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Prefácio

Escrevi e estou publicado carinhosamente
este E-book para que as pessoas possam ter
uma visão geral sobre o que seja o Reiki e sua
dimensão ilimitada.
No capítulo “Com o Reiki, os milagres
acontecem”
cito
alguns
dos
inúmeros
depoimentos que eu recebo diariamente de
meus alunos sobre suas atuações de sucesso
com o Reiki.
Na parte do livro intitulada “O que se
realiza com o Reiki”, procurei mostrar, de
forma bem resumida, algumas das inúmeras
possibilidades que o Reiki oferece aos reikianos.
No capítulo “O Reiki transforma”, falo
sobre a transformação que o Reiki gera no
reikiano, situação positiva que se inicia desde
quando a pessoa se inscreve em cursos de
Reiki.
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Em “Pesquisas científicas sobre o
Reiki”, apresento visão panorâmica sobre as
pesquisas e matérias publicadas sobre a
qualidade do Reiki e de como importantes
pesquisadores estão testando a eficiência o
Reiki.
Em linhas gerais, comento no capítulo
“Como se tornar reikiano”, que não basta
estudar os conteúdos sobre o Reiki, já que para
ser reikiano há imperiosa necessidade de ser a
pessoa sintonizada por um mestre de Reiki.
Em “Cursos do Reiki” falo de como é
fácil (além de barato) as pessoas se tornarem
reikianas atualmente, propiciado pelos cursos à
distância, quando a pessoa pode ser tornar
reikiana residindo em qualquer cidade, ainda
que more fora do Brasil, tal como tem
acontecido com os meus alunos que participam
dos cursos e são sintonizados à distância,
residindo em qualquer região do Brasil e,
também, em vários países.
Espero que você, prezado leitor, reikiano
ou (ainda) não, goste do livro e que ele seja
positivo em sua vida, considerando o meu
desejo de despertar para a realidade de que
você pode interferir positivamente em sua vida,
Moacir Sader
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em todos os sentidos. O Reiki lhe propicia
inúmeras e eficientes ferramentas para essa
atuação qualitativa em sua vida e na vida das
pessoas que lhe são importantes, permitindolhe, por fim, deixar de ser folha levada ao vento
chamado destino.

Luz e Amor! Moacir Sader
Novembro/2011
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Com o Reiki, os milagres acontecem

O reikiano aprende desde logo que os
milagres existem de fato e está ao alcance de
suas mãos literalmente, bastando, para tanto,
utilizarem-se da energia reikiana.
Com essa utilização do Reiki para todas as
questões, o reikiano percebe como essa energia
é maravilhosa e que os milagres podem
acontecer tão constantemente que se tornam
absolutamente naturais, considerando que, para
a energia do Reiki, tudo é possível, todos os
milagres podem se corporificar realmente, já
que a energia do Reiki é ilimitada e poderosa.
Moacir Sader
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Esses milagres são vividos por todos que
se tornam reikianos. Diariamente, tenho
recebido depoimentos de meus alunos contando
algo especial proporcionado pelo Reiki, tanto
que tenho material para muitos livros impressos
com
histórias
incríveis.
Neste
e-book,
considerando a natureza típica deste livro, inseri
poucos depoimentos e sucintamente como visto
a seguir.
O Reiki pode ser utilizado para todas as
questões e assim vem sendo empregado pelos
reikianos. Tanto para as pessoas, quanto para
plantas
e
animais,
o
Reiki
atua
qualitativamente.
Um depoimento deixa evidenciada a
mutação que o Reiki faz internamente nas
pessoas, sendo, provavelmente, uma influência
importante no processo de evolução espiritual.
Veja o que disse uma de minhas alunas após se
tornar reikiana:
Quando "silencio",
sinto um
amor
inexplicável
brotar
em
mim ao
pensar nas pessoas, ao sentir o elo entre
todos nós. Não conseguimos explicar esse
sentimento, mas eu agradeço todos esses
momentos que consigo me sintonizar com
Moacir Sader
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este amor. Ele me envolve com os animais,
com as plantas, com toda a criação. É
como se tivesse um Anjo dentro de mim a
orar e enviar amor a todas as pessoas ou à
determinada pessoa ou animal ou planta
e, principalmente, a quem mais o
necessite. Creio que, ao praticar o Reiki,
sentimos essa ligação amorosa mais
constantemente e nos aprofundamos
nesta sintonização.

Tem uma experiência que destaca o
quanto o Reiki atua positivamente nas plantas.
Uma aluna me contou que após ter recebido a
visita de uma pessoa em seu escritório, ter
tocado em uma planta e elogiado a sua beleza,
a planta ficou murcha, morrendo, em face do
mau-olhado. Essa aluna, então, utilizou-se do
Reiki e me contou o seguinte:
Ontem fui ao escritório e olhando para a
planta me deu uma pena vendo-a
totalmente caída. Peguei o vaso, e trouxe
para meu apartamento. Imaginei a cena
ocorrida e não tive duvida: foi mauolhado. Peguei um punhado de sal grosso,
joguei sobre a plana e apliquei Reiki. Não
mais que 15 minutos de aplicação e a
planta estava quase que totalmente
recuperada. E olhe que não foi água nem
nada, porque nem coloquei, uma vez que
não havia necessidade. O Reiki recuperou
Moacir Sader
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aminha planta. Pena que não tirei foto
antes para lhe enviar e mostrar a
transformação. Então eu senti que foi o
Reiki que a libertou.

No caso de animais, tem um interessante
depoimento que revela a atuação do Reiki de
forma extraordinária, fazendo com que um
gatinho desaparecido retornasse à sua casa:
Há algum tempo um amigo me disse que
um gatinho muito querido da família havia
sumido de casa. Ele disse que o gato,
apesar de morar em casa, não se afastava
muito da mesma, e não tinha o costume de
ir para a rua. O gato chamado Mingau
havia desaparecido fazia cinco dias até
que meu amigo veio me contar isso,
estando preocupado com o estado do
gatinho, pois todos sentiam muitas
saudades. Ele, então, me pediu para que
eu mandasse Reiki para Mingau. No
mesmo dia eu apliquei Reiki não só pela
segurança do gatinho, mas, para que ele
estivesse bem e que fosse iluminado o
caminho de volta para casa. Usei os
símbolos Usui e Karuna, e no dia seguinte,
incrivelmente, o gatinho apareceu em casa
em perfeito estado e todos estão felizes
agora.

