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Reiki 
Visão Quântica   

“Armadilhas das práticas e cuidados essenciais” 

Bem-estar e consciência 
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Sou a Darling, Reiki Master nos Sistemas Usui, Karuna Ki, Seichim e 

Sensei em Gendai, responsável e criadora do Sistema Vibracional 

Primavera Cósmica, Maga em Magia Divina do Fogo Sagrado e 

Dragões Sagrados, Terapeuta Vibracional Quântica, Orisás Divinos e 

Florais de Saint Germain. 
  

 

Através das técnicas vibracionais, holísticas e quânticas que aprendi, 

obtive valores essenciais que eu aplico para impulsionar o bem-estar, 

dando condições para  transformar a realidade com uma postura 

ética, responsável e coerente, e assim obter experiências 

harmônicas e maior qualidade de vida. 

 

 

Minha intenção é direcionar a prática vibracional Reiki com 

responsabilidade e consciência, para que você se conecte com sua 

verdadeira natureza divina e eleve seu padrão vibratório com 
clareza, bem-estar, empoderamento pessoal e paz interior. 

 

  

A prática do Reiki é uma base fundamental para transformações, 

por isso o meu objetivo aqui é abrir alguns aspectos que não são 

abordados em formações Reiki Tradicionais e que precisam ser 

esclarecidos e colocados em pauta, para que o maior número de 

pessoas se conscientize das armadilhas e cuidados que devemos ter, 

assim, impulsionando uma prática mais ampla e com menor índice 

de contratempos, desconfortos, processos obsessivos e distorções de 

crenças. 

 

Importante lembrar que toda e qualquer inicialização em Reiki, deve 

ser feita por um Mestre devidamente capacitado. 

 

 

Grata pela confiança e atenção. 

 

Boa leitura! 

 

 

Sobre  

Darling Menezes 
Facilitadora Energética 

https://www.instagram.com/espacoomkara/
https://www.youtube.com/channel/UCu2LlyD3IvHKCnq9nffYgdQ
https://www.facebook.com/espacoomkara
https://br.linkedin.com/in/espa%C3%A7o-o-783888174
https://twitter.com/espacoomkara
https://espacoomkara.tumblr.com/
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Introdução 
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Reiki é um sistema natural de 

harmonização e equilíbrio do corpo, 

que auxilia na transformação 

energética para equilibrar, 

harmonizar e potencializar a saúde 

física, emocional, mental e espiritual, 

tratando o ser de forma holística em 

sua totalidade. 

 

É a união da energia cósmica 

universal (Rei) agregada à realidade 

do indivíduo (ki). Ao se unirem, temos 

o REIKI, que impulsiona os processos 

de transformações e de maior 

equilíbrio entre o espírito, mente, 

emoção e o corpo. Isso é a base do 

Reiki. 

 

Ambas realidades interagem e se 

comunicam o tempo todo. Manter o 

equilíbrio entre elas é onde está o 

desafio. 

 

A prática do Reiki se tornou usual e 

acessível a todos, porém nesse 

contexto onde há muita oferta, pode 

haver muita divergência e distorções, 

sem cuidado, responsabilidade e 

consciência do que está 

verdadeiramente por de trás. 

 

 

 

 
 

Pontos básicos: 

 

 

 
1 - Sustentação Energética: 

Conexão com a espiritualidade,  

  guardiões ou amparadores a 

nível vibracional (guias, santos, 

orixás, divindades, anjos...);  

 

 

 
2 - Cuidados nas Práticas:  

Rotinas que são ensinadas  

e que não possuem uma  

isenção vibracional; 

 

 

 

 

3 - Atualizações Energéticas: 
Mantras, como estar 

empoderado(a) para praticar 

 Reiki ou outra técnica 

vibracional. 

Introdução 

A natureza divina faz parte de nós! 



Pontos Básicos 
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Sustentação energética ou conexão espiritual é o contato com a 

espiritualidade, que são os amparadores a níveis vibracionais (guardiões, 

orixás, guias, santos, anjos, arcanjos, deuses/deusas...).  

