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Magia Do Reiki, a
Este livro trata do método Reiki que, além de um
sistema natural de harmonização, equilíbrio e
reposição energética que mantém ou recupera a
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saúde, é uma filosofia de vida pautada nos 5
Princípios do Reiki e nos 125 poemas escritos pelo
Imperador Meiji. Todo esse conjunto gerou um
método de redução de estresse, um sistema próprio
para despertar o poder que habita dentro das
pessoas, um sistema para adaptar o ser humano às
exigências da Era de Aquarius. Segundo a obra, Reiki
é uma das maiores forças deste planeta para a
evolução das pessoas, um caminho de harmonização
interior com o Universo, um presente poderoso, uma
oportunidade para o iniciado crescer e transformarse. Ajuda a deter a violência e tendências
autodestrutivas e é um antídoto contra o cigarro, o
alcoolismo e as drogas.

The Kundalini Reiki Manual
Rainbow Reiki is a proven system of complex energy
work. The basis of Rainbow Reiki, a successful
combination of old and new methods, is the Usui
System of Reiki. It gives us a wealth of possibilities to
achieve completely new and different things with
Reiki than taught in the traditional system. Walter
Lubeck has tested these new methods in practical
application for years and teaches them in his
courses.Reiki Essences are crystal healing patterns or
the forces of plant transmitted into lasting carrier
substances through Rainbow Reiki. The different
types of remedies created in this way can be used for
holistic healing and personality development in a
great variety of ways. This work is accompanied by
plants devas, crystal teachers, angels of healing
stones, and other beings of the spiritual world.
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Mãos de luz
Power of Symbols is the perfect book for your journey
into the world of Reiki and other healing symbols. The
world is a stressful place. You have a keen interest in
Reiki healing and spirituality, and you managed to
pursue the course, but you still need some help with
the symbols. What do you do now? Well, you don’t
have to worry because this book has all the details
you need!

A Complete Book of Reiki Healing
A idade não constitui um obstáculo à compreensão e
à integração do Reiki na nossa vida quotidiana,
estando os seus benefícios ao alcance de todos, sem
exceção. Uma prova disso mesmo é o Super Reikinho,
um Super Herói construído a partir das descrições e
das experiências das próprias crianças. Com a sua
ajuda e ao seu lado, os mais novos embarcam numa
aventura de autodescoberta, graças à qual
conseguem apreender o modo como esta terapia
natural funciona. Além disso, é-lhes explicado o
conteúdo dos Cinco Princípios do Reiki e a melhor
forma de os aplicar no dia a dia, para assim
enfrentarem problemas, como a ansiedade ou o
bullying. Os conselhos do Super Reikinho dirigem-se
também aos pais, educadores e terapeutas numa
tentativa de fazer das crianças os maiores
beneficiários desta prática terapêutica japonesa.

Power of Symbols
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Toda esta narrativa é contada por mim, sendo eu um
primo do Ricardo, deu-me um certo gozo contar esta
história, que fala, sobre uma criança pobre, que
sofreu bullyinge, ameaças, perseguições, mentiras e
calunias a seu respeito. Mas apesar das dificuldades,
ele nunca desistiu, já homem feito, conheceu a
Solange, apaixonaram-se perdidamente, tendo de
lutar, contra a desigualdade, entre duas famílias de
diferentes classes sociais, a família da Solange, casoulhes alguns conflitos, começando pelo pai, um
conservador e algo manipulador, tudo tentou para
separar os dois. Eu sempre admirei o Ricardo, e sendo
eu um amante da vida, tal e qual ela se apresente,
tinha de o fazer, penso da mesma forma que o
Ricardo. Admiro a forma como ele viveu esta fase da
vida, e saiu vitorioso, ele merece toda esta reflecção,
penso eu, como seria esta vida, se fossemos todos
como ele, onde os valores que são fundamentais,
para uma vida feliz, estiveram sempre presentes na
sua vida, foram eles, respeito, amor e perdão, agindo
todos desta forma, este mundo seria mais fácil e bem
melhor

45 Free Reiki Attunements (russian).
Reiki for Dogs
Este livro foi escrito a pensar no meu filho Ricardo,
que está com dez anos. Comecei a ter uma certa
preocupação em transmitir-lhe algumas bases de reiki
e junto com ele uma série de outros conhecimentos
do mundo das energias. Fiz pesquisas na internet e
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em livros. Da recolha feita, pensei em partilhá-la com
outras pessoas de modo a ser-lhes útil. Assim, optei
por fazer um livro como um modo de ajudar a
divulgar esses dados recolhidos. Espero que as
mensagens contidas nele sejam úteis para todos os
que as lerem e que acrescentem um pouco mais de
LUZ nas suas vidas.

The Complete Reiki Handbook Basic
Introductiona And Methods Of Natural
Application (A Complete Guide For Reiki
Practice)
Este livro é um manual prático fundamental para
todos os praticantes e terapeutas de Reiki. Apresenta
passo a passo as fases que um terapeuta deve
percorrer no caminho para a profissionalização, desde
os preceitos desta filosofia, ao estabelecimento de um
espaço, à consulta e aos desafios de tratar os outros.
Este é, pois, um guia completo que reúne
conhecimentos importantes para todos aqueles que
procuram ajudar os outros a recuperar a harmonia e o
equilíbrio nas suas vidas.

Sabes, meu @mor -Translated to English for the first time, Dr. Usui's hand
positions and healing techniques can now be studied
directly.

Reiki for Beginners
Karuna Reiki é a energia da compaixão atuando junto
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com a energia Reiki. É ultrapassar as barreiras do
amor e mergulhar em um universo mais profundo,
compassivo e desafiador que traz grandes
aprendizados para nosso verdadeiro crescimento
espiritual. Este sistema proporciona um trabalho mais
profundo nas questões mentais e emocionais, na
nossa visão e conexão com a espiritualidade, as
pessoas, os animais, o planeta. É uma transformadora
forma de trabalhar com a energia Reiki, deixando-a
fluir livremente seguindo a intuição. Novos símbolos
são apresentados para auxiliar nesse caminhar
compassivo no desenvolvimento do nosso ser. Ser luz
e irradiar essa luz ao nosso redor, este é o objetivo
maior. Que esta energia possa tocar seu coração e
fazer importantes mudanças compassivas na sua
vida.