Moacir Sader
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Em tratamento à distância, um aluno
reikiano ajudou a resolveu o problema renal de
uma pessoa, veja a sua narrativa:
Recebi um e-mail de uma pessoa, que
havia me procurado no sábado com
problemas de inchaço e milhares de
pedras nos rins. Afastado há anos do
trabalho para tratamento e procurando
solução do problema em todos os lugares,
ouviu falar dos meus trabalhos e me pediu
que o ajudasse. Fiz uma única aplicação de
Reiki. E veja o que ele me falou no e-mail:
"Muito obrigado, depois da aplicação do
Reiki eu melhorei muito, derrubei muitas
pedras e me sinto bem melhor".

A sintonização de Reiki se equivale a uma
grande sessão de cura e muitos são os relatos
concernentes à recuperação de algum problema
de saúde após o processo de iniciação no Reiki.
Só para dar um exemplo, cito a seguinte
narrativa de uma aluna após ter sido
sintonizada por mim à distância no primeiro
nível de Reiki Usui:
No dia do meu aniversário, eu quebrei o pé
direito, na região do metatarso. Esta
fratura demorou a ser diagnosticada (mais
de um mês), pois o raio X não mostrava a
quebradura. Só a ressonância magnética
Moacir Sader
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mostrou tempos depois. No pé esquerdo
havia um Neuroma de Morton, que eu
desconhecia, e, fragilizado e sustentando
o peso do corpo, já que o pé direito estava
imobilizado, ele quebrou também.
Foram meses de imobilização dos dois pés,
depois, fisioterapia todos os dias, até que,
em final de maio, o médico me deu alta,
porque eu disse a ele que a dor estava
insignificante. Era quase uma mentira,
mas eu não aguentava mais aquele
tratamento! A dor continuou e quando
estava muito forte e os pés enormes de
inchados, eu tomava o remédio (forte e de
receita controlada).
A partir da sintonização do Nível 1, fiz a
auto-aplicação sem esquecer a primeira
posição dos pés. Pois bem, mestre: na
terça-feira fiz compra de mercado e fiquei
muito tempo em pé, andando. Não senti
absolutamente NADA! Hoje, saí a pé e
andei demais procurando o cristal de
quartzo polido, andei durante 2:30 horas.
Não estou sentindo dor alguma. Como não
tomei mais o remédio desde que comecei a
auto-aplicação, só existe uma explicação:
O REIKI ME CUROU!

Ainda sobre os efeitos benéficos do Reiki
com a sintonização e aplicações regulares,
Moacir Sader
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tenho esse depoimento de aluna que, segundo
foi diagnosticado pela medicina tradicional, o
mioma havia reduzido de tamanho. Veja o que
ela narrou:
Tenho um mioma que talvez precise ser
retirado, digo talvez, porque desde que me
tornei reikiana, ele já diminuiu 1 cm, o que
me deixou muito feliz.

Quando digo que a sintonização de Reiki
se equivale a sessão de cura, não quero dizer
que isso tem a ver apenas com o corpo físico,
mas também ocorre a cura nos outros corpos,
nos corpos sutis, especialmente o emocional
onde ficam guardados os traumas do passado.
No depoimento a seguir, uma reikiana, tal como
tem acontecido com muitos iniciados, fez
regressão
de
memória
durante
uma
sintonização de Reiki, sendo que ela voltou a
um momento importante de sua vida, curando
nódulo energético oriundo de trauma emocional.
Veja o que ela contou:
Depois comecei a me alongar para frente.
Sentia a cabeça se abaixando, abaixando,
até que tive que empurrar a cadeira e me
alonguei ate os pés. Nesse momento,
sentia que precisava retornar ao útero de
minha mãe. Era como se tivesse que ficar
na posição fetal. Sentia em minha mente
Moacir Sader
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que não estava sozinha no útero, que
tinha um irmão ou irmã gêmea comigo,
que não conseguira sobreviver. Não ficou
claro pra mim se isso aconteceu nessa
vida ou em outra, porque nunca soube se
isso aconteceu. Talvez nem minha mãe
tenha sabido. Só sei que meu parto foi
muito complicado e por pouco nós duas
não morremos. Sinto sempre que estou
tomando o lugar de alguém e isso me faz
muito mal, e na regressão eu sentia que
agora
meus
problemas
físicos
e
emocionais estariam sendo resolvidos.
Sentia também, muito medo de terminar o
tempo e eu não descobrir o porquê disso
tudo. Ao tocar o relógio, permaneci por um
tempo com o corpo curvado e após senti
muita vontade de chorar e pedi perdão a
essa pessoa, esse irmão que não pode
viver. Muito obrigada, Moacir, por me
ajudar a
viver uma experiência tão
maravilhosa.

Entre tantas técnicas que os reikianos
aprendem, tem uma especial que é do caderno
de pedidos, no qual podem ser inseridas
diversas solicitações. Essa técnica pode ser
utilizada tanto no caso do Reiki Usui, quanto do
Karuna. Uma aluna, após utilizar essa técnica,
contou-me sobre alguns êxitos ocorridos até
rapidamente, embora haja um tempo para os
Moacir Sader
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pedidos se concretizarem e nem todos são
prontamente atendidos:
Na mesma semana em que ativei o
caderno, já consegui um pedido para
minha irmã. Ela estava desempregada e
conseguiu o emprego, exatamente do tipo
que ela queria. Comigo também já sinto
melhoras com relação aos meus sintomas
de síndrome do pânico. Sinto-me mais
segura e protegida

Tenho recebido narrativas de projeção
mental ocorrida com reikianos ao aplicarem
Reiki à distância. Um aluno ao enviar Reiki para
o seu pai o viu exatamente no local que estava
e com a roupa certa, confirmado depois quando
telefonou e questionou sobre onde estava o seu
pai e qual roupa vestia. Outra narrativa de
projeção mental me foi dita por uma aluna,
quando aplicava Reiki à distância:
Outra experiência ocorreu quando utilizei
a técnica de redução, enviando para Reiki
à escola onde os meus filhos estudam.
Assim que comecei a meditar, eu me vi de
frente da escola. No portão de entrada
tinha um grande Rama [Símbolo do Reiki
Karuna 1] e encima do telhado um
Chokurei [Símbolo do Reiki Usui]. Dentro
da sala [imagem visualizada na projeção],
comecei a traçar os símbolos tanto nas
Moacir Sader
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mesas e cadeiras dos meus filhos, quanto
nas janelas e portas.

