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Prefácio

Neste livro (E-book), trato de um dos
momentos que eu denomino de sublime nos
cursos de Reiki, que é a sintonização.
Momento em que o mestre de Reiki faz a
iniciação do aluno, tornando-o reikiano.
Esse instante é mágico porque se
equipara a uma cirurgia espiritual, os chakras
são abertos ou desobstruídos, permitindo a
captação da energia divina do Reiki.
Nos
momentos
singulares
das
sintonizações, os meus alunos têm vivido
experiências maravilhosas, as quais acabaram
por me motivar a escrever este livro e
compartilhar algumas dessas experiências
com você, que está interessado (a) em
Moacir Sader
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conhecer um pouco mais sobre o Reiki e,
especialmente, sobre o que sejam as
sintonizações de Reiki.
Receba o meu carinhoso abraço,
desejando em sua vida muita Luz, Amor e
Conhecimento.
Moacir Sader
Mestre de Reiki
(Usui e de Karuna)
Agosto/2009
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Sintonização: cirurgia espiritual

Tenho pensado sobre a sintonização de
Reiki, sobre certo receio que algumas pessoas
têm com relação às sintonizações, deixando,
inclusive,
de
se
tornarem
reikianas
exatamente pela necessidade de serem
sintonizadas.
A sintonização, vale ser dito, é especial,
é espiritual, altamente positiva, e sempre
acompanhada no plano astral por muitos
amigos iluminados e plenos de amor,
sobretudo por aqueles cujas presenças são
solicitadas pelo mestre de Reiki e por cada
aluno.

Moacir Sader
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O medo ou preocupação de ser
sintonizado não procede. Já fizemos ou ainda
iremos realizar várias iniciações em nossas
vidas, tais como, batismo, casamento,
vestibular, formaturas, etc. Isso se falarmos
no Ocidente, pois, no Oriente as iniciações são
ainda mais constantes e comuns.
Por outro lado, é válido reconhecer que
a maioria das pessoas tem medo do novo. O
inconsciente sabe que o Reiki aumenta o
nosso campo energético, amplia o nosso limite
humano, expande a nossa consciência e, daí,
o natural medo por não se saber aonde isso
tudo irá nos levar.
No entanto, paralelamente ao medo que
causa freio em face do novo, o desafio
existencial nos leva a querer saber e nos
descortinar para novos e surpreendentes
caminhos que o Reiki coloca literalmente em
nossas mãos.
Cada iniciação é um momento que toca
a nossa alma, marcando-a indelevelmente
para sempre. No caso do Reiki, o diferencial,
em face de outras terapias alternativas, é
exatamente a sintonização ou a iniciação
como alguns a chamam.

Moacir Sader
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É isso que torna o Reiki ainda mais
interessante e mágico, ainda que tudo seja
normal, pois, com a sintonização, voltamos a
ter o que era nosso no passado longínquo, ou
seja, os chakras desbloqueados para lidar com
a energia cósmica, recebê-la e retransmiti-la.
Em todas as sintonizações de Reiki
acontece algo importante para o iniciado,
ainda que ele possa não perceber pelos
sentidos, sobretudo por aqueles iniciados que
não conseguem evitar que a mente consciente
fique ativa durante todo o processo de
sintonização.
Outros
até
esperam
certos
acontecimentos, mas não há regra para tais
ocorrências e pode parecer, para alguns, que
nada aconteceu. É porque nem sempre se
percebe que o Reiki não age apenas no corpo
físico, mas em outros corpos sutis até com
mais intensidade.
Mesmo no campo da percepção, sempre
acontece algo especial, nem que seja por
intermédio de sonhos antes ou depois da
sintonização, já que a sintonização no plano
astral inicia antes da data prevista para a sua
realização na dimensão terrena, gerando, por
conseguinte, efeitos prévios, sentidos pelo
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futuro reikiano antes mesmo da data de sua
sintonização terrena.
Nas sintonizações tem sido muito
comum o estado alterado da consciência.
Alguns iniciados falam de ter conseguido um
relaxamento que não imaginava ser possível.
Há muitos que veem cores, imagens,
presenças espirituais; recebem mensagens
para a sua vida; sentem o corpo como se este
tivesse com tamanho diferente, bem maior,
com outro peso; experienciam muito calor
especialmente
nas
mãos;
sentem-se
levitando, etc.
Há casos de pessoas que nada
experienciam, pelo menos aparentemente,
durante a sintonização, mas, que, se veem de
imediato com alguma superação em sua vida.
Isso já foi verificado com pessoas que viram
desaparecer, após a sintonização, algum tipo
de medo, como se ele nunca tivesse existido.
Em meus cursos de Reiki (Usui e de
Karuna),
tenho
comprovado
que
as
sintonizações à distância são magníficas.
Longe da interferência de outras pessoas e
estando em seus próprios ambientes, o
iniciado vivencia maravilhosas experiências.

