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KLASSIKALISEST REIKIST

Wikipedia:

Reiki on jaapanlase  Mikao Usui poolt  20. sajandi  algul välja töötatud vaimne tehnika, mis selle
praktiseerijate  väitel  aitab  parandada  inimese  vaimset  ja  füüsilist  seisundit  nn  energia(te)ga
manipuleerimise abil käte pealepanemise teel. Usui kinnitusel oli ta ravivõime saanud Kurama mäel
mediteerides.  Arvatakse  ka,  et  ta  taasavastas  reiki  vanu  sanskritikeelseid  tekste  uurides.
Sõna reiki  tuleneb hiinakeelse sõna  língqì (靈氣 )  jaapanikeelsest  hääldusest  (霊気 :  reiki;  rei
tähendab vaimu ja  ki energiat või väge). Eesti keelde on see sõna tulnud jaapani keelest inglise
keele  vahendusel  ning  mõnikord  kasutatakse  ka  inglise  keeles  levinud  pseudotransliteratsiooni
("universal life energy") otsetõlget "universaalne eluenergia".

On mitmeid  Reiki  koolkondi,  mis  jagunevad  üldplaanis  kaheks:  traditsioonilised  Jaapani  Reiki
koolkonnad ja Lääne Reiki koolkonnad.

Üldiselt  usutakse,  et  reikiravija  on  vahendajaks  reikienergiale  ning  see  väljub  tema peopesade
kaudu abivajajasse, kusjuures tegu on nn intelligentse energiaga, mis ise teab, kuidas ravitavat on
vaja mõjutada. Levinud on ka seisukoht, et reikiravijaks saamiseks tuleb eelnevalt läbida teatud
pühitsusprotsess.

Mikao Usui (臼井甕男 , 15 august 1865 – 9 March 1926) oli klassikalise reiki kanaldaja siin
planeedil. Tema kohta leiad hulgaliselt materjale internetist ja raamatutest.

Reikit  on  uuritud  ka  teaduslikult.  Martin  Toht  on  teinud  eestikeelse  kokkuvõtte  "Reiki  ravi
kasutamise  teaduslikud  alused"  TÜ  Tartus  2006.  Huvi  saadan  meilile.  Küsi
stella.shakti@gmail.com või StellaShakti.com Maagilise Reiki lehelt…
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Maagilise Reiki II astme koolitusel õpime kaugseansside tegemiseks 3 klassikalise reiki sümbolit.

CHOKU REI
SEI HE KI
HON SHA ZE SHO NEN

Sümboleid võib kasutada mitmel moel.  Võid neid sümboleid joonistada käega,  ka paberile,  või 
visualiseerida ja kujustada, kuidas sulle meeldib. Võid neid sümboleid kujutada valges valguses, 
violetselt, kuldselt või nii nagu su sisemine tarkus sind juhatab. Kõigepealt nimeta kolm korda 
sümbol nimepidi, seejärel joonista üks kord.

Kohapeal seansi sooritamiseks pole kaugsümbolit tarvis alati kasutada, võid kasutada ka lihtsalt nii

CHOKU REI
SEI HE KI
CHOKU REI

Võid neid sümboleid visualiseerida, joonistada kogu keha ümber, aga ka lihtsalt lokaalselt mingisse 
teatavasse  kehapiirkonda.  Sümboleid  võib  kasutada  ka  enda  suurepäraste  ideede  ja  soovide 
jõustamiseks. Usalda enda sisetunnet.

Kaugseansside puhul on klassikalises reikis sümbolite järjekord järgmine

CHOKU REI
HON SHA ZE SHO NEN
CHOKU REI
SEI HE KI
CHOKU REI

Sümbol  ise  ei  kanna  energiat,  energiavoo  loob  tunde  intensiivsus,  kuidas  seda  kasutad  ja 
terviklikkuse vägi, mis seda väge sulle annab. Energia mõju ei pruugi kohe tavameeltele tajutav 
olla. Seansse võib teha ka näiteks kolmeste gruppidena, et mõju oleks sügav ja tuntavam.

Reiki  meister  joondab sind sümbolite  võnkesagedusele  läbi  enda  kohalolu  ja  koos sümbolitega 
töötades. Energia suundub sinna, kuhu tähelepanu suuname. Reiki praktik on energia vahendaja, 
kanal ning seansi mõju sõltub seansi saaja enda sisemisest tarkusest. 

