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Prefácio
Não é comum um médico tradicional prefaciar um livro cuja
essência é aconselhar tratamentos que tocam superficialmente o corpo físico e se ocupam sobretudo de corpos sutis.
Meu interesse pelos tratamentos descritos por Anne MeuroisGivaudan surgiu após vinte anos de prática com doenças, fossem elas
menos ou mais graves.
Estas últimas, ditas crônicas, auto-imunes, cancerígenas, essenciais, não são curadas pela medicina tradicional; quando muito são
combatidas por terapias agressivas cuja única finalidade é atenuar
efeitos e raramente buscar a causa, que continua sendo um mistério.
Nossa mentalidade ocidental não vai aceitar os tratamentos preconizados pelos essênios se não houver um mínimo de crença na
nossa natureza espiritual e muito amor. O uso desse método toma
evidente que a origem da moléstia se dá no nosso corpo sutil.
Ao descobrir a aura e os corpos energéticos com Anne e meus
amigos Bernard, Pedro, Claude, François, Thérèse e Patrick, não pude
conter minha alegria: "Encontrei o que faltava à minha prática e o que vai fazêla sair do impasse". Mas não é suficiente acreditar para curar, é preciso
sobretudo amar.
Doutor Antoine Achram

Introdução
Alguns leitores e amigos vão certamente se perguntar o porquê de
um livro sobre um tema que já abordamos há mais de dez anos: a
leitura de auras e as terapias essênias.
A resposta é simples: na primeira obra, determinados tratamentos
não podiam ser citados porque nos faltava a prática. Hoje essa lacuna
está sanada e estamos capacitados a apresentar dados muito mais
completos e suscetíveis de abrir outras portas a todos os que se
interessam por esse método.
Os Seres com os quais costumamos "trabalhar" já nos haviam
proposto isso há algum tempo. Hoje, enfim, decido-me a satisfazerlhes o pedido.
Estou consciente de que há no mercado um grande número de
obras que se inscrevem no campo da saúde e não pretendo propor
mais uma. O que desejo é proporcionar uma compreensão dos corpos
sutis e de tudo o que os acompanha, para que se tenha plena
consciência de que a doença é uma mensagem enviada ao corpo físico
e de que a saúde não é algo que se adquire por meio de simples pílulas.
Estar bem ou o "bem-estar" exige uma transformação pessoal, o
que não significa um "trabalho árduo", mas, pelo contrário, uma
limpeza, uma varredura suave de todos os grãos de poeira acumulados
em nossas vidas, em todos os planos.
O fato de você ser ou não um terapeuta tem pouca importância.
Para os primeiros, este livro poderá servir de ponto de apoio; para os
demais, a simples compreensão dos mecanismos suscetíveis de nos
perturbar poderá ser de grande ajuda, levando-os a evitar, barrar ou
diminuir sensivelmente os efeitos perversos dos males que nos
assaltam.

Este livro não pretende ser um salvo-conduto de contraposição à
medicina oficial e, embora haja muito o que dizer a respeito, não é
esse o meu propósito aqui. As colocações dos diferentes capítulos
constituem um complemento, não o único meio de ação, o que especifico ao longo das páginas que seguem, pois ninguém pode se improvisar terapeuta ou médico. Há, em contrapartida, muitos médicos e
terapeutas inteirados do nosso trabalho e com os quais podemos
perfeitamente colaborar e nos coordenar.
Estabelecer uma ponte entre as diferentes formas de terapias, sejam
elas alopáticas, homeopáticas ou outras, é um ideal que certa-mente
atingiremos no dia em que nenhum dos lados pensar que detém toda a
verdade.
Aceitar ou recusar tudo não faz nenhum sentido, pois cada organismo reage segundo um modo que lhe é próprio. Respeitar nossas
formas de reação é hoje em dia indispensável, se quisermos levar em
conta os reclamos de nosso corpo.
"Não coloqueis nada em oposição... não coloqueis em oposição nem
mesmo o interior e o exterior, o externo e o interno, seu amor e o Amor
supremo..." foi-nos ensinado!

Importa que aprendamos a novamente escutar o canto de nossa
alma antes que nosso corpo, diante de nossa surdez, acabe por nos
transmitir, à sua maneira, a desarmonia que habita em nós.

