
C o n s t r u i r  o  J a r d i m  p a r a  a  A l m a

Um dos passos mais importantes no desenvolvimento e integração da energia do
Reiki Karuna Ki consiste na criação de um local onde possamos nos encontrar com
nosso Eu Superior, com nossa Alma. Este local especial é atingido, depois de alguma
prática,  através de uma rápida introspecção,  mas precisamos estar conscientes da
importância que ele tem e da sua função no nosso desenvolvimento.

A prática desta atividade permitirá que mais amor e compaixão fluam para o nosso
ser nos colocando em contato com a Kwan Yin e com nossa essência. Desta forma
elevaremos a nossa vibração e afastando as preocupações e pressões do dia a dia.

Não existe um local físico específico para o nosso Jardim da Alma. Ele é um local
espiritual,  energético, acessível  de onde quer que nos encontremos e em qualquer
momento  em  que  tenhamos  necessidade.  Basta  que  você  busque  um  local  mais
tranquilo e execute os passos que serão vistos mais adiante. É um local onde o tempo
também não existe o que nos permite modificar a nossa perspectiva do mundo e do
momento que estamos vivendo.

Este local é muito propício para melhorar a nossa interação com nossos mestres,
amparadores, espíritos guias, anjos e divindades nas quais acreditamos. Basta que os
convidemos para estarem presentes quando sentimos necessidade ou quando nossa
intuição nos indicar.

O Jardim da Alma, ou um Templo de Luz, use a denominação que mais agrada a
você, pode assumir qualquer forma e estar localizado em qualquer lugar e época que
desejarmos, basta permitir que nossa intuição nos guie na sua criação, ou mesmo na
modificação do mesmo a medida que avançamos neste processo.  Não se sinta  de
forma alguma preso ou amarrado a qualquer crença.

Para criar e acessar o seu Templo de Luz utilize a vivência descrita a seguir, ou então
grave estes passos em um telefone celular e coloque para tocar utilizando como um
guia nas primeiras vezes. Depois de algum tempo internalize o processo e dispense e
gravação ou mesmo a leitura deste texto. Você pode modificar o texto de acordo com a
sua preferência, apenas mantendo a estrutura original.

É  preciso disciplina e vontade para esta  tarefa,  mas se você perseverar  colherá
resultados muito proveitosos para a sua vida e a de todos com quem compartilha.
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C r i a ç ã o  d o  T e m p l o  d e  L u z

 sente-se em uma posição confortável e agradável, se preferir deite-se (tomando
o cuidado para não adormecer);

 procure relaxar o corpo e a mente executando uma respiração lenta e profunda
durante alguns minutos. Procure fazer com que o ar inspirado preencha todo os seus
pulmões chegando até o seu estômago. Pode-se também contrair e relaxar o corpo
junto com a respiração para melhorar o relaxamento;

 faça uma breve pausa, para que seu ritmo respiratório se normalize;

 faça a entoação do mantra OM durante alguns minutos;

 faça uma contagem lenta e tranquila de 1 até 10. Quando estiver no número 10
faça a seguinte afirmação: Neste ponto estou tranquilo e harmonizado.  Meu corpo
encontra-se em repouso e minha mente está ativa, equilibrada e pronta;

 Neste  momento  começamos  o  processo  de  visualização  e  criação  de  nosso
Templo, utilize a metáfora que mais tenha afinidade com você. Pode ser um jardim,
uma floresta, o oceano, as montanhas, uma cabana a beira do mar, uma caverna, uam
pirâmide de cristal ou qualquer outro local que você preferir. Apenas tenha bem clara
sua intenção;

 Após este momento onde você criou todo um cenário com muitos detalhes e
impressões imagine que tudo ao seu redor está se dissolvendo e que este material
energético começa a formar o seu Templo de Luz, o Jardim para a sua Alma. Tanto é
possível modelar esta energia para formar algo com que você se sinta atraído quanto
permitir  que se forme algo livremente. Acrescente tantos detalhes quanto desejar:
quartos, cadeiras, cristais, grama, pedras, flores, imagens, velas, almofadas, portas ou
portões, permita que a sua imaginação flua livremente. Quanto mais detalhes mais
energia será acumulada e mais energia estará disponível para você;

 imagine neste momento que uma luz brilhante invade este espaço que você
criou, purificando, harmonizando e iluminando cada pequeno detalhe que você criou;

 movimente-se para o local em seu Templo que você destinou a si mesmo. Neste
momento peça a presença da amada Kwan Yin, de seus mestres e mentores e peça a
eles que lhe auxiliem sempre que necessário. Agradeça e coloque-se acessível para
receber qualquer orientação;

 quando resolver sair do seu Templo despeça-se com um agradecimento e retorne
a sua atenção para o seu corpo físico, faça uma respiração profunda e mexa o seu
corpo lentamente; 

 leve a sua mão, direita ou esquerda conforme preferir, para o seu coração. Esta
será  a  senha  para,  no  futuro,  entrar  e  sair  deste  local  rapidamente  em qualquer
situação.

Depois de algum tempo de prática todo este processo se tornará automatizado, e
será cada vez mais fácil atingir o espaço que você criou e se beneficiar do mesmo. Não
existem limites para o que você pode fazer enquanto estiver no seu local, permita-se.
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