Tasakaalustamine ja harmoniseerimine
Harmoonia on kooskõla, lubamine ja jaatus. Tervenemine saab toimuda kui inimese sisemine tarkus 
lubab armastuse väel endasse voolata. Läbi reiki seansside suureneb iga inimese ühendatus 
omaenese algse väega ning iga kord kui seanssi teeme, muutub see ühendatus järjest tugevamaks, 
seega saab inimene ise ühendust tervendusega ning terviklikkusega.
Harmoniseerimine on kooskõlastamine ehk lepitamine. Kooskõlastamine on ühtse terviku loomine. 
See on individuaalse mina ja Terviklikkuse kokkusulandamine üheks Minaks.
Kanaldades oleme me terviklikkuse ukseavaks, kustkaudu tervendav vägi voolab. See on austamine 
ja armastuse voolata lubamine. See võib endaga kaasa tuua ka selle, et tehes seanssi teis(t)ele, 
terveneb ka kanaliks olija ise, kuna ka temas saavad piirangud ja tõkked seansi käigus vabastatud. 
Jagades seda energiat teistega, tervened ka ise.
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Reiki pole lihtsalt seanss, see on elustiil, kuidas elame – terviklikkusega harmoniseerudes ja 
nautides õppimise ja kasvamise protsessi. Valgustumine ja teadlikkuse kasv on selle lubamise 
kõrvalsaaduseks. 

Taotlus
Oluline osa seanssi sooritades on ka taotlusel.
Iga taotlus loob teatava energiamustri, mis kooskõlas terviklikkusega hakkab end ise looma ja 
väljendama vastavalt igaühe enda individuaalsetele potentsiaalidele.
Taotlus on sõnaline muster, mis on ühenduses tunde ja tähelepanu hoidmisega. Ka teadus ütleb 
meile, et energia voolab sinna, kus on tähelepanu. Seepärast ongi oluline tähele panna, kuhu me 
enda keskendumise suuname.

Kanaldamine
Kanaldamine on väe ukseks olemine ja energia endast läbi voolata lubamine. Me kõik oleme 
kanaliks, küsimus on vaid, et millise kvaliteediga energiat me endast läbi lubame.
Hea on järgida reiki põhimõtteid, et sulandumine terviklikkusesse oleks harmooniline ja sujuv ning 
teadlikkusega loodud. Kui on loodud teatav energiasagedus, mis on läbi südame ja mõistusega 
samuti kooskõlas, saame uued automaatsed käitumismustreid, mis on meid jõustavad ja väestavad.

Meisterlikkus
Mida enam me midagi praktiseerime, seda tugevamaks me selles muutume. Võid mõtiskleda, 
missugused on Sinu jaoks meistri omadused ja seejärel asu neid teadlikult enda ellu võimendama. 
Võid teha ka endale ja teistele seansse sel teemal, et jõustada ja õppida neid tundma. On see 
andestamine, kaastunne, heatahtlikkus, lugupidamine, ausus, kohalolek või külluse mõistmine –
need on inimkonna hüvanguks võimsad sagedused, mida igapäevaseks kasutamiseks võtta.
On hea kui saad enda jaoks selle ka oma päevikusse üles kirjutada – mida tähendab sinu jaoks 
inimlik inimene olemine. Milliseid valikuid sa teed, missuguseid asju ette võtad? 

Valgustumine
Valgus on informatsioon, teadlikkus, selgus ja kooskõlas elamine oma mõtete, tunnete ja tegudega –
need kõik on ühtsuses ja terviklikkuses. Valgustunud inimene on enda ja maailmaga aus ning lähtub 
oma tegudes oma kõrgeimatest  mõtetest  ehk heasoovlikkusest  parimal moel nagu ta oskab. See 
tähendab eelkõige ausust ja sõbralikkust iseendaga, sest nii nagu kohtleme ennast, see kiirgub meist 
ka  väljapoole  ja  saab  nähtavaks  kõigile,  kellega  kokku  puutume.  Siin  tulebki  suureks  abiks 
reikitamise oskus ja iseenda korrastamine, et kõik vanad kordumajäänud mittetoetavad käitumis- ja 
mõttemustrid lihtsalt valgusesse lahustada.