Moacir Sader
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Para compartilhar com os leitores desse
livro, escolhi algumas dessas experiências,
entre tantas documentadas, que foram vividas
por meus alunos durante as sintonizações à
distância.

Moacir Sader
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Experiências de alunos nas sintonizações

Nas sintonizações, presencial ou à
distância, o mestre de Reiki promove a
abertura ou desbloqueio de chakras e insere
neles e nas mãos dos iniciados os símbolos
sagrados do Reiki. Tal fato permite que a
energia do Reiki passe, então, a fluir de suas
mãos.
Durante a sintonização, os alunos ficam
sentados, relaxados, com olhos fechados,
enquanto
diversos
procedimentos
são
realizados pelo mestre de Reiki, seja
presencialmente ou à distância.
Muitos alunos narram experiências
maravilhosas ocorridas com eles durante as
sintonizações. A seguir, vocês lerão alguns
dessas narrativas feitas por esses alunos que
Moacir Sader
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foram sintonizados por mim à distância, com
breves
comentários
meus
antes
das
narrativas.
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Luzes

O Reiki está mesmo efetivamente ligado
às cores. Certa vez, em viagem astral, eu
pude ver sair de minhas mãos a energia do
Reiki na cor dourada, o que veio a comprovar
que as energias do Reiki têm cores e estas
podem ser vistas no astral. As cores são
constantes durante as sintonizações e muitos
alunos conseguem ver essa luminosidade
acontecendo no astral e os envolvendo
durante
as
sintonizações.
São,
por
conseguinte, inúmeras as narrativas de meus
alunos sobre a visão de cores.
De repente comecei a ver uma luz dourada que
vinha a mim tipo uma onda (...) isso durou
bastante, depois vi outra luz escura, parecia
violeta, também vinha e ia como uma onda.
Moacir Sader
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***
Durante a sintonização, apesar de estar de
olhos fechados, vi uma luz dourada muito forte.
Tentei fechar meus olhos, mas lembrei que eles
já estavam fechados.
***
Na hora da sintonização senti meu Coronário
abrir como pétalas, ora luz branca azulada, ora
luz dourada.
***
...e pelo meu chakra coronário entrava uma Luz
muito clara.
***
...a cor vinha e ia, vinha e ia...
***
Em alguns momentos vi também uma pequena
luz clara que aparecia e sumia.
***
Vi como uma leve chuva de pequeninas gotas
douradas caindo em cima de mim.
***
Em certos momentos, vi esferas violeta com
raios dourados nas extremidades. Também tive
a sensação de ver raios dourados fluindo das
mãos.
***
No momento que visualizava a luz violeta uma
forte emoção tomou conta de mim e comecei a
chorar, foi um momento especial que me trouxe
muita paz.
Moacir Sader
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***
Primeiramente, vi algo como uma nuvem
ou névoa violeta parecendo subir, sair de mim
(lentamente), depois essa mesma visualização
de cor voltando para mim, em seguida algo
como uma nuvem ou névoa branca e dourada
(clarinha) descendo, depois novamente a névoa
violeta, tudo isso como se eu estivesse
absorvendo.
***
Existiram duas ocasiões onde senti uma enorme
pressão no chakra da terceira visão, fortíssima
mesmo, onde via enormes ondas de luz violeta,
azul índigo e dourado misturados..
***
Visualizei cores que vinham em ondas nos tons
de verde e amarelo.

Moacir Sader
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Calor

Durante as sintonizações, o iniciado
recebe enorme carga energética, daí ser tão
comum o calor sentido pela maioria e também
nas mãos, visto que a energia reikiana
começa a fluir imediatamente das mãos dos
alunos sintonizados.
Senti muito calor, principalmente nos braços,
onde pude sentir a energia fluindo com mais
força.
***
Senti uma energia muito forte, fato que me fez
suar muito.
***
Durante à minha sintonização tive sensações de
muito calor, suei bastante. Minhas mãos
pareciam estar presas eletricamente e tremiam
muito.
Moacir Sader
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***
Também senti um calor intenso no meu tórax.
***
Desde o início da sintonização minhas mãos
estavam muito quentes.
***
Na sintonização as minhas mãos pareciam que
queimavam de tão quentes.
***
Sinto um calor extraordinariamente forte nas
mãos, e um enorme vórtice de luz violeta entre o
chakra da (terceira visão e o chakra Coronário),
que
durou
algum
tempo
deixando-me
simultaneamente num estado de paz interior
enorme.
***
Comecei por sentir um enorme calor que tomou
conta do meu corpo e as minhas mãos ardiam.
***
Senti ainda as mãos com grande quentura
durante largo tempo e nesta fase, mais uma vez,
a comoção se apoderou de mim.
***
Senti calor nas mãos e próximo ao chakra
Cardíaco.
***
Senti meu corpo quente (moro no sul, e está
fazendo muito frio).

