitante de crenças, apegos e condicionamentos vividos atualmente, gerando novas posturas 

de vida, novos focos, e assim se faz o movimento de transformação, de dentro para fora “Reforma 

Íntima” e transformação social. 

“O mundo muda, quando você altera sua percepção diante das vivências.” 

“Você é empoderado através da autossuficiência energética.” 
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A abertura energética acontece através dos chakras: frontal, cardíaco e palmas das mãos, e 

indiretamente pelos demais chakras e meridianos. Todos são energizados pela carga energética 

através da imposição de mãos. Você ao praticar os spins  abastece a revitalização dos chakras, 

quanto mais praticar, mais benefícios alcança. 

 

 

 

 

Os vinte e um dias de limpeza energética 

 

Após a iniciação, durante vinte e um dias, passamos por um processo de “limpeza energética” 

da qual não podemos evitar. 

Vamos liberar toxinas e impurezas que estão armazenadas no nosso corpo durante toda a 

vida, e através da limpeza serão removidas todas essas toxinas e impurezas do corpo físico, mental, 

emocional e espiritual. Tudo é composto de energia, logo tudo é e tem vibração.  

A “limpeza” poderá ocorrer pela: urina, suor, fezes, pensamentos, sonhos e sentimentos. 

Havendo a remoção desses padrões inferiores, o corpo estará apto a funcionar de forma mais 

harmoniosa, positiva e elevada. 

Durante os vinte e um dias é imprescindível que seja feita a auto-aplicação, para facilitar o 

processo de limpeza. 

Consuma alimentos como frutas, legumes, e muita água, para ter menos desconforto. 

Serão 21 dias de plena transformação, caso em dos dias não possa fazer a auto-aplicação, 

alerto que deve aumentar mais um dia dentro desses 21 dias, até completar o ciclo da limpeza. Esses 

dias serão primordiais para alimentar a força da energia pessoal (ki) com a energia Rei (energia 

cósmica universal através dos spins), é a comunhão de ambas. 
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Simbologia Reiki – Integralização/Dinamização dos Spins 

 

Método Tradicional Reiki – Sistema Usui 

 

A simbologia Usui são os primeiros mantras canalizados dentro da energia Rei, é pura luz divina. 

1 - Chokurei 

Significa, venha aqui e agora a energia do Universo. Origem taoista, este símbolo tem uma linda 

história, pois o céu vem para o homem e é dada a possibilidade de se purificar pela Luz Cósmica 

Divina. O Cho Ku Rei é um amplificador da energia Reiki. Pode-se usá-lo em qualquer circunstância, 

pois ele tem o poder de limpar imediatamente qualquer pessoa, local, objeto, pois age nos canais 

físicos, etéricos, emocionais e mentais, proteção divina.  

 

Mantra: 

CHO KU REI 

CHO KU REI 

CHO KU REI 

“É o nome do símbolo Usui, significa: “Ponha todo o poder no universo aqui.” 

Versão atual do Chokurei 

 

Quando traçada pela vertente da esquerda é a entrega total ao universo, sem manipulações e 

induções do ego, use ambos e deixe fluir de acordo com a necessidade do momento presente. 
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2 - Seiheki 

É o segundo símbolo, ele introduz a Divindade na energia humana e alinha os quatro chakras 

superiores. 

Quando utilizamos o SEIHEKI, nos dirigimos ao corpo emocional, que em muitos casos é a chave da 

transformação emocional. Tem como função diluir padrões negativos, vindos de qualquer conflito 

sensorial (sentimentos, lembranças, etc.) 

Este símbolo faz a pessoa descobrir onde está o problema que precisa ser trabalhado, conduzindo à 

origem dos padrões mentais negativos, fatos mais profundos como memórias passadas relacionadas 

à infância, a condição intra-uterina, hábitos indesejáveis, vícios, registros kármicos e lembranças 

negativas de outras vivências. Atua mais no chakra cardíaco e plexo solar. 

O Seiheki pode ser usado para mudar ou erradicar costumes indesejáveis, como exemplo consumo de 

drogas, álcool, cigarro, compulsões por comida, gula, roer unhas, roubar, fobia, etc. 

Libera energias negativas, como raiva, tristeza, depressão, medo, nervosismo e outros, pode ser 

usado também para melhorar a memória e tratar a causa da obesidade. 