 

Os amparadores são, na verdade, integrantes da sua família cósmica estelar, 

são eles que verdadeiramente o amam incondicionalmente e quem está mais 

próximo de você. Eles sempre estão e estarão nos amparando em nossa 

jornada terrestre através de níveis frequenciais vibracionais, a começar pelos 

guardiões, e depois desdobrando com os orixás, anjos, arcanjos, até onde 

nossa percepção atingir Deus/Deusa – a Fonte, a Inteligência Divina. 

 

Por que conectar com os amparadores? 

É através deles que acontecem as limpezas das energias densas, tanto em 

umbrais, como principalmente nos umbrais pessoais. Com eles teremos 

condições de transmutar e decantar padrões energéticos baixos de forma 

pontual e efetiva, dando sustentação vibracional de transformação e 

transmutação. 

 

Quem são os amparadores? 

São as mais diversas forças arquetípicas através dos ditos Exus e Pombas Giras 

Tronos, Tronados e Coroados, até ampliando as conexões. Os guardiões 

possuem imenso amor incondicional por nós, mesmo quando negamos sua 

existência, seja por medo, falta de conhecimento e incredulidade. 

 

 

 

 Ponto 1  

 
Sustentação Energética 
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 1 – Sustentação Energética 

Todo ser humano possui a presença dos guardiões em sua realidade, 

tendo consciência ou não. A energia dos guardiões está nos ossos, 

dentes, unhas, sangue e cabelos de cada ser humano, e na natureza 

pelo reino mineral. São forças arquetípicas que impulsionam nossa 

expansão vibracional e constituem a natureza divina que está em tudo 

no cosmos.  

 

O padrão vibracional a que pertencem os guardiões é ilimitado, e esses 

desdobramentos frequenciais que atuam nos mais distintos níveis 

umbralinos, juntamente com as condições energéticas precisas para 

depurar as densificações, é a energia primordial da força da vitalidade, 

garra, coragem, estabilidade, decantação e transformação. 

 

Conectar-se a essas frequências é adentrar uma realidade de puro amor 

incondicional e gratidão, acessando aos guardiões que estão mais 

próximos da realidade terrestre 4D (quarta dimensão – altura, largura, 

profundidade e massa). Nós até podemos pedir auxílio a outra hierarquia, 

mas quem virá nos atender será alguma entidade guardiã que pertence 

à essa frequência da hierarquia solicitada. 

 

Então, quanto antes pesquisar, estudar e entender os processos 

frequenciais vibracionais que podemos desdobrar, maior efetividade e 

resultado em sua sustentação energética diária terá. E, com isso, 

possibilitando abrir vórtice para transformações pontuais, seja de limpeza 

energética, como também a elevar níveis conscienciais, formas 

pensamento através de insights, ideias criativas, clareza e sentimentos 

plenos. 
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A forma de conexão é através do desejo do coração, de forma 

sincera, simples, com a intenção amorosa com o plano espiritual, a fim 

de acessar e desdobrar essas frequências vibracionais dos guardiões, 

amparadores e guias. 

 

Aqui abaixo aponto um exemplo de conexão. Caso esteja em uma 

situação em que não possa verbalizar oralmente, apenas mentalize os 

nomes. No entanto, alerto que a forma verbal agregada à intenção do 

coração ampliam a força do impulso.  