A saída do corpo em viagem astral é outra
possibilidade do Reiki, conforme ensinado no
nível 3-A, embora nem todas as pessoas
consigam realizar essas saídas do corpo de
forma consciente, ainda que, ao dormir, o
desdobramento seja algo natural para todos.
Sobre a realização de viagem astral consciente,
um aluno me contou que:
Sou seu aluno curso de Reiki Usui 1, 2 e 3A. Sou fascinado pelas projeções astrais,
após o início do curso de Reiki estou
conseguindo realizá-las com facilidade.
Antes de relaxar pra sair do corpo, faço
uma aplicação Reiki utilizando os símbolos
do Usui 2 juntamente com afirmações,
como, por exemplo, afirmo a minha mente
consciente e inconsciente que sairei do
meu corpo físico com o nível máximo de
consciência.

Mesmo
sendo
situação
comumente
narrada pelos iniciados no Reiki a visualização
de cores diversas durante o processo de
sintonização através do terceiro olho (Chakra
Frontal), digo que isso também pode acontecer
quando da aplicação de Reiki, tal como vários

Moacir Sader

17

Os milagres do Reiki

relatos recebidos por mim, entre os quais está o
seguinte:
Apliquei o Reiki em uma pessoa da minha
família,
utilizando
a
técnica
do
Honshazeshonen de envio da energia para
o futuro, colocando as mãos no chakra
coronário. Durante a aplicação vi, por
várias vezes, uma pirâmide verde e depois
um símbolo, que apareceu por algumas
vezes mais ou menos como o desenho de
uma gaivota na cor rosa. A pessoa viu uma
esfera rosa.
Em seguida, apliquei apenas no plexo
solar o Reiki, pois a pessoa estava muito
ansiosa, preocupada, utilizei o Chokurei
também. Aí neste momento, vi novamente
a pirâmide verde. A pessoa viu uma esfera
branca girando em torno dela e também
um coração pequeno na cor rosa, um
losango branco e um reflexo branco, como
se fosse uma luz se propagando, como se
fosse um pingo na água se propagando na
direção desta pessoa. Ela se sentiu muito
bem e relaxada após a aplicação.
Hoje também pela primeira vez, além da
cor verde que sempre vejo, durante a
aplicação do Reiki na caixa de pedidos, eu
vi a cor violeta.

Moacir Sader
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Além de cores e símbolos, o reikiano
também pode visualizar imagens através do
terceiro olho, tanto nas sintonizações, quanto
nas aplicações, as quais sempre apresentam
sentidos simbólicos para quem os visualiza, tal
como a seguinte narrativa de uma aluna:
Ao final da aplicação de Reiki, vi uma cruz
na cor rosa. Como o rosa é a cor do chakra
Cardíaco, do amor incondicional, e esta
cor apareceu na cruz, relacionei com a fé,
o amor e com Jesus [realmente a cor rosa
simboliza o amor incondicional de Jesus].

Uma coisa que deve ser lamentada é o
conceito ou o preconceito de algumas pessoas
com a sintonização à distância, pois a
sintonização à distância é tão eficiente quanto à
sintonização
presencial,
sendo
que
as
infindáveis experiências de meus alunos
comprovam isso. Nesse sentido, tenho uma
narrativa que bem evidencia o que estou
dizendo:
Fui convidada por uma amiga reikiana
para fazer parte de um grupo de reikianos
aqui em minha cidade. Reunimos-nos uma
vez por mês. Trocamos experiências e
informações e fazemos aplicações de Reiki
entre nós. Todos ficaram surpresos ao
saber que eu fiz o curso à distância e não
Moacir Sader
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sentiram diferença na minha aplicação,
considerando que sentiram a mesma
qualidade das
aplicações feitas por
reikianos sintonizados presencialmente.

O Reiki quando aplicado sobre água,
especialmente o Chokurei, permite a eliminação
de energias densas, negativas, que podem estar
na água, purificando-a energeticamente. A
aplicação do Chokurei sobre os remédios antes
de serem ingeridos potencializa as suas
propriedades e minimiza os efeitos colaterais.
Neste depoimento, vemos uma reikiana
comentando sobre esse salutar hábito de
energizar a água e os remédios e informando
sobre a melhoria das plaquetas do seu sangue
com a utilização do Reiki:
Eu costumo aplicar Reiki na água e nos
remédios. Outra coisa, uns dias antes de
fazer um novo exame de sangue, eu fiz as
auto-aplicações e o resultado do meu
exame foi muito bom. Tive uma grande
melhora na imunidade e no aumento das
plaquetas. [será
visto
neste
e-book
experiência que comprova a melhoria da
imunidade e níveis qualitativos do sangue
em face do Reiki].

O sucesso com Reiki
evidente para os reikianos
Moacir Sader
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regulamente uma ou várias técnicas ensinadas,
sendo a técnica da caixa de pedidos adequada
quando os pedidos se destinam às pessoas que
não sejam da família ou íntimas. Assim se
referiu uma de minhas alunas sobre a técnica
da caixa e também sobre a técnica do caderno
(para questões pessoais e familiares):
Gostaria de agradecer imensamente as
orientações e a oportunidade de acesso ao
seu curso de Reiki. Gostaria de relatar com
muita felicidade, que já obtive sucessos
aplicando o Reiki na minha caixa de
pedidos: uma amiga não vai mais ter que
operar e retirar o útero; a mãe de uma
amiga parou de beber e está bem; uma
amiga conseguiu se afastar de uma pessoa
que não estava lhe fazendo bem; também
com o meu caderno estou obtendo
sucesso. Em mim mesmo, nem se fala.
Vejo claramente dia a dia os efeitos
positivos do Reiki.