 

 

Mantra: 

SEI HE KI 

SEI HE KI 

SEI HE KI 

“Eu sou a chave da Sabedoria do Universo” 

Importante: O Seiheki é o único símbolo que não deve ser usado sozinho, ao usar sempre agregue 

outro(s) símbolo(s), por ser uma carranca, um dragão, ele traz limpezas muito profundas do 

subconsciente, isso provoca a limpeza com desconfortos emocionais, atenue usando os demais 

símbolos da dinamização. 
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3 - Honshazeshonen 

É o terceiro símbolo do grupo Usui, trabalha o corpo mental, usado para enviar Reiki à distância, 

trabalha principalmente nos chakras da garganta, frontal e coronário. 

Este símbolo serve como um portal de movimentação, para o presente, passado e futuro. Serve 

também como via de acesso aos registros akáshicos. 

Registros Akáshicos (Akasha é uma palavra em sânscrito que significa "céu", "espaço" ou "éter"), 

segundo o hinduísmo e diversas correntes místicas, são um conjunto de conhecimentos armazenados 

misticamente no éter, que abrange tudo o que ocorre, ocorreu e ocorrerá no Universo. 

O Akasha é uma biblioteca de ações de cada alma, pensamentos e emoções que tiveram um lugar no 

planeta Terra e em outros sistemas planetários. Todos os eventos de pequeno ou grande porte são 

permanentemente gravados na grade eletromagnética do planeta e do cosmos. 

Todo mundo tem a habilidade de se conectar com a fonte primordial como um ‘detentor de registro 

espiritual’ e é capaz de chamar a todos seus orientadores multi-dimensionais para receber as 

respostas de suas próprias perguntas. Você é capaz de ser seu próprio guia, psicólogo, guru espiritual 

e autodidata. 

 

Sendo assim auxilia a sanar e/ou amenizar os karmas. 

 

Quando enviamos Reiki ao passado, conseguimos transformações de traumas, apegos, situações mal 

resolvidas, onde não temos clareza diante das vivências. 

Reiki ao futuro, fazemos um armazenamento de energia Divina, como uma proteção, para que a 

situação ocorra e transcorra da forma mais harmônica, diante das adversidades que temos. Muito útil 

para entrevista de emprego, audiência na justiça, viagens, resolução de questões familiares, 

vestibular, situações que temos uma data definida, ou um provável acontecimento. 

 

 

HON SHA ZE SHO NEN 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
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Mantra: 

HON SHA ZE SHO NEN 

HON SHA ZE SHO NEN 

HON SHA ZE SHO NEN 

“sem passado, sem presente, sem futuro” 
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4- Daikomyo 

Daikomyo é o símbolo de Mestre de Mikao Usui. O nome do símbolo pode significar:  "Grande Ser do 

Universo brilha em mim" ou "Grande Luz Brilhante". 

O Daikomyo é o símbolo da realização, sua utilização permite uma conexão imediata entre o “ Eu 

físico” e o “ Eu superior “, ele comporta atender multidões de forma rápida e eficaz. 

O Daikomyo  traz sabedoria ilimitada  através  da  manifestação  da  divindade  sobre   o plano físico,  

este  fará  com  que  ocorra  uma  intensificação  da  captação  da energia Reiki, ampliando e 

acelerando   os  efeitos dos   símbolos   Chokurei,   Seiheki e  Honshazeshonen.  

É pura energia Rei, conexão direta com o divino espirito santo. 

VERSÃO MODERNA - DAÍ KO MYO = CURA DA ALMA 

 Esta versão adapta-se mais as vibrações do momento atual    

                

 

MANTRA: 

DAÍ KO MYO 

DAÍ KO MYO 

DAÍ KO MYO 

 

5 - Raku 

Raku é um símbolo integralizado no sistema Usui, que atua sem entoar, usamos apenas para fazer 

cortes energéticos na forma de um raio traçado (desenhe no ar, no local onde necessitar), rompe 

barreiras e cargas densas ao extremo.  
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Sistema Karuna Ki – A Construção do Jardim da Alma  

Os símbolos do Karuna Ki formam um poderoso instrumento de transformação, trabalham a um nível 

tão empoderado que as pessoas que os utilizam e integram, quase não dão conta do seu profundo 

trabalho. Na maioria dos casos após uma limpeza profunda, estabelecem e conscientizam-se da 

presença Divina do Ser pela ação compassiva. É colocar luz em amor incondicional no lado sombrio 

do ser. A Deusa Kuan Yin é quem dirige o trabalho da ação compassiva agregada a toda Fraternidade 

Branca através dos anjos, arcanjos, elohins, querubins e serafins. 

 

6 - Zonar 

 

 

O Zonar foi o primeiro símbolo de Reiki a ser intuido para o Karuna Ki,  e significa infinito ou 

eternidade.  

