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Resumo do Seichim 
 
 

 

Esse é um método de cura e acesso às energias 

cósmicas radiantes, antigo na cultura egípcia e 

redescoberto por Patrick Zeigler, Mestre que nessa 

época integrava as forças de paz das nações unidas.   
Tendo viajado à terra das pirâmides e dos faraós, 

berço de cultura e magia, recebeu orientação 

cósmica de permanecer à noite na Câmara Real, na 

Grande Pirâmide. Ali se escondeu e conseguiu 

pernoitar, passando a noite em meditação. A partir 

de certo momento de meditação, começou a sentir, 

de forma crescente, vibrações vindas das outras 

câmaras.   
Essas vibrações de energia foram se juntando, e deslocando-se em sua 

direção, vindo como um vórtice de luz que penetrou em seu corpo etérico por 

seu chacra cardíaco, curando-o e transformando-o num curador. 
 

Embora não entendesse como, a partir dessa iniciação, quando adoecia, 

bastava que colocasse suas mãos na área do seu coração – chacra cardíaco 

– para sentir a entrada da energia por esse chacra, sua vibração, curando-se. 

Voltou aos EUA e aí aprendeu o Reiki Usui Tradicional, níveis 1, 2 e 3, mas não 

concordava com seus altos custos na época. 
 

Para se orientar melhor, procurou os serviços de uma senhora chamada 

Christine Gerber, que canalizava uma entidade que havia vivido na Índia, 

chamada Marat, que explicou a Patrick que o que ele aplicava em seus 

tratamentos não era Reiki e sim Seichim. Ele lembrava que o vórtice de luz 

representava o padrão de energia do Seichim, um sinal da energia do infinito. 

A partir daí, Patrick passou a usar em todas as sintonizações e tratamentos esse 

símbolo. Patrick sintonizou Tom Seaman que durante 12 anos viajou pelos EUA 

sintonizando pessoas nessa energia. Segundo alguns alunos sintonizados, essa 

era uma energia de uma qualidade diferente, forte, suave, potencializadora e 

harmonizante, de muita paz e amor incondicional. 
 

 “Receber novos símbolos é muito comum no Seichim, pois o sintonizado nessa 

antiga arte fica sintonizado numa corrente de geometria sagrada”. Hoje, 

aqueles sintonizados nessa energia e no Reiki, declaram-se transbordantes de 

amor universal, sem carências e complexos. Muitos descobrem seus próprios 

símbolos, sua geometria, seu equilíbrio. Passam a trabalhar com esses símbolos, 

traçados especialmente para eles, conseguindo rápidos e potentes resultados 

em seus objetivos de felicidade, realização e saúde. Também ajudam a ter 

uma canalização mais clara com as entidades cósmicas e a um contato mais 

direto com nosso Eu Superior e com a criança interior. 
 

No Seichim, existem muitos símbolos, os básicos, colocados nas sintonizações e 

aqueles que você canaliza, que lhes são enviados e desenhados em medidas 

específicas no Cosmos, considerando várias particularidades suas como por 

exemplo, a configuração astrólogica no momento de seu nascimento e seus 

registros akáshicos.    
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Sekhem – Seichim – Reiki: O que é? 
 

 

Sekhem é uma palavra egípcia que significa “poder” ou “energia cósmica”, 

equivalendo a prana, chi, ki, ou seja, a energia presente em todos os pontos do 

Universo, a energia da vida que nos circunda e penetra. 
 

Seichim (pronuncia-se “Seiquim”) é a designação para a energia viva de luz de 

um antigo sistema de energização egípcio. Reiki e Seichim são sistemas isolados 

de energização que podem ser aplicados em conjunto ou separadamente. 

 
 

Sekhem Seichim Reiki (SSR)  

 

É um conjunto que integra o uso dessas energias multidimensionais em sistema 

único para o equilíbrio e harmonia dos corpos físico, emocional, mental e 

espiritual, expandindo a capacidade de captar mais energia de luz e amor e 

aumentar a energia vital. 
 