Moacir Sader
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Atemporal

Em face da experiência extra-sensorial
vivida por muitos alunos durante as
sintonizações, o tempo acaba perdendo a sua
importância
tridimensional.
Os
iniciados
experienciam, então, momentos atemporais,
por perderem a noção do tempo tal como o
conhecemos na Terra.
Quando o relógio despertou {após ter
transcorrido 35 minutos da sintonização},
parecia que tinham se passado apenas uns 3 ou
5 minutos (...) muito rápido.
***
Uma hora percebi que a música que eu havia
colocado não tocava mais e pelos cálculos de
tempo que eu havia feito, o CD duraria uns 40
minutos, mas em minha mente algo havia feito o
CD parar de tocar porque era impossível ter se
Moacir Sader
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passado 35 minutos, continuei meio relutando,
os barulhos externos mais presentes, mas meu
pensamento dizia que ainda faltava tempo para
os 35 minutos, enfim, de repente meus olhos se
abriram e vi a vela acesa, fechei abri novamente
e vi que o incenso já havia acabado e olhei no
relógio, eram 11:20hs, ou seja, há muito havia
acabado a sintonização, os 35 minutos, fiquei
assustada, meio não acreditando no relógio e
com a nítida sensação de que estive fora de
mim, porque não era possível que havia se
passado mais de 1hora e eu tinha a impressão,
pelo som externo e tudo, que não estava se quer
conseguindo a concentração necessária.
***
Pensei que ia custar a passar estes 35 minutos
no dia da sintonização e nem coloquei
despertador ou pedi para me chamarem. As
11:05 meu filho abriu a porta para ver se eu
estava bem, pareciam que só minutos haviam se
passado. Mas foi muito bom com certeza.
***
O tempo passou super rápido, não precisei abrir
meus olhos e no final ouvi uma voz em minha
mente dizendo que a sintonização havia
chegado a fim.
***
Fiquei mais um tempo com os olhos fechados e
a cabeça a mil pensando se havia ou não
passado os 35 minutos, depois a porta deu uma
forte balançada e entendi que era o momento,
olhei no relógio e eram 10:49 hs.
***
Moacir Sader
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Despertei novamente exatamente às 10:35hs
(final da sintonização)...
***
Foi uma experiência impar, me preparei e
coloquei o relógio para despertar apos 35
minutos, que passaram num segundo.
***
O tempo passou rápido, ao abrir os olhos eram
10:30. Aguardei mais 5 minutos. Levantei meio
sonolento e deitei, embora consciente dos
ruídos, permaneci, creio em estado Alfa, por
aproximadamente 30 minutos.

Moacir Sader
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Presença de amigos espirituais

Nas sintonizações, sempre contamos
com presenças de amigos espirituais que nos
auxiliam nesses importantes momentos de
renascimento espiritual dos novos reikianos,
quando estes voltam a estar efetivamente
religados à energia divina.
Fui longe, me vi numa sala com umas pessoas,
meditando, com uma outra
fazendo a
orientação, muito lindo.
***
Ao meu redor enquanto estava com os olhos
fechados, sentia como se estivesse com várias
pessoas à minha volta, meu chakra Frontal tinha
um azul lindo.
***
Envolvida por energia de tranquilidade,
segurança e amor, pude sentir presenças, para
mim muito significativas e, em determinado

Moacir Sader
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momento, fui tomada por forte emoção que me
levou ao choro profundo.
***
A experiência que tive foi fantástica, senti a
presença de Cristo, Nossa Senhora Aparecida,
Irmã Dulce, as sete cores do Espírito do Santo,
senti-me abraçado por Jesus, Nossa Senhora e
Irmã Dulce.
***
Senti a presença de dois seres femininos.
***
Por um momento vi "vultos" (não consegui
definir silhueta) que se moviam da esquerda
para a minha direita, parecia que se
"agachavam" como que para "não interferir"
nessa emanação de luz. Essa luz "em névoa",
eu a via sair de mim e afastar-se até o infinito.
***
Notei movimento de muitas pessoas, porém não
consegui identificá-las, talvez porque o
ambiente apresentava-se violeta. Apenas vi
rapidamente a imagem do meu irmão e grande
amigo, já falecido, sorrindo para mim.
***
Senti uma grande movimentação no quarto
onde estava...
***
Meus olhos às vezes queriam abrir e ficavam
semi-cerrados e era neste momento que
apareciam pequenas formas em aparência
humana em cores brancas.
Moacir Sader
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***
Ele {alma gêmea) se fez nitidamente presente,
tanto que mal pude perceber as outras
presenças e houve até um momento que não sei
se por imaginação minha ou se por energia tive
a sensação de que nossos espíritos, nossas
energias por alguns instantes fundiram-se em
uma só e pude me sentir como que abraçada
por ele.

