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Lembra-se do filme Avatar? Onde todas as pessoas azuis eram ligadas por
uma "energia"? Pessoas que eram capazes de se comunicar com plantas e
animais?
Bem, isso não é apenas uma fantasia. Acontece que esse tipo de "energia" é
real. Quando trabalhei na Amazônia eu vi índios Uaimiri-Atroari fazendo
exatamente isso, convencendo, por exemplo, um gavião a caçar para eles, ou
solicitando que um macaco apanhe uma fruta num galho muito alto e que a dê
para eles, ou localizando uma criança perdida na vastidão gigantesca, sempre
escura e imensamente perigosa da mata fechada em menos de duas horas.
E eles ainda inventaram o “e-mail” mais antigo do mundo: um índio conversa
com uma árvore, e no dia seguinte outro índio encosta o ouvido no tronco
desta árvore e recebe a mensagem. Mensagem detalhada demais para que
tudo não passasse de imaginação. É real. Quem imagina que algo assim seja
totalmente impossível é quem está delirando, não os membros da Tribo
Uaimiri-Atroari.
O cientista Rupert Sheldrake escreveu sobre um estudo que ele conduziu na
África, onde seus colaboradores viram macacos mergulhando batatas em água
salgada antes de comê-las. Eles levaram um destes macacos para outra ilha
onde nenhum macaco ainda fazia isso, e descobriram que quando este macaco
fez isso pela primeira vez, duas semanas depois todos os macacos da mesma
espécie, inclusive de locais muito distantes, também passaram a mergulhar
suas batatas em água salgada antes de comê-las.
Foi à partir desta descoberta que Sheldrake e seus colaboradores
desenvolveram a Teoria dos Campos Mórficos para denominar o que ocorre
em termos de aquisição de novas habilidades à distancia entre os membros
animais de uma mesma espécie. Mas a coisa fica ainda mais interessante.
Nos dois anos seguintes, este grupo de cientistas descobriu que outros
macacos da mesma espécie em diferentes partes do mundo muito distantes
entre si passaram a também mergulhar suas batatas em água salgada um por
um, tão logo um quórum mínimo de macacos que faziam isso foi atingido..
Não havia nenhuma maneira possível, pelo nosso Modelo de Mundo, que
explicasse como estes macacos poderiam ter se comunicado uns com os outros
e os demais macacos passarem a fazer o que eles faziam diretamente, sem ser
por mera imitação. A única explicação foi que eles se comunicavam através de
uma "energia inteligente e invisível " que eles denominaram “ressonância

mórfica”.

Penso que Sheldrake deveria ter viajado antes disso tudo para o Japão. Os
japoneses já conheciam e documentaram detalhadamente esta energia desde
cerca de mil anos antes de Cristo, e sua história cultural chama essa energia de
"Ki". Ela está por exemplo no nome da arte marcial AIKIDO, que significa
literalmente o Caminho (Do) de Conexão (Ai) com a energia vital

cósmica (Ki).

E está também contida na palavra Reiki, um sistema de cura criado por um
monge e linguista chamado Mikao Usui, que a desenvolveu à partir de seus
estudos de textos milenares japoneses, hindus e chineses, que a descreviam
em todos os seus aspectos técnicos quase milagrosos. chamada Reiki. Reiki é

a união das palavras Rei (Divino) com novamente Ki, a energia vital,
logo quer dizer Energia Vital Divina.
A esposa de meu primeiro professor de Judo, Mestre Morimasa, era Mestra
de Reiki. Em 1969, dois irmãos de oito e de seis anos, filhos do mecânico que
tinha uma pequena oficina na mesma rua onde a familia Morimasa residia,
resolveram atear fogo numa lata cheia de gasolina para ver o que aconteceria.
Ela explodiu e as crianças tiveram as mãos barbaramente queimadas.
No hospital do SUS da época, os médicos disseram que os meninos iam
precisar duma cirurgia. A mãe ficou assustada e concordou apenas que o filho
mais velho a fizesse, e disse que ia tentar tratar do filho menor em casa, algo
que os médicos desaconselharam totalmente.
Eu fiquei sabendo disso porque eu frequentava a casa de meu Mestre. Eu
estava me aproximando da casa quando senti um cheiro horrível, e descobri
que vinha de dentro de um quarto e logo percebi que não queriam que eu
soubesse o que acontecia por lá. Na primeira oportunidade, eu olhei pela fresta
da janela e pude ver a Mestra Morimasa, com um lenço cobrindo seu nariz,
aplicando Reiki nas mãos totalmente gangrenadas do pobre menino, que eram
a fonte do mau cheiro.
Tres semanas após o acidente, o menino mais velho voltou do hospital com as
duas mãos amputadas, no mesmo dia em que a Mestra Morimasa encerrou seu
tratamento com o menino menor, cujas mãos se recuperaram totalmente,
apenas restando as cicatrizes das queimaduras. E desta forma, sem ser
descencente de japoneses, eu conheci o Reiki muito antes dele virar

moda por aqui nos anos 90.

É uma das mais antigas, profundas e poderosas artes de cura no mundo. É
incrível. E embora tenha na realidade milhares de anos, já que
Mikao Usui não inventou o Reiki, ele apenas o redescobriu estudando textos
milenares, tornou-se ele proprio um grande Mestre, curou milhares de pessoas
e então o difundiu para o mundo todo, o Reiki nunca parou de evoluir, sempre
introduzindo novas experiências que permitiram o surgimento de novas técnicas
cada vez mais apuradas e efetivas de cura.

Há uma nova modalidade de Reiki conhecida como Cura Reconectiva. Eu a
estudo a 3 anos, e estou já aplicando-a em minha Clínica, como parte dos
Protocolos de Medicna Holística da Dor que realizo, em conjunto com a terapia
medicamentosa, as micro-infiltrações de compostos homeopáticos injetáveis, a
fisioterapia especializada, massagens,
aplicação de pedras quentes,
aromaterapia, laserterapia, acupuntura e craniopuntura.
E sim, coisas maravilhosamente surpreendentes já começaram a acontecer, o
que está me motivando a me aprofundar cada vez no estudo e na prática do
Reiki tradicional e da Cura Reconectiva. Mas falaremos sobre isso numa outra
mensagem, pois há alguns leitores da geração velozes e furiosos pedindo que
meus e-mails sejam mais curtos.
Eles ainda não entenderam que só existe o Aqui e o Agora, e que tudo o mais
é ilusão da mente. Não se deram conta que nosso processamento interno do
tempo não tem absolutamente nada a ver com o Continuum Espaço-Tempo
da Física moderna. Seguem escravos de duas mentiras que jamais
existiram: o ontem e o amanhã.
E isso os torna “nervosinhos existenciais terminais”. Faz parte.