Função: para ser usado em inicio de tratamentos, ligação com a Fonte Divina em amor e compaixão, 

efeito anestésico emocional, conduz ao centro das emoções, transformação celular (DNA), trata 

trauma sexual e abuso infantil, auto-estima, acidentes, atenuar desafios e karma de vidas passadas. 

Conexão com Arcanjo Gabriel. 

 

7 - Halu 

 

 

 

 

O Halu significa amor, verdade, beleza; pode também significar harmonia. 

O Halu é um raio profundo de transformação e uma amplificação do Zonar. Sendo mais poderoso 

que o Zonar, trabalha em dimensões mais elevadas e a níveis ainda mais profundos. Através do 
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equilíbrio que proporciona, o Halu afasta energias dissonantes e medos, abrindo assim um canal para 

consciências elevadas. 

A grande aplicação do Halu é na transformação de padrões do inconsciente através da dissolução e 

quebra de padrões negativos da mente inconsciente, os quais além de causarem bloqueios 

energéticos que depois se refletem no corpo físico, usados inconscientemente no qual ficamos 

isolados da verdade. 

Ajuda assim a reconhecer a nossa responsabilidade por aquilo que passamos, por aquilo que 

estamos passando e por aquilo que passaremos na vida, deixando de negar, responsabilizar ou 

culpar outras pessoas por essas situações ou acontecimentos. 

Auxilia também na aceitação da nossa parte imperfeita, trazendo-a a nossa mente consciente para a 

amarmos e transformarmos essa realidade. 

Assim, como o Seiheki a um nível mais profundo, restabelece o equilíbrio e proporciona uma 

transformação profunda nos níveis emocionais e kármicos. 

 

EU SOMBRA 

O Eu Sombra vive na mente subconsciente e é composto por traços de personalidade ou 

experiências que negamos, que acreditamos ou catalogamos como inaceitáveis e que são geralmente 

estigmatizadas socialmente. 

Isto vai provocar a projeção, o julgamento dos outros, pois inconscientemente vamos ver neles 

essas partes escondidas de nós. Assim, sem nos apercebermos ou mesmo sem razão  aparente,  

não   gostamos  de determinada  pessoa  porque  ela  está simplesmente sendo o nosso "espelho", 

daí surge  a  defesa  do  nosso subconsciente: o julgamento. 

Normalmente os bloqueios que resultam da repressão destes traços de personalidade ou 

experiências, alojam-se no Chakra da Raiz e o Halu pode ser direcionado para trabalhar e transformar 

o Eu Sombra. 

Resumindo a função: Ativa raio de luz transformador de forma concentrada e focada, limpa e libera 

energias estagnadas, trata abusos sexual e físico, anula ataques psíquicos espirituais, energia de 

laser transformador, atravessa densas camadas, dissipa bloqueios, trabalha a aceitação da 

imperfeição, auxilia no combate de tumores e cistos, atenua o lado sombra do ser. Conexão com 

Jesus. 
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8 - Harth 

 

 

 

O Harth significa amor, verdade, beleza, harmonia e equilíbrio.  É  um dos principais símbolos  do   

Karuna,  pois representa o Amor e a Compaixão  Infinita da Fonte. 

O trabalho principal do Harth incide sobre o desenvolvimento da ação compassiva, é a chave para 

a felicidade e para a transformação do planeta. 

O Harth desenvolve a motivação para a ação compassiva transformando o chakra do coração e 

fazendo com que a sabedoria que dele aflora fique disponível para nos guiar em  todas as nossas 

ações. Representa de Divino e Cósmico ou de ligações espirituais, aperfeiçoando o trabalho iniciado 

com o Reiki, no sentido de nos amarmos e aos outros incondicionalmente. 

Funções: Transformação do chakra cardíaco com a energia da compaixão infinita da Fonte, traz o 

sentimento de amor, verdade, beleza, harmonia e equilíbrio. Auxilia na transformação de 

relacionamentos, desenvolve bons hábitos, atenua a tendência a vícios. Conexão com Buda, Kuan 

Yin, Jesus, Maria e todos os demais seres de luz. 

  

9 - Rama 

 

 

 

O Rama traduzido literalmente significa alegria permanente e é permutável com Ram que significa 

Deus. O Rama é essencialmente um harmonizador e transformador dos chakras inferiores: Raiz, 

Sexual (Sacro) e Plexo Solar e permite uma maior ligação com a Terra; diz-se que é ótimo para as 

pessoas que não têm este elemento na sua carta astrológica. 

Conforme o Rama vai equilibrando os chakras inferiores, permite que as  energias elevadas dos 

chakras   superiores   se   manifestem   no mundo físico criando assim equilíbrio entre os chakras 

superiores e inferiores.  
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Ao  harmonizar a  energia dos  chakras inferiores, ajuda a  que uma pessoa se liberte dos 

p roblemas com eles  relacionados, como  por exemplo: sobrevivência falta de desejo sexual, 

sentimento de  carência, falta  de  misericórdia, de benevolência ou ânsia de poder. 