Muitos são os relatos de efeitos prévios
ocorridos nas sintonizações. A seguir, reproduzo
um interessante fato ocorrido com uma aluna
na véspera da sintonização do nível 3-A sobre a
energia da cor verde, cor esta que simboliza o
Reiki:
O que tenho para relatar aconteceu no
sábado, na noite que antecedeu a
Moacir Sader
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sintonização. Algo tão indescritível que só
hoje relato, pois precisei elaborar para
contar.
Deitei para dormir, estava com uma
dor muito forte de cabeça e não tinha
analgésico. Estava deitada de barriga para
cima e fazendo minhas orações, quando,
de repente, ouvi como se fosse uma
turbina de avião se aproximando, o som
começou a ficar mais forte, como se já
estivesse no prédio, vinha da direção da
janela do quarto em que eu estava, tanto
que olhei nessa direção. Nesse momento,
o barulho cessou e entrou uma luz verde
fosforescente (parecida com a luz verde
do semáforo, era de formato oval e do
tamanho de uma bola de basquete). Ela
entrou pela janela de vidro que estava
fechada, posicionou-se nos pés. Não sei
como, mas me mantive calma (percebi
que minha gata dormia tranquila ao meu
lado).
A luz verde começou a subir por minhas
pernas, desde os pés, como se estivesse
me encapsulando e foi subindo (eu ainda
tinha a visão do encapsulamento). Quando
chegou à altura da cabeça, permaneceu só
ao redor de minha cabeça (como se eu
estivesse com aqueles capacetes de
astronauta). Eu ouvia o som abafado dos
Moacir Sader
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carros na rua, foi quando senti que essa
luz entrou em minha cabeça, senti como
se a luz abraçasse meu cérebro, pude
sentir o calor dessa luz, não sei por quanto
tempo. Depois a vi sair de mim e pela
janela em que entrou.
A dor de cabeça sumiu e eu dormi
tranquila. Foi engraçado, pois, o meu
consciente não tentou entender tudo
aquilo, foi como se eu já estivesse
acostumada com aquela situação.

Como disse, são infindáveis os casos
ligados à maravilhosa energia reikiana, tendo
colocado neste livro apenas alguns para que o
caro leitor tenha uma pequena visão do amplo
campo de atuação do Reiki. Porém, muitas
outras experiências estão no meu livro
impresso: “O Poder do Reiki”.
Um de meus alunos definiu bem esses
milagres naturais obtidos com Reiki, dizendo:
Tenho tido êxitos em minhas práticas e as
coisas
acontecem
de
uma
maneira
sumamente natural que a mente terrena
duvida, querendo me fazer entender que
são apenas coincidências.

Moacir Sader
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Mas, evidentemente, não são simples
coincidências, são milagres que o Reiki faz
acontecer na vida dos reikianos, sutil e
naturalmente, a todo instante.

Moacir Sader
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O que se realiza com o Reiki

O Reiki, ainda que comumente conhecido
como terapia de imposição das mãos para a
cura,
constitui-se
em
muitas
outras
possibilidades.
Entre tantas alternativas proporcionadas
pelo
Reiki,
tem
uma
que
o
destaca
especialmente em relação às demais terapias
alternativas, que é a possibilidade de envio da
energia à distância, para pessoas específicas,
para regiões e até para o planeta, e, por isso, o
reikiano é tido com regenerador planetário, por
Moacir Sader
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elevar a frequência energética das pessoas e do
planeta.
Se não bastasse essa maravilhosa
característica de se poder enviar à distância, o
Reiki pode ainda ser enviado ao passado,
curando
traumas
(o
que
repercute
positivamente no presente), e para o futuro,
para situações a serem vividas, ligadas às
diversas atividades: profissionais, estudantis e
quaisquer outras, com vistas à plena realização
e ao sucesso desejado.
O Reiki também tem uma situação
igualmente
singular
de
poder
intervir
positivamente
nos
relacionamentos
das
pessoas, situação primordial uma vez que,
vivendo bem e harmoniosamente com as
pessoas, sanam-se os possíveis carmas do
passado, desta e de outras existências, e se
evita o surgimento de novos carmas.
Especificamente sobre relacionamento
afetivo a dois, a atuação do Reiki propicia serem
sanadas
as
arestas,
resolvendo
desentendimentos ou, se for o melhor,
ajudando a finalizar o relacionamento sem
sofrimento e grandes traumas, quando este
relacionamento já tenha chegado final do tempo
Moacir Sader
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de convivência. Tenho denominado este tempo
de emocional, tempo de que todos os casais
dispõem para ficarem juntos, sanando seus
carmas e desenvolvendo a capacidade de amar.
O Reiki propicia ainda a proteção dos
chakras. Este procedimento é importantíssimo,
visto impedir que o reikiano seja vítima de
ataques energéticos e do vampirismo de
energia, duas situações que fragilizam muitas
pessoas atualmente.
Com Reiki é possível a realização de
regressão de memória e viagem astral mental,
duas técnicas ensinadas no nível 3-A do sistema
Usui.
No que se refere à regressão de memória,
esta permite se chegar à origem de problemas
traumáticos do passado, desta e de outras
vidas, e curar o trauma aplicando Reiki naquela
situação do passado enquanto o paciente ainda
esteja em transe, embora o Reiki também possa
ser utilizado para a cura de traumas pregressos
sem a necessidade de se fazer tal regressão
(bastando o envio da energia ao passado) até
porque nem todas as pessoas conseguem ser
submetidas à regressão de memória, pois, para
tanto, depende do grau de relaxamento e de
Moacir Sader
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características
pessoa.

