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ferramenta de curat

Magnified Healing® 
é um sistema de 
harmonização e 
cura com efeitos 
absolutamente 
magníficos: 
os primeiros 
sintomas que 
sentimos quando 
contactamos esta 
terapia são de 
leveza, frescura 
e renovação, 
como se algo se 
movimentasse 
dentro e fora de nós.

Um caminho para 
a plenitUde e 
ascensão 
espiritual

Cura Magnificada (Magnified Healing®)

Isabel Gonçalves *

Nota prévia
Este é um tema de difícil abordagem escrita, porquanto transcende o referencial teórico, técnico e científico que pauta a 
forma como nos habituámos a dimensionar todas as várias áreas do nosso quotidiano; de facto, e contrariando a nossa 
dimensão espiritual, tendemos a ter de todos os fenómenos uma perspectiva meramente mecanicista, prática e tangível. 
Ora, a tradição em que se suporta Magnified Healing® é fundamentalmente oral, dada a sua natureza, não existindo 
qualquer bibliografia sobre o assunto, à excepção de curtos textos para comunidades 
restritas. Aceitei o desafio de apresentar publicamente este novo método de cura, sujeitando-
me a todas as críticas; faço-o, porém consciente de que é meu dever divulgar o método pelos 
benefícios que a sua prática propicia, tão fulcrais nos dias de hoje. Fui forçada a recorrer 
repetidamente à utilização de aspas para poder designar certos termos menos comuns na nossa 
linguagem. Magnified Healing®



Dezembro 2009  ZEN ENERGY  33

q
A Cura Magnificada 
é uma ‘ferramenta’ 
energética composta 
de um conjunto de 
breves exercícios de 
meditação, movimento 
(gestual), respiração e 
som (com afirmações 
verbalizadas) que 
se realizam com o 
praticante de pé e 
sentado

uando trazemos 
a prática para a nossa vida 
numa base contínua sentimos 
uma série incomensurável 
de benefícios e a nossa vida 
muda em vários aspectos: 
começamos por espontanea-
mente manifestar, nas nossas 
acções e reacções, alegria, 
felicidade e esperança, além 
de acrescidas força, amor e 
sabedoria (as três qualidades 
da ‘chama trina’ ou centelha 
divina); passamos a expe-
rimentar uma sensação de 
plenitude e abundância 
nas nossas vidas, saúde e 
bem-estar; é como se esti-
véssemos realinhados com 
o nosso propósito divino 
existencial, é como se tudo 
‘encaixasse’: passamos a ter 
vontade de eliminar o velho 
e o supérfluo e cria-se em 
nós como que um ‘espaço’ 
interior onde mais e mais 
bênçãos são recebidas a cada 
dia; a sensação é de sincro-

nização e de ‘realinhamento’ 
perfeitos.

 
Em que consiste a 
Magnified Healing®… 

A Cura Magnificada é uma 
‘ferramenta’ energética com-
posta de um conjunto de 
breves exercícios de medi-
tação, movimento (gestual), 
respiração e som (com afir-
mações verbalizadas) que se 
realizam com o praticante de 
pé e sentado. Este sistema 
está totalmente vocacionado 
para a nova Era, uma vez que 
a sua prática diária é muito 
simplificada, não exigindo 
mais que uns meros minutos 
(7 a 10) para que os efeitos 
de limpeza, alinhamento, 
protecção, cura e plenitu-
de perdurem nas 24h horas 
seguintes. Trata-se de um 
sistema recente na Terra, 
transmitido em 1983 a duas 
mestres de reiki (Gisèle King 
e Kathryn Anderson), que o 

O que torna esta prática 
tão extraordinária?
Além dos benefícios já citados, é a sua simplicidade e 
o pouco tempo que ela exige; por isso é tão adequada 
nos tempos modernos. Em Magnified Healing® o 
praticante está activa e conscientemente envolvido 
no processo de cura, tornando-se assim co-criador da 
sua realidade. A energia flui de uma mão para a outra 
através do corpo da pessoa, removendo energias mal 
qualificadas e desequilíbrios, curando, reequilibrando 
e reactivando energeticamente células, moléculas e 
electrões. Com Magnified Healing®, que trabalha com 
um sistema de 12 chakras, centrando-se no coração, 
podem fazer-se transplantes psíquicos de órgãos, curar 
o Carma, construir o Corpo de Luz, activar todos os 
fios de ADN e activar os Cinco Corpos Superiores. 
Desta forma, Magnified Healing® não só permite a cura 
em todos os níveis (físico, emocional, mental, etérico, 
espiritual, etc.), mas também é realmente uma Iniciação 
para a Ascensão com a construção do ‘Corpo de 
Luz’. Cada um experimentará na sua vida os efeitos de 
Magnified Healing® de forma particular: as condições 
iniciais de partida tenderão, com uma prática de 
sintonização diária, a alterar-se sempre no sentido da 
manifestação positiva da plenitude e da ascensão.
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começaram a divulgar cerca 
de 1992 por considerarem 
ser necessária uma energia 
de mais elevada vibração, 
dada a fase de transição de 
mudança de Era pela qual 
estamos a passar. De facto, 
depois de atingirmos pata-
mares de 3ª ou 5ª dimensões 
proporcionados pelo reiki 
(que é uma energia actuando 
na dimensão física/corporal, 
emocional e mental), Magni-
fied Healing®, ao trabalhar 
com a hierarquia espiritual, 
faz activar energias de 5ª a 
12ª dimensões. Ele é reali-
zado sob a inspiração da 
deusa-mãe da compaixão, 
perdão e misericórdia Kwan 
Yin para nos aportar uma 
vibração feminina de graça e 
compaixão, tão necessárias 
hoje em dia. 

…e para que serve
É entendido como um sis-

tema de cura que nos permite 
auxiliar e acelerar o nosso 
processo designado de ‘As-
censão’ que fundamentalmen-
te consiste numa ampliação 
de consciência, mudança de 
padrões e vibração numa fre-
quência mais elevada. Kwan 
Yin é a inspiradora de todo 
este processo, sendo porta-
voz da hierarquia para pro-
mover o avanço espiritual 
da Humanidade na Terra. 
No Ocidente, as primeiras 
referências sistematizadas 
a Kwan Yin surgem pela 
mão de Helena Blavatsky 
(na sua Doutrina Secreta, a 
‘bíblia’ da Teosofia); Blavatsky 
foi a fundadora da Sociedade 
Teosófica em 1875 - associa-
ção que desde o início tem 

(…) é um 
sistema de 
cura que nos 
permite auxiliar 
e acelerar o 
nosso processo 
designado de 
‘Ascensão’ (…)

Programa do curso básico 
de Magnified Healing®

1. Conceitos básicos 
a. A Hierarquia Espiritual e os Mestres Ascensos. O ‘ Eu 
Divino/Eu Superior’, Chama Trina e Chama Violeta
b. Atributos da ‘Nova Era’ e requisitos da Ascensão
c. Chakras e o Corpo de Luz. Os vários corpos e 
Multidimensionalidade
d. O que é Magnified Healing®. Quem é Kwan Yin
e. A essência floral e a música para Magnified 
Healing®

 
2. Elementos de prática - instruções 

a. Meditação para adquirir poder 
b. Preparação 

 Alinhamento dos Centros Espirituais (ou Chakras) 

 Limpeza do Canal de Luz 

 Aumento da Energia das Mãos 
c. Cura (de outros e de si mesmo)

 Sensibilizar, Despertar, Reactivar e Conectar o 
Sistema Nervoso 

 Examinar/Curar o Corpo e Estimular o Cálcio na 
Coluna 

 Cura do Carma e Expansão da Chama Trina 

 Preparação para Ascensão 

 Cura à Distância (individual e grupos) 

 Cura da Terra

 Transplantes 

3. Elementos de ensino – instruções

4. Iniciação 

5. Certificação como Praticante e Professor de 
Magnified Healing® 

Kwan Yin



Dezembro 2009  ZEN ENERGY  35

uma modalidade de cura que 
integra várias outras modali-
dades terapêuticas - a prática 
ancestral de imposição de 
mãos, a prática ritualística do 
xamanismo, a cura energética, 
a simples prece, etc. O ensi-
no inclui conteúdos teóri-
cos de enquadramento e a 
transmissão dos exercícios 
que compõem a prática de 
auto-cura, cura aos outros 
(presencial e à distância) 
e cura da Terra; a cura aos 
outros inclui a componente 
das chamadas ‘cirurgias psí-
quicas’; inclui ainda técnicas 
de ensino da própria práti-
ca. A aprendizagem requer 
11 dias de incorporação do 
ensino.  

(*) Mestre em Gestão de 
Recursos Humanos, Hip-
noterapeuta, Mestre de 
Reiki e Magnified Healing, 
Conselheira e Instrutora de 
Meditação
www.harmonizando.com
964 480 280

integrado eminentes persona-
lidades como Einstein, Gan-
dhi, Fernando Pessoa, etc. 
Por seu lado, Kwan Yin é ex-
chohan do 7º Raio (que está 
actualmente sob a orientação 
do Mestre Saint-Germain) e 
como tal senhora da ‘Chama 
Violeta’ de transmutação. As-
sim, Magnified Healing® é 
uma técnica de cura que 
trabalha com a Chama Vio-
leta para transmutar todas 
as limitações e energias mal 
qualificadas. Aliás, o símbo-
lo electrónico de Magnified 
Healing® é uma flor de lótus 
de cor violeta.

Como se processa a 
prática

O ensino transmite-se atra-
vés de um curso que pode 
ir até 3 fases, não obstante a 
primeira ser suficiente para 
se trabalhar e até para en-
sinar. Magnified Healing® 
(usa-se a designação inglesa 
para se manter o ensino na 
forma mais pura) trata-se de 
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O símbolo electrónico de 
Magnified Healing® é uma flor 
de lótus de cor violeta