Liberta-nos também do medo do insucesso, fortificando o nosso propósito espiritual na  terra bem   

como  a  fazermos   uso   da orientação divina no nosso dia a dia. 

Funções: Trabalha o chakra raiz e umbilical, aterra a energia do indivíduo, abre os chakras das palmas 

dos pés, auxilia na labirintite, alzheimer, bipolaridade, desmaio, catarse, esquizofrenia, hiperatividade, 

ansiedade, medo do insucesso, harmoniza chakras inferiores, excelente para estudo, provas, alinha 

todos os corpos (físico, emocional, mental e espiritual) da seguinte forma: 

Físico – Capacidade de ação; 

Emocional – Entusiasmo; 

Mental – Entendimento, clareza; 

Espiritual – Conecta com a consciência cósmica. 

Traz determinação, reintegração energética, harmoniza ambientes, harmoniza e revitaliza cristais, 

manifesta objetivos. 

Para fazer limpeza energética de ambientes use chokurei + rama. 

Conexão: Arcanjo Miguel e 5 elementos (terra, água, ar, fogo e éter). 

 

Karuna Ki  - Tratamento Amoroso e Compassivo do Jardim da Alma  

Depois da construção do Jardim da Alma, o segundo ciclo foca no tratar e manter o Jardim. 

Vivencia-se neste nível uma profunda ligação com o nosso Eu Superior e com a Mãe Terra, é um , 

uma  chamado  interior aos praticantes de Karuna Ki. 

Neste nível traz a vibração ainda mais forte, ligando-se ainda mais a vários aspectos do Divino. 

Esta ligação só é possível graças ao fato dos símbolos deste grau não só anularem os medos de 

receber esta vibração, mas também serem portadores dela, ligando-nos à mesma de uma forma 

plena. 
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Funciona como um upgrade consciencial, aumento considerável no gradiente energético do indivíduo, 

adentrando formas pensamento mais harmonizadas e co-criacionais de realidades elevadas, é estar 

em contato direto com o espírito do amor incondicional. 

 

10 - Gnosa 

 

 

 

O "Gnosa" deriva da palavra grega "Gnosis" significa conhecimento, derivando do grego gnosis que, 

por sua vez, se origina no verbo gignósko (“conhecer”). Trata-se de um conhecimento espiritual. 

O Gnosa  penetra profundamente nos registros akáshicos e liberta dores emocionais ou físicas 

atuais e de vidas passadas, através do reconhecimento da verdadeira causa de determinado 

sofrimento, de forma a proporcionar uma transformação completa e profunda. 

Liberta-nos dos medos de saber ou não saber, de fazer ou não fazer, de ter ou não ter, para que 

possamos reconhecer a Verdade Divina e a nossa Missão na Terra. 

Funções: Facilita o aprendizado, melhora a comunicação, libera dores emocionais e físicas, traz 

iluminação. Conexão com Deusa Kali. 

 

11- Kriya 

 

 

 

O Kriya significa ação divina, é também chamado de Chokurei Duplo ou Duplo Chokurei. 

O Kriya focaliza-se na transformação da raça humana e nas manifestações físicas. Proporciona a 

nossa ligação ao centro da Terra, enraizando-nos completamente. 

Ao enraizar-nos, remove-nos bloqueios energéticos que impedem o livre fluir da Energia Ki em 

pontos que nos permitem constatar e avaliar o peso e a importância relativa das nossas prioridades 
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e decisões. Liberta-nos o medo da ação e proporciona-nos o equilíbrio necessário para nos 

podermos focalizar na nossa Missão na Terra. 

O Kriya aumenta o poder da nossa consciência, transformando pensamentos em ações e 

manifestações. 

Funções: conexão com a terra, transformação da raça humana, traz foco, clareza, poder de ação, 

remove bloqueios energéticos, libera medos, traz equilíbrio, enraizamento – cumprir propósito 

encarnacional, manifesta objetivos – metas, define prioridades, trabalha a união de forma harmoniosa.  

 

12 - Iava 

 

 

 

 

O Iava significa vontade divina. Este símbolo equilibra os quatro elementos da natureza (terra, água, 

fogo e ar). Ajuda-nos a recriar o plano divino desta vida, a   encontrar  o   nosso  Eu   Divino,  a 

nossa Alma, a nossa Luz Interna, auxilia-nos a fazer com que ela  brilhe cada  vez  mais, 

proporcionando-nos vivenciaras qualidades divinas da nossa verdadeira essência (interiorização). 

