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Super Reikinho

Introdução
Este livro é para

O Super Reikinho decidiu partilhar contigo mais algumas das suas aventuras.
Será que ele também te pode ajudar?
Muitos meninos — como o Pedro, a Maria, a Mia, o Gui, o Santiago, a Clara
e o Lourenço — encontram alguns monstrinhos pelo caminho.
O Super Reikinho ajuda esses meninos com os seus superpoderes, mas ele
também vai precisar da tua ajuda.

Vamos a isso?
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1
Como Lidar com
os Monstrinhos
que Existem
em Nós

Olá!
Lembras-te de mim? Sou o Mikao, aquele
menino que sofreu de bullying na escola e que o Super Reikinho ajudou a compreender o que estava
a passar-se no seu interior.
Pois bem, depois da grande aventura pelo meu rio Ser, fiquei a conhecer as
minhas grutinhas e os seres maravilhosos
que lá vivem. Sei que nunca mais quero que fiquem
tristes ou doentes e para que estejam sempre bem
e felizes tenho bem presente as palavras mágicas
que o Super Reikinho me ensinou:

Hoje
Sou calmo;
Sinto que sou capaz;
Agradeço tudo o que tenho;
Faço as tarefas com alegria;
Sou um bom amigo.
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Lembras-te como estavam as minhas
grutinhas antes de o Super Reikinho me
ajudar?

E depois da ajuda
do Super Reikinho.
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Nestas grutinhas corre o rio Ser e nelas estão muitos amiguinhos queridos.

gruta da coroa — os iluminados (as ideias);
gruta da visão — os olhinhos (os pensamentos);
gruta da garganta — os comunicativos;
gruta do coração — os sentimentos;
gruta do sol — os poderosos;
gruta do umbigo — os fortes;
gruta da raiz — os corajosos.
Sim, no final da aventura com o Super Reikinho as minhas grutinhas ficaram mesmo
muito limpinhas, e assim, muito confiante e feliz, voltei à escola, cheio de vontade de
abraçar os meus amigos e de ser um bom aluno. Mas logo no primeiro dia o Pedro veio
ter comigo. O Pedro era o menino mais velho que estava sempre a fazer-me bullying.
E começou logo a empurrar-me e a chamar-me nomes feios. Mas agora, em vez de
fugir e chorar como fazia sempre, lembrei-me do Super Reikinho, ganhei muita coragem
e disse-lhe:
— Pedro, porque me tratas assim? Eu nunca te fiz mal.
E o Pedro parou, fez uma cara de muito espanto e disse:
— Já não tens medo de mim?
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— Não! Sabes porquê? Porque eu tenho a certeza de que não és assim tão mau, só
tens muita raiva dentro de ti.
Mais uma vez, o Pedro ficou espantado com o que ouvia.
— Mas, o que estás a dizer? Quem te disse isso?
— Foi o meu super-herói, o Super Reikinho. Sempre que me chamavas nomes
e me batias eu ficava muito triste e não tinha coragem de contar a ninguém. Mas um
dia ele apareceu e ajudou-me a perceber porque me sentia assim e a curar as minhas
grutinhas e os seres que lá vivem.
— Hã? Seres?! Mas que asneiras estás tu a dizer? — perguntou o Pedro com
desprezo.
— Sim, Pedro, é difícil de explicar. Queres que um dia te apresente o Super Reikinho e assim podes pedir para te ajudar a não estares sempre zangado?
— Bem… está bem! Pode ser! Onde posso encontrá-lo? — concordou o Pedro,
pouco confiante.
— Vês ali aquela árvore? — perguntou o Mikao apontando para uma árvore
muito grande e cheia de lindas flores, que estava num lugar sossegado do recreio.
— Amanhã, na hora do intervalo, vem ter comigo ali, ao pé da árvore, e eu apresento-te o Super Reikinho.
E, muito feliz por conseguir falar com o Pedro sem medo, saiu a correr para brincar
com os seus amigos.
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