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Armas Teekaaslane

Sinu enda süda on Sinu kõige parem õpetaja.
Mul on suur au olla Sinu abiliseks, et saaksid  ise oma südamega suuremat

kontakti . Iseenda äratundmine on puhas õndsus, kergus, selgus, kirjeldamatu ,
ent väga sügav kogemus. Kuna see asub kõrgemal mistahes sõnadest ja
selgitustest, palun Sul lugeda ja tunnetada ka seda, mis jääb ütlemata.

Soovin Sulle imelist koolituse kogemust ja oma elu seadmist!
Stella

Maagilise Reiki voogu aitavad meil hoida järgmised põhimõtted:

1. Just täna ma valin olla leebe, armuline, andestav.
Olen armuline kõigi tunnete, ka viha suhtes, siis see saab lahtuda.

2. Just täna ma valin anda vabaks muretsemise ehk täna olen 
usaldav. Keskendun sellele, mida luua soovin.

3. Just täna austan kõiki oma õpetajaid – kõiki inimesi, kõiki 
elusolendeid, ehk täna olen sõbralik kõikide elusolendite suhtes.

4. Just täna olen kõigis oma tegemistes aus ehk täna teen oma 
toimetusi hoolsalt. Hoolitsen ka enda eest parimal moel!

5. Just täna valin olla tänulik kõigele elavale ehk täna olen tänulik 
kõigi mulle osaks langenud õnnistuste eest. Ka nende eest, mis 
alguses õnnistusena ei ole paistnud.

6. Just täna valin luua rõõmu.

7. Just tänasel päeval eeldan parimat.
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Reiki tähendab Universaalse Väe kogemust. Universaalne Vägi on Armastuse 
energia ehk Algallika ehk Looja vägi. Enese tasakaalustamise ja tervendamise kunsti
on teatud kõikidel aegadel, mõnel ajal on see olnud enam levinud ja siis taas 
unustusse vajunud.

Reiki on vabalt, piiramatult ja tasuta kõikjal kättesaadav puhas eluenergia, mida
suunata osates on võimalik luua suuremat harmooniat, väestada olukordi, inimesi, 
kohti ja ideid ning tervendada minevikku ja tulevikku. See on kunst tõsta oma 
vibratsioonitaset, läbi mille on võimalik kogeda soovide kiiret elluviimist.

Reiki kanaliks võib olla igaüks, kes seda oma südames kogeda soovib. Kui on 
õige aeg, ilmub Sinu ellu ka õpetaja, öeldakse. Iga inimene resoneerub talle omase 
sagedusega inimeste ja olukordadega ning meil kõigil on omamoodi mustrid, mille 
ilmnemist meie elus me nimetame oma reaalsuseks või tegelikkuseks. Reikioskus 
suurendab meie võimet olla rohkem siin ja praegu, viibida kohal iseendas ja 
armastuse energias.

Kuidas iganes me valime seda nimetada, on hea teada, et suureks armastuse, 
valguse ja elujõu kanaliks olemine toob endaga kaasa päris palju hüvesid ja kingitusi.
Aidates avaneda teistel, toob elu Sullegi Sinu jaoks sobilikke andeid ja võimeid, mida
võime kutsuda ka üleloomulikeks võimeteks. Nagu iga asi, vajavad ka reiki 
praktiseerimine ja armastuse voos elamine harjutamist ning harjumist uute 
töövahenditega, eeskätt aga usku iseendasse ja järjepidevust.

Seepärast ongi kasulik teha mõningad praktikad läbi koos õpetajaga, kes saab 
oma kogemuste põhjal jagada soovitusi ja hoiakuid, mis võivad reiki kui armastava 
elustiili järjepidevale praktiseerimisle toetavalt kaasa aidata.

Oluline info: meie eludes on toimumas kolm faasi!
1) Puhastumine vanast ehk karmaliste mustrite taasloomise lõpetamise õppetunnid.