Karuna Reiki: terapia de
desenvolvimento do ser baseada na
compaixão
Reiki and Japan
Walter Lubeck describes in a clear concise fashion a
method of treatment which--irrespective of all
challenges, obstacles or legal restrictions--offers
therapeutic possibilities in the face of the challenges
confronting naturopathy and empirical medicine
today. This book will help to broaden the knowledge
thus gained and provide more insight into Reiki so
that it may be applied with greater ease and care.
This book is especially commendable as it establishes
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connections between Reiki and biological medicine by
pointing out combinations possible with herbal
extracts, homeopathiic preparations, Schussler salts,
and the spagyric remedies which have been
rediscovered. The combined action of Reiki energy
and natural medicinal substances, some of which
have been known from time immemorial, speed up
and improve the therapeutic effect to a considerable
degree.

The Chakra Bible
Partindo da premissa de que a forma de cura
chamada Reiki pertence a todas as pessoas, este livro
difere de tudo o que já foi publicado sobre o assunto.
Embora nenhuma publicação possa substituir as
sintonizações Reiki recebidas de modo direto, Reiki
Essencial contém todas as informações que o agente
de cura, o praticante e o mestre desse sistema
precisam ter.

Poliomielite
O que é o Reiki? Como essa tradição de cura japonesa
evoluiu ao longo dos anos? Como os praticantes de
magia modernos usam a energia Reiki em seus
encantamentos e rituais? Christopher Penczak,
mestre diplomado em Reiki nas tradições Shamballa e
usui-tibetanas, responde a essas perguntas e a
muitas outras neste estudo sem precedentes sobre o
Reiki, do ponto de vista da magia. Trata-se de uma
obra inovadora que interessa tanto a praticantes e
mestres de Reiki, quanto a pagãos, bruxos, magos e
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qualquer pessoa interessada em tratamentos de
saúde alternativos. A história, os mitos, as variações e
os graus do Reiki são debatidos em profundidade.
Penczak também oferece idéias para integrar o Reiki
e a prática da magia, como o uso da energia Reiki
para o desenvolvimento mediúnico e para energizar
velas, cristais, ervas, amuletos e talismãs. Mais de
setenta novos símbolos Reiki são aqui revelados e
ilustrados, com os mais variados propósitos, desde a
sintonização com os espíritos da natureza até a
remoção de todo tipo de energia negativa. Você
também vai aprender como realizar várias
sintonizações Reiki, além de exercícios para ajudá-lo
a desenvolver seu estilo exclusivo de magia Reiki.

Reiki Fire
Ministerio da fazenda

The Book on Karuna Reiki
Este livro foi escrito a pensar no meu filho Ricardo,
que está com dez anos. Comecei a ter uma certa
preocupação em transmitir-lhe algumas bases de reiki
e junto com ele uma série de outros conhecimentos
do mundo das energias. Fiz pesquisas na internet e
em livros. Da recolha feita, pensei em partilhá-la com
outras pessoas de modo a ser-lhes útil. Assim, optei
por fazer um livro como um modo de ajudar a
divulgar esses dados recolhidos. Espero que as
mensagens contidas nele sejam úteis para todos os
que as lerem e que acrescentem um pouco mais de
LUZ nas suas vidas.
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Reiki Como Filosofia De Vida
Durante uma meditação realizada em 2017, a autora,
Paula Bissoli - mestre Reiki desde 2004, canalizou o
primeiro Símbolo Sagrado DAIKI JINGI, que auxilia no
fortalecimento energético do sistema imunológico, e
em 2018 o segundo Símbolo Sagrado, HAYAR, que
atua no reequilíbrio energético do campo sutil mental
dos seres humanos. Ao longo de aproximadamente
dois anos, foram realizados diversos testes, e ficou
evidente a eficácia dos novos símbolos no reequilíbrio
dos chakras, auxiliando no fortalecimento energético
do sistema imunológico e favorecendo o alívio de
sintomas de gripe. Então em 2019 ela iniciou 11
mestres no Reiki DAIKI JINGI e a partir de então novos
Reikianos receberam a iniciação nos novos Símbolos
Sagrados, e os resultados foram muito significativos.
No início de 2020, assim que foram divulgadas as
primeiras informações sobre a pandemia do novo
coronavírus, ela disponibilizou a iniciação nesses
novos símbolos aos Reikianos de todos os níveis, e
não apenas aos mestres Reiki, para que assim mais
Reikianos pudessem ser beneficiados com essas
energias tão especiais de proteção e fortalecimento
para si mesmos, àqueles à sua volta e ao planeta
Terra como um todo. Esta técnica não promete "cura"
ou resolução de nenhuma questão física ou outra
qualquer. No processo de reequilíbrio vibracional dos
seres humanos, existem diversas questões
energéticas envolvendo cada caso, por isso o
reequilíbrio pode ocorrer ou não, dependendo de
muitos fatores. De qualquer forma, à medida que as
questões energéticas vão sendo tratadas e
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reequilibradas, proporcionalmente os efeitos positivos
vão reverberando de diversas formas, para algumas
pessoas de maneira mais perceptível. "Todo o
conteúdo desta obra trata-se do tratamento no
âmbito energético, e não substitui em nenhum
momento os tratamentos médicos nem o uso de
medicamentos". Os novos Símbolos Sagrados, que
podem ser utilizados isoladamente ou juntamente
com os símbolos do Reiki tradicional e também outros
sistemas Reiki. Breve trecho desse livro: Acredito que
todos os Símbolos Sagrados e técnicas que ativam a
Energia Universal Divina devem ser disponibilizados
para conhecimento e leitura de todos os seres
humanos dos tempos atuais e das gerações futuras.
Por esse motivo, assim que os mistérios desses novos
Símbolos Sagrados me foram revelados, não tive
dúvidas de que deveria compartilhá-los! Os novos
Símbolos Sagrados do Reiki DAIKI JINGI auxiliam na
libertação de parasitas astrais, que são energias
negativas que podem ficar impregnadas nos campos
sutis dos seres humanos. Sobre os tratamentos
realizados com esses novos Símbolos Sagrados,
quando as terapias foram realizadas logo nos
primeiros dias de sintomas de gripe, a recuperação foi
mais rápida. Para pessoas com a pré-existência de
doenças crônicas, foi necessário estender o
tratamento Reiki DAIKI JINGI por vários dias. Enfatizo
que mesmo com os tratamentos mais extensos, não é
possível garantir 100% de recuperação, devido
aspectos que envolvem a missão de vida e o "script
divino" de cada ser humano. Mas vale a ressaltar que
na grande maioria dos tratamentos, presenciais e a
distância, que foram realizados utilizando esses novos
Símbolos Sagrados, houve uma melhoria positiva e
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considerável! Aos Reikianos que desejam ser iniciados
nestes novos Símbolos Sagrados, peço-lhes que por
favor procurem um mestre que já recebeu a iniciação
nos mesmos, para que assim também sejam iniciados
para utilizar essa técnica em si mesmos e nas
pessoas que vocês tratarem. Para quem tiver
interesse em realizar o curso on-line comigo, peço
gentilmente que acesse o meu site
(www.paulabissoli.com.br) para maiores informações.
Te desejo muitas bençãos da energia Reiki em sua
vida diária! Um grande abraço Reikiano repleto de
amor e luz, Paula Bissoli Mestre Reiki