A alta frequência vibratória dessa energia de luz e som ajuda que nossos 

recursos de captação de energia vital e produção de imunidade sejam 

ativados para o tratamento energético de estados agudos e crônicos de 

ansiedade, fadiga, depressão, estresse e outros sintomas de desequilíbrio 

energético. SSR entende que as condições encontradas em um nível de nosso 

sistema energético pessoal têm sua correspondência em outros níveis, como 

por exemplo, uma dor física pode ter componentes emocionais, mentais ou 

espirituais. Alguns de seus aspectos podem ter suas causas em vários níveis, 

como profundos blocos de energia densa que impedem a circulação da 

energia vital, originando a perda da saúde, da alegria de viver, da 

capacidade de amar, da vitalidade, da claridade mental, do estabelecimento 

de relacionamentos gratificantes, entre outros prejuízos. 
 

O processo de energização SSR cresce e o receptor experimenta a 

oportunidade de um novo começo e um renascimento junto com o 

entendimento, a disposição e os meios para entrar em contato direto com o 

todo do universo. Outros benefícios citados por pessoas iniciadas em SSR é um 

aumento nos níveis de profundidade de relaxamento, redução do estresse, 

maior clareza e atividade mental, paz, estabilidade emocional e o aumento 

significativo da autoestima. SSR também ajuda a encontrar a missão da alma, 

aumentar sua comunicação com seus espíritos guias, anjos, mestres 

ascensionados, bem como com a fonte do amor. Seus efeitos são cumulativos, 

e trabalham sessão a sessão, reconstruindo o receptor da energia da vida mo-

mento a momento. 
 

SSR é um sistema que equilibra o espectro total de frequências de energias 

eletro-magnéticas encontradas na fonte interior de amor e cura. Cada um dos 

três sistemas isolados (Sekhem – Seichim - Reiki) possui determinadas qualidades 

de energia que, combinadas com as qualidades de energias canalizadas pelos 

outros 2 sistemas, produz um sistema único. 
 

 

O Reiki Usui aterra e ancora a energia universal nos corpos físico e sutil, 

harmonizando-nos com o céu e a terra. Também auxilia a abrir os portais que 

nos ligam a nosso Eu Superior. Karuna Ki envolve em puro amor incondicional, 
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trazendo a tona o que estava em seu íntimo e profundo arraigado em 

limitações e negações. Seichim dissolve as barreiras encontradas no caminho 

da energia Reiki para a ligação com o Eu Superior ativando e fortalecendo 

nosso corpo de luz, ativando a conexão com nossos guias, mestres 

ascencionados, anjos, e com a fonte do Amor Universal. 

Quando as energias do céu e da terra se juntam em uma espiral, tornando-se 

única com o coração Sekhem equilibra e funde os corpos físico e sutis, 

unificando as polaridades, tornando-nos unos. O chacra do coração abre e 

cresce, trazendo uma forte chama dourada, azul e branca, representativa da 

consciência de Cristo e da presença do Eu Sou. SSR é a trindade que unifica os 

opostos acabando com a dualidade. 
 

A expansão do amor universal unifica, utilizando todas as energias do SSR, 

acabando com toda a separação ou dualidade com o criador, não havendo 

mais céu e terra, masculino e feminino, trevas e luz, amor e ódio. Essa é a real 

natureza da energia Sekhem – unidade, paz, harmonia e unificação. É o estado 

de Luz da consciência, saúde e felicidade no qual desejamos viver. 
 

No estágio atual de evolução da humanidade um grande número de pessoas 

não consegue manipular uma quantidade maior de energia sem causar 

tensões nos circuitos do sistema de energia humana. Por isso, as frequências 

eletromagnéticas de Sekhem ajustam-se, baixando suas voltagens para 

encontrar-nos onde estivermos. Aí, as frequências vibracionais da energia Reiki 

abrem nossos canais, permitindo à energia Seichim a abertura e a conexão 

com nossa real natureza divina, e as vibrações do Amor Universal. 
 