Liberta-nos o medo da rejeição, o medo de que o outro é que está certo, o medo de não nos 

conformarmos seja com o que for que aconteça. 

Um pouco à semelhança do Kriya que nos ajuda a cumprirmos a nossa Missão na  Terra, o  Iava 

ajuda-nos e  impulsiona-nos nos nossos próprios planos e objetivos. 

VÉU DA ILUSÃO 

A integração do Iava ajuda-nos a retirar o "Véu da Ilusão" levando-nos à consciência da verdadeira 

realidade, trazendo a tona novas realidades e novas possibilidades. 

O nome "Véu da Ilusão" simboliza o conjunto dos nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, 

dogmas, crenças e  conceitos, inculcados e  condicionados pela sociedade ao longo da nossa 

existência. 
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Uma vez retirado este "Véu", vemos as coisas tal como elas são, e não como as nossas crenças 

condicionadas nos levariam a vê-las. 

Nesta unificação da mente com a Alma, sentimo-nos livres para: 

- Responder a outros no momento oportuno com a simplicidade e com a pureza da alma; 

- Analisar os nossos dogmas, crenças e conceitos e verificar até que ponto é que correspondem à 

realidade; 

- Comportarmo-nos como um ser que experiência uma existência como humano e não como um 

controlado pelas regras da sociedade, é sair do padrão de condicionamento. 

Funções: libera co-dependências, libera medo da rejeição, fortalece concretização dos objetivos 

pessoais, encontro com nosso “Eu Divino” de alma, clareza de consciência retirando o véu da ilusão, 

recupera nosso poder, transforma vícios, gera respeito pelas realidades individuais. 

  

13 - Shanti 

 

 

 

O Shanti traduzido literalmente significa paz. No Karuna tem o significado de Paz Divina. 

Ajuda-nos a relaxar, a permitir a nossa integração com o fluxo divino e a permitir que tudo à 

nossa volta esteja bem porque deve ser assim mesmo. 

Liberta-nos do medo da vida e de estar vivo, dos medos do passado, presente e futuro para 

aprendermos a viver em perfeita Paz, ele potencializa o desenvolvimento psíquico do ser. 

Também pode ajudar a desenvolver a nossa intuição, o nosso sexto sentido e proporcionar- nos 

experiências de clarividência completamente inesperadas e só possíveis em outros sistemas de 

desenvolvimento humano, com muitos anos de prática. 

Funções: confiança na vida, manifestação dos objetivos, auxilia no combate a insônia, libera medos 

e pânicos, amplia a psique humana e a intuição, harmonia e força para concretizar metas. 

Use os símbolos: Shanti + Rama + Kriya = Resultados rápidos de criação na matéria. 
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Símbolos Karuna Ki – A construção do Mestre de Jornada  

 

Neste ciclo o indivíduo desenvolve o empoderamento de mestre de jornada na luz divina, trazendo a 

tona seu poder de clareza diante do espírito, a partir dessa simbologia sagrada desenvolve ser a luz e 

viver a luz, é viver no jardim da alma e colher as flores. 

É aceitar as experiências de jornada como desafios, as adversidades (problemas) se tornam impulsos 

de superação com o sentimento de romper barreiras, sem medo, apegos e ilusões. 

O ser desenvolve a maestria das vivências de forma plena e ampla, tendo uma conotação de 

desbravar o que antes não havia sido descortinado, é a certeza no coração que segue o caminho do 

amadurecimento de forma segura e transparente. 

“Sou uma célula perfeita dentro do todo em constante evolução no universo.” 

 

14 - Dumo 

 

 

 

Dumo ou Fogo Dumo oriundo das práticas tibetanas representa o calor da energia Kundalini, é o 

despertar do fogo sagrado da coluna vertebral, é a conexão da terra com o céu no ser encarnado. 

Tem como função a remoção de energias dissonantes, unifica a mente e o corpo a trabalhar com o 

fogo do chakra base. Ele tem alto poder de atuação, de ação rápida e ampla limpando ambientes ou 

transformando situações negativas. Pode agregar a energia da cor violeta ao usar o símbolo Dumo. 