Reiki
Diario Oficial
Reiki is the Japanese word for universal life energy,
and in this important book authors Muller and
Gunther explain how this remarkable healing method
sends energy through the hands of a practitioner into
the body of a receiver. Reiki healing works on all
levels: physical, spiritual, and emotional. It removes
barriers, balances chakras, rebuilds harmony,
encourages self-healing to strengthen health and
recharge energy, and flows in an unlimited quantity.
In sum, it is an immeasurable gift. Dr. Mikao Usui
rediscovered this lost healing art in the late
nineteenth century. After learning that Buddha had
the power to heal, he spent years searching for any
original Buddhist writings that contained the key to
healing. Finally, Usui located the formula, the
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symbols, and the description of how the Buddha
healed written down in a 2,500-year-old Sanskrit
document by one of Buddha's disciples, and he set
out on a long, successful quest to turn this newfound
wisdom from the Buddha into the power to heal.

Reiki Para OS Mais Novos E Nao So
Veja
A comprehensive introduction to chakras, featuring
the seven major energy centers of the body, their
function, and the ideal way to heal and balance them,
details each of the chakras, their associated color,
Indian deity, healing stone, and emotional and
physical actions and includes step-by-step yoga
exercises. Original.

Light on the Origins of Reiki
The manual consists of the story of Dr. Hayashi
including unpublished photos and main exercises of
the Hayashi Reiki system.

The Hayashi Reiki Manual
This is a long awaited book. It always seemed that it
was Kevin's task to write it. He was the mouth piece
for the Archangel Metatron and the Ascended Master
Djwhal Khul. Kevin left the incarnation in June 2009
without starting. The words you are now holding in
your hand are a gift from Spirit; from Kevin, Metatron
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and Djwhal Khul. In this book there are not just words
but through it flows healing and inspiration. It
includes channellings, meditations, mini processes
and an Archangelic Horoscopes. Some of the ideas
may be new and challenging. It is my prayer that it
informs, inspires and above all revolutionise the way
Healing, Health and The Angelic Kingdom are viewed.
Christine Core Angelic Reiki is the pure joy of working
hand in hand with the Angelic Kingdom of light.
Angels have guided you to this place. They are
around you now inviting you to be their servant on
earth. Angelic Reiki is the pure joy of working
intimately with the Angelic Kingdom of Light. “A
loving tribute to her husband Kevin and his work, the
book he was unable to write. Christine Core presents
the birth, growth and purpose of Angelic Reiki with
beautiful clarity, proving it to be a unique and sacred
gift to humanity. This book is packed full of profound
spiritual truths and gives the reader uncompromising
insights into our journey on the spiritual path. A must
read for all those wishing to deepen their connection
to the angelic realms.” Claire, Paradigm Shift
Magazine

REIKI KARUNA
O Mestre de Reiki, Moacir Sader, apresenta neste livro
os caminhos para a evoluÃ§Ã£o espiritual atravÃ©s
do Reiki, uma visÃ£o inÃ©dita e aprofundada do Reiki
e sua importÃ¢ncia para alÃ©m do que se conhecia
sobre esta terapia alternativa. Com este prisma, serÃ¡
visto o efeito benÃ©fico do Reiki na vida dos
reikianos, ligado ao processo de cura, mas, como
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parte do caminho, jÃ¡ que a missÃ£o mais importante
do reikiano estÃ¡ centrada no processo evolutivo
espiritual, pessoal e coletivo, a partir do toque
reikiano, quando ocorre a emissÃ£o amorosa e
transformadora da energia do Reiki, agregada agora
ao novo e poderoso sÃmbolo ensinado por Jesus
durante uma iniciaÃ§Ã£o de Reikiem 2015. Assim,
virÃ£o Ã tona importantes revelaÃ§Ãµes sobre novo
sÃmbolo, o TorusthÃ¡, para o progresso espiritual das
pessoas; sÃmbolo, aliÃ¡s, que o prÃ³prio Jesus utilizou
quando viveu na Terra, daÃ o seu inegÃ¡vel e
profundo poder. EstarÃ£o sendo mostradas ainda
novidades relevantes sobre a interligaÃ§Ã£o do Reiki
com a medicina tradicional, tanto no Brasil quanto em
outros paÃses, e muito mais sobre esta fascinante
terapia holÃstica presente e disponÃvel em quase
todo o Planeta. A quem se destina este livro:
Considerando que o processo espiritual evolutivo Ã©
uma busca feita por cada pessoa, este livro se destina
a todos e nÃ£o somente aos reikianos, atÃ© porque
as mensagens recebidas por seres espirituais,
durante as sintonizaÃ§Ãµes de Reiki, apresentam
conhecimentos dirigidos Ã s pessoas de modo geral e,
alÃ©m disso, o sÃmbolo TorusthÃ¡ pode ser utilizado
por todos, mesmo por quem nÃ£o Ã© reikiano, daÃ a
urgÃªncia de serem partilhados esses novos
conhecimentos oriundos de elevadas dimensÃµes,
ainda mais nesse tempo de grandes modificaÃ§Ãµes
planetÃ¡rias e de necessidade espiritual mais
profunda. Ã‰ tempo, portanto, de optar pela luz e
nascer de novo, evoluir espiritualmente, porque estÃ¡
chegando o momento da grande transformaÃ§Ã£o
planetÃ¡ria. Para tanto, conta-se, alÃ©m de todos os
sÃmbolos energÃ©ticos do Reiki, com mais uma
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milagrosa ferramenta: o sÃmbolo TorusthÃ¡, disponÃvel para todos, singular presente de Jesus para a
humanidade