Moacir Sader
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Imagens

São inúmeras as imagens que surgem
na
mente
dos
alunos
durante
as
sintonizações. Imagens essas que aparecem
de forma livre ainda que os alunos estejam
tentando fixar o pensamento em outras
visualizações. Isso ocorre porque em estado
alterado de consciência, o espírito do reikiano
voa livre e vê efetivamente o que precisa
durante a sintonização.
De repente comecei a passar por todos
estes lugares, olhando de cima, voava
como em um sonho, golfinhos e baleias
em cardumes nadavam nesta bela
paisagem, borboletas multicoloridas nos

Moacir Sader
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campos, pássaros de todas as espécies,
enfim foi um momento maravilhoso.
***
Veio-me muito a imagem de Jesus Cristo,
mãe Maria Santíssima quando estava em
sintonização.
***
Sentado junto a uma enorme árvore, em
que nos fundíamos completamente numa
luz violeta, que se elevava para o infinito
cosmo.
***
Gases em cores claras que foram se
condensando e transformaram-se em um
planeta. Minhas mãos agulhavam e
pegaram fogo no sentido de calor e
energia em movimento. Com o planeta
entre as mãos a energia girava e
trabalhava fazendo ficar mais nítido,
enquanto passavam-se todos os sinais e
seus mantras em minha mente (Usui e
Karuna ). Senti o planeta tomando vida
enquanto o sentimento era de amor (...)
lindo de viver.
***
Vejo-me na minha cachoeira, (...) onde
nado sob as suas águas límpidas, todo de
branco, à volta há uma enorme diversidade

Moacir Sader
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de vegetação bela onde escuto todos os
sons maravilhosos da natureza.
***
Num determinado momento, intuí de levar
as mãos (em forma de prece) e encosta-las
na altura dos olhos, foi quando visualizei
uma beleza indescritível: a escuridão cheia
de pontinhos brilhantes, então entendi que
estava vendo o espaço, o universo infinito
e suas estrelas.
***
Enxerguei a aura de tudo a minha volta,
inclusive,
meu
campo
energético
expandiu-se muito.
***
Vi um rosto que atribui ao meu mentor e o
que eu achei mais interessante é que vi um
grupo que associei ao grupo que estava
sendo sintonizado, sendo transportado
para um grande campo verde, todos
ajoelhados, vestidos de branco, sentados
em cima dos pés. Ali sendo feito a
sintonização, o aprendizado era silencioso,
vinha na intuição de todos.

Moacir Sader

27

Sintonização, momento mágico do Reiki

Saída do corpo (viagem astral)

Entre
as
inúmeras
experiências
ocorridas nas sintonizações, tem acontecido
também a viagem astral de iniciados,
enquanto a sintonização está acontecendo.
Muitos saem efetivamente do corpo em
viagem
astral
e
vivenciam
belíssimas
experiências.
Vejo-me primeiro numa praia e de repente sou
puxada para fora do planeta-espaço, Cosmos e
vejo-me ao pé de um grande cristal que rodopia
como uma espiral mesmo por cima da minha
cabeça (2 a 3 cm) tinha nuances lilás de repente
parece-me ver 3 seres esguios de vestes
compridas, mas esta imagem foi muito rápida.
Novamente por cima da minha cabeça a espiral
começa a rodopiar e novamente o cristal
aparece e eu sinto-me puxada para ele, entrei
numa cápsula que facilmente posso fazer o
desenho porque a experiência do seu exterior e
interior foi bem nítida. Eu perguntei: “o que será

Moacir Sader
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isto”? E a resposta que eu obtive: “Foi aqui que
foste criada e é para aqui que voltarás”. Eu não
sei explicar o que senti, mas envolveu-me uma
imensa saudade a saudade de CASA.
***
Na hora da Sintonização senti-me levada com a
cadeira para o Cósmico e fiquei lá flutuando
perto do Sol, num sentimento de Paz Profunda
como nunca havia sentido. Depois, visualizei
uma estrada cheia de curvas ladeada de flores
muito amarelas, muita luz solar e no final uma
pequena cachoeira.
***
Num instante chego ao término do caminho,
mas continuo, ou melhor, levito, e já sou uma
partícula desse sol, que se funde com o grande
sol, e sinto-me como se estivesse sentado no
colo do Pai, contemplando toda a Sua criação
(Universo).