Sob o direcionamento dado por nosso Eu Superior, as energias SSR fluem em 

alta frequência, mas suavemente, facilitando o fortalecimento, a integração, o 

balanceamento e a integração em todos os níveis vibracionais. Outro 

acontecimento desse processo é a abertura e crescimento da luz central da 

coluna ligando-nos a fonte do amor universal, fazendo com que a energia SSR 

acesse a memória celular de nosso corpo físico e da terra. Os corpos físico e 

áurico começam a sentir o fortalecimento, a energia criada nos envolve 

criando um campo vibracional que nos permite cada vez mais receber energia 

da vida sem abalar nossa estrutura energética. Esse pro-cesso nos prepara para 

que nosso Eu Superior desça e viva em nosso corpo físico. Nosso Eu Superior é a 

parte de nossa consciência que vive no plano do amor e da sabedoria 

universal. Assim, a energia SSR permite que a nossa estrutura energética se torne 

sintonizada com o chacra do coração. 
 

Uma sessão SSR pode ser feita fisicamente ou à distância. As vibrações 

eletromagnéticas da energia SSR são transferidas através das mãos do 

canalizador diretamente sobre o corpo físico do receptor. O Terapeuta é o 

canal da energia SSR recebendo-a e transferindo para os corpos físico e áurico 

do receptor. O Terapeuta usa um ou mais símbolos SSR, dessa maneira 

fortalecendo e direcionando, conforme a necessidade, a alta frequência 

vibracional da energia SSR. 
 

Trabalha em parceria com seu Eu Superior, Guias, Anjos, Mestres 

Ascensionados, bem como com a fonte do Amor Universal. A quantidade de 

Energia recebida é a que mais atenda as suas necessidades no momento. 
 

Não há pré-requisitos para se fazer o Curso de SSR, sendo disponível a todos 

que desejam ter acesso às energias deste sistema de cura egípcio.   
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Símbolos Seichim Reiki 

 

 

CHO KU REI – Tradicional Estilo Sistema USUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

O Cho Ku Rei é o mesmo usado no Sistema Usui, assim como os outros Símbolos 

Usui usados nas Primeiras Três Facções Seichim. Embora os Símbolos de Reiki 

sejam usados para as facetas 1, 2 e 3, estas NÃO são sintonizações de Reiki. 

Dentro do contexto da sintonização Seichim, existem várias diferenças sutis. 

Primeiro, o símbolo do infinito é usado antes 

  

a sintonização. A intenção das sintonizações é realizar as sintonizações de 

Seichim, a conexão com a energia não é o Reiki. Todos os Símbolos Seichim são 

colocados na coroa para qualquer sintonia de nível. O Cho Ku Rei é o símbolo 

do poder no sistema Reiki. Este símbolo representa uma manifestação espiral de 

energia e uma conexão com a fonte. Isso nos abre para a energia da fonte. 

Lembre-se de que toda a energia, seja Reiki ou Seichim, vem da única fonte. O 

Cho Ku Rei e o símbolo do Infinito (abaixo) são métodos rápidos e convenientes 

de conexão com a Fonte Seichim, mas também úteis na limpeza de espaços 

(salas, etc.) e na cura. 

Para limpar uma sala, desenhe-a nos cantos de uma sala com a intenção de 

ser limpa. Desenhe em objetos em seu ambiente, pretendendo que eles sejam 

purificados e operem para o seu bem maior. Desenhe em objetos e envie 

Seichim para eles para fortalecê-los com Seichim. 

 

 

 

SEI HE KI – SEICHIM  
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Circundando o Sei He Ki (SHK) do Reiki Usui com um quadrado de setas que se 

movem faz com que possa ser usado com um efeito calmante sobre outra 

pessoa ou sobre si mesmo. 
 