Puhastumise tunnusteks võivad olla: üles kerkivad probleemid, väljakutsed.
Füüsilise tasandi tasakaalutused ehk füüsilised haigused või traumad.
Vaimse tasandi tasakaalutused ehk segadus, hirm, paanika, negatiivsus, segadus 
suhetes või suhtumises enda minevikku, ka hirm tuleviku ees.
Need kõik on märgid, et me oleme läinud enda tõelisest olekust kaugemale ja on vaja 
meelde tuletada, kes tõeliselt oleme. 
Puhastumine tähendabki seda, et vanade hirmul põhinevate tegevuste asemel on tarvis 
hakata looma armastusest lähtuvat maailma. Lähtudes armastusest ehk reiki toimimise 
põhimõtetest, toob elu meile armastusega täidetud kogemusi.

2) Täitumine armastusega ehk lubamise kogemuse sissejuurutamine. Lubame heal
tulla oma ellu ja tunnetame, et oleme ka seda väärt, mida küsime.

3) Täielik õndsus ehk puhas üksolemise kogemus terviklikkusega, nälgade 
lõpp. Seda kogemust teadlikkusega tagant sundida ei saa, vaid toimub iseenesest, 
kui kaks eelnevat faasi* on läbitud. *need faasid võivad ka vahelduda ja korduda
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Need kolm kogemust saadavad nii või teisiti igaüht, kes praegusel hetkel siin 
planeedil Maa ringi jalutavad. Nüüd on küsimus, et kui suurel määral keegi millist 
kogemust parajasti kogeb ning mida ta tegelikult kogeda sooviks?

Reikioskus ehk iseenda väe lõimimine lõpmatu armastusega loob leebe aluse 
kogemuste kiirendatud läbimiseks, kus kordumajäävad mustrid lihtsalt lahustatakse 
puhtasse valgusesse.

Igaüks meist on siin õpilane ja igaühel on midagi erakordset ka teistega jagada. 
Mida enam avaneme sellele, mis on meie tõeline südame kutsumus, seda lihtsam on
meil elada ja seda lihtsam on ka meie kaasinimestel.

Kuidas reikiseanss toimib?

Reikiseanssi saab õppida sooritama igaüks. Selleks saame kasutada end kui 
vahendajat, lõpmatu armastuse ja elujõu vooga ühenduses olijat, võimendades 
eluenergia voolamist endas ning suunates ja juhtides seda läbi oma käte, südame, 
mõistuse ja teadmiste. 

Tegelikult koosneb kõik olemasolev, nagu ka meie ise, samuti loomad, taimed, 
kristallid ning kõik muud elusolendid ja elutuina näivad esemed meie ümber, 
sellestsamast reiki-energiast ehk armastusest, valgusest ja eluenergiast. Nii on kõik, 
mida me enda sisemuses kogeme, endast välja kiirgame ning maailmalt tagasi 
saame, vahetult mõjutatud meie olemisest ja tegevustest. Ka meie DNA saab 
muutuda vastavalt meie mõtetele, tunnetele, soovidele ja kogemustele. Seega, mida 
armastavam ja terviklikum on Sinu sisemaailm, seda harmoonilisem on Sinu elu, ning
mõistagi on ka tervis märksa parem!

Kellele või millele reikiseanssi tarvis on?

Reikiseansi kogemiseks ei pea olema väsinud, stressis või haige — seda saab teha 
näiteks oma suurepäraste ideede jõustamiseks, minevikusündmuste 
emotsionaalsete laengute muutmiseks, tulevase elutee väestamiseks, kodu 
puhastamiseks, püha seksuaalsuse suhete toimimise toetuseks, kõikide suhete 
harmoniseerimiseks, laste, loomade ja taimede tasakaalustamiseks jne. Väga tõhus 
ja toetav on reikiseanss mõistagi ka siis, kui keha on läinud tasakaalust välja või 
toimib mingil põhjusel ebaefektiivselt. Reiki kasutusvaldkondi on piiramatult, ole 
loominguline ning tunne oma uutest oskustest ja kogemustest rõõmu!

Kuidas ma tean, et reiki toimib? 

Loomulikult on kõige parem teadmine isiklik kogemus. Ma võiksin rääkida tundide 
kaupa sellest, kui maitsev on mango, ent tõeliselt eheda elamuse saamiseks on 
tarvis seda ikkagi ju ise maitsta! Olenevalt inimese tundlikkuse tasemest võib 
reikiseansi mõju olla kohe tajutav, kuid võib ilmneda ka alles paari seansi kogemise 
järel. See, kui inimese tunnetus on vähene, ei tähenda, et reiki talle üldse ei toimi või 
et mõju on väiksem kui teistel — sageli on asi lihtsalt selles, et tema tavateadvus ei 
jõua kõike energeetilisel tasandil toimuvat täiel määral hoomata. Niisugusel juhul on 
suureks abiks teadlik lõõgastumine, analüütilise meele vaigistamine ning tähelepanu 
täielik suunamine oma kehale. 
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Me elame nii põneval ja vägeval ajal, mil teadlased hakkavad järjest enam suutma 
ära seletada, kuidas ja miks meile tavaelus üleloomulikena tunduvad asjad 
tõepoolest toimivad. Näiteks on selgeks tehtud, et DNA-d on võimalik muuta! See on 
revolutsioon kogu teaduses, mille kohta saad lähemalt lugeda siit: http://alkeemia.ee.

Lisaks on Jaapani teadlane Masaru Emoto viinud läbi hulgaliselt katseid veega ning 
avastanud, et öeldes veele teatavaid sõnu ja hoides seda vett teatavas 
energeetilises ümbruses, veestruktuur muutub. Ent meie kehaski on ju 60-70% 
ulatuses vett, seega mõtle, millist mõju avaldab meid ümbritsev keskkond kogu meie 
olemusele läbi meie kehas leiduvate vedelike. (Masaru Emoto katsete kohta 
veekristallide struktuuri muutmiseks saad lisateavet YouTube’i videotest.)

Ka teadus ütleb meile, et oleme oma olemuselt elektromagnetilised ehk me 
tõmbame ligi seda, mis meis on. Neid sagedusi, mida välja anname, saame 
peegeldustena kõikjalt enda ümbrusest tagasi. Seega ei ole ju mõtet oma 
peegelpildiga kaklema minna, kui märkad, et Sul on põse pealt must. Kogu 
muutumine algab Sinust endast ja maailm tuleb Sinuga rõõmuga kaasa!

Kutsun armastusega Sind taasavastama endas maagilist ja mängulist väge ning 
tuletama meelde, mis tunne on luua ise oma elu rõõmus ja helguses!

Huvitavaid fakte: 

• Elektromagnetväli on olemas kõigel, ehk siis me kõik mõjutame üksteist, kas 
oleme sellest teadlikud või mitte! 

• Sinu sõnadel, mõtetel ja tunnetel on vägi, mis magnetiseerib Su ellu just seda, 
mida välja kiirgad!

• On olemas inimese jaoks tasakaalutust tekitavad elektromagnetseadmed nagu 
telefon, wifi, mikrolaineahi, kõrgepingeliinid jne, aga on ka kasulikud 
elektromagnetväljad – näiteks nagu armastav inimene, reiki praktik, kes 
teadlikult ennast maandab ja hoiab ühenduses. Aja veetmine selliste inimeste 
seltsis on väga tervendav!

• Teadus alles uurib meie seadmete mõju inimesele, arvatakes, et liigne tehnika 
kasutamine võib DNA-d mõjutada ebasoodsalt. Aga mis oleks, kui valiks luua
uskumuse, et me ise saame oma DNA-d mõjutada soodsalt?!

• Uskumused kutsuvad esile kogemuse. Seega, kui soovid uutmoodi elu, pole 
tarvis seda näha, et sellesse uskuda. Vaid hoopiski – mida usud, seda hakkad 
kogema!

• Seega alustab võlur oma reaalsuse loomist hoopiski tulevikust.

• Kui soovid oma ellu suuremat armastuse voogu, küllust, sõpru, kujusta ja 
tunneta seda tunnet nagu see juba olekski sündinud, see tunne loob Sulle 
sobiliku vibratsiooni, et see kogemus saakski Su ellu voolata!
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ELU VIBRATSIOONITASE sõltub otseselt meie õnnetundest, samuti ka 
meie harjumustest ja energiatest, mida endast välja kiirgame. Meie energia 
kvaliteet sõltub sellest, millist versiooni iseendast väljendame. 

· Mõtiskle: Milline võiks olla parim kogetav versioon minust?

ELUENERGIAT saame 

toitumisest, magamisest, joogast, meditatsioonist ja hingamisest.

Tasuks järele vaadata, kas kõik need aspektid on meie jaoks toetavad ja küllaldased.

· Hinda palun oma praegust elustiili 10-pallises süsteemis. Hiljem võta 
enda jaoks aega, et üles kirjutada, mil moel saaksid neid aspekte edendada, 
millised on järgnevad vajalikud sammud?

Elustiili osa üld Viis kogeda ?/10 Teine viis kogeda ?/10

TOIT FÜÜSILINE VAIMNE

ÕHK HINGAMINE RUUM

MÕTTED SISEMISED VÄLJENDATUD

TUNDED VÄLJENDAMINE VASTUVÕTMINE

SISEDIALOOG KINNITUSED HARMOONIA

KEHAHOIAK ÜKSI OLLES SELTSKONNAS

JAATAV/ EITAV SISEDIALOOG VÄLJENDATUD
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Stella Shakti soovitused seansiks:

SAAME VÄGA KIIRELT ENNAST TUUA ARMASTUSE SAGEDUSSE,
LÕDVESTUDES JA SÜGAVALT HINGATES!

Seepärast on hea seansi ajal, kui nii praktik kui kogeja(d) saavad sulgeda 
silmad, hingata sügavalt ning keskenduda iseenda tunnetamisele.

Tunnetus ja ülemõtlemine on vastandid, seepärast on stressi korral hea 
praktiseerida enam kehas kohal olemist, tuua ellu enam naudingut.

Reiki töö on samastumine valgusega, mis on meie tõeline olemus.

Kõik muu peale valguse ookeani olemuse on illusioon ning illusiooniga 
võideldes sellest lahti ei saa.

Vaimseks vabanemiseks on tarvis ikka ja jälle harjutada end tulema avarusse, 
vaikusesse, mitte samastumisesse ülestõusvate teadvuselainetustega. See on 
viis jõuda tõelise vabanemiseni kannatustest rahusse. Miski pole isiklik.

Oluline roll meie vaimsel kasvul on aga ka maisel tasandil hakkama saamine.
Ka maine pärineb vaimsest. Füüsilise reaalsuse eest hoolitsemine on 
samavõrd oluline kui vaimse tasandi puhtuse hoidmine. 
See on püha missioon – olla inimese kehastuses inimkonna hüvanguks. 

Oled eeskujuks paljudele!
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Emotsioonide energia
David Hawkins

ELUVAADE TASAND EMOTSIOON PROTSESS KÄIVITAJA ENERGIA
On valgustatus kirjeldamatu Puhas teadvus Inimkonna päästmine 800 1.000.000
Täiuslik rahu õndsus / rahu Valgustumine Olgu kogu inimkonnaga hästi 700 100.000
Täielik rõõm enesekindlus transfiguratsioon Sinu edu on minu edu 600 10.000
Heatahtlik armastus aukartus paljastumine Me võime kõik õnnelikud olla 500 1000
Tähendusrikas mõistlikkus mõistev abstraktsioon Me oleme kõik suutelised õppima 400 100
Harmooniline aktsepteeriv andestav ülendamine Kõik on olemuselt head 350 50
Lootev tahtejõud optimistlik taotlus Elu on mõnus 300 10
Rahuldav neutraalsus usaldav vabastamine Universum aitab mul ellu jääda 250 5
Teostatav julgus jaatav taotlus väestamine Ma jään ellu, isegi kui teised ei jää 200 0
Nõudev uhkus põlgus inflatsioon Ma jään ellu kui aitan teistel ellu jääda 175 0,1
Vaenulik viha viha agressiivsus Ma jään ellu, kui saan sind kontrollida 150 0,01
Pettunud iha ihalus orjastamine Ma jään ellu, kui ma saan, mida tahan 125 0,001
Hirmunud Hirm ärevus eemaldamine Ma jään ellu, kui sina ei jää 100 0,0001
Traagiline kadedus kahetus lootusetus Sina ei jää ellu, seega ei jää ka mina 75 0,00001
Lootusetu apaatsus meeleheide lahtiütlemine Miks keegi üldse ellu tahab jääda 50 0,000001
Kuri süü süüdistus hävitamine Keegi meist ei pea ellu jääma 25 0,0000001
Täbar häbi alandus eraldamine Vabastage mind siit igaveseks 0 0,00000001

· Kuidas tajun enda hetkelist olukorda?

· Mida soovin kogeda?

· Millise eluhoiaku võiksin võtta, mis võiks olla mu taotluseks nüüd?
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TŠAKRAD JA REIKI KANAL
Valgus  = elujõud = 
armastuse energia = reiki 
laskub ka ülevalt alla ja 
tõuseb maa seest alt üles 
kogu keha pikkuses.

Vastavalt tšakra korrashoiule
kiirgab see kas tugevalt või 
nõrgalt läbi selle 
kehapiirkonna nii ette kui 
taha, kui kõikides 
suundades.

Mida suuremat õnnetunnet 
inimene tunneb, seda 
tugevam energia on.

Inimese valguskeha on 
õnnetunde-keha.

Et olla terve, on eluliselt 
oluline teha asju, mis tõesti 
meeldivad!

Tšakrate korrashoiuks on 
tarvis, et need pöörleks eest 
vaadates päripäeva e 
kellaosuti-suunas.

SUUREMATE ENERGIAKESKUSTE VÄRVUST TAJUVAD INIMESED ERINEVALT

põhitšakrad 3D 4D 5D

kroonkeskus violetne lillakasvalge kristallselge

Kolmas silm Lilla, indigosinine kuldvalge kristallselge

kõrikeskus sinine Sügav sinakaslilla kuningsinine

Kõrgem 
südamekeskus

roosa hõbevioletne Kristalne vikerkaar

südamekeskus roheline lillakasroosa puhasvalge

päikesepõimik Kollane Säravkuldne sügavkuldne

sakraalkeskus oranž Korall roosakasoranž magentaroosa

juurkeskus punane Särav pärlvage plaatina

põlved pruun oranžikasvalge kristall
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SUUREMATE ENERGIAKESKUSTE KINGITUSED JA TERVENDUSEKS HELI

TŠAKRA Asukoht Kingitus
avatuse
korral

Element Ülesanne Mantra

SAHASHRARA

KROONKESKUS

(KÄBINÄÄRE)

Pealae kohal Ühendatus

terviklikkus

vaimsus

Tähtede 
energia

Intuitsioon, 
sisemine 
nägemine

AOUM

AJNA

KOLMAS SILM

(AJURIPATS)

Otsaesise 
piirkond kuni 
käbinäärmeni 
aju keskosas

mõistmine AVARUS e 
Jumalikkus

Kõik 
elemendid

Selgeltnägemine iiiiiiiiiiiiiii

VISHUDDA

KÕRIKESKUS

(KILPNÄÄRMED)

kõri Tõde

enese-
väljendus

AVARUS Selgeltkuulmine eeeeeee

ANAHATA

SÜDAMEKESKUS

(HARKNÄÄRE)

süda Kiirgumine

sisemine 
tugevus

ÕHK Astraalränne, 
intuitsioon

ooooooo

MANIPURA

PÄIKSEPÕIMIK

(KÕHUNÄÄRE JA 
NEERUPEALISED)

naba Selgus

hea 
seedimine

TULI Telepaatia uuuuuuuu

SWDHISHTANA

LOOMEKESKUS

(SUGUNÄÄRMED)

sugunäärmed Liikuvus,

loovus,

puhtus

VESI Vee valitsemine mmmmm

MULHADARA

JUURKESKUS

(LÜLISAMBA JUUR, 
OUJAD)

Lülisamba 
alaosas

Usaldus

Maine 
heaolu

MAA Maa valitsemine ssssssss
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RAHUS OLEK LOOB TŠAKRASÜSTEEMI ÜHINEMISE JATASAKAALUSEISUNDI
Oluline osa seansist ongi see, et inimene toob tähelepanu mujalt tagasi oma kehasse 
ja lõdvestub, siis hakkab tööle isetervenemise-süsteem.