SUPER REIKINHO
Do grego, pólio (cinzento) e mielite (inflamação da
medula). Nem sempre a substância cinzenta medular
é a mais comprometida. Esta doença dizimou e
dizima a humanidade desde sua primeira aparição
que pode ser observada através do Faraó Siptah
(1187 a.C.).O início do surto epidemiológico no Brasil
e no mundo, evolução dos tratamentos disponíveis
(até a idade contemporânea), aparatos, terapias
alternativas, fisioterapias (destaque ao método
Kenny), imunização placebo, cirurgias em série como
a extração das amídalas e exposição à polioencefalite
são alguns dos assuntos abordados. Paralisia infantil?
Para responder esta questão temos Franklin Delano
Roosevelt (1882-1945). A família passava férias de
verão em Campobello, na costa escarpada atlânticocanadense. Aos 10 de agosto de 1921, aos 39 anos —
esgotado após dia atribulado, correu quilômetros
antes de mergulhar nas águas gélidas da baía Fundy,
sendo diagnosticado com poliomielite, atestado por
um médico especialista de Boston.A cama oscilante,
pulmão de aço (instrumento de ressurreição da
época) a precariedade e fragilidade no saneamento
básico (como até hoje perdura onde há circulação do
sorotipo selvagem) são pontos cruciais deste livro em
uma escala de evolução e projeção em um futuro em
longo prazo.Hodierna, a biossegurança vinculada à
tecnologia da informação propõe controle efetivo
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sobre as paralisias flácidas agudas. Quando há
notificação de suspeita (similaridade) e confirmação
de diagnóstico, seja poliomielite por exposição ao
vírus ou vacinal (reação) esta informação passa a ser
armazenada e disponibilizada em prontuário
eletrônico multidisciplinar (que não existia
anteriormente), ferramenta a qual possibilita mapear
tanto os casos já existentes como possíveis novos
casos.De lá para cá, a situação mudou no quesito
“prevenção” para novos casos, mas ainda assim, a
poliomielite no Brasil é tida como “erradicada”, invés
de “controlada”. Em 1994, o Brasil recebeu da
OPAS/OMS um Certificado da Erradicação da
Transmissão Autóctone do Poliovírus Selvagem, sendo
também essa disciplina (devido a ser erradicada)
excluída da grade curricular das Faculdades de
Medicina.Em 24 de junho de 2014 o poliovírus
selvagem foi encontrado na rede coletora de esgotos
do aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), sendo
divulgado pela própria OPAS/OMS, fragilizando o
certificado de erradicação emitido em 1994.Em países
onde há circulação do poliovírus, órgãos, entidades
assistenciais e do gênero posicionam-se de forma
ambígua sobre fatores impeditivos em relação às
campanhas de imunização sob dois eixos temáticos: o
primeiro a religião e o segundo política.A persistência
da circulação do poliovírus não pode ser unicamente
realizada através da imunização. Em alguns países do
Continente Africano e Asiático os quais são tidos
como focos principais de disseminação. Ressalta-se
que a questão da ausência ou ineficácia do sistema
de saneamento básico, frisando que o poliovírus
predomina e permanece onde não há medidas
sanitárias preventivas as quais neutralizam e
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previnem o surgimento de diversas patologias. O
tratamento e abastecimento d”água, coleta e
tratamento de esgotos contribuem para reduzir a
transmissão por esse contingente, “fechando o cerco”
contra a poliomielite através das vacinas Salk e Sabin,
as quais possibilitam a criação da “memória
imunitária”, que corresponde à defesa do organismo
contra agentes patogênicos. Esse sistema é composto
por uma gama de substâncias e células, entre elas as
células de memória, que desempenham o papel de
armazenar durante vários anos ou pelo resto da vida
a capacidade de identificar partículas infecciosas,
com os quais o organismo já esteve em contato.
Síndrome Pós-Poliomielite (SPP)Porém, após intervalo
de 30-40 anos, 25% a 40% das pessoas que
contraíram a doença, na infância, reapresentam
sofrimentos comparáveis à distanciada fase aguda de
outrora: dores musculares, fraqueza, novas paralisias,
mas sem participação do vírus, afastada, portanto, a
possibilidade de transmissão. A modalidade atual de
queixas, retroativas, é a “síndrome pós-pólio”.Diante
da ressurgência da questão e de saúde coletiva a SPP
é uma doença DEGENERATIVA, sendo interpretada
como nova doença ou efeitos tardios da poliomielite
(recidiva).Algumas pessoas desenvolveram um
comprometimento motor, que é a atrofia de certos
músculos, afetados pela poliomielite. Para alguns foi
uma alteração pequena, outros tiveram uma
alteração maior ou muito severa.A poliomielite foi
responsável pela implantação do curso de fisioterapia
no Brasil (antes os fisioterapeutas eram apenas
técnicos massoterapeutas – ou massagistas) e
principalmente pela implantação dos sistemas de
reabilitação (como AACD, ABBR, Casa da Esperança
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de Santos/SP, etc.)Com a reabilitação surgiram as
cirurgias corretivas destinada às correções apontadas
pelos médicos ortopedistas às crianças que resistiram
(sobreviveram) ao vírus da poliomielite, sendo
realizadas de uma a vinte cirurgias, as quais muitas
destas sem uma perspectiva positiva sobre a total
independência no quesito deambulação.Os pacientes
vitimados pela poliomielite foram criados e treinados
para serem os melhores e principalmente
suplantarem quaisquer obstáculos, prosseguindo em
seu cotidiano e jornada da vida, ou seja, estudar,
trabalhar, constituir família e conformar-se com a
sequela(s) e estigmatização.A SPP consiste na atonia
muscular agravada por overuse¹ (exaustivos
processos de desnervação/reinervação muscular –
perda do axônio motor ou motoneurônio) sendo
iniciada após sequela motora tida como estabilizada.A
instabilidade da SPP é alarmante porque é
progressiva, sendo desconhecido seu grau de
complicações ou agravamento. No ano de 2009 a
Organização Mundial da Saúde (OMS/OPAS)
reconheceu a SPP como diagnóstico sob o CID-10
G14, a qual reforça e confirma sobre o aspecto e
existência dos efeitos tardios da sequela de
poliomielite que antes era interpretada como
“estabilizada”.Aspecto jurídico (previdenciário)Um dos
destaques é a questão previdenciária e indenizatória
aos sequelados/vitimados pela poliomielite em âmbito
nacional, equiparando-se aos vitimados pela
talidomida (Lei 7.070/82). A Previdência Social
(Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) em seu
departamento de perícias médicas de que os danos
acarretados pela poliomielite eram estáveis e não
evoluíam e se o contribuinte (segurado) conseguiu
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manter vínculo empregatício até a idade
contemporânea estaria apto a esperar pela
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição
como qualquer outro segurado.Diante do surgimento
do CID G14 (SPP), há necessidade de revisão
processual na casuística dos vitimados pela
poliomielite (sequela) agravada pela SPP, abrindo
precedente analítico em relação aos requerimentos
de aposentadoria precoces que antes eram
indeferidos por não ser interpretada (a sequela e a
SPP – degenerativa) como incapacitante. Neste livro
há um manual (tutorial breve) sobre as isenções
tributárias e benefícios destinados aos sequelados
pela poliomielite e os diagnosticados com a SPP. Por
exemplo, há disponibilidade da isenção do IPVA para
veículos novos e usados, assim como rodízio
municipal.Poliomielite e os “Anos de
Chumbo”(Período da Ditadura militar 1964-1985)Um
mergulho às regiões abissais e mais sombrias da
história do Brasil esbarra no Departamento de Ordem
Política e Social – DOPS e Destacamento de
Operações de Informação - Centro de Operações de
Defesa Interna (DOI-CODI). O retorno desta pesquisa
permanece em foco aos períodos Adhemar Pereira de
Barros (médico epolítico brasileiro) e Emílio
Garrastazu Médici (militar e político brasileiro).O
surgimento das vacinas contra a poliomielite no Brasil
(campanhas voltadas à produção de resposta
imunitária primária e secundária), a presença da
milícia VAR-Palmares e a Copa de 1970 que reavivou
o nacionalismo com o lema: “Ninguém segura esse
país” e a repentina evasão de Albert Sabin do Brasil
mantém um vínculo histórico em resposta ao
aumento nos casos de poliomielite (no Brasil), são
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destaques inclusos nesta obra.No quesito imunização
podemos sintetizar que as células detém capacidade
de memória para reconhecer antígenos. Por esta
razão algumas doenças são adquiridas apenas uma
vez na vida (exemplo: catapora). Neste caso a
imunização efetiva corresponde a um agente
infeccioso (vírus, bactérias, toxinas) atenuado que
prepara o corpo para responder efetivamente a um
ataque futuro, impedindo que a doença se instale,
devido à sucessão e respectiva existência da
chamada “memória vacinal” (resposta imunitária).
Multidisciplinaridade e tratamentoA sequela de
poliomielite e o diagnóstico de síndrome póspoliomielite necessita de
tratamento/acompanhamento médico multidisciplinar,