A caixa e o círculo usados juntos com Sei He Ki espalham energia e criam uma 

corrente que ajuda a conter e centralizar a pessoa. 
 
A caixa traz um efeito aterramento. O círculo acalma e relaxa. Esse 

procedimento pode ser usado para proteção pessoal, bem como para dar 

segurança a uma casa ou a um objeto como um carro. 
 
Também reprograma e libera padrões físicos, mentais e espirituais encontrados 

na memória celular. 
 
 
 
 
 
 
HON SHA ZE SHO NEN - SEICHIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O símbolo de Cura à Distância é chamado de Hon Sha Ze Sho Nen. Este 

símbolo nos permite enviar energias curativas para outras pessoas à distância. 

Isso pode ser usado para enviar Reiki do outro lado da rua ou para outras 

partes do mundo. Pode ser usado quando se trata de Reiki, a cura seria 

inapropriada (com um paciente queimado ou alguém com problemas de 

abuso sexual). Nestes casos, o Reiki pode ser enviado distantemente do outro 

lado da sala. Tais usos da linha de visão do símbolo distante são chamados de 

"irradiação". O Hon Sha Ze Sho Nen é composto por cinco elementos distintos. 

Significa "sem passado, sem presente, sem futuro". Na cura a distância, a 

energia Reiki pode ser enviada a milhares de quilômetros de distância, ou 

através de uma sala. Com a cura à distância, não há "passado, nem presente 

nem futuro". Toda hora é agora! Algumas pessoas acreditam que este símbolo 

lhes permite enviar para o passado ou futuro. Eu acredito que isto é um 

entendimento errado do significado deste símbolo. Seu significado é "todo o 

tempo é agora". O passado não existe. Aconteceu. Não pode ser desfeito. Só 

existe quando nos lembramos e recriamos para nós mesmos aquele passado. 



7 
 

Recriar o passado significa que nós, através da nossa compreensão e crenças 

atuais, olhamos para o que aconteceu e com a nossa energia, trazemos vida 

para nós mesmos. Quando sentimos raiva de eventos passados, estamos 

recriando essa raiva. Não revivendo a raiva, mas recriando para nós mesmos. 

Essa é uma das maneiras pelas quais as pessoas não se curam. Pode ser que 

eles não estejam prontos para liberar essa dor, raiva, ressentimentos, mágoas. 

Quando enviamos o reiki para o "passado", estamos nos curando no agora, 

curando aquela parte de nós que recria continuamente esse passado. Da 

mesma forma, 

não há futuro. Podemos criar o futuro, na verdade uma multidão deles com 

imaginação, desejo e desejo. Podemos investir energia nesse futuro e até 

mesmo sentir respostas emocionais a esse futuro. Ao fazê-lo, condicionamos a 

nós mesmos e a nossas reações e limitamos nossa capacidade de estar neste 

"agora" e sermos espontâneos e genuínos. 

 

 

DAI KOO MYO – SEICHIM 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Esse Dai Koo Myo traz a cor azul elétrica, a mesma que Patrick experienciou na 

Grande Pirâmide. Esse símbolo abre a coluna central até o chakra cardíaco, e 

segue através de vários níveis dimensionais até a fonte do Amor Universal. Abre 

os chacras e o canal central, trazendo o perfeito balanceamento. Também 

traz respostas a perguntas como quem Eu Sou e qual o meu projeto divino. DKM 

Usui abre o caminho através da natureza divina de cada um para DKM-Seichim 

trabalhar.  
 