Limpa cristais, potencializa medicações como florais, homeopatia, elixires e óleos essenciais, trazendo 

bem-estar e transformações rápidas, basta agregar chokurei + Dumo e colocar a medicação natural ao 

sol pelo mínimo de 5 minutos. 
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15 – Serpente de Fogo 

 

 

 

É um símbolo oriundo dos Sutras do Tibete, tem representação da serpente adormecida, enrolada na 

base da coluna, com seis curvas, correspondem aos seis chakras principais superiores e a parte 

enrolada corresponde ao chakra raiz ou base, perfazendo um total de sete vórtices energéticos do 

corpo. Tem como função remover bloqueios e revitaliza os chakras, auxilia também nas dores da 

coluna, atenuando. Traz equilíbrio e receptividade em meditações, prepara a energia do canal central 

das coluna – Shushumna – para fluir o fogo da kundalini, assim eleva a energia, começando na base e 

ondulando até chegar ao coronário. Esse movimento desperta o fogo da vida através do coração 

crístico, a chama da compaixão e amor incondicional. Desperta a verdadeira essência divina do ser. 

 

16 - Daikomyo em kanji 

 

 

 

Nessa versão tem o mesmo poder de atuação que o Daikomyo do Sistema Usui. Representa a ligação 

total à compaixão da Fonte Divina, é usado para transformar a origem das doenças, dos 

desequilíbrios. É no corpo espiritual que está o modelo a partir do qual o corpo físico se cria e 

transforma. 

 

17 - Om 

 

 

Símbolo sânscrito utilizado em muitas práticas espirituais. O Om é o sagrado, o Deus que cria e 

sustenta o Cosmos. Ele é usado para selar outros símbolos, podendo ser usado antes e depois*, 
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como sentir sua intuição, ampliando o poder de transformação, pode ser usado também em 

meditações, é um spin de extrema conexão dimensional elevada. 

*Exemplo: Om Chokurei ou Om Chokurei Om, Om Harth Om... 

O Om é o som do universo e a semente que "fecunda" os outros spins 

É a luz que derrama como uma cachoeira, num jorro abundante de toda a perfeição divina, seja de 

abundância da sabedoria de toda a perfeição, é sair da dualidade e desenvolver a percepção dentro 

da harmonia de todas as coisas. Traz a tona a verdade, humildade, compaixão, amor, conexão ampla 

com todas as formas de vida, é o sopro do UM dentro de um universo grandioso de possibilidades, 

dos versos e multiversos. 
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Sistema Seichim – Energia Egípcia Multidimensional 

Nesse sistema teremos a multidimensionalidade de forma ampla e plena, adentrando novos 

patamares mais elevados de energia Rei, é o caminho que nos conduz a pluralidade dos mundos é 

a aplicação da Geometria Sagrada que está disponível a qualquer pessoa que faça um trabalho 

meditativo profundo. Podem ser achados antecendentes para muitos destes "símbolos canalizados" 

no Amanhecer Dourado e outras referências de símbolos mágicos e muitas vezes o praticante de 

energia Seichim canaliza símbolos pessoais. 

Os spins desse sistema estão baseados na geometria sagrada. Eles parecem se desdobrar com o 

praticante em grande profundidade, com o passar do tempo. A geometria sagrada está mais como 

uma lente, um modo de ver a ordem e harmonia em tudo, ampliando a abrangência com os outros 

spins dos outros sistemas apresentados, é a somatória dos vórtices sagrados trazendo plena luz e 

transformações surpreendentes ao praticante.  

 

18 – Chokurei Seichim 

Esse é um símbolo usado para dispersar e liberar padrões 

negativos de energias nos corpos físico e sutis. Pode ser 

usado para aliviar e liberar dores e estresse que se organizam 

como um sistema de energia formado por padrões negativos 

oriundos de sentimentos como raiva e inveja. Também 

trabalha estados depressivos, liberando os blocos energéticos 

que a motivam.  

Esse Chokurei cresce e se move através da área trabalhada, 

facilitando a liberação da energia nociva. Pode ser usado para 

abrir e expandir os chakras. Também relaxa os músculos em 

trabalhos físicos. 

Começa pequeno e se abre. Para traçar o símbolo, começa-se pelo traço horizontal,   que  inicia   da 

esquerda para a direita, segue traçando o traço vertical reto. O terceiro traço é a espiral, que inicia 

abaixo do traço horizontal, e tem 4 voltas, encontrando-se com o traço vertical. 

 

19 – Chokurei Nove Círculos 

Este é um Chokurei mais potente, ele foca mais energia, mas tem as mesmas utilizações que o 

Chokurei padrão Usui. 

A diferença deste Chokurei é que o traço horizontal inicia da direita para a esquerda, e o número de 

voltas é de nove. 
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É um spin para ser usado em qualquer ocasião, permitindo a 

nossa ligação imediata com a energia cósmica e o fluir da 

energia reiki. 

Quando o espiralamos, trazemos a energia do Cosmos para o 

plano físico, concentramos e a direcionamos conforme nossa 

intenção. Sentimos entrar na energia. 