Sümbolid
Sümbolid ei ole ise energia, aga neist läbikiirguv energia ja tähelepanu läbi nende loob tervenemise 
mustri  ehk  terviklikkusesse  jõudmise  /  sulandamise  sageduse.  Nimeta  neid  ja  tunneta  nende 
sagedust ja vibratsiooni. Igaüks neist on erinev. Meie mõttel, tundel ja tähelepanul on energia. Mida 
rohkem me sümboleid kasutame, seda selgemaks meile nende olemus saab. Alguses on see võibolla 
vähem selge,  mõne aja  praktika käigus piisab vaid pelgalt  neile  mõtlemisest  ja juba tunnetame 
suuremat  erinevust.  Klassikalise  reiki  sümbolid  on  kanaldatud  Mikao  Usui  poolt,  aga  sa  võid 
kanaldada oma tööks ka enda sümbolid.
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Seansside tegemisest
Reiki seansse võib teha igaüks, kes selles oma südames kutset ja soovi tunneb ning on ühenduses
armastuse  energiaga  ehk  terviklikkusega.  Seansid  on  alati  austamise  vaimus.  Me  alustame  ja
lõpetame  seansi  alati  tänupalvega.  Me  austame  igaühe  enda  individuaalsust  ning  oleme  isetus
teenimises ehk lubame kõigil kogeda, mida nad kogeda soovivad. See pole jõuga kellegi terveks
tegemine, vaid sobiva atmosfääri loomine, et tervenemine saaks toimuda iseenesest. Inimese keha
on  tark,  sest  ta  koosned  sellestsamast  teadvusest,  milleks  on  terviklikkuse  energia.  Iseeneslik
tervenemine  on  võimalik  juhul  kui  seansi  saaja  on  selleks  oma  südames  loa  andnud.  Lisaks
seanssidele on ka oluline tähele panna üldist elustiili, kuidas elatakse. Tehes samasuguseid tegevusi,
luuakse  suure  tõenäosusega  samasuguseid  tulemusi,  seepärast  on  oluline  tähele  panna,  et  ka
igapäevaelu saaks vastavusse inimese kõrgeima potentsiaaliga.

Vastutusest
Iga inimene on ise vastutav enda heaolu ja käekäigu eest.
Reiki praktik ei pea kedagi terveks tegema, ega ka seansse pakkuma, kui selleks pole soovi või
tunnet. Reiki praktik on aga vastutav ka reiki nime puhtuse kandmise eest ning elades oma elu,
esindad sa tegelikul kõiki, kes reikiga/terviklikkuse energiaga tegelevad ning sinu pealt vaatavad
teised  inimesed,  kas  ka  nemad  sooviksid  sellise  asjaga  tegeleda.  Mida  puhtamad  oleme  oma
südametunnistuselt ja käitumiselt, seda lihtsam on ka teistel usaldada maailma, millesse end koos
loome. Meisterlik inimene õpib kogu elu ja teab, et igas hetkes on palju valikuid. Mida kiiremini me
õpime tegema valikuid, mis on kooskõlas meie kõrgeima nägemusega iseendast ja maailmast, seda
kiiremini  me  saame  kogeda  ka  õndsust,  küllust  ja  vabadust  armastuse  energias.  Õppides  ja
arendades endas meisterlikkust on ka loomulik, et me võime eksida ja teha vigu, aga tõeline meister
ka  tunnistab  neid  endale  ja  vaatab  üle,  kuidas  teinekord  teistmoodi  käituks.  Seega  pole  vaja
muretseda kui kõik ei ole läinud alati sinu arvates parimal moel, sest selliselt see õppimine käibki.
Pole ühtki lumelaudurit, kes oleks olümpiavõitjaks tulnud ilma kunagi kukkumata, samamoodi ei
ole  ka  tarvis,  et  oleksime alati  täiuslikud.  On tarvis,  et  oleksime parimad nagu sel  hetkel  olla
oskame, õpime oma kogemustest ja läheme edasi oma teekonnal.