 
 

 

SHINING EVERLASTING FLOWER OF ENLIGHTENMENT - A Flor de Luz que Brilha para Sempre 

 
 

Pode ser traduzido como o “A Flor de Luz que Brilha para Sempre”. Símbolo 

multi-dimensional canalizado por Phoenix e Tom Seaman. Tom o chamou de 

Mayoora, que era o som que ouvia quando invocava o símbolo. Na versão de 

Tom, não eram incluídos os 2 Choku Rets. 
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Ele eleva o centro de energia do coração, ativa e aterra a consciência de 

Cristo nos corpos físico e sutis, abrindo a pessoa para aceitar o Amor Universal 

em sua vida. Dissolve bloqueios que impedem o centro do coração de viver no 

Amor Universal, dando poder à pessoa para receber e manifestá-lo e os 

desejos profundos de seu coração. Também ajuda a pessoa a acessar sua luz 

azul em sua alma e conhecer seu projeto de vida. Ajuda a transformar crises 

internas em lições significativas e acelera o processo de obter prosperidade, 

saúde e relacionamentos íntimos satisfatórios. A vida começa a desdobrar-se 

tão rápido quanto a pessoa é capaz de acompanhar. 
 
Veja como desenhá-lo: 
 
1- Com sua mão dominante, desenhe “A” começando do centro e circundando no sentido 

horário; 
 
2- Desenhe as pétalas com ambas as mãos, da maior para a menor ou da menor para a maior; 
 
3-  Desenhe dois Choku Rets, um à esquerda e outro à direita, acima das pétalas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SHINING EVERLASTING LIVING WATERS OF RA - Brilhando Eternamente e Vivendo nas Águas 

de Rá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Esse símbolo multidimensional traz consigo dois elementos de fogo (evocados 

por Rá, o deus egípcio do sol) e água. Apesar de entrarem em conflito, o fogo 

e a água são necessários a vida para gerar calor e umidade. Segundo alguns 

estudiosos, o fogo e a água representam os dois grandes princípios do Universo 

(ativo e passivo), incluindo o céu-pai e a terra-mãe. Este símbolo é usado para 

a unificação dos corpos energéticos e chacras, elevação da consciência e 

para o aumento áurico.  
 
 
 
SHINING EVERLASTING LIVING FACETS OF ETERNAL COMPASSIONATE WISDOM 

AND HEALING - O Brilho Eterno da Vida Face a Eterna Compaixão, Sabedoria e Cura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse é o símbolo de Mestre Seichim, como originariamente foi desenhado. 
 
É a chave universal porque contém em si toda a energia e o poder de todos os 

símbolos Seichim. Recebendo esse símbolo, a pessoa está aberta ao 

entendimento e uso de todos os símbolos que trabalham a energia Seichim. 
 
Hoje ele pode ser encontrado entalhado nas igrejas e gravado em pedras. As 

três pernas e braços do símbolo são curvadas, irradiando energia para fora do 

centro e representando a trindade de ciclos de nascimento, morte e 

renascimento. É a trindade Ísis, Osíris e Hórus. Ele corrige a rotação dos chacras, 

traz luz central para a coluna, quebra e dissolve bloqueios. 
 
usado para a reprogramação celular, para leitura e transcodificação de 

mensagens guardadas na memória celular, para ativar linguagens de luz e 

códigos, mantras e outros símbolos sagrados, bem como para limpar, trabalhar, 

programar cristais e pedras.  
 
Auxilia a liberar karma, trazendo – aterrando altas frequências vibracionais e 

trazendo-o para a luz, traz a iluminação. Faz com que a pessoa possa viver 

todo o tempo na energia Seichim. Através desse símbolo podemos acessar 

várias outras frequências dimensionais, incluindo outros sistemas de cura. Traz à 

pessoa alterados estados de consciência e a aterra. Faz com que a pessoa 

viva acessando dimensões paralelas e mantenha-se aterrado. 
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 LIGHTNING BOLT  

 

  
 
 
Símbolo usado nas Iniciações e também para deslocar grandes e fortes 

bloqueios de energia. 
 
Ajuda na abertura do canal central e dos chacras, fazendo uma limpeza ao 

nível energético ao qual foi enviado (físico, astral, mental ou espiritualmente). 
 
Faz cortes energéticos em relações mal resolvidas, cortando laços etéricos. 
 
Também ajuda a separar a aura do receptor e do terapeuta no fim de uma 

aplicação de Seichim Reiki.  
 