 

Faça da forma que sentir e desejar, o exemplo é somente para se ter 

uma ideia de como proceder caso precise:  

  

1 - Pare um minuto, limpe sua mente, levante suas mãos próximas ao 

coração;  

2 - Respire fundo no mínimo 3 vezes;  

3 - Diga: a fonte criadora, a inteligência divina, abrindo conexão aqui e 

agora; 

Conecto e ativo a energia Divina com.... diga o(s) nome(s) do(s) 

guardião(ões) e amparador/es; 

4 - Acesso meu EU Maior - a melhor versão do meu Eu aqui e agora, 

juntamente com Mestres Reiki Usui, Hayashi, Takata, Mãe Kuan Yin, os 

Budas da Nova Era, Xamãs, Ciganos, Egípcios, Deuses, Deusas, 

Sacerdotisas, Devas e Elementais. Conecto aos cinco elementos: terra, 

fogo, água, ar e éter;  

5 - Abro vórtice de limpeza, transformação, ampliando a harmonia, 

equilíbrio, saúde, paz, amor incondicional, força, fé, vitalidade, clareza, 

responsabilidade, ética, verdade, integridade, sabedoria, humildade, e 

gratidão em meu dia. Vibro e emano essas energias à minha família, 

amigos, trabalho e à toda face terrestre e ao cosmos! 

 

 

 

  

 1 – Sustentação Energética 
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Abra seu coração e deixe sua intuição lhe guiar. O nome que vier à sua 

mente é a espiritualidade fazendo a conexão e a força da proteção 

Divina e de seus amparadores 

 

- Coloque as duas mãos no coração e diga: honro, consagro e 

agradeço, e assim é! 

 

É aconselhável fazer a conexão diária no mínimo 2 vezes por dia, ao 

acordar e ao dormir, ou quantas vezes achar necessário, 

principalmente para quem é terapeuta, neste caso podendo ser feita 

de forma reduzida e focando em você.  

  

A conexão e sustentação energética consiste em abrir linha direta com 

a inteligência divina, desdobrada nas frequências dos guardiões e 

amparadores. Este ato diário irá estreitar os laços energéticos da 

harmonia, ampliando sua energia Divina.  

 

É ser conduzido pelo caminho do espírito, se abrindo à fluidez, 

entendendo e sentindo a vida fluir em amor incondicional, proteção, 

abundância e insights, que é a intuição latente de qual caminho ser 

seguido, evitando assim contratempos e saindo da zona de 

manipulação e de desvio do seu propósito Divino.  

 

Cada ser humano possui em torno de 28 guias espirituais, entre 

guardiões e amparadores. São entidades que nos auxiliam na 

experiência humana, gerando uma malha eletromagnética em torno 

de nós, da Terra e do cosmos. Ela permeia tudo e todos, e quando  

tomamos  essa  consciência começamos a desdobrar outras 

realidades e formas de atuar na vida. 

 1 – Sustentação Energética 



Cuidados 

Ponto 2 

 

Por que devemos ampliar e priorizar os cuidados na prática 

vibracional? 

 

Em função do atraso do despertar consciencial da humanidade, há 

um sentir amplificado das energias densas. O próprio eixo da Terra está 

cada dia mais alterado e inclinado, a ressonância Schumann em picos 

fora do comum, ocasionando também mudanças nas percepções do 

tempo, das horas. É uma pressão natural do Éter sobre a Terra, sendo 

que, conforme aumenta o gradiente de luz, aumenta também a 

sombra. Vivemos então em uma realidade dual, binária, onde tudo 

acontece entre o bem e o mal, pois o ser humano ainda não 

aprendeu a se manter neutro, sem julgamentos, trabalhando sua 

consciência através da reforma íntima responsável, ética, coerente e 

íntegra.  

 

 

“ Mata o mal em ti e nada te afetará” 
 

 

Em contrapartida e paralelamente, nossas percepções poderão estar 

potencializadas, logo estaremos muito mais sensíveis pela falta de 

consciência e isso acarreta em vulnerabilidade. Somos emocionais 

com o percentual de 70% a 75% de água no corpo, e quando nos 

identificamos com energias densas não trabalhadas e desarmonizadas, 

há uma sobrecarga no campo energético entrando em ressonância 

energética com ativação de contratos kármicos negativos, 

vampirismos, drenagens, obsessores, laços Aka (emaranhado 

quântico), larvas e miasmas além do mensurável.  
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Listo aqui os cuidados básicos na prática Reiki: 

 

• Atualmente é fator importante fazer uso de limpezas constantes 

com defumação e infusão (lavar o chão) das ervas secas em sua 

casa e local de trabalho energético. Também banhos de ervas, 

sabonetes de ervas, uso de alfazema nas mãos para diminuir o 

contágio energético, terapia floral sublingual e aromatizadores de 

ambientes para fortalecer o campo energético frente às oscilações 

diárias que todo ser humano tem. Somente o uso dos mantras do 

Reiki não surtirá efeito no fortalecimento do campo vibracional. 