Andestamine
Andestamine  ja  harmoniseerimine  on  tegelikult  üks  ja  seesama.  Andestamine  on  kõige
aktsepteerimine sellisena nagu see on.  Meil  ei  ole võimalik muuta seda, mis on olnud, aga me
saame alati muuta seisukohta, vaatenurka, kuidas me mingit olukorda vaatame. Väga hea on teha
seansse iseendale ja pakkuda ka teistele, et seda mõista. Inimeste eludes on olnud palju sellist, mille
üle nad uhked pole või mida tahaks siiani, et oleks teisiti. See hoiab palju eluenergiat kinni ning on
raske  olla  keskmes  ehk  siin  ja  praegu  ja  kohal.  Ühiselt  üksteist  julgustades  ja  tingimusteta
armastusega üle ujutades saame neist  vanadest piirangutest  vabaks ja rohkem eluenergiat,  mida
saame suunata oma suurepäraste uute ideede jõustamiseks. Iga kord vabastades vanu piiranguid,
kogeme  õndsust  ehk  energiavoo  suurenemist  ja  vaba  voogu.  See  on  hingetasandil  selgelt
planeeritud kogemus, et mõistaksime iseenda kui tõelise looja olemust. Pole tarvis rippuda kinni
vanas,  ja muudkui  seda läbi  tuulata.  Tegelikult  piisab vaid otsusest,  et  me andestame iseendale
tehtud teod ning valime nüüd uue aja uue inimesena olla parimad versioonid iseendast.

Tänutunne
Tänutunne on võti. See on vabastav ja harmoniseeriv. Mida iganes me enda eludes kogeda soovime,
siis tänutunne laseb sel toimuda. See on justkui kütus, mida kasutame, et luua muutusi. Püüa kõiges
näha alati jumalat, terviklikkust.

6



Muutus
Muutus on alati paremuse suunas. Kui vaatad tagasi, siis võid näha, kuidas iga muutus su elus on
loonud uued arusaamised ja toonud palju tarkust. Kuna universum ei viitsi mingit jama korraldada,
siis on iga muutus alati tegelikult paremuse suunas. Pole olemas õigeid, ega valesid valikuid, kuna
armastuse energias on muutus lihtsuse ja õndsuse suunas vältimatu.

Maagilise Reiki voos aitavad 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 vastu.

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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CHO KU REI
armastuse väe kohaletoomise ja ankuradmise sümbol
terviklikkuse energia kohaletoomine
reiki energia ehk armastuse aktiveerija
kasutame seansi alguses ja lõpus
kinnitame ka teiste sümbolite kasutamise

CHO kõver mõõk, millega tõmbad lennuka joone
KU sissetungimine eesmärgiga moodustada tervik
REI meel, hing, vaim, taevalik armastus, müstiline jõud, alandlikkus, tänulikkus

1. joon – energia, mis tuleb teadlikult terviklikkusest – LÄHEN LÕPMATUSSE
2. joon – alla maale toomine – TEEN OTSUSE
3. joon – teadvustamatusse – MOODUSTAN KAITSE JA PÄÄSEN KÕIGI 
ENERGIATEGA JUMALIKU OLEMUSE SÜDAMESSE
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SEI HE KI
harmoonia sümbol
tõkete läbistamine
harmoonia loomine
vastandite harmoniseerimine

SEI algolek, asjad, mis on ühendatud
HE KI selle tasakaalustamine, mis on läinud tasakaalust välja

1. joon – lähen kõrgema Mina juurde (armastav Mina)
teine sakk – lähen keskmise Mina juurde (individuaalne Mina)
sellest alla – lähen sisemise lapse juurde (alateadlik Mina)
2. joon (suur kaar paremal) – ehitan silla ja turvalisuse
3.-4. joon (väiksed kaared) – mul on võti (armastus) ja võin avada end 
kaitstuna
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HON SHA ZE SHO NEN
kaugseansi sümbol
kõik on üks tervik (lihtsalt meil inimestena on tarvis seda tunnistada, et sellest aru saada)
energia ehk tähelepanu saab ulatuda kõikjale aegruumis
kõrgem mina lõimib kõik ühtseks tervikuks

HON algus, stardipunkt
SHA valgustuma
ZE õiges suunas edasi liikuma 
SHO eesmärk
NEN vaikus, puhtus, olemise rahu

1. joon – lähen lõpmatusse, andun ääretusele
2. joon – teen otsuse
3. kaared – ehitan jumaliku kanali
4. väike joon – mäletan lõpmatust
5. suur joon – vajan põhja, alust
6. joon – et ehitada
7-8. – elupaik
9. joon – inimesele
10. joon  –  elupaik,  millele  maa  on
aluspõhjaks
11. joon – inimesele
12. joon – elupaik, millele maa on aluspõhjaks
13. joon – lähen sügavusse
14-15. – olen jumalikuks kanaliks maa peal
16. väike joon – ilma alguse ja lõputa
17. joon – minul on pääs sisemise lapse juurde
18. kaar – jumalik karikas
19.-20. – millesse usaldavalt lasen oma käