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RESUMO 

O estresse na atualidade atinge a maioria das populações tornando-se um 

fator alarmante, visto que altera o equilíbrio psicofisiológico do individuo. Com isso 

pessoas têm buscado terapias alternativas que promovam relaxamento, entre elas 

encontra-se o Reiki. O presente artigo tem como objetivo realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre a utilização da técnica de Reiki como terapia alternativa para o 

relaxamento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde foram recolhidos dados 

do portal SCIELO (Scientific Library Online), Revistas Científicas e literatura da 

biblioteca de ensino superior. Perante a pesquisa realizada verificou-se como 

resultados preliminares que o Reiki é eficaz para o relaxamento. 

INTRODUÇÂO 

O estilo de vida atual e os problemas originados por este, só fazem 

aumentar nossos níveis de estresse, onde muitas vezes propendemos à tensão, 

irritação e exaustão. (HORN, 1995). 

O estresse compromete a qualidade de vida do indivíduo interferindo 

principalmente no campo afetivo, social, na profissão, no bem estar físico e mental 

(LIPP; TANGANELLI, 2002). 

O estresse pode ser entendido como a reação do organismo como uma 

resposta gerada por alterações psicofisiológicas quando o ser é obrigado a encarar 

algumas situações que transcendam sua capacidade de enfrenta-las (EVERLY, 

1990). Ele pode ser gerado por fontes internas e externas. As internas estão ligadas 

ao intelecto do indivíduo, sua forma de pensar e reagir à vida, pois na maioria das 

vezes é a interpretação do indivíduo sobre o momento que determina se a causa é 

estressante ou não. As fontes estressoras externas podem estar interligadas a 

exigências diárias do indivíduo como, por exemplo, problemas no trabalho (LIPP, 

2001). 

Em função do mundo estressante ao qual nos encontramos, as pessoas 

estão buscando ajuda na terapia holística, também chamada de terapia alternativa, 

que em meio a suas mais diversas técnicas encontra-se o Reiki (ARAÚJO, 2009). 



O Reiki é uma técnica que pode ser entendida como uma forma natural de 

reposição energética e equilíbrio que coopera para indução de um relaxamento 

profundo, para o desbloqueio energético, harmonização interior, recuperação da 

saúde, bem estar e provedor da felicidade pessoal e de terceiros; agindo na causa 

do problema, ao invés de somente nas manifestações clinicas. Sendo esta aplicada 

través da imposição das mãos (BESSAL; OLIVEIRA, 2013). 

OBJETIVO 

Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização da técnica de Reiki 

como terapia alternativa para o relaxamento. 

METODOLOGIA 

O presente artigo trata–se de uma pesquisa bibliográfica que segundo Vieira 

e Hossne (2001), consiste em um resumo da literatura especializada sobre 

determinado tema, dando visão abrangente de achados relevantes. 

Para tanto, utilizamos as bases de dados do portal SCIELO (Scientific 

Library Online), Revistas Científicas e literatura da biblioteca de ensino superior. 

DESENVOLVIMENTO 

Encontrados os materiais, passamos às leituras propostas por Gil (2002), 

onde primeiro se faz um leitura exploratória, ou seja, uma leitura rápida com o 

propósito de verificar a importância para a publicação da pesquisa. Em seguida 

procede-se a leitura seletiva que tem como objetivo aprofundar o conhecimento do 

material, permitindo a seleção da bibliografia a ser utilizada. De posse do material 

selecionado realiza-se a leitura analítica, possibilitando a ordenação e síntese das 

informações para em seguida proceder à leitura interpretativa que permite a 

correlação entre os dados obtidos e a solução para o problema proposto pelo 

pesquisador. 

Sendo assim julgamos necessário trabalhar os seguintes assuntos: estresse, 

Reiki e a utilização do Reiki como terapia alternativa para o relaxamento. 

RESULTADOS PRELIMINARES 



Araújo (2009) diz que o Reiki diminui as pressões que interferem na vida do 

indivíduo. 

Bessal e Oliveira (2013) apontam que na técnica de aplicação do Reiki 

ocorre harmonia de uma frequência energética de alta vibração, que torna possível a 

cooperar com o aumento da frequência vibracional dos clientes, suscitando a 

reestruturação dos seus padrões energéticos, que tem ligação direta com o sistema 

glandular endócrino, propiciando assim o equilíbrio físico, emocional, mental e 

espiritual, consequentemente proporcionando o relaxamento. 

Contudo verificou-se no presente artigo que o Reiki é uma técnica alternativa 

eficaz para proporcionar o relaxamento. 
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