***
Neste momento, senti que fui dividida em três
corpos: um permaneceu no local onde estava
meu corpo físico, muito consciente; o outro foi
levado para frente da cachoeira e o outro foi
para o espaço Cósmico, como se subisse,
subisse e subisse. Senti-me frente ao Sol.
Sentia assentada nos três corpos, mas não via e
nem sentia a cadeira. Senti depois que foi
colocado sobre minhas costas e amarrado na
frente do pescoço um lindo manto de cor
violeta. Parecia de um tecido de veludo, mas
não sentia seu peso, pois era etéreo e leve, mas
sentia sua proteção (...) O manto foi colocado
Moacir Sader
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nos três corpos, sendo o primeiro no corpo
físico consciente. Senti depois os símbolos do
Karuna 2 descendo espiralados sobre meu
Coronário, dentro de uma Luz dourada. Depois
fui conduzida para uma imensa sala branca de
um hospital, onde várias camas paralelas e
ocupadas por pacientes se dispunham num
ambiente com muita claridade, parecia que o sol
banhava o recinto todo. E eu com meu manto
violeta ia de cama em cama aplicando os
símbolos do Reiki e conversando com os
doentes. Não via o semblante de nenhum, mas
os via pela energia emanada.
***
Eu tive a visão de estar saindo por um orifício e
deixar para trás o Planeta terra por breves
segundos.
***
Dou comigo a descer para o interior da terra,
(local intraterreno), onde estou na presença de
um ser angélico, que no meu intimo reconheço
como sendo o sumo sacerdote (...) ser que
recorro muitas vezes em minhas orações, onde
este me estende a mão e conduz-me até uma
clareira onde já se encontram vários seres que
não consigo ver os rostos nitidamente e sentome em circulo junto a eles.
***
Entrei em um túnel escuro, tive medo, tristeza,
vontade de chorar, pois era como se todos os
meus medos estivessem ali, mas consegui
conter o medo, a tristeza, o choro e segui
adiante (...) mas a frente vi uma menina
pequena chorando, pois estava com o joelho
Moacir Sader
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machucado, então a coloquei no colo, coloquei
a mão sobre o joelho machucado e assim que
retirei a mão estava curado. A coloquei de volta
no chão e continuei andando, mas ela me
chamou e então virei, e ela disse: "mãe me
espera",
fiquei
assustada,
não
estava
acreditando, mas quando a peguei no colo
novamente senti que realmente era minha, fazia
parte de mim, fiquei muito emocionada e segui
com ela no colo até chegar ao meu lugar de
repouso, onde sentamos juntas, e uma luz
intensa começou a sair de nós duas e subir,
essa luz foi ficando cada vez mais intensa, até
que nos tornamos uma só luz que subiu até
onde não pude mais enxergar (...) foi uma
emoção muito forte (...) depois pessoas vieram
atrás da dessa luz e chegaram até o local onde
eu estava fazendo a sintonização (...) então
despertei.
***
Senti-me como voando por cima de árvores,
telhados, mares, e tudo o mais e o mais incrível
eu não conseguia parar eu queria rir muito mais
também não consegui. Eu cheguei a ficar tonto
de tanto voar (...) outra cena encontrava-me
dentro de uma pequena capela de frente para
um altar em uma sintonia tão forte e tão perfeita,
(acho que porque sou padre) num estado de
oração tão grande, que tive a sensação de que
minhas mãos pareciam preencher todo o
espaço da capela, aqui um fato interessante,
porque senti e vi que milhares de outras mãos
estavam presentes na capela e dessas mãos
irradiavam tanta luz que me senti cegar-me.

Moacir Sader
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Mensagens

Os alunos têm narrado, durante as
experiências nas sintonizações, o recebimento
de
mensagens,
algumas
delas
são
inconscientes e metafóricas, mas outras são
claramente comunicadas e entendidas pelos
sintonizados. Tem sido comum a ocorrência
de mensagens exortando a missão especial
dos reikianos de curar os necessitados e o
planeta,
tornando,
efetivamente,
regeneradores da vida digna na Terra.
Quando senti as presenças divinas, fui
autorizado por eles para curar, libertar, proteger
e salvar vidas. No final, eles me aplaudiram e
disseram: “vai, nós te damos todo o poder que
você precisar para realizar o teu trabalho com a
vida que grita por socorro”.
***
Lá em cima vi por instantes um símbolo e
olhando para trás vi o nosso planeta Terra, foiMoacir Sader
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me mostrado crianças com fome, dor,
destruição e sofrimento, estas imagens
acompanharam-me com mal estar físico onde
senti dores no corpo, náuseas, estonteamento e
a sensação que todo o meu corpo tremia, não
de frio, mas como se vibrasse.
***
Com vestes brancas, aonde as pessoas vinham
até mim, para serem curadas, bastava colocarlhes as mãos sobre a cabeça ou no peito e elas
ficavam bem, (as minhas mãos pareciam de luz
dourada).
***
Depois, senti também uma intensa energia
percorrendo o meu corpo e escutei uma
mensagem acerca do meu propósito. Uma voz
que me disse claramente que o único propósito
dessa experiência seria o de me conferir a
possibilidade de ajudar a humanidade. Que esse
deveria ser o meu propósito, como que se
perguntasse se eu estava disposta a aceitar tal
encargo, o qual eu aceitei. Após isso, com olhos
fechados, vi uma intensa luz violeta.

Moacir Sader
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Sono

Alguns alunos dormem sono profundo
durante as sintonizações e acordam, ao final,
sem se lembrar de quase nada. Esses alunos
precisaram ficar neste estado para ser
sintonizados e receber mensagens diretas aos
seus subconscientes.
Eu dormi o tempo todo. Acordei com o
despertador que eu havia deixado ligado bem
baixinho. No começo vi umas pessoas que eu
não conheço.
***
Ontem, durante a sintonização dormi em sono
profundo! Não me lembro de nada. Acordei já
era quase 11.
***
Moacir Sader
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É simplesmente maravilhoso as sintonizações, é
muita paz interior e um sentimento de ter se
vivido anos em apenas 35 minutos, é a
sensação de que muito aconteceu porém pouco
me lembro.

Moacir Sader
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Emoção

Durante a sintonização e no decorre de
todo o dia, os alunos sentem uma sensação
maravilhosa, algo como o êxtase espiritual
narrado por muitos místicos.
E no início a emoção é imensa, chegando às
lágrimas (...). É uma sensação plena, de Paz,
Harmonia intensa em estado de Luz, me senti
flutuando
muito
leve.
Uma
grandiosa
experiência de conhecimentos.
***
Senti uma imensa paz profunda e uma leveza
em todo meu ser.
***

Moacir Sader
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E naquele momento nada a minha volta tinha
importância, a alegria e a paz eram tão grande,
que a única vontade era poder tocar naquela luz
divina. Foi a melhor sensação que tive.
***
No final uma paz intensa muito gostosa...

Moacir Sader
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-4-

Aura expandindo com as sintonizações

Com o Reiki, a partir das sintonizações,
o aluno entra em contato, de fato, com o seu
Eu Superior. Isso é fascinante na medida em
que essa experiência irá levá-lo a grandes
desafios, sobretudo por ver tantas teses
racionais e religiosas contestadas de dentro
para fora.
O reikiano passa a ter sua intuição
desenvolvida com ampliação dessa capacidade
a cada nova sintonização. A partir daí, ele
começa a experienciar várias “coincidências”:
pensa em algo e tal fato acontece; pensa em
uma pessoa e ela aparece ou telefona; passa
a sentir a energia de um ambiente se ela está
leve ou pesada; passa a saber o que uma
Moacir Sader
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pessoa está comunicando verdadeiramente,
ainda que nada fale ou expresse de modo
verbal assunto diferente, etc.
As sintonizações de Reiki levam os
novos
reikianos
a
uma
expansão
extraordinária no campo áurico, considerando
que, a cada sintonização, a aura do reikiano
expande maravilhosamente. Desse modo, o
caminho da sabedoria interior, a intuição,
amplia-se intensivamente.
Nos cursos de Reiki e especialmente nas
sintonizações, os alunos estão diretamente
ligados ao mestre de Reiki. É um momento
único e especial para o aluno e para o mestre.
A partir daí, o reikiano irá encontrar o seu
mestre interior e passar a se comunicar
intuitivamente com ele para inúmeras
conquistas e avanços espirituais.
É, portanto, necessária essa busca, esse
encontro com o mestre interior de cada um,
visto que será necessário superar inúmeros
condicionamentos existenciais e descobrir que
a vida é completamente diferente do que
sempre imaginou ou aprendeu e que o Reiki
permitirá mudanças radicais e positivas a sua
vida.

Moacir Sader
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-5-

O Reiki e seus Níveis

O Reiki é a fusão da energia “Rei”
(divina) com a energia “Ki” (pessoal). O Reiki
passa a fluir das mãos dos reikianos após a
sintonização, podendo ser enviado à distância
a partir do Nível 2, porque tudo está
interligado energeticamente.
Também o Reiki pode ser enviado para
o passado e para o futuro, curando traumas
antigos e cuidado de situações a serem
vividos mais à frente, protegendo o reikiano e
quem ele desejar proteger, e, ainda,
realizando curas dos corpos físico, etéreo,
mental, emocional e espiritual.
Uma pessoa somente pode se tornar
reikiano, através de sintonização realizada por
mestre de Reiki devidamente habilitado.

Moacir Sader
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No sistema Usui, existem 4 Níveis. No
primeiro, a energia somente pode ser aplicada
com a imposição das mãos. No Nível 2, a
energia pode ser enviada à distância. No Nível
3-A, o reikiano pode enviar a energia para
muitas pessoas ao mesmo tempo, inclusive
para todo o planeta, tornando-se regenerador
planetário. No Nível 3-B, o reikiano é formado
mestre de Reiki e passa a ensinar e sintonizar
novos reikianos.
No Reiki Karuna, existem 3 Níveis:
Karuna 1, Karuna 2 e mestrado de Karuna
com diversas e magníficas ferramentas à
disposição do reikiano.
Ao se tornar reikiano, o iniciado passa a
influir positivamente em sua vida e na vida
das pessoas que ama. Ao se tornar mestre de
Reiki, tornando-se ainda mais regenerador
planetário ao formar novos reikianos.

Moacir Sader
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-6Curso de Reiki à distância

Sistema Tradicional - Reiki Usui
(Níveis 1, 2, 3-A e 3-B Mestrado)
e
Sistema Reiki Karuna
(Níveis 1 e 2 e Mestrado)
Moacir Sader
Mestre de Reiki
(Usui e Karuna)
Veja como se inscrever nos cursos acessando o site
http://www.moacirsader.com

Você será sintonizado à distância, recebendo apostila, com
linguagem adequada ao curso não presencial), certificado e
outras orientações por e-mail.
As respostas às perguntas serão encaminhadas a todos da
respectiva turma por e-mail (não há limite de tempo para se
fazer perguntas)
As experiências especiais dos alunos na sintonização serão
Moacir Sader
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comentadas e encaminhadas a todos da respectiva turma por
e-mail.

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} nos dois níveis do Karuna {1 e 2} receberão o
livro impresso.
Saiba mais informações sobre os cursos
Usui e Karuna
e como se inscrever, através do link:
http://www.moacirsader.com/cursorei.htm

Moacir Sader

43

Sintonização, momento mágico do Reiki

-7Programa dos cursos de Reiki
(Usui e Karuna)

Usui - Nível 1
O aluno se torna um canal reikiano, podendo
agora aplicar Reiki em todas as posições
presencialmente.
Aprende as posições para a correta aplicação de Reiki. É
informado sobre o Reiki, sua história e como funciona. Sobre
as divisões do Reiki. Sobre os chakras e os corpos físico,
etéreo, mental, emocional e espiritual. Sobre os desbloqueio
de nódulos energéticos. É orientado acerca dos diversos tipos
de tratamentos com o Reiki e suas correlatas posições de
aplicação com as mãos e mais...

Usui do Nível 2
O aluno recebe por sintonização espiritual 3
símbolos e pode agora enviar Reiki à distância,
para o passado e o para o futuro.
Aprende como desenhar, pronunciar e utilizar os símbolos.
Aprende a técnica de autoaplicação especial (apenas com 7,5
Moacir Sader
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min de duração). Aprende a técnica de bloqueio dos chakras
para proteção de ataques energéticos (rápida de realizar
diariamente). Aprende a curar traumas do passado (desta e
de outras vidas), o que permite a reprogramação da vida
atual para se tornar uma pessoa confiante, realizada e feliz.
Aprende a técnica de envio do Reiki ao futuro para o sucesso
de momentos importantes a serem ainda vividos (provas,
entrevistas, reuniões, etc.). Aprende a técnica para se livrar de
perigos iminentes. Aprende a técnica para limpeza rápida de
ambientes. E diversas outras técnicas.
Usui - Nível 3-A
O aluno recebe mais 1 símbolo e pode, agora,
enviar Reiki para muitas pessoas ao mesmo
tempo, para cidades, países e para o planeta.
Torna-se regenerador planetário.
Aprende a técnica de ativação dos canais de força. Aprende
como desenhar, pronunciar e utilizar o símbolo 3-A. Aprende
como fazer uma Mandala de Cristais. Aprende a técnica de
cirurgia psíquica (técnica Kahuna), para desfazer nódulos e
obstruções energéticas, curando, então, as doenças, e,
também, para desfazer os efeitos de ataques e trabalhos
espirituais. Aprende a técnica de projeção mental (viagem
astral consciente), utilizando o Reiki. Aprende a técnica de
regressão de memória, utilizando o Reiki. E mais...

Usui - Nível 3-B – Mestrado
O reikiano será sintonizado à distância nos
símbolos de mestrados Usui.

Moacir Sader
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Aprende os significados dos símbolos, como traçar e utilizar.
Aprende com fazer sintonização (PRESENCIAL e À
DISTÂNCIA) nos níveis Usui 1, 2, 3-A e 3-B (Mestrado).
Recebe roteiros didáticos (passo a passo) para cada tipo de
sintonização. Aprende sobre o ponto Hui Yin, como
conservar a energia Ki e como fazer a respiração e sopro
violeta. Aprende como agir em situações anormais que podem
ocorrer nas sintonizações. Recebe por e-mail: certificado de
mestre Usui/Tibetano as apostilas de Níveis 1, 2 e 3-A
(podendo usá-las à princípio em seus cursos até preparar as
suas próprias apostilas). E muito mais.

Karuna 1
O aluno recebe por sintonização - cirurgia
espiritual
4
símbolos
do Karuna
e
potencializa a sua atuação reikiana.
Aprende o que é o Reiki Karuna e sua origem. Aprende como
desenhar, falar e utilizar os 4 símbolos do Karuna 1. Aprende
como enviar à distância a energia do Karuna 1. Aprende
como potencializar o bloqueio dos chakras aprendidos no
nível 2 (Usui) para a proteção pessoal, evitando ataques
energético (vampirismo). Aprende a técnica para a cura de
traumas do passado que possam ter ocorridos nesta
existência ou em vidas anteriores. Aprende como atuar de
modo importante para a cura de doenças densas (câncer,
mioma, etc. e infecciosas). Aprende como superar conflitos de
relacionamentos e efetuar melhoria dos relacionamentos a
dois. Aprende técnica para a cura de vícios. Aprende como
eliminar o medo imaginário. Aprende como ter determinação
para atingir com sucesso os objetivos de vida. Aprende técnica
de limpeza de ambientas. E mais.

Moacir Sader

46

Sintonização, momento mágico do Reiki

Karuna 2
O aluno recebe por sintonização - cirurgia
espiritual - mais 4 símbolos do Karuna
(totalizando agora 8 símbolos do Karuna) e
amplie intensamente sua atuação como
reikiano.
Relembra os símbolos do Karuna 1. Aprende como desenhar,
falar e utilizar os símbolos do Karuna 2. Aprende também
como enviar a energia do Karuna 2 para muitas pessoas ao
mesmo tempo e à distância. Aprende técnica para o
rompimento de dependências nocivas de outras pessoas.
Aprende como estimular a aprendizagem e potencializar a
criatividade. Aprende como aprimorar as comunicações
escrita e falada. Aprende técnica para a cura de trauma de
falar em público. Aprende como curar a insônia, o medo e o
pânico. Aprende como desenvolver a clarividência. Aprende
como empregar o Karuna para ter bons sonhos. Aprende
como manter o foco nos objetivo traçado para o pleno sucesso.
Aprende técnica da criação de campo magnético de proteção
para si e para sua família, a ser utilizada diariamente,
mantendo todos protegidos de perigos terrenos e espirituais.
Aprende a importante técnica do caderno Karuna
para o envio da energia para muitas pessoas ao mesmo tempo
apenas com uma aplicação diária. E mais.

Mestrado de Karuna
O reikiano Karuna será sintonizado à distância nos símbolos
do mestrado do Karuna.
Aprende os significados dos símbolos, como traçar e utilizar.
Aprende com fazer sintonização (PRESENCIAL e À
Moacir Sader
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DISTÂNCIA) nos níveis Karuna 1, 2, e Mestrado. Recebe
roteiros didáticos (passo a passo) para cada tipo de
sintonização. Aprende sobre o ponto Hui Yin, como
conservar a energia Ki e como fazer a respiração e sopro
violeta. Aprende como agir em situações anormais que podem
ocorrer
nas
sintonizações.
Recebe
por
e-mail:
certificado de mestre Karuna, as apostila dos níveis Karuna 1
e 2 (podendo usá-las à princípio em seus cursos até fazer as
suas próprias apostilas). E muito mais.

Moacir Sader
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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

Moacir Sader
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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
alma gêmea}

sua

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 importância da missão a cumprir,
Moacir Sader
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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.

recentes,

Moacir Sader
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experiências

escravidão

da
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população 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
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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

estará

sendo

dado

expulso
lugar

da
à

Terra
vida

quando

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. E, como acontece com as
pessoas no momento de desencarnar, Anselmo
começou

Moacir Sader
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acontecimentos

que

os

teriam

levado

àquele

momento crítico...

Moacir Sader
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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.
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.
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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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