 

• Para quem aplica somente em si e não compartilha a energia Reiki 

com terceiros a situação é amena. Os cuidados servem como um 

respaldo frequencial, ampliando o campo energético da pessoa 

em fortalecimento e expansão consciencial. 

  

• Já quem compartilha com terceiros deve fazer uma conexão e 

sustentação energética mais ampla. Além do seu mentor Reiki, 

sugiro que invoque sempre as forças dos Guardiões, Orixás, Xamãs, 

Anjos, Arcanjos, Elohins, Querubins, Serafins, os 72 Nomes de Deus e 

as entidades que sentir necessidade além dessas que citei e 

exemplifico aqui. 

 

• Priorize o envio de Reiki para pessoas conhecidas e que você sabe 

que realmente necessitam. Os envios de forma indiscriminada 

abrem campo para ataques energéticos densos, como no caso de 

grupos de envio de Reiki coletivo, em que as pessoas pedem por 

terceiros sem a consciência da egrégora que está estabelecendo 

e a qual está vinculando-se. 
 

Observação: também poderá usar anil de roupa em um balde com água, para 
limpeza energética.  

 2 – Cuidados  
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Alertas: 

 

• Evite aplicar Reiki no coronário, aplique sobre os olhos, lateral da 

cabeça e nuca. Tocar a coroa é adentrar em um espaço Divino, e 

essa realidade pertence a cada ser. Quando tocamos a coroa, 

sem consciência invadimos um espaço sagrado, interferindo no 

Antakarana¹, Ori² e Odu³, também podendo sujeitar-nos a 

sobrecargas energéticas densas caso a pessoa esteja carregada e 

desarmonizada; 

 
Antakarana¹ - muitas  vezes  visto como um  símbolo  multidimensional,  

é a geração do processo de ativação e desenvolvimento 

do Antakarana através da meditação, elevação consciencial e 

aumento do gradiente energético na forma sutil do indivíduo. Com 

isso geram-se conexões  em pontos específicos na cabeça 

impulsionando a ascensão na verticalidade, ou, como eu digo, papo 

reto com a Essência Divina, ou Eu Superior, Eu Maior, 

etc. O Antakarana é como estender um cabo ou construir uma ponte 

entre três países:  a personalidade, a alma e a Mônada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ori² - palavra da língua yorubá que significa literalmente cabeça, 

refere-se a uma intuição espiritual e destino. Ori é o Orixá pessoal, em 

toda a sua força e grandeza. 

 

Odu³ - também vem da língua yorubá e significa destino. Cada 

homem (ser) possui o seu destino que, mesmo que se assemelhe ao de 

outros, sempre possui alguma particularidade dentro das escolhas 

individuais. Todos temos essas constituições, independente do credo, 

religião e conceitos. 

 

 

 

 2 – Cuidados  

http://crisquadros.com.br/wp-content/uploads/2017/07/constr10.jpg


A importância é o desenvolvimento das nossas atribuições, escolhas e 

ações diárias, pois aquele que não se desenvolver dentro do reto 

pensar, viver e atuar não terá um Ori desenvolvido pela maestria, 

tendo seu campo energético sob influências negativadas e com 

muitos processos obsessivos, cargas densas e distorções pelas ilusões 

do ego não harmonizado e desequilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordo pela Primavera Cósmica analogias de vários autores e linhas 

de conhecimento, e podemos ter algumas chaves arquetípicas de 

conexão com Ori e harmonização de Odu. 