psíquicas

próprias

de

cada

Uma técnica destacada do Reiki é a
cirurgia Kahuna, a que faz limpeza da aura,
tirando as energias densas, oriundas de
trabalhos espirituais nefastos, inveja, mauolhado e outros. Com essa técnica também é
possível acelerar a cura de doenças do tipo
mioma, tumores, etc.
No Reiki Karuna, têm símbolos específicos
que intensificam ainda mais as curas dessas
doenças mais complexas, até porque o Reiki
Karuna atua profundamente, a nível celular.
No
tempo
de
doenças
infecciosas
conhecidas e estranhas, o Reiki propicia o
estímulo da defesa imunológica, o que se
constituem em algo importantíssimo, visto que
a imunidade fortalecida permite a defesa natural
e orgânica do organismo contra a maioria das
doenças.
O Reiki fornece meios para a elevação do
nível vibracional dos ambientes e afasta perigos
tantos terrenos, quanto espirituais, inclusive
com a formação de campo magnético de
proteção ensinado no Karuna 2.
Moacir Sader
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Com o Reiki Karuna, é possível atuar em
questões específicas, entre as quais: cura
vícios; elimina medos e pânicos; gera
determinação para realizar tarefas em prol do
sucesso; rompe dependências psicológicas
negativas;
estimula
a
aprendizagem;
potencializa
a
criatividade;
aprimora
a
comunicação escrita e verbal; desfaz traumas
de falar em público; cura insônia; desenvolve a
clarividência, etc.
Como visto, ainda que de forma bem
sucinta, as possibilidades do Reiki são infinitas,
seja utilizado de forma presencial ou à
distância.

Moacir Sader
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O Reiki transforma

Tal como tem sido a experiência minha
desde que me tornei reikiano e de meus alunos,
a pessoa se transforma a partir de quando
decide se tornar reikiana.
Essa mudança se inicia de pronto. É como
se fosse (e provavelmente o seja mesmo)
aberto um canal de comunicação dimensional
com outras esferas. A partir do simples ato de
se fazer a inscrição no curso de Reiki, muitos
alunos começam a vivenciar situações atípicas,
Moacir Sader
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tais como: sonhos
especiais; sensações
corporais ou emocionais; mensagens intuitivas,
etc..
Isso acontece porque, a partir dessa
decisão tomada de se tornar reikiano, iniciamse o que tenho chamado de efeitos prévios das
sintonizações de Reiki, considerando que no
astral tudo começa antes, por ser sempre
presente ou tempo único. Não há nas
dimensões astrais o tempo cronológico tal como
vivido na dimensão tridimensional terrena.
Ainda que o Reiki seja uma terapia
alternativa
reconhecida
pela
Organização
Mundial da Saúde como terapia integrativa, os
efeitos prévios e outras experiências evidenciam
o lado espiritual do Reiki, ainda que ele não
esteja ligado a nenhuma religião.
A grande transformação por que passa o
aluno de Reiki ocorre quando do processo de
iniciação no Reiki, a chamada sintonização.
Mesmo
começando
antes
no
astral,
a
sintonização se completa, de fato, com iniciação
realizada por um mestre de Reiki devidamente
habilitado.

Moacir Sader
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Em virtude de intensa gama de energia
recebida pelo iniciado, a sintonização de Reiki
se equivale a uma intensa sessão de cura, tal
como relatado por diversos reikianos que dizem
serem curados de doença após a sintonização
de Reiki, com percepção desse fato se
processando de modo imediato ou algum tempo
depois.
Essas curas que vêm acontecendo com as
sintonizações do Reiki são perfeitamente
possíveis, considerando que a sintonização
propicia
o
desbloqueio
dos
chakras,
especialmente o Coronário (alto da cabeça), a
partir de onde inicia o fluxo interno da energia
Cósmica
(Rei)
seguindo-se
por
dutos
energéticos do corpo físico e dos corpos sutis.
Ao circular pelos dutos, a energia do Reiki
(energia Rei já ligada à energia Ki pessoal)
dissolve os nódulos de energias densas e assim
evita o surgimento de doenças futuras que
apareceriam em função de tais nódulos. Além
disso, essa eliminação de nódulos muitas vezes
atua imediatamente em doenças instaladas
curando-a ou ajudando de modo considerável
em
sua
cura,
ainda
que
persistam
corretamente, como devem acontecer, os
tratamentos convencionais.
Moacir Sader
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Após a realização do processo de iniciação
do Reiki, o reikiano com as auto-aplicações e
com as aplicações de Reiki em outras pessoas
(parte da energia doada fica com o reikiano),
continua nesse processo de dissolução de
nódulos energéticos já existentes e de outros
que possam estar se formando, evitando
também o surgimento de novas doenças e
permitindo uma vida mais saudável.
Além desses importantes aspectos, em
virtude de ter sido iniciado no Reiki e com as
aplicações de Reiki, o reikiano passa a ter
gradativamente a elevação do nível vibracional
dos chakras inferiores para os chakras
superiores, gerando processo de elevação
espiritual ou iluminação, o que se apresenta
como algo excepcional, ocorrendo de forma
calma, mas constante, com ampliação desse
processo
de
ascensão
em
cada
nova
sintonização nos vários níveis do Reiki e com
utilização dessa divina energia em si e em
outras pessoas.
Outro efeito importante que o reikiano
percebe, alguns de imediato, outros, com o
passar do tempo, diz respeito à mutação de
valores existenciais, já que acabam por
Moacir Sader
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valorizar
questões
mais
espiritualizadas,
deixando de lado hábitos negativos até então
praticados.