sendo realizada dieta apropriada e exercícios físicos
personalizados e adequados devido à variação na
escala de comprometimento físico (especificidade de
comprometimento/sequela – leve/moderada/severa).A
fisioterapia respiratória (devido ao agravamento na
respiração originária do comprometimento na
formação da caixa torácica e implicação postural)
deve ser adotada, assim como ginástica passiva e
hidroterapia.Canto coral ou impostação vocal é
altamente recomendado para fortalecimento do
diafragma, ajudando a combater a disfagia que
compromete a deglutição (como a de ar – que pode
acarretar aspiração ou pneumonias aspirativas),
associado a exercícios da função motora da fala,
incluindo os parâmetros de respiração, fonação,
ressonância, articulação, prosódia e inteligibilidade da
fala.Cabe ao cirurgião dentista não apenas à estética,
mas quanto ao desencadeamento de possíveis
quadros clínicos como bruxismo ou má-oclusão.
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Ambos podem acarretar dor e zumbido no ouvido, dor
no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face por
causa do esforço realizado pelos músculos da
mastigação, estalos ao abrir e fechar a boca,
alterações do sono, destruição e sangramento do
tecido da gengiva, fadiga facial, ansiedade, estresse e
tensão.A ergonomia, medidas de correção postural,
coletes de sustentação (para as mulheres soutiens de
sustentação em “X”) são muito recomendados,
valorizando o busto empregando conforto, coibindo
desvios posturais e de marcha.O uso de órteses e
acessórios são recomendados para não sobrecarregar
articulações sem tônus (principalmente os joelhos),
sendo consultado médico sobre a possibilidade de
miorrelaxantes.O aconselhamento nutricional é para
assegurar que o controle do peso seja incorporado
como uma mudança permanente buscando
determinar o grau de obesidade dos pacientes,
adequando uma dieta equilibrada, baseada em
conceitos práticos (pirâmide de alimentos), na
tentativa de corrigir os erros alimentares, atingindo o
equilíbrio, sendo este processo reeducação
nutricional.Outra questão a ser analisada no
diagnóstico de SPP abordado é a fraqueza na
musculatura abdominal que pode acarretar
constipação, sendo combatida com dicas e medidas
singelas como aumento de oleaginosas, fibras e
sementes, água, elementos que facilitem a digestão e
evacuação.A importância dos psicólogos, coachs,
psicoterapeutas, psicanalistas e terapeutas
ocupacionais é sumamente necessária no tratamento.
O diagnóstico de SPP deve ser encaminhado para
programas de reabilitação que envolve, além da
assistência a problemas físicos, acompanhamento
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psicoterápico/psicossocial porque muitos fatores
externos e tidos como “comuns” acarretam aumento
da dor, seja por ansiedade, medo, cansaço, barulho
excessivo, estafa de trabalho físico e mental
(esgotamentos).Calçados com tiras forradas para
coibir o “pé equino”, saltos estáveis, forro, suporte
calcâneo,sapatilhas que possibilitam aproximação e
atrito do calcanhar sobre o piso, próteses de
panturrilhas ou coxas (compensação/revestimento)
são algumas dicas disponíveis.A poliomielite não
escolhe etnias ou camadasMia Farrow, Abram H.
Zimmerman (pai do cantor Bob Dylan), Boris Casoy,
Frida Kalo foram algumas das biografias consultadas
de vitimados pela poliomielite, destacando-se o filho
do presidente Getúlio VargasTerapias alternativas
com gratuidade (via Sistema Único de Saúde –
SUS)Consulte: Ministério da Saúde - Portaria 849 de
27/03/2017O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece
terapias alternativas, como meditação, arteterapia,
reiki, musicoterapia, tratamento naturopático,
tratamento osteopático e tratamento quiroprático,
dentre outras.O campo das práticas integrativas e
complementares contempla sistemas médicos
complexos e recursos terapêuticos, os quais são
também denominados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) de medicina tradicional e
complementar.Algumas terapias já eram oferecidas
na categoria “práticas integrativas”, como práticas
corporais em medicina tradicional chinesa, terapia
comunitária, dança circular, ioga, oficina de
massagem, auriculoterapia, massoterapia e
tratamento termal.De acordo com a OMS, terapia
alternativa significa que ela é utilizada em
substituição às práticas da medicina convencional, já
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a terapia complementar é utilizada em associação
com a medicina convencional, e não para substituí-la.
O termo “integrativa” é usado quando há associação
da terapia médica convencional aos métodos
complementares ou alternativos a partir de
evidências científicas.Tratando-se de doença de
caráter progressivo, sem medicamento que possa
interromper a sua progressão, SPP deve ser encarada
como enfermidade para ser tratada com práticas
integrativas e complementares.Cura/regeneração
pela fé (procedimentos adotados contra a poliomielite
e seus efeitos/sequelas)Por fim, neste livro há
abordagem teológica enfatizando sob os credos
abraâmicos o que pais, familiares, amigos e
conhecidos procederam à época, antes da existência
de uma vacina, locais muito remotos onde não havia
tratamento acessível ou mesmo quando a imunização
ou a medicina não alcançaram resultados
satisfatórios.Locais de tratamento, peregrinações,
procedimentos, ritos e rituais empíricos praticados
para neutralizar a ação do poliovírus e eventual
mortificação do enfermo foram pesquisados com
todos aqueles que um dia partiram em busca da cura
das crianças sequeladas pela poliomielite. A sala dos
milagres (no santuário Nossa Senhora do Monte
Serrat – Santos/SP), a Novena de Nossa Senhora de
Lourdes, a imprecação e esconjuro de São Quirino
(contra as paralisias) e as curas procedidas por Padre
Pio de Pietrelcina são alguns destaques da liturgia.A
pesquisa também se aprofunda quanto à
esconjuração do gênio que provoca paralisias
(originário da antiga Pérsia – atual Irã), além de
preces e esconjurações ancestrais (com ênfase aos
povos luso-celtas, celtiberos, celtas, ibero-românicos Page 23/36
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vinculados ao druidismo), cultos de stregheria para
neutralizar os efeitos da enfermidade em voga foram
abordados.Consta análise e interpretação sob o
prisma das Chaves Maiores de Salomão e Qaballah,
aprofundando-se sob os processos de regeneração da
mobilidade das articulações e recuperação de
movimentos em membros. Na mesma esteira surge a
aplicação do fogo ou raio verde (Mestre Hilarion) e
uma listagem da música das esferas celestes,
cadências musicais específicas para acionamento dos
processos curativos e manifestação e fortalecimento
da fé (no caso de ausência ou força é recomendado
acionamento por indução).O Livro de Ezequiel (na
Torah Y khizqel) é esmiuçado tanto na Torah quanto
na Bíblia Sagrada, exatamente no Capítulo 37 (Vale
dos Ossos Secos) são alguns dos destaques da liturgia
protestante e judaica.Conforme as revelações
corânicas (Corão) a prática do respeito para com
Deus, à conectividade/estreitamento (homem-Deus),
o exercício da fé e o conceito da ruqyah (Ash-Sharia /
Ash Shirkiyah) foram analisados. A primeira
embasada sob os elementos corânicos, de forma
fidedigna. A vertente da segunda agrega Shirk,
associando outras divindades ou pessoas divinizadas
a Deus, de forma que o mesmo procedimento acima
descrito poderá ser integrado com outros tipos de
procedimentos, afastando-se do Tawhid (em árabe,
 ) ديحوتou fé no “Deus Único”, como neste
fragmento:“Não existe uma doença que Deus tenha
criado, exceto que Ele também criou seu
tratamento/antídoto” - Sahih Al-Bukhari, são alguns
dos destaques da liturgia islâmica.No budismo a
prática da benevolência e fraternidade é cristalina. A
persistência dos pais, familiares, profissionais da
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saúde e até cuidadores(as) configuram os
“bodhisattvas”.No Capítulo 15 do Sutra do Lótus
consta que o praticante da via do Bodhisattva não se
contamina com as impurezas mundanas, e isso é
como a Flor de Lótus que nasce no pântano e não se
suja (persiste e nunca esmorece). As impurezas do
mundo são comparáveis à água do pântano, e esses
bodhisattvas nascem e coabitam neste mundo. Os
bodhisattvas “transmutam” as maldades,
manifestando e irradiando o bem. É um estado de
benevolência de querer salvar aos outros de seus
sofrimentos. Portanto, benevolência neste caso, difere
do conceito comumente interpretado como
compaixão, sendo interpretado como temperança ou
paciência agregada ao amor incondicional.Por fim,
sob o prisma nativo (indígena brasileiro) foram
condensados procedimentos, ritos, rituais e benefícios
de ervas curativas (como a guaçatonga) aliados à
naturopatia e medicina intuitiva xamânica.Todo este
conteúdo você encontra em “Poliomielite: O
Holocausto Silencioso no Brasil - SEGUNDA EDIÇÃO”,
que sintetiza a memória da poliomielite e de seus
vitimados(as).Confira¹ Overuse é um termo utilizado
para designar o excesso de repetições em um
determinado movimento, provocando microtraumas
locais;

Curso Reiki Nível 2
Amar, perdoar e voltar a amar
Cada vez mais se fala sobre qualidade de vida. É uma
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concepção que envolve parâmetros das áreas de
saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia,
esportes, educação, meio ambiente, segurança
pública e privada, entretenimento, novas tecnologias
e tudo o que se relacione com o ser humano, sua
cultura e seu meio. Os conceitos e concepções
referentes à qualidade de vida são bastante diversos.
É uma visão bastante específica do tema, apesar de
fugir dos aspectos mais práticos do problema. Por
outro lado, na década de 1990, o filósofo alemão
Hans-Magnus Enzensberger, considerava que o luxo
do futuro, um dos patamares mais elevados da
qualidade de vida do ponto de vista do consumo
capitalista, será menos supérfluo do que estritamente
necessário. Os novos luxos, segundo ele, seriam:
tempo, atenção, espaço, sossego, meio ambiente e
segurança. Pode ser um paradoxo, mas em um
mundo fragmentado e contraditório, envolvido em
crises econômicas, políticas e sociais cíclicas, os
paradoxos são comuns. Mesmo as atividades ligadas
ao prazer e às delícias da vida são comprometidas
pelos limites e carências dos seres humanos. Fica a a
questão: como se explica que a melhoria contínua das
condições de vida material não ocasione de modo
algum a redução do mal estar na civilização? Eis o
paradoxo maior: as satisfações vividas são mais
numerosas do que nunca, a alegria de viver fica
estagnada ou até recua; a felicidade parece continuar
inacessível enquanto temos, ao menos
aparentemente, mais oportunidades de lhe colher os
frutos. Esse estado não nos aproxima nem do inferno
nem do paraíso; define simplesmente o momento da
felicidade paradoxal. Para diversos profissionais e
estudantes, essa temática relaciona-se diretamente
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com seu campo de atuação ou pesquisa.
Compreender as novas estruturas sociais e políticas,
econômicas e culturais, que influenciam a qualidade
de vida das pessoas é fundamental em um planeta
cada vez mais conectado, seja no campo virtual ou
nas complexas realidades cotidianas. Este livro é uma
plataforma inicial que envolve algumas possibilidades
e se insere no universo interdisciplinar que marca
muitas de nossas novas universidades e campos de
atuação profissional. a leitura do texto trará novas
idéias e alternativas sobre essa questão humana.

Reiki essencial
Os mestres de Reiki, mundialmente conhecidos,
Walter Lubeck e Frank Arjava Petter apresentam as
tecnicas ocidentais do Reiki e colocam nas maos dos
praticantes de Reikium instrumento valioso, para que
possam usa-lo objetiva e eficientemente como
protecao e tambem para a cura. HA tecnicas para o
primeiro, o segundo e o terceiro graus - com o
primeiro grau de Reiki, despertam-se e assumem-se
as responsabilidades por si mesmos, aqui, o corpo e o
tratamento pessoal ocupam o primeiro plano. O
Segundo grau de Reiki transmite as tecnicas para o
tratamento da cura a distancia, o trabalho de
afirmacoes e do karma apontam a direcao. COm o
terceiro grau, o grau do mestre, trata-se de sentir
como parte do grande todo e de desenvolver a
consciencia cosmica.

Qualidade de vida - Definições e
conceitos
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Reiki para iniciantes
Uma das mais antigas formas de cura natural, o Reiki
é uma técnica cujas potencialidades ainda são pouco
conhecidas. Com um nome que significa “força
natural da vida”, a técnica se refere a um sistema de
cura que canaliza energia por meio do toque. A
história do Reiki moderno pode se contada a partir do
trabalho desenvolvido pelo Dr Mikao Usui, nascido em
1864, que por sua dedicação em estudar e aprimorar
a prática ficou conhecido como “fundador do Reiki
moderno”. Muito do que atualmente se usa e conhece
sobre a prática originou-se da proposta dele, que foi
de misturar na proporção perfeita estudos sobre a
técnica antiga e a inspiração divina. Reiki para
iniciantes não se dedica apenas a contar histórias de
método (incluindo a de seu fundador), mas também a
mostrar casos reais de pessoas que dele se
beneficiaram. O próprio autor, Daniel F Vennells,
passou a estudar a prática após quatro anos de
sofrimento devido a uma síndrome pós-viral e
profunda depressão. Até o dia em que foi a uma
palestra onde aplicaram-lhe a técnica e, a partir
daquele momento, sua vida mudou. Após curar-se
completamente, ele passou de praticante a professor
do método que proporcionou a ele o que a medicina
convencional não conseguiu, mesmo após inúmeras
tentativas. Este livro apresenta ainda várias maneiras
de usar o Reiki para finalidades diversas (e nas quais
você pensou): curar a si e aos outros (até mesmo os
seus animais), ter mais paz e equilíbrio, aumentar a
criatividade, serenidade e alegria do seu dia a dia,
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trabalhar para sua realização pessoal, além de muitas
outras coisas. Este livro ensina desde como prepararse para iniciação no Reiki até o que esperar dele, e
mostra como usar suas mãos em você e nos outros a
fim de transmitir energias positivas e de cura.
Apresenta ainda meditações que aumentarão a paz e
a serenidade em sua vida e auxiliarão se
desenvolvimento espiritual. A leitura de Reiki para
iniciantes é o primeiro de muitos passos que você
dará na jornada de aprendizado e utilização da
técnica para uma vida física, mental e espiritual
incomparavelmente melhor.

O Poder do Reiki
The first comprehensive book on Karuna Reiki, an
evolutionary healing technique that is sweeping the
Reiki community worldwide. Includes techniques,
meditations, symbol information, and anectdotal
healing experiences.

Norte
TAP INTO THE POWER OF REIKI TO HEAL YOUR DOG
Using the most gentle and natural treatment possible,
Reiki for Dogs can help you realize a new level of
wellbeing for your dog. This powerful book provides
everything necessary to help your dog through times
of discomfort and to deepen your bond with the
canine companions in your life. With a wealth of
information based on the author’s years of training
and personal experience, Reiki for Dogs will guide you
with: * Enlightening tips and tricks for getting started
Page 29/36

Bookmark File PDF Reiki Para Os Mais Novos E
Nao So Portuguese Edition Ebook
* Step-by-step examples of Reiki healings * Real-life
case studies of dogs helped by Reiki Meaning
“spiritual energy,” Reiki is used worldwide to support
physical, emotional and spiritual healing, and is the
perfect complement to traditional veterinary
medicine.

Reiki para Os Mais Novos e Nao So
Have you ever wondered just how different Western
and Japanese Reiki are? And why they became so
different? This book looks at the culture and history
behind Japanese Reiki and how it evolved as it
journeyed through the West. Masaki Nishina teaches
both Western and Japanese Reiki in Japan and from
his years of experience provides deep insights into
the truth about Reiki. In this book you will discover:
(1)How Japanese historical events influenced Reiki,
(2)How Reiki compares to other healing therapies of
the time, (3)How the survival of Reiki was threatened
after the war, (4)What changes Western culture made
to Reiki, (5)The detailed differences between Western
and Japanese Reiki, (6)How Reiki is deeply rooted in
Japanese culture and Shinto, and (7)What we can all
learn from that ancient culture. In addition, you can
understand why DKM did/does not exist in Japanese
Reiki both technically and culturally. If you're wanting
to deepen your understanding of Japanese and
Western Reiki, or if you're simply wanting to know
more about the culture that gave birth to Reiki, this
book is for you.