 
 
 

INFINITO 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo é o número 8 posicionado horizontalmente denota a ideia de 

infinitamente grande ou infinito, referindo-se a distâncias ou números. Às vezes, 

o conceito de infinito nos sistemas matemáticos é expresso pelo signo. No que 

diz respeito ao tempo, o símbolo mais comum é a cobra mordendo sua própria 

cauda, e/ou o círculo vazio, o infinito do tempo - eternidade, entrar no estado 

de perfeição atemporal, concentre-se no amor universal da Fonte Única. Você 

vai sentir isso especialmente no Chakra do Coração. 
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ANGEL WINGS  - ASAS DE ANJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

símbolo asas de anjo é a realização do potencial. Pode ser usado em tudo. 

Meditar com isso ajuda a desbloquear o potencial, nos libertando para fazer 

mudanças e crescer. O objetivo de Seichim é se conectar totalmente ao 

universo. Asas de anjo nos ajuda a ver nossa natureza espiritual em relação a 

todas as coisas. O símbolo tem duas espirais movendo-se para cada lado. O 

símbolo representa equilíbrio, mas também energia em movimento no padrão 

sugerido pelas espirais. Angel Wings é usado em sintonizações e tratamentos 

para "selar" a energia. A sensação deste símbolo é notável, e tem uma 

sensação leve e amorosa e uma espiral pesada de uma só vez. Ao usar Angel 

Wings em tratamentos, primeiro inicie o tratamento. Em seguida, use os símbolos 

apropriados e, em seguida, o AngelWings para trabalhar nos bloqueios e 

ajudar os outros (ou perceber o potencial). É um bom símbolo para usar após a 

digitalização para ajudar a desmembrar áreas problemáticas e selar a energia 

de cura. Use AngelWings no final do tratamento para selar a cura. 

 

 

 

MALE FEMALE BALANCE - BALANÇO MASCULINO E FEMININO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo na criação busca equilíbrio. Na mitologia chinesa diz-se que do Tao veio o 

Yin e o Yang, e do Yin e Yang vieram as 10.000 coisas (ou seja, toda a criação). 

Yin e Yang representam equilíbrio, mas algo mais. Tudo contém em si a 

essência do seu oposto. Este símbolo representa o equilíbrio. O símbolo é como 

uma flor, com dois corações de cada lado. Tudo é dualidade. O símbolo 

expressa uma unificação das partes de nós mesmos que são de natureza dual. 

Este símbolo representa e é usado para equilibrar as energias Masculinas e 
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Femininas em uma pessoa. Carl Gustov Jung, o eminente psicólogo, discutiu 

longamente o "anima" e o "animus", os aspectos masculino e feminino de todos 

os seres. Ao trazê-los ao equilíbrio, a pessoa sente uma sensação de totalidade, 

unidade e conclusão. O Yin e o Yang expressam essa dualidade e a ideia de 

que mesmo um oposto polar contém parte da essência de seu oposto. Alguns 

de nós são muito yin e outros também yang, masculinos ou femininos demais.  

Embora o símbolo seja chamado de "equilíbrio homem-mulher", refere-se a 

todas as dualidades que somos e experimentamos. Com equilíbrio vem a 

integração emocional. Esta é uma aceitação das diversas partes de quem 

somos. O que também vem é a liberdade. Nós nos libertamos dos 

condicionamentos e modos padronizados de agir que estão fora de equilíbrio. 

Deste modo, reagimos por amor em situações, não reagimos a um 

condicionamento pré-programado que está desequilibrado. A meditação com 

o símbolo ajuda a aumentar a consciência e a ação. Usar o símbolo na cura é 

como usar qualquer outro símbolo. Boas áreas para tratar são o coração, o 

cérebro ou qualquer área que, intuitivamente, você acha que ajudará. Usando 

este aspecto da energia ajuda a trazer equilíbrio para eles. 