Moacir Sader
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Pesquisas científicas sobre o Reiki

Vêm sendo feitas muitas pesquisas com
enfoques científicos sobre o Reiki. No livro “O
Reiki e a Medicina Tradicional”, os autores
Oliver Klantt e Norbert Lindener informam sobre
a pesquisa realizada para a tese de doutorado
de Moritz Harder concernente à atuação do
Reiki de forma presencial e à distância, valendose, para tanto, de estudos publicados e
considerados cientificamente aceitáveis.
O resultado desta pesquisa comprovou
que o êxito com o Reiki chega ao percentual de
86%, sendo que para o Reiki à distância o
Moacir Sader
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resultado é ainda melhor, chegando a quase
100%. Moritz Harder concluiu, então, em face
das experiências citadas, que “a posição da
pesquisa até agora dá indicações da eficácia do
Reiki, tanto no tratamento direto como no
tratamento à distância.”
Em outra experiência realizada por Wetzel
(1989), ficou comprovado que todos os 48
participantes da pesquisa e sintonizados no
nível 1 do Reiki Usui apresentaram elevação
significativa dos valores medidos no sangue
(exame feito antes e depois da sintonização),
enquanto
um
grupo
de
pessoas
não
sintonizadas no Reiki não apresentou nenhuma
alteração sanguínea conforme demonstraram os
exames realizados na mesma época. O
resultado positivo da experiência foi de 100%,
comprovando os efeitos da sintonização no
sangue.
No hospital regional de Portsmouth
(Columbia, Estados Unidos), onde se oferece
Reiki (por 15 minutos) antes e após as
cirurgias: 872 pacientes, em experiência
realizada no ano de 1998, receberam o Reiki,
tendo sido constatada a redução de analgésico
após as cirurgias comparando-se aos pacientes
que não receberam a energia do Reiki.
Moacir Sader
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Em recentes experiências realizadas em
laboratório de física quântica foi comprovado o
efeito do Reiki sobre as bactérias, visto que a
aplicação do Reiki fez com que as bactérias
regredissem, sendo que estudos dessa nova
física já comprovaram também a possibilidade
de envio da energia à distância, tal como os
reikianos aprendem nos cursos de Reiki, afinal,
tudo
é
energia,
tudo
está
interligado
energeticamente, daí ser absolutamente natural
o envio do Reiki à distância.
Em 2010, a revista Galileu publicou
matéria sobre as experiências científicas do
Reiki realizadas em laboratório e coordenadas
pelo psicobiólogo Ricardo Monezi, pesquisador
da Universidade Federal de São Paulo, tendo
para tanto utilizado de camundongos com
câncer. A escolha de se utilizar animais no
experimento decorreu da intenção de afastar a
possibilidade de influência psicológica dos
pacientes, o que poderia acontecer se fossem
realizadas com pessoas.
Tal como consta da matéria citada, para o
experimento, “a equipe de pesquisadores dividiu
60 camundongos com tumores em três grupos.
O grupo controle não recebeu nenhum tipo de
Moacir Sader
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tratamento; o grupo ‘controle-luva’ recebeu
imposição com um par de luvas preso a cabos
de madeira; e o grupo “impostação” teve o
tratamento de Reiki sempre pelas mãos da
mesma pessoa”.
Ao final, os pesquisadores concluíram que
somente no grupo de animais que recebeu Reiki
ocorrerem respostas diferenciadas em termos
imunológicos, visto que os glóbulos brancos e
células imunológicas de todos os animais desse
grupo dobraram em termos de capacidade de
reconhecer e destruir as células cancerígenas.
Além disso, concluíram que não houve
efeito placebo, visto que os animais que
receberam aplicação com mãos artificiais não
tiveram nenhum resposta positiva em termos
imunológicos.
Constataram-se
os
idealizadores
da
pesquisa com os ratinhos que o Reiki “produz
ondas físicas que geram alguns hormônios
capazes de ativar as células de defesa do
corpo”.
No livro “Reiki, medicina energética”, as
autoras Libby Barnett e Maggie Chambers
tratam exatamente da interação entre a
Moacir Sader
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medicina tradicional e as terapias alternativas.
Em vários hospitais dos Estados Unidos da
América, profissionais da área de saúde estão
se tornando reikianos e utilizando dessa energia
divina para potencializar e antecipar o tempo de
recuperação e internação hospitalar.
Segundo matéria publicada na revista
Veja de setembro/2011, nos Estados Unidos da
América, o médico Brian Bernan fundou o
Centro de Medicina Integrativa da Universidade
de Maryland, tornando-se a primeira instituição
de ensino dos EUA a ministrar técnicas de
terapias alternativas.
Este centro de ensino americano é
considerado como sendo instituição de pesquisa
de excelência, compondo-se de 12 professores e
mais de 60 alunos, com atendimento a mais 10
mil pessoas e grande fila de espera.
Em
algumas
escolas
de
medicina
tradicional nos EUA já estão sendo introduzidas
matérias relativas às terapias alternativas,
sendo que muitos profissionais da área médica
daquele país estão se tornando reikianos,
compreendendo
médicos,
enfermeiros,
psicólogos, psicoterapeutas, entre outros.
Moacir Sader
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Observo que em meus cursos de Reiki
Usui e Karuna, tenho sido procurado igualmente
por profissionais da saúde, tendo sintonizado
médicos,
cirurgiões-dentistas,
enfermeiras,
sendo que esses profissionais têm enfocado o
quão positivamente o Reiki ajuda em suas
atuações profissionais, considerando que o Reiki
atua produzindo efeitos positivos tanto nos
pacientes quanto neles próprios.
Os efeitos gerados pelo Reiki são vividos
translucidamente por todos os reikianos, mas,
se caminha para um tempo em que a eficiência
do Reiki será definitivamente ratificada pela
ciência, visto que pesquisas importantes, tais
como as citadas e outras não referidas neste
livro, estão sendo realizadas com o Reiki.

Moacir Sader
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Como se tornar reikiano

Somente após a iniciação por um mestre
de Reiki, processo denominado de sintonização,
é que o aluno se torna realmente reikiano.
A sintonização de Reiki recebe este nome
considerando que a pessoa ao ser sintonizada é
colocada em outra frequência, outra sintonia
que lhe permita receber a energia cósmica
(Rei).
Para ficar mais clara a questão da
sintonização, digo que tal fato se assemelha ao
Moacir Sader
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que ocorre com as emissoras de rádio, pois, ao
se trocar a frequência no rádio, troca-se de
emissora.
E por conta disso, não basta estudar
sobre o Reiki, ler tudo que existe disponível em
livros e na Internet, visto que, sem ser
sintonizado, não se tornará reikiano.
Essa constatação é simples: são as
sintonizações que geram o desbloqueio do
chakra Coronário e a captação da energia
Cósmica na frequência compatível com o nível
do Reiki sintonizado.
Essa energia cósmica se funde com a
energia pessoal, fazendo com que das mãos flua
a energia do Reiki para toda a vida, com a
utilização de tal energia nos momentos em que
o reikiano assim o desejar.
As
sintonizações
de
Reiki
vêm
proporcionando inúmeras experiências especiais
com os meus alunos, entre as quais destaco:
regressão de memória, inclusive a vidas
passadas; saída do corpo em viagem astral ou
desdobramento; visualização de diversas cores;
percepção
da
presença
de
parentes
desencarnados e de seres espirituais iluminados
Moacir Sader
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assistindo
e
ajudando;
recebimento
de
mensagens pessoais e para a coletividade, etc.
Tratei desse especial momento da
sintonização
de
Reiki
em
dois
livros:
“Sintonização, momento mágico do Reiki” (em
e-book) e “O Poder do Reiki” (impresso).