TorusthÃ¡ Novo SÃmbolo Ensinado Por
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Jesus
A journey towards the origins of Reiki as it evolved
from Mikao Usui's first inspirations, showing you how
it was traditionally taught and practiced in Japan in
the mid-thirties of the last century, including many
valuable practical applications and cultural
background including the traditional Master-disciple
relationship, Dr. Hayashi's lectures in the Reiki
seminars, natural body cleansing and Byosen
(energetic empathy).

As mais belas técnicas de Reiki
Have you been feeling increasingly ‘off balanced’ ,lost
or confused as to what you are looking for or really
want in this life? Have you been aware of this sense of
urgency in the air ‘ to DO’ something but feel stuck?
Kundalini Reiki can ground you again to focus on
balancing your Inner Wisdom to your Life’s Purpose
Kundalini Reiki is NOT the same as Tradiontanl Usui
Reiki but is more purer and Powerful’ This is a guide
for Attuners and Clients to prepare for attunements to
Higher Frequencies . Awaken your Kundalini, quickly
and safely Open your Third Eye and Heart Attune
Family, pets, plants, food, water and more Powerful
mini meditations to help heal stress, fear, anger,
anxiety Adjust your energy to Higher Frequencies
Attunement steps for Gold and Ethereal Crystal Reiki
Use Ethereal crystals to clear chakra blockages ;
make Gem elixirs * Note: ONLY Kundalini Reiki
Healers can Attune.
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Revista de saude publica
Aprenda como Mudar Profundamente sua Vida com a
Poderosa Arte de Cura do Reiki Você gostaria de se
sentir fisicamente e emocionalmente energizado?
Você precisa se livrar da ansiedade e da depressão?
Você pode imaginar se sentir mentalmente e
emocionalmente mais forte? E se você pudesse se
aliviar das dores físicas e emocionais? Você gostaria
de liberar antigos traumas e finalmente curar a si
mesmo? E se você pudesse perceber que você vale a
pena, achasse um caminho em sua vida para se ver
livre de raiva, preocupações e dúvidas? Você gostaria
de cultivar uma saúde vibrante para você e para
outras pessoas também? A solução é simples e
natural – Reiki. Depois de ler “A Cura Energética do
Reiki: Um Livro para Iniciantes para um Melhor
Entendimento” você saberá o que Reiki é e como
receber seu poder. A arte de cura do Reiki é uma
maneira incrível de criar uma vida cheia de saúde,
felicidade e abundância. “A Cura Energética do Reiki”
inclui: •Como o Reiki afeta positivamente o doador e
o recipiente •Como ajuda você a se tornar seu melhor
Eu •Descubra como o Reiki funciona para você e para
quem você ama •Perceba seus pontos fracos e
equilibre-se •Melhore seus cuidados com a saúde
•Símbolos Reiki e técnicas para liberar situações do
passado, curar traumas, perdoar outros, eliminar
bloqueios emocionais, criar poderosos novos hábitos
e atrair abundância •Os passos para como você pode
se tornar um praticante de Reiki •Se tornando um
profissional Reiki de sucesso •Respostas para
perguntas frequentes e enganos sobre Reiki •A
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história e fatos intrigantes sobre Reiki •Entenda um
pouco das mais avançadas técnicas •E muito mais!
Com Reiki, A Qualidade Da Sua Vida Está Para
Melhorar – Revolucione Sua Saúde e Sua Vida De Uma
Maneira Natu

Reiki Daiki Jingi
Millions of people worldwide have already benefited
from the healing practice of Reiki. With the help of
this introductory Reiki book, you can learn the basic
principles of this simple, yet profound system for
healing and spiritual growth that works on an
energetic level. Make the most of Reiki from a
practical point of view as you explore its spiritual
essence: Heal yourself and others physically,
mentally, and emotionally Develop compassion and
wisdom Heal plants and animals Resolve relationship
issues at work or home Complement and strengthen
other therapies Send healing energy to local or world
situations such as war, natural disasters, crime, or
poverty Be blessed, guided, and protected Winner of
the Coalition of Visionary Resources (COVR) Award for
Best Alternative Health Book

The Original Reiki Handbook of Dr. Mikao
Usui
Se você já tem a formação em Reiki, na modalidade
Usui, está na hora de trazer mais luz para a sua
jornada, está na hora de conhecer o Karuna, que pode
ser definido como a aceleração Reiki tradicional. Os
dois funcionam juntos, com uma diferença: o Karuna
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veio para acelerar as curas, ele é mais evidente, mais
rápido, as mãos esquentam mais, daí a preferência
dos que precisam ver para crer. Mas é bom que se
diga que para ter efeitos mais rápidos, as duas
modalidades precisam ser aplicadas juntas. USUI e
KARUNA são irmãs siamesas, energias que nasceram
para viver juntas e misturadas. O procedimento é o
mesmo, o que muda são os oito novos símbolos que
são acrescentados.

A Cura Energética do Reiki: Um Livro
para Iniciantes para um Melhor
Entendimento
Este nível 2 está a disposição daqueles que já
receberam a sintonização do nível 1 do Reiki e
sentem a necessidade de estabelecer um contato
mais profundo com a energia conhecida. É um passo
decisivo para o crescimento espiritual individual. A
atuação da energia passará a ocorrer primeiramente
nos corpos emocional e mental, enquanto a ação no
primeiro módulo focava principalmente o corpo físico.
Adentramos numa nova dimensão de tratamento que
vai permitir tratar a si mesmo ou a outras pessoas,
transformando antigas condutas negativas em novos
comportamentos construtivos.

Angelic Reiki
Este livro nasceu dos estudos e práticas do autor em
relação ao Reiki, inclusive enquanto mestre de Reiki
em face de centenas de iniciações que vem
realizando em seus alunos nos diversos níveis e
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mestrados Usui e Karuna. O foco principal do livro
está centrado essencialmente no aspecto prático do
Reiki. Desse modo, são priorizadas, com os
comentários do autor, as experiências vividas por
seus alunos durante as iniciações de Reiki, e quando
de suas práticas dessa terapia holística, cujos frutos
são inúmeros e especialíssimos.

Page 35/36

Bookmark File PDF Reiki Para Os Mais Novos E
Nao So Portuguese Edition Ebook
ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY &
THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S
YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION
HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE
FICTION

Page 36/36

Copyright : tforg.com