 

Essas chaves são pessoais, cada um desdobra a frequência e a 

energia necessárias para operar em mudanças de padrões e crenças, 

trazendo abertura para transmutações e transformações pessoais 

neste momento de transição planetária cósmica. "Para saber mais, 

confira o nosso Ebook da Primavera Cósmica aqui”.  

 

Acesse o material meditativo da Primavera Cósmica e/ou Construção do Ser Andrógino. 

 

Experimente e sinta em seu coração de acordo com sua verdade e realidade. 
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 2 – Cuidados  

http://www.abreai.com/ebookpcomkara
https://www.youtube.com/watch?v=FHkNUDPQ1vA
https://www.youtube.com/watch?v=1qrAkQ4io-o


 

• Você, Reikiano que tem o hábito frequente dos envios aos grupos 

e cuja vida está com muitos desafios, principalmente no campo 

financeiro, pare imediatamente com o compartilhar. Priorize a 

sua estabilidade energética e harmonia, pois certamente está 

sendo vampirizado e drenado por encontrar-se sem a devida 

sustentação energética para poder suprir o compartilhar de 

forma íntegra e isenta dos ataques das baixas frequências; 

 

• Outro ponto importante é ter consciência que muitas das pessoas 

que estão solicitando o receber energia Reiki podem estar 

envolvidas em processos de magias negras, feitiçarias, bruxarias, 

maldições, obsessões de falanges negativadas e sem saberem 

disso... 

 

A energia Reiki não limpa padrões frequenciais extremamente 

densos, isso é feito através das práticas do Candomblé e da 

Umbanda.  
 

• Fique atento a quem você doa e compartilha energia Reiki. 

Esteja consciente do oculto; 

 

• Para saber se deve compartilhar Reiki ou não, pode usar um 

pêndulo (madeira, metal ou cristal) como instrumento de 

verificação do campo energético da pessoa que solicita, com 

isso poderá ter uma ideia: 

 

 Giro sentido horário – afirmativo - sim 

 Giro sentindo anti-horário – negativo - não 

 

• Sua intuição e seu coração são seu termômetro frequencial, se 

sente incerteza e dúvida, evite o compartilhar de Reiki; 

 

• Só compartilhe Reiki se estiver devidamente preparado, com 

sustentação energética ativa, seguro e harmonizado; 

 

• Em dias de desconforto, oscilações e desarmonia, priorize você, 

seu bem-estar e sua autossuficiência energética, não compartilhe 

Reiki. 
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 2 – Cuidados  
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Revendo alguns pontos importantes: 

 

1 - Compartilhar somente em casos de extrema necessidade, com 

aquelas pessoas que não têm condições de fazerem por si mesmas. 

Antes de atender, ancore-se com a espiritualidade maior, podendo usar 

defumação antes do atendimento, pois isso vai ajudar a limpar a pessoa 

atendida tirando os miasmas e larvas astrais (passe envolta do corpo 

fazendo o contorno, defume pela frente e costas, palmas das mãos e 

palmas dos pés). Essa prática lhe ajudará a ficar menos desvitalizado e a 

contrair menos carga densa. Limpe-se também com a defumação após 

o atendimento, também lavando sempre as mãos em água corrente e 

não esquecendo de usar a alfazema nas suas mãos;  

 

2 - Necessário aplicar energia no chakra umeral (costas, lado esquerdo, 

próximo à escápula) e nos chakras secundários. São eles: ombros, 

cotovelos, pulsos, laterais do abdômen, virilha, coxa, joelhos, meio da 

perna, tornozelos, palma dos pés. Por quê? Nestes pontos há um 

acúmulo de energia inferior e sobrecargas além dos chakras principais;  

 

3 - Reiki é uma energia de amor, mas não seja ingênuo(a) em querer 

fazer pelo outro quando o mesmo pode fazê-lo. A doação de energia 

desnecessária só contribuirá para sua desvitalização e sobrecarga 

energética densa - trabalhe essa consciência;  

 

4 - Auxilie, ampare com uma palavra, com uma intenção harmônica e 

com sugestões elevadas para que o outro encontre o amor por si mesmo 

e consiga expandir sua consciência em transformação e reforma íntima. 