 

 

High/Low/God - Alto / Baixo / Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo é usado para Alinhar os Eus superiores, inferiores e Divinos de um 

indivíduo, para que todos trabalhem juntos para o bem maior do indivíduo. 

Note que o alinhamento reflete uma trindade, ou estrutura tripartida que é tão 

comum na maioria dos sistemas espirituais. O alinhamento é verticle. Ela flui do 

Infinito, através de nós e para a terra. Nós nos tornamos o infinito à medida que 

os diferentes aspectos de nossa natureza são colocados em alinhamento. O 

símbolo é chamado de símbolo "Alto / Baixo / Deus". Representa este fluxo de 

energia do divino, através de nossos "eus". O eu "alto", ou "eu superior", é 

frequentemente visto como a alma. É o nosso nível mais elevado de ser e mais 

próximo do divino. O eu "baixo" é o ego. Está sob nosso controle consciente e é 

responsável por fazer as escolhas que fazemos na vida. O ego é um amálgama 

de todas as nossas experiências, crenças, condicionamentos e, como tal, 
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muitas vezes se afastou da ordem divina e da ordem da alma. Ficamos presos 

em nossas crenças e condicionamentos que nos impedem de ver a realidade 

como ela é e se distancia cada vez mais da ordem divina. Essa ordem é o que 

os taoístas chamam de Tao ou "o caminho". Nós temos diferentes aspectos de 

nós mesmos. Nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Este 

símbolo nos ajuda a limpar e deixar ir as coisas que nos impedem de ver as 

coisas são, não como queremos que sejam. Quando estamos em alinhamento 

com a ordem divina, experimentamos harmonia em nossas vidas. Esta faceta é 

considerada uma limpeza muito importante e pode trazer grandes mudanças 

na vida de alguém. Deixar ir de condicionamentos nunca é fácil e a limpeza 

pode ser difícil para alguns. Não é um processo avassalador, mas trará à tona 

ideias e condicionamentos que você precisa abordar à medida que se 

aproxima do plano e da missão da sua vida. 

 

 

EEEF TCHAY - VISÃO ETERNA SEM FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Símbolo Eeef Tchay é usado para abrir o terceiro Olho e dar uma Visão 

Interna Infinita. Ele permite que você veja através dos véus da ilusão e veja as 

coisas como elas realmente são. Também é usado para melhorar a visão 

psíquica. Este símbolo representa o olho de Horus. É o despertar e a abertura do 

terceiro olho e a consciência do terceiro olho. Algumas escolas ensinam que o 

terceiro olho (ou pituatário) realmente incha e rompe qualquer calcificação ou 

cobertura quando está totalmente aberto e funcionando. Com o Eeef Tchay, 

somos capazes de ver o que precisa ser curado. Isso não é necessariamente 

com os olhos, mas com o terceiro olho. No Reiki Ryoho essa habilidade é 

chamada de "Reiji. Também encontramos nosso discernimento, a capacidade 

de saber espiritualmente aumenta 
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ANKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo da Vida Eterna Símbolo da Vida Eterna. Os deuses são vistos 

frequentemente segurando um Ankh nos lábios de alguém e isso é considerado 

uma oferenda de "O Sopro da Vida". 

 

SOL  

 

 

 

 

 

 

Símbolo de Deus / Vida do Universo e Energia de Criação Representa também 

Regeneração, Revitalização, Crescimento e Abundância. 

 

 

 

 

Mensagem: 

 

Deixo o meu desejo sincero que este conjunto de símbolos sagrados auxiliem 

você em seu despertar e expansão consciencial, trazendo a tona a mais plena 

harmonia, paz, amor, celebração e sentimento sincero de entendimento do 

seu processo íntimo e profundo de transformação, deixando prevalecer seu 

amor própio, a benevolência em suas experiências e com isso ascender tua 

chama Crística. 

 

Minha gratidão e carinho pela confiança de estarmos juntos nessa expansão! 

 

Com amor, 

 

Darling 