A Gênese
Embora nosso feixe de carne e ossos pareça bem convincente,
não é senão uma máscara, uma ilusão camuflando
nosso verdadeiro eu, que não tem limites.
- DR. DEEPAK CHOPRA

Infância
Para que você possa compreender melhor a origem desta obra,
torna-se necessário que eu comece pelo início de nossas experiências
nos campos "sutis".
Quando crianças, Daniel Givaudan e eu já experimentávamos
sensações curiosas ao olhar para as pessoas que se aproximavam de
nós. A cada um de nós acontecia ver halos coloridos, luzes, balões
como nas revistas em quadrinhos, formas escuras ou luminosas que se
desprendiam das pessoas e que nos assustavam ou nos apaziguavam.
Como toda criança, nós nos questionávamos e, de modo especial para
nós, queríamos saber a que poderia corresponder tudo aquilo.
Infelizmente, não obtínhamos nenhuma resposta, pois os adultos nos
mandavam de volta às nossas brincadeiras, perplexos com nossas
perguntas... Tão perplexos, aliás, que passamos os dois por oftalmologistas de nossas respectivas regiões, no intuito de descobrir um
eventual problema de visão e talvez até — quem sabe! — um tumor
cerebral.
Ninguém parecia nos compreender e, diante de uma dificuldade
que não podíamos solucionar, decidimos afinal deixar de lado, provisoriamente, o que parecia causar tantos problemas. A partir de então,
nós nos contentávamos em ver e calar.

Saídas Fora do Corpo
Alguns anos mais tarde, quando nos "reencontramos mais uma
vez" nesta vida e começamos, agora juntos, nossas primeiras experiências de viagem astral¹, rendemo-nos à evidência: não tínhamos
problemas de visão, mas uma aptidão que logo encontraria sua utilidade. Com efeito, as saídas fora do corpo nos mostravam que todo
ser, até mesmo todo objeto, possui um halo colorido e que as cores
que se movimentavam em tomo dos corpos contêm uma soma fabulosa de conhecimentos que logo iríamos redescobrir.
Se numa dessas saídas fora do corpo permanecemos, num primeiro momento, em contato com o plano físico, podemos perceber
automaticamente a luz de que se compõe tudo o que existe. Mesmo
uma pequena mesa emite raios de luz muito mais intensos do que
podemos perceber com os olhos físicos e, mesmo não sendo formada
em física, gostaria de comparar esse espetáculo a uma dança de
partículas, que num ser "vivo" é muito mais extraordinária. Foi
justamente a partir desse tipo de observações que me convenci de que
tudo, absolutamente tudo tem uma Vida e que essa Vida merece toda
a nossa atenção e o nosso respeito.
Toma-se um pouco difícil resumir nossas primeiras experiências
em algumas linhas; posso dizer, entretanto, que depois de alguns anos
de prática de viagem astral revivemos uma de nossas vidas através dos
Registros Akáshicos. Os Registros Akáshicos são comparáveis,
transpondo-se os dados para um plano sutil, a um enorme
computador que acumularia o passado do planeta e de cada um de
seus habitantes. Assim, nós revivemos e retranscrevemos uma vida
que se desenrolou na época dos essênios e de Jesus² na qual, num
vilarejo da Palestina, tínhamos sido ambos iniciados na viagem astral,
na leitura de auras e nos tratamentos.
1. Essas experiências estão descritas em Relatos de um Viajante do Astral e Terra de
Esmeralda.
2. De Mémoire d'Essénien.

Tomávamos a encontrar, portanto, sem saber por que e "involuntariamente", os dois primeiros ensinamentos dessa vida passada: a
leitura de auras e a viagem astral. Para tomar nossa vida presente
completa, faltava apenas acrescentar-lhe as terapias.
Insisto em esclarecer que, ao se reviverem acontecimentos por
meio dos Registros Akáshicos, ocorre uma particularidade: nós
revivemos, através da pessoa que éramos na época, todos os
acontecimentos tão intensamente como se eles estivessem presentes.
Os odores, as palavras, as sensações, os sentimentos, tudo se toma
atual, impregnado de toda a energia da Vida. Nem mesmo um filme
em 3D pode dar, hoje em dia, a impressão de reviver que se
experimenta por meio dos Registros Akáshicos. Foi, portanto, desse
modo que os pequenos Simon e Míriam que éramos naquela época
restabeleceram os ensinamentos aprendidos há dois mil anos. Tudo
voltou à nossa consciência com uma clareza e uma profundidade
inigualáveis, e é também por essa razão que me permito, hoje,
oferecer-lhe uma ferramenta que, desejo do mais profundo do meu
ser, esteja a serviço da Vida.

Origem dos Tratamentos
Há dois mil anos, quando aprendíamos a ler os corpos sutis e a
perceber ou a sentir os vazios ou os excessos que os enfraqueciam,
Zérah, que era o sábio de nosso vilarejo, tomou-se também nosso
instrutor.
Foi assim que aprendi a servir a força do Som, essa manifestação
sutil e concreta do Sopro. Compreendi que o sopro lavava total e
profundamente os corpos do homem, indo dos mais sutis aos mais
materiais, que ele agia por último sobre os corpos de matéria e que
não se adquiria a perfeição corporal senão após ter finalizado com3
pletamente a limpeza das pequenas chamas . Vi as sete pequenas
3
Assim eram chamados na época os sete chakras e os corpos a eles
correspondentes.
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