Esse spin potencializa a energia reiki de forma que passe muitas 

horas atuando após sua aplicação. Esse símbolo transmuta 

energias de níveis inferiores para padrões mais elevados, traz a 

energia sutil que passa a ocupar o espaço que antes era 

ocupado por energias densas, sanando, realizando ou curando. 

 

20 – Choku Ret 

 

Esse símbolo foi revelado como uma combinação entre a espiral e o infinito. Também definido 

Choku como “Da raiz ou da fonte “e Ret como “Infinito”. A combinação significa da raiz ou da fonte 

até o infinito. Choku Ret é a ponte que conecta energia Reiki em forma de espiral ao infinito que é o 

padrão do Seichim.  

É o local xamânico, onde o céu e a terra se encontram. Esse 

poderoso spin trabalha interdimensionalmente permitindo a 

comunicação em todos os níveis e a faculdade de acessar todas 

as dimensões. Dissolve barreiras com o Eu Superior, transcende 

espaço e tempo e levanta o véu da alma. Para dissolver todos os 

bloqueios pode ser usado o portal interdimensional aberto pelo 

Choku Ret para conectar, comunicar e canalizar informações de 

seu Eu Superior, espírito, guias, registros akáshicos, mestres 

ascensos, bem como a fonte do Amor Universal. Também pode 

ser usado para comunicação com as plantas, com os reinos 

animal e mineral, e com espíritos da Natureza, como gnomos, 

fadas, salamandras.  

 

Choku Ret trabalha melhor com comunicações interdimensionais quando a luz central da coluna 

está aberta e clara. Para isso, use-o combinado com o Daikomyo Usui e Daikomyo Karuna. Além 

disso, pode ser também usado para ativar o poder em objetos destinados à cura, como cristais, bem 

como para criar e manifestar desejos da vida. Para realizar desejos, canalize a energia Choku Ret a 

um cristal especificando a sua intenção.  
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21 - Maiyurma 

Esse é o símbolo que abre um portal para a alma universal e a sabedoria infinita através do chakra 

do coração. Expande e energiza os corpos físico e sutis com a energia do amor universal. Abre o 

cardíaco depositando amor compassivo, energias curativas e caminho para outros símbolos assim 

como o Daikomyo.   
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22 – Coração de Cristo 

Esse é o nome do sagrado símbolo de mestre para a cura completa Seichim. É um símbolo que 

permite o acesso ao total conhecimento. Traz a presença de Cristo, do Ungido, do Eu Sou, através 

da abertura do coração. É um símbolo de ascensão. 

Balanceia e integra todos os nossos corpos, unificando as polaridades. Abre o chakcra cardíaco. É 

um símbolo totalmente colorido, que passa por várias dimensões simultaneamente, até atingir o Sol 

Central, enquanto nos ilumina por dentro de nossos corpos. Pode ser aplicado com toda a 

liberalidade, ativando e energizando outros símbolos com finalidades específicas. 

Balanceia o mundo material e o espiritual. Abre um portal para o grande conhecimento. 

Cura relacionamentos, trazendo sucesso nas relações estabelecidas pelo respeito e harmonia. 

 

 

 

 

 

AMOR = HARMONIA 
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O auto tratamento: 
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Formas de compartilhar energia: 

 

 

 

Importante: a pessoa que compartilha energia de forma terapêutica, é recomendado que use a 

conexão espiritual para ter os amparadores ao seu lado e assim aplicar a técnica em seus clientes, e 

também usar essência de alfazema, ou algum tipo de óleo essencial (alecrim, arruda, lavanda...) nas 

mãos com a finalidade de criar luvas energéticas e não absorver miasmas e cargas negativas dos 

atendimentos.  

Após a aplicação sempre é recomendado lavar as mãos em todos os casos. 
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Aplicação dos Spins nas plantas e animais: 
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Meditação com os Spins 

Uma boa forma de compreendermos e integrarmo-nos com os vórtices sagrados – Spins, consiste 

na prática da Meditação. Execute-a diariamente. Comece com os do Sistema Usui e vá ampliando o 

contato com os demais vórtices. Reserve pelo menos uma semana para cada um dos símbolos. 

Você pode realizar a meditação da seguinte forma: 

 Respire lenta e profundamente, focalizando cada etapa do processo. Você inspira o ar 

(mantém o pulmão cheio); exala o ar (mantém o pulmão vazio alguns segundos); 

 Ao inspirar, mentalize o símbolo (objeto da meditação). Visualize-o entrando pelo seu 

chakra coronário e impregnando todo o seu ser; 

 Fique aberto e receptivo para cada imagem que surgir, procure não interferir, apenas 

contemple; 

 Permaneça de 5 a 10 minutos meditando com o símbolo escolhido. 