Moacir Sader
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Cursos de Reiki à distância

Assim como o envio de Reiki à distância
gera a mesma qualidade da aplicação
presencial, igualmente as sintonizações à
distância são eficientíssimas.
Em meus cursos de Reiki à distância são
inúmeros os relatos sobre as experiências
vividas por eles durante a sintonização e sobre
a utilização do Reiki em suas vidas com
sucesso.
Moacir Sader
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O curso de Reiki à distância facilita a
todos no sentido de se tornarem reikianos,
podendo participar dos cursos e serem
sintonizados, ainda que residam em qualquer
lugar do Brasil e mesmo fora dele. Entre os
meus alunos, tenho das mais diversas cidades
brasileiras e de outros países.
Outra vantagem dos cursos à distância é
preço, que se apresenta bem reduzido em
virtude da natureza desse tipo de treinamento.
Desse modo, os cursos de Reiki passaram a ter
alternativas viáveis de valores para a maioria
das pessoas, deixando de apresentar apenas
custos extremamente elevados como se tinha
até pouco tempo.
Para saber mais sobre os cursos à
distância, visite o meu site, especificamente no
link geral dos cursos:
http://www.moacirsader.com/cursorei.htm
Solicite também informação para o e-mail:
moacirsader@moacirsader.com

Moacir Sader
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Cursos oferecidos

Cursos de Reiki Usui 1, 2 e 3-A
Cursos de Reiki Karuna 1 e 2
Curso de nível 3-B (mestrado) Reiki Usui
Curso de mestrado de Reiki Karuna

Por que é importante você se tornar reikiano?
Ao se tornar reikiano, você poderá atuar ajudando energeticamente a
cura corpo físico e sutis, tanto em si como nas pessoas importantes para
você, o que ocorre aos serem dissolvidos nódulos energéticos densos. Você
poderá ainda atuar em todas as questões envolvendo a sua vida e das
pessoas de sua família. E, ainda, atuará como regenerador planetário na
elevação do nível vibracional das pessoas e do planeta, cumprindo
importante missão espiritual.

Além do material do curso, os alunos inscritos nos 3 níveis Usui
{1, 2 e 3-A} e nos dois níveis do Karuna {1 e 2} receberão
gratuitamente um dos livros de Moacir Sader
Saiba mais informações sobre os cursos
Usui e Karuna
e como se inscrever, através do link:
http://www.moacirsader.com/cursorei.htm

Moacir Sader

46

Os milagres do Reiki

Mais recentes livros de Moacir Sader

“O Poder do Reiki”,
livro impresso
publicação pela Editora Pensamento
lançado em 2012
Neste livro, o Reiki está sendo tratado de forma
prática, com muitas histórias sobre experiências e
sucesso com o Reiki
Livro para todas as pessoas, reikianos ou não
Disponíveis nas livrarias brasileiras

“Conspiração Interdimensional 2 - Libertação”,
livro impresso e e-book (ePub e PDF)
Lançado em 2014

Romance canalizado, com a continuação do primeiro
livro “Conspiração Interdimensional”
Livro que mostra a importância do Reiki para o
futuro da Terra e do Universo

Moacir Sader
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Amor & Conhecimento
livro impresso e e-book (PDF)
publicado em 2013
Livro que mostra as mais recentes informações
espirituais chegadas ao Planeta, para o advento da
nova era.

Este livro revela também tudo sobre o número 33, a
razão de muitas pessoas estarem vendo este número
em todos os locais.

Conspiração Interdimensional
livro impresso e e-book (ePub e PDF)
publicado em 2012
Romance canalizado sobre universos paralelos, almas
desdobradas, almas gêmeas e viagens
interdimensionais.
Você não pode deixar de ler este livro e deparar com
outra história humana e terrena e ter todos os véus
desfeitos para ver além da limitada história espiritual
que vem sendo contada ao longo dos séculos.
E ainda verá como é o Reiki em outras dimensões

Sobre este e outros livros de Moacir Sader,
Acesse o sítio na Internet
http://www.moacirsader.com/livros.htm
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Primeiro capítulo do romance espiritualista

Conspiração Interdimensional
Escrito por Moacir Sader com influência espiritual

Romance que mostra como é o Reiki
em outras dimensões

Como

indicado

por

seu

amigo

da

sexta

dimensão, Anselmo e outros que com ele vinham
experienciando momentos extraordinários em suas
vidas seguiam de carro. Anselmo, ao volante, corria
no limite da velocidade possível. Ao seu lado se
encontrava Esther, o seu verdadeiro amor {a
gêmea}

sua alma

e, no banco de trás, a sua terapeuta e amiga,

Gabriela. Eles tinham a consciência de estar passando
por grande perigo, eminentes riscos de mortes.
Contudo, eles não poderiam falhar, entendiam a
Moacir Sader
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importância da missão a cumprir, incumbência essa
ligada a objetivo maior, de amplitude coletiva, em
prol de todas as pessoas do planeta Terra.
Era preciso chegar ao descampado entre duas
montanhas,

local

complicado

de

ser

encontrado

mesmo se fosse numa busca normal e durante o dia,
mas era noite e estavam sendo seguidos e isso
complicava tudo.
Com toda a experiência vivida nos últimos
tempos,

Anselmo

e

os

outros

desenvolveram

a

intuição e as percepções extrassensoriais. E por conta
dessa capacidade aflorada, além dos carros vistos no
retrovisor,

certamente

ocupados

pelos

mesmos

homens de preto que os vigiavam desde que tudo
começou, intuíram que outros seres do plano astral
vieram

igualmente

para

destruí-los.