Só ele pode fazer por ele na realidade energética com maior 

pontualidade e eficácia; 

 

5 - Todos temos condições de fazermos por nós mesmos, não há mais 

tempo de transferir responsabilidades; o momento é de ACORDAR para 

realidades além do que nos foi ensinado e de pararmos de repetir 

padrões sem questionamentos;  

 

6 - Quer ajudar as pessoas, o planeta de forma limpa, sem 

contaminação e sobrecarga? Faça meditações, use os mantras que 

possui e envie energia violeta, rosa, verde, azul (a cor que intuir) para a 

malha eletromagnética da Terra, ampliando e distribuindo essa energia 

para sua família, conhecidos doentes, hospitais, asilos, creches, 

orfanatos, presídios, políticos, guerras, caos... Essa é a verdadeira doação 

de AMOR sem carga densa, sem culpa, sem medo.  

 2 – Cuidados  
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Atualizações Energéticas  
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Lamentavelmente há um desgaste vibracional dentro da linha Usui. Isso  

acontece pela sobrecarga energética de egos e de pessoas sem 

consciência que usam a simbologia Reiki de forma distorcida, sem 

valores éticos e responsáveis. Claro que, nesses casos, a energia Rei não 

flui, pois é uma energia da inteligência divina que prevalece, no entanto 

os mantras são materiais em sua simbologia gráfica e com isso gerando 

um desgaste principalmente no CHOKUREI o mantra mais usual.  

 

Logo, ele não está agindo em seu potencial original, ele foi usado 

indevidamente com a carga de poder distorcido pelo ego. Uma forma 

de atualizar o mantra é fazer as linhas Karuna Ki e/ou Seichim, que 

trazem novas versões multidimensionais do Chokurei, que são: Krya, 

CHOKUREI Seichim, CHOKUREI Nove Círculos e CHOKURET. Para as 

pessoas que não querem ou não podem atualizar, sugiro que invertam a 

espiral do CHOKUREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 3 

  

Versão sugerida:  

Comece o CHOKUREI pela 

esquerda e desça abrindo a 

espiral pela esquerda, da mesma 

forma quando começou o 

mantra. Se sentir necessidade de 

dar mais voltas na espiral, faça, 

não há problemas. Sempre 

entoando três vezes. Isso não 

muda. Neste formato há uma 

entrega à inteligência divina, 

sem distorções. 
 

A versão começando o CHOKUREI da 

esquerda, descendo e abrindo a espiral 

pela direita.  
 

Poderá usar a versão original também, experimente ambos e veja o 

que está mais adequado à sua realidade e necessidade. 
 

Atualizações Energéticas 



19 

 3 – Atualizações Energéticas 

  

Observação para Mestres em Reiki: ao fazer a abertura, continue a 

gravar o mantra CHOKUREI em sua forma original. Apenas alerte o 

aluno para essa nova possibilidade de traçado e demais questões da 

prática. Indico também uma atualização energética da inicialização 

Reiki pelo frontal e cardíaco, ou somente cardíaco. Para informações 

completas, entre em contato, assim eu indico como proceder de 

forma cuidadosa e responsável. 

 

Ressalto que estamos no século XXI e precisamos de adequações e 

atualizações de forma objetiva e pontual. Em tempos de 

Mestre Usui, Hayashi e Takata, a realidade era outra, um outro tempo, 

outro momento, em que o gradiente energético do caos e da 

densidade era muito inferior ao que atualmente se apresenta. Além 

disso, o tempo de estudo das técnicas e práticas eram de muitos anos, 

com no mínimo 10 anos de aprofundamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAIKOMYO - Serve também como 

vórtice de limpeza, além de toda 

atuação profunda que ele 

impulsiona. É o símbolo do Mestre de 

Jornada, trabalha a vitalidade, a 

força pela harmonia plena e, 

atuando nesse contexto, traz 

empoderamento pessoal e maestria 

divina. 
 

