
REIKI: UMA DESCOBERTA QUE 

RESIGNIFICOU MINHA VIDA! 

Tomei conhecimento do Reiki há um pouco mais de 6 anos, após reencontrar Graciete – 

antiga colega de trabalho - que, também, passava por um tratamento com essa terapia. 

Naquele momento eu concentrava toda a tensão e angústia acumulada pela convivência 

com as alterações comportamentais que meu filho - “Edmar”, de 17 anos – apresentava 

desde a idade de três anos. Na verdade, já haviam transcorridos 14 anos de consultas a 

orientadores educacionais, médicos e psicólogos que nunca chegavam a uma conclusão 

(diagnóstico) para o caso de meu filho. 

Nesse primeiro reencontro, Graciete falou-me que estaria se voltando para a área da 

espiritualidade como forma de reequilibrar-se do transtorno mental por ela desenvolvido. 

Falou-me de seus estudos numerológicos e do reiki e o quanto essas atividades estariam 

contribuindo para reduzir suas crises e ampliando sua compreensão a respeito da vida. 

Realizou então, a meu pedido uma breve consulta aos nossos Mapas Numerológicos 

Natais (meu e de meu filho) e sugeriu que eu buscasse atendimento com a mesma 

profissional com a qual ela estava realizando terapia. Decidi então procurar por aquela 

profissional. 

No dia agendado para meu atendimento cheguei aquele espaço e pude perceber a forma 

incrível como a música suave do ambiente estaria me levando a constatar o quanto eu 

amava meu filho. Foi uma sensação tão maravilhosa... Acredito ter sido essa a primeira 

vez que percebi o significado do amor incondicional. 

Ao adentrar na sala de reiki, mal pude esperar para começar a falar dos motivos que me 

levaram a estar ali. E quanto mais eu falava, mais eu percebia o quanto precisava de ajuda 

para poder compreender a situação de meu filho, até que aquela senhora se pronunciou – 

provavelmente guiada por seres espirituais - falando de situações que somente eu tinha 

conhecimento. Suas palavras me conduziram a refletir sobre a minha responsabilidade 

com aquela maternidade e a necessidade de proteção que aquele ser requeria. 

Após isso, Edmar começou a receber terapia primeiramente da própria Graciete, mas, 

depois eu mesma prossegui nessa experiência, pois, ingressei efetivamente no caminho 

do Reiki ao ponto de alcançar o Grau de Mestre no Sistema Usui Reiki Ryoho. 

O Caminho do Reiki descortinou-me outras áreas do conhecimento e isso cada vez mais 

tem contribuído para que seja resgatado um profundo equilíbrio não somente com meu 

filho, mas, comigo mesma. 

Ressalto aqui, as aprendizagens adquiridas através do Projeto "Vivendo e Aprendendo" – 

projeto desenvolvido durante o ano de 2013 no espaço de atendimento da Graciete - pois, 

elas se constituíram profícuas experiências que sempre me trarão saudade e gratidão. Esse 

Projeto, para mim, possibilitou grande progresso comportamental diante dos fatos da 

vida, fazendo com que eu começasse a ver a vida e as pessoas de outra maneira, além de 

sentir que hoje tenho ferramentas para auto-ajudar –me, bem como a ajudar outras 

pessoas. 



O mais impressionante é que através dessa caminhada, descobri que assim como o meu 

filho, eu também sou portadora da Síndrome de Asperger, em grau leve. 

Sei que ainda preciso de muitas informações, cursos, conhecimentos e experiências. Mas, 

já aprendi que a área do conhecimento espiritual não isenta ninguém das tristezas, perdas 

etc., mas com certeza nos prepara para passar pelas dificuldades com mais serenidade e 

compreensão, evitando tanto sofrimento. 

O Reiki entrou na minha vida para me ajudar a reabrir a porta de meu caminho, para que 

eu pudesse reencontrar a minha verdadeira essência. 

Manifesto aqui minha gratidão primeiramente à Divindade, à minha família, meus filhos, 

meu trabalho e à Graciete por todo o apoio e incentivo que tem me dado nessa caminhada. 

Santos, R. (Belém do Pará, julho/2014) 

 