MIS ON ENERGIA?
Energia=elujõud= valgus=informatsioon

Energia e VALGUS on oma olemuselt magnetilise omadusega, tõmmates ligi 
sedasama sagedust ehk vibratsiooni, mis ta on. Seda magnetilisust võime nimetada 
ka armastuseks.

Koosneme armastusest?

Iidsed traditsioonid toovad meieni teadmised, et kõik on armastus ja kogu universum 
koosneb erineva sagedusega armastusest. Kõik sünnib armastusest – kõik sünnib, 
sest keegi armastab midagi. 

TERVIS = TERVIKLIK OLEMINE

Kõik on valgus, energia, erinevates varjundites. Valguse ja pimeduse vahel pole sõda.
Kõrgem sagedus kaasab madalama sageduse. Meil on vaba valik, seega on igaühe tee
oma pärisolekusse just nii lihtne või keeruline kui keegi seda kogeda valib.

USKUMUSED LOOVAD REAALUSUSE

Nii nagu usud, nii ka maailma kogeda saad.

"Pidev areng on elu seadus. Inimene, kes püüab alati säilitada oma
uskumusi, et näida olevat järjekindel, juhatab end ise võssa." Gandhi

ISESEISEV TÖÖ REIKI SEANSSIDE VÕIMENDAMISEKS

1) Pean päevikut
2) Loon oma uskumuste süsteemi – lammutan vana ja kogen uut
3) Muutun ise, väline jääb samaks, seejärel muutub ka muu maailm.
4) Saan tuttavaks oma lõpmatu kaaskonnaga.
5) Kogen iga päev midagi uut, inspireerin ka teisi turvatsoonist välja tulema.
6) Tugevdan oma keskset energiat ehk võimet olla siin ja praegu ja kohal.
7) Ühendus Maaga, ühendusKõrgema Mina tarkusega, kiirgan südamest!
8) Pean meeles, et ma ei oleta midagi ja luban kõigel muutuda.
9) Elan voos: mille tegemine või kuidas olemine mind praegu kõige enam 

innustab?
10)NAERATAN :)
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Reiki seansi sooritamine

REEGLEID POLE!
ON USKUMUSED, MILLE KOHASELT SAAN KOGEDA

Mina pole tervendaja, seda on Terviklikkus, Suur Süda läbi minu.
Olen heatahtlik ja kohal.

Valmistumine seansiks:

ÜMBRUS bleed, padi, pikutamisalus või tool
MUUSIKA püha heli, mantrad või instrumentaal

TEMPERATUUR soe ja hubane
JOOK vesi, taimetee

ABIVAHENDID – KAARDID, KRSITALLID,
KIRJUTUSVAHENDID

Reiki taotlused:

1. Käed südame ees, palveasendis. Alustame tänuga.
Aitäh, et võin olla Reiki, Valguse, Armastuse kehastuseks ja kanaliks... 

2. Lisa taotlus – näiteks –
...iseenda tasakaalustamisel, oma kodu harmoniseerimisel, valgustatuse loomisel

oma teadvuses vms.

3. Suunan eluenergiat kõikjale, kuhu soovin  füüsiline keha, vaimne, emotsionaalne jne.
Võib suunata käte abiga, aga piisab ka taotlusest ja tähelepanust  kuhu suunad, sinna

liigub.

4. Seansi lõpus samuti tänamine
Aitäh, et olen võinud olla Reiki, Valguse, Armastuse kehastuseks ja kanaliks...

Et reikitamise oskus ankurduks, on väga hea teha reiki seansse endale järgneva 
21 päeva jooksul IGA PÄEV. Siis neuronid ajus õpivad uued rajad selgeks.

Kui mõni päev jääb vahele, alusta otsast peale – päev nr 1 juurest!

Seansi pikkus pole määratud. Võid teha nii 5 min kui öö otsa (ka magades).
Liiga palju reikitamist pole võimalik!
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Soovitus reiki seanssideks

1) Alusta ja lõpeta alati seanss tugeva maandusega. Nii nagu
tugeval puul on suured juured, nii ka Sina saad endas kanda

suuremat armastuse laengut, kui oled tugevalt maa ja enda kehaga
ühenduses. Maanduseks too tähelepanu oma jalgadele

2) Tee trenni! Üks asi on osata energiatööd, aga kui lihased on
nõrgad on ka vaim nõrk.

3) Soovita seda kursust neile, keda näed, et  nende suunurgad
võiksid olla kõrgemal. Pigem soovita neile täispaketti, kui et  nad

midagi natuke proovivad ja jätavad pooleli.

Raamatusoovitused:

Patandžali joogasuutrad
Michael Newtoni „Hinge rännak“ jt
Jasmuheen „Vaimne resonants“

Rhonda Byrne „Maagia“
Stella Shakti „Täna on mu elu parim päev“

Anthony William Meditsiinimeedium
Osho Mindfullness Teadvelolek...

Eckart Tolle  

"Õnn on siis kui su mõtted, su sõnad ja su teod on
harmoonias." Gandhi
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REIKISANSS – KÜMBLUS ELUJÕU VOOGUDES
Tekst: Aivi Omer / Maagilise Reiki Meister

Maagiline Reiki on täielikult turvaline ja kogemuslikult meeldiv 
energiatöö meetod. 
Reikiseansi  ajal  vahendab reikipraktik  seansi  saajale reikienergiat
ehk puhast eluenergiat, armastuse ja valguse voogu, mida iga inimene
võtab  vastu  kooskõlas  omaenda  sisemise  tarkusega.  Seeläbi  luuakse
hoitud,  harmooniline  ja  rahuküllane  ruum,  et  sügavas  lõdvestuses
äratada ning väestada meis kõigis olemasolevat võimet tasakaalustada
end  nii  füüsilisel,  energeetilisel,  emotsionaalsel,  mentaalsel  kui  ka
vaimsel tasandil. 

Reiki abil  on võimalik  maandada pingeid ja stressi,  leevendada valu,
stabiliseerida  vererõhku,  tugevdada  immuunsüsteemi,  toetada  ja
kiirendada  paranemist  erinevate  haiguste  puhul  ning  vabastada
energeetilisi  blokeeringuid  kehas.  Samas  on  selle  kauni,  armastusest
kantud energiatöö meetodi kasutusvõimalused lõputud. Lisaks füüsilise ja
emotsionaalse tasakaalu  loomisele  aitab  reiki  jõuda suurema sisemise
selguseni,  saada  oma  südamehääle  vahendusel  vastuseid  olulistele
küsimustele, tulla senisest hõlpsamini toime elu väljakutsetega, vabaneda
minevikuvalust,  harmoniseerida  tulevasi  olukordi,  kiirendada  soovide
manifesteerumist ning kogeda täielikku kohalolu praeguses hetkes.

Tavapäraselt  eelneb  reikiseansile  vestlus  reikipraktiku  ja  seansi
vastuvõtja vahel,  mille  käigus selgitatakse välja  viimase vajadused ja
ootused ning seadistatakse taotlused seansiks.  Seejärel  heidab seansi
kogeja  riietatuna  massaažilauale  pikali  ning  kaetakse  pleediga,  et  ta
tunneks end soojalt ja mugavalt. 

Harmooniline  õhkkond  ruumis,  küünlavalgus  ning  mahe  muusika
toetavad reikiseansi keha ja meeli lõõgastavat toimet veelgi. Reikipraktik
asetab seanssi läbi viies oma käed inimese keha peale või selle kohale
piirkondadesse,  mis  vajavad  eluenergiaga  väestamist.  Seansi  käigus
puhastatakse,  korrastatakse  ja  tasakaalustatakse  inimese  energiakeha
ning vabastatakse sellest  füüsilist,  emotsionaalset  ja  spirituaalset  laadi
blokeeringud,  kasutades  selleks  lisaks  reikile  ka  kristalle,  pendlit  ning
muid energiatöö vahendeid  ja  võtteid  vastavalt  reikipraktiku  sisemisele
juhatusele. 

Lõpetuseks  leiab  aset  tagasiside  vahetamine seansi  vastuvõtja  ja
reikipraktiku  vahel,  mil  mõlemad  räägivad  oma  kogemustest,
sisekaemustest  ja  aistingutest  seansi  ajal.  Samuti  annab  reikipraktik
reikiseanssi kogenud inimesele ülevaate tema energeetilisest seisundist
ning  jagab  soovitusi  elustiili  harmoniseerimiseks  –  ehkki  reiki  toimib
suurepäraselt ka ilma, et inimene oma mõtte- ja tundemustreid korrastaks
või väljakujunenud elurütmis muudatusi teeks, on selle mõju märgatavalt
tugevam ja püsivam, kui tulemuse loomisele omalt poolt kaasa aidata. 

Enamik  inimesi  kogeb  reikiseansi  vältel sügavat  sisemist  rahu  ja
kehalist lõdvestust ning harvad pole ka juhused, mil magama jäädakse.
Hirmu, et uinudes midagi olulist kogemata jääb või et reiki ei toimi siis nii,
nagu vaja, võib kohe kindlasti peast pühkida. Vastupidi – magades oleme
elujõu voogude tasakaalustavale vibratsioonile veelgi vastuvõtlikumad kui
ärkvel olles. 
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Aistingud, mida reikiseansi ajal enda kehas tunneme, võivad olla vägagi
erinevad, olgu mainitud näiteks soojalained või külmavärinad, rammestus
või värskendav reipus, surinad, kihelused, sulgkerged paitused või hoopis
tugevalt  pulseerivad  vood,  mõningatel  juhtudel  isegi  kerge  valu.  Kõik
eelnevad  ning  veel  paljud  muud  siinkohal  nimetamata  tundmused  on
märgiks energialiikumistest ning blokeeringute lahustumisest kehas. 

Puhastumine  ja  vabanemine toimub  ka  emotsionaaltasandil:  võib
tekkida tahtmine kogu südamest naerda või  nutta,  üles võivad kerkida
vanad  haigetsaamised  või  koomilis-veidrad  seigad  minevikust.  Mõni
inimene  võib  seansil  saada  nägemusi  värviliste  piltide,  sisemiste
sõnumite  ja  võimalike  lahendustega  tema  elus  päevakajalistele
väljakutsetele. Samas leidub ka neid, kes ei tunneta seanssi vastu võttes
midagi. See ei tähenda, et reiki pole neile inimestele sobiv meetod või et
selle harmoniseeriv mõju on väiksem kui midagi tundnud inimeste puhul –
armastuse, valguse ja elujõu energia toimib alati kooskõlas meist igaühe
kõrgeima heaolu ja hüvanguga,  ükskõik,  kas usume sellesse läbi oma
analüütilise meele või siis mitte.

Et reikiseanss võib kehas algatada aktiivsed puhastumise ja
tasakaalustumise protsessid, siis nende toetuseks on vajalik

juua pärast seanssi ja sellele järgnevatel päevadel rikkalikult
puhast vett või taimeteed, süüa kergemaid toite ning lubada

endale piisavalt puhkust. 

Oluline on olla teadlik ka sellest,  et  mõnikord võib reikiteraapia järel
esineda  nõrkust,  peavalu,  väsimust  või  muid  kergeid  füüsilisi  vaevusi.
Ärevuseks pole siiski põhjust – need nähud annavad märku, et organism
on ennast hoogsalt jääkainetest puhastama ja tervendama asunud ning
vaibuvad tavaliselt paari-kolme päevaga.

Reikiseansse  on  soovitatav  läbida  kuurina, et  ergutada  keha
loomulikku  tasakaalustumist  täiel  määral.  Siiski  on  ka  üksikseanss
kauneim kingitus, mille saame iseendale teha, nautides ülendavaid hetki
hoituse ja armastuse ruumis, ühenduses iseenda sügavaima tarkuse ja
südame juhatusega.
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