Os

seus

perseguidores queriam varrer do mapa todos os
ocupantes do veículo, destruí-los definitivamente.
Embora o medo fosse perfeitamente possível e
normal de ser sentido por todos, eles não estavam
com

medo.

Aprenderam,

com

as

experiências

recentes, o medo é causa da escravidão da população
Moacir Sader
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terrena e, agora, livre dessa amarra, não teriam medo
e viveriam o que viesse, sabendo que lutavam por
alguma coisa sublime, uma luta de amor, em prol do
amor incondicional a ser implantado na Terra.
Intuitivamente, Anselmo fazia os ziguezagues
para desviar dos tiros que cruzavam no ar. Enquanto
isso, a sua percepção paranormal lhe avisava que
outros seres se aproximavam pelo alto, em naves
espaciais pequenas. Evidenciava eminente ataque em
outra esfera dimensional, situação que olhos terrenos
não poderiam enxergar. Como cerco se fechava,
diminuía a chance de eles escaparem e poderem
seguir o destino apontado pelo amigo dimensional.
Notaram

uma

luz

piscando

entre

duas

montanhas e perceberam ser provavelmente o local
em que estaria a nave espacial os aguardando;
todavia, os carros se aproximavam rapidamente e as
mini naves dimensionais também, o que, tudo levava
a crer, estariam em condições de ataque total em
breve tempo, antes de o carro chegar ao destino
estabelecido e serem salvos.

Moacir Sader

51

Os milagres do Reiki

Mesmo

sem

sentir

medo,

sentimento

que

expurgaram de suas vidas, todos perceberam que
poderia estar se aproximando o fim. Ainda assim se
puseram firmes e convictos sabendo que o mal não
poderá vencer sempre e, em dado momento, ele será
definitivamente expulso da Terra quando estará sendo
dado lugar à vida soberana, espiritualmente livre,
quando as pessoas poderão viver o processo de
ascensão sem as amarras existentes no planeta Terra
há milênios.
Os tiros passavam cada vez mais pertos, visto
que os algozes estavam próximos e eram muitos os
carros e as naves já pairavam sobre o veículo de
Anselmo e ainda havia um longo caminho até a nave
que os aguardava para a fuga planetária.
E para todos nos carro o tempo não passava,
parecia que o automóvel estivesse parado, e a
esperança já chegando ao fim, quando muitos tiros e
explosões cruzaram o ar intensamente e eles se
sentiram como numa guerra, numa violenta guerra de
grandes

proporções.

pessoas

no

Moacir Sader
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as
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começou

a

reviver

acontecimentos

que

cenas,
os

lembrando-se

teriam

levado

dos

àquele

momento crítico...
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Sobre o autor

O autor, MOACIR SADER, com licenciatura em Letras na Universidade
Federal do Espírito Santo, é mestre de Reiki do sistema Usui e sistema
Karuna e pesquisador de temas ligados à espiritualidade, escrevendo artigos,
histórias, poesias, pensamentos e livros sobre nova era, reencarnação,
viagem astral, almas gêmeas, Reiki, entre outros.
Em 2001 publicou o livro impresso: “Outra vida, nova chance”, onde narra as
suas experiências de viagens astrais, conta histórias sobre reencarnação e de
almas gêmeas.
Em 2005, lançou o e-book: “Viagem do espírito” (poesias espiritualistas).
Em 2006, lançou novo e-book: “Duas vidas, um amor” (romance
reencarnacionista), que, em 2007, ganhou edição impressa.
Em 2007, lançou, ainda, os e-books: “Amor gêmeo” (poesias sobre o amor de
almas gêmeas) e “Humano-divino” (pensamentos espiritualistas), que em
2011, ganhou versão em PDF, e o livro impresso, “Viagem à cidade espiritual
de Necanerom”, com narrativas de experiências astrais e outros temas
espiritualistas.
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Em 2008, o autor lança o livro impresso: “Dias Azuis”, onde fala do amor de
almas gêmeas e o amor incondicional influindo positivamente no planeta para
a implantação da nova era.
Em 2009, é lançando o e-book: “Sintonização, momento mágico do Reiki”
onde o autor conta as experiências vividas por seus alunos quando de suas
iniciações no Reiki. (que em 2011, ganhou versão em PDF).
Em 2011, saem as segundas edições dos livros impressos: “Viagem à cidade
espiritual de Necanerom” e “Duas vidas, um amor” e é lançado o e-book:
“Os milagres do Reiki” (também em versão PDF).
Em 2012, 06 livros lançados: em formato digital (PDF): “2012 - previsões:
como e quando tudo acontecerá”; “Almas gêmeas e o futuro do planeta”;
“Evangelhos apócrifos e o Jesus real”; “Casos de viagem astral” e os livros
impressos e digitais: “Conspiração Interdimensional” e “O poder do
Reiki”, este pela editora Pensamento-Cultrix.
Em 2013, este livro “Amor e Conhecimento” na versão impressa e digital,
sobre diversas visões espirituais disponíveis ao planeta, com vista à nova era
de luz terrena.
Em 2014, o livro “Conspiração Interdimensional 2 - Libertação” na versão
impressa e digital, continuação da história do primeiro livro com revelações
ainda mais impactantes e também o livro “Reiki & Espiritualidade”
(impresso e digital).
Em 2016, este livro “Torusthá, um novo símbolo ensinado por Jesus –
Caminhos espirituais com o Reiki” na versão impressa e digital
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VISITE O SITE DO AUTOR NA INTERNET
Você poderá ler diversos artigos espiritualistas,
assistir a vídeos e participar dos cursos do Reiki a distância
ministrados por Moacir Sader.

http://www.moacirsader.com
e-mail: moacirsader@moacirsader.com

Cursos de Reiki Usui, Karuna e da Chama Violeta
http://www.moacirsader.com/cursos-de-reiki

Livros de Moacir Sader

http://www.moacirsader.com/livros
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