SEIHEKI - Não é aconselhável usar este 

mantra sozinho. Sempre que traçar e 

entoar, ou somente entoar, agregue outro 

mantra. Por ter o arquétipo de Dragão, a 

carranca, ele traz à tona a sombra na 

potencialidade. A pessoa, estando 

desarmonizada, vai refletir em muitos 

desconfortos emocionais e mentais 

(limpeza acentuada), sobrecarregando a 

jornada com dor desnecessária. Atenue 

com outro mantra agregado, o que 

facilitará a limpeza energética.   
 



Frequência Vibracional por uma visão quântica 

 

Tudo é energia, somos seres vibracionais, cada vibração equivale a um 

sentimento e, no mundo “vibracional”, existem padrões de vibrações, a 

positiva, a negativa e a neutra. Os sentimentos fazem emanar uma 

determinada vibração conforme nosso grau consciencial: 

 

Pensamentos 

Todo pensamento emite uma frequência para o Universo e essa 

frequência retorna para a origem, no caso, você! Então se tem 

pensamentos negativos, de desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai 

voltar para você. Por isso é tão importante que você cuide da qualidade 

dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos harmoniosos. 

 

Fala 

Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua 

frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada é 

fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos 

outros. Então evite fazer dramas e se vitimizar.  

Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida! 

 

Ambiente 

Seja na sua casa ou no seu trabalho, se você passa grande parte do 

tempo num ambiente desorganizado, sujo e feio, isso também afetará a 

sua frequência. Melhore o que está a sua volta, organize e limpe o seu 

ambiente. Mostre ao Universo que você está apto a receber muito mais. 

Cuide do que você já tem! 
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Músicas 

Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de 

morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que 

você vibra e experimenta. Preste atenção na letra das músicas que 

você escuta, elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. 

E lembre-se: você atrai para sua vida exatamente aquilo que você vibra. 

 

Atenção - foco 

Quando você assiste a programas que abordam desgraças, mortes, 

traições, etc, seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera 

toda uma química no seu corpo fazendo com que sua frequência 

vibracional seja afetada. Assista a coisas que te façam bem e te ajudem 

a vibrar numa frequência mais elevada. 

 

Companhias 

As pessoas que estão a volta influenciam diretamente na nossa 

frequência vibracional. Se estamos ao lado de pessoas alegres e 

determinadas, também entraremos nessa vibração, agora, se estamos 

cercados de pessoas que reclamam em demasiado, maledicentes e 

pessimistas, estas podem estar diminuindo a nossa frequência e,  

como consequência, impedindo-nos de fazer a lei da atração  

funcionar a nosso favor. 

 

Gratidão, responsabilidade, ética, verdade, coerência e integridade 

Com estes valores trabalhados, você terá a sua frequência vibracional 

potencializada e um ganho energético amplo com o plus da 

sustentação energética fortalecida. Flua com as experiências que você 

já vivenciou, estes valores abrem ressonância, sincronicidade e plenitude 

na vida. A rendição é o caminho da expansão na verticalidade! 
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https://www.facebook.com/mamonte30/photos/a.1529750137330323/2157444511227546/?type=3&eid=ARDJ1CaLdvRXWTbmnFTwy-nnVrhMh_nusFbDNx_nbzKcTwgkSnQjur6dbOekAbR5BE3vlHjhBOSP2iR-&__xts__[0]=68.ARDD6v9uTeXjcHWXir4VjEDIcZlCPydf22fBx5-5Exqh0qcmzodAmZerV-V802eDqRWbvo6LzF3kxjb3vMq3lqnvNHiIpH_6GPFeRFRVAJba7xL5s63k-yfrVEPTO3avSDaF9dcsTSb_lAxSq5iOkcZxrn7FJ9GRbPIGeyN6MNmdy4gvGe9zJ8eX8AR3dWx8RnheNdT-nD60cVarFilzJBwkDfP7IylJiixDiz5BJ59yhLahVOKJgmFYeRnW_du55cG0pu8a6pOqGnL8CSqFG53AUdk-eho_k0bFu1sc_rb0CQ2a4StVDdB09dAMf4QaJdiJA2m_F60zRrnyEcS3dB5iSkluWwBkc0jpfKfIfILsDj5T3pfafkpdDi8&__tn__=EEHH-R
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CONHEÇA MEU TRABALHO 
  

Acompanhe meu trabalho no site e nas redes sociais. 