 

 

Desenhando os Spins 

Desenhar os símbolos é uma forma interessante de nos familiarizarmos com eles e de integrá-los 

com maior potencia ao nosso sistema de energia, facilitando também o aprendizado. 

Você pode desenhá-los em tamanhos diferentes e usar, colocando onde achar necessário. 

 

Conexão do Corpo com Alma e Espírito 

Na sequência qualitativa, primeiro vem o espírito, que se conecta a alma e esta se materializa no 

corpo. O espírito é energia pura, como a eletricidade que se transforma em luz. A vida do corpo é 

orgânica, da alma é psíquica e do espírito é essência que vem da energia cósmica. 

O espírito goza de autonomia absoluta, preexiste e sobre existe ao corpo ao qual se liga pela alma. 

Assim como o corpo tem saúde vital graças à harmonia de seus órgãos, a alma tem a função 

primordial de harmonizar as atividades físicas e psíquicas do ser humano, em sintonia com a esfera 

espiritual. 

O espírito se manifesta pela inteligência e pela sensibilidade na conexão com a alma que se situa 

entre a realidade física e metafísica, e assim o ser humano se difere dos demais entes da natureza 

pela abertura de consciência, que lhe permite o autoconhecimento num processo de experiência 

contínua, seja física ou extra-física. 
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O espírito oferece a inteligência para o conhecimento e a alma contribui com a sensibilidade para a 

percepção. Dessa forma o ser humano se equilibra na conjunção corpo e alma, energizando a mente, 

alimentada pelo espírito.  

Assim elevando as experiências da vida terrena rumo ao que transcende, do plano existencial ao 

plano espiritual, reintegrando-se como parte criada que que está na essência, ao seu todo criador, a 

inteligência divina, a fonte de tudo que é. O ser não é uma criatura e sim CRIADOR, somos Deuses da 

Co-criação Divina. 

 

Entropia x Luz 

Mentira – conflito com a realidade; 

Ansiedade – conflito com o tempo; 

Julgamento – conflito com seu lado sombra; 

Carência – conflito com encontro do EU. 

 

Caminhos da Reintegração 

1 – Informação - através do conhecimento saudável e positivo, que agregue; 

2 – O chamado – aceitar o Divino (contexto espiritual e universalista); 

3 – Consciência – prestar atenção no momento presente, fluidez, contemplação e sincronicidade; 

4 – Responsabilidade – eu crio minha realidade por imagem e ressonância (escolhas responsáveis); 

5 – Transformação – eu sou alquimia (harmonia entre a luz e sombra); 

6 – Ética – coerência (treinar os lados cerebrais para equilibrar o lado direito/racional com o esquerdo/ 

intuição); 

7 – Reintegração – totalidade do verdadeiro EU (tudo tem sua importância sem dualidade). 
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Mensagem 

Sinta sua jornada como uma aventura da experiência, algo que surpreende e te preenche de forma 

plena e amorosa, a vida é para ser experimentada, sem julgamentos. Os altos e baixos são ciclos, 

como ondas que abrem e fecham, para novamente renascer da sua própria essência; 

É descortinar o desconhecido, ousar, andar na contramão, sentir solidão; 

Muitas vezes a sensação de estar: sem chão, sem horizonte, caindo do precipício com a morte certa; 

Grande ilusão da morte, perceberá que apenas largou a pele como a lagarta que transcende e 

renasce, livre, leve e voa solta.  

Sinta a vida pelo coração, mentes são enganadas, o coração não. 

Agradeço pela confiança e oportunidade da abertura através dos Spins, desejo sinceramente que seja 

útil e válido de forma elevada e positiva em sua trajetória da experiência humana. 

Deixo meu afeto e a vibração de muitas alegrias com um caminho repleto de transformações diante da 

benevolência e harmonia plena. 

 

Amorosamente, 

Darling 
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Sugestões de material complementar e dar continuidade ao estudo, se assim desejar: 

https://www.espaco-ana-nardini.com/a-mestra-ascensa-kuan-yin/ 

Fraternidade Branca 

Saga Annunaki 

Geometria Sagrada 

Cura Quântica Estelar – Rodrigo Romo 

Nilton Schutz 

Horacio Frazão 

Helio Couto 

Maria Pereda 

Jennifer Dhursaille 

David Icke 

Corey Good 

Sequências Fibonacci 

Blog de Coração a Coração 

Programa Tocando o Oculto 

Filmes e séries de ficção científica e espiritualidade 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espaco-ana-nardini.com/a-mestra-ascensa-kuan-yin/