Basta clicar nos ícones abaixo. 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre as linhas terapêuticas 

abordadas por mim, ficarei feliz em auxiliar! Entre em 

contato pelo email espacoomkara@gmail.com, ou pelo 

ícone do WhatsApp abaixo. 

 

Siga nossas redes e acompanhe as informações, cursos, 

terapias e promoções. 

 

Veja também aqui os depoimentos dos clientes do espaço 

omkara. 

 

 

 

 

 

Expanda sua consciência, conhecimento e energia. 

 
 

Fale Conosco 
Entre em contato e obtenha  

mais informações. Será uma grata alegria! 
 

mailto:espacoomkara@gmail.com
mailto:espacoomkara@gmail.com
mailto:espacoomkara@gmail.com
http://www.espacoomkara.com.br/
https://www.instagram.com/espacoomkara/
https://www.facebook.com/espacoomkara
https://www.youtube.com/channel/UCu2LlyD3IvHKCnq9nffYgdQ
https://br.linkedin.com/in/espa%C3%A7o-o-783888174
https://twitter.com/espacoomkara
https://espacoomkara.tumblr.com/
https://www.espacoomkara.com.br/
https://whats.link/omkara


MATERIAL COMPLEMENTAR 
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Para ampliar suas técnicas, indico o material complementar que está 

disponível para download gratuitamente no nosso site. 

 

Dessa forma você pode deslumbrar a atuação energética dos demais 

sistemas que abordo e entender os desdobramentos frequenciais que pode 

atingir, mesmo não sendo inicializado nessas linhas. 

 

Você pode conectar-se visualmente e entoar os mantras de transformação 

e obter em torno de 40% da carga frequencial dos símbolos sagrados. Para 

os obter 100% de atuação vibracional, somente pela abertura energética 

em cada sistema, que são: 

 

Karuna Ki – Puro Amor Incondicional por Kuan Yin; 

 

Seichim – Reiki Multidimensional Egípcio; 

 

Spins – Reiki Integrado nos Sistemas Usui, Karuna Ki, Seichim, Mudras e Extra 

Seichim – Uma conexão profunda com a Essência Divina; 

 

Mudras – Aqui não há inicialização, você pode agregá-los à sua prática Reiki 

e potencializar sua energia pessoal! 

 

Para download gratuito de todas as linhas citadas – CLIQUE AQUI. 

https://www.espacoomkara.com.br/
https://www.espacoomkara.com.br/
https://www.espacoomkara.com.br/
https://www.espacoomkara.com.br/


MENSAGEM 
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Espero que este ebook auxilie você na sua trajetória Reiki, assim 

como também em seu dia a dia. 

 

 

Estude, pesquise, informe-se, persista e siga o seu coração. Com 

disciplina, dedicação e foco você terá gratas surpresas e 

excelentes resultados! 

  

  

Agradeço a confiança e interesse por este material. Conte com 

meu apoio, além das inicializações nos Sistemas variados de 

Reiki eu disponibilizo atualizações energéticas e com isso poderá 

impulsionar maior expansão no seu processo pessoal. 

  

 

Meu desejo sincero de uma vida plena de alegrias, realizações, 

e sucesso nos teus sonhos e desejos. 

 

 

Om Divino Om 

 

Gratidão e paz plena, 

 

Darling Menezes 

Facilitadora Energética e Reiki Master 

CRTH BR e Internacional 1187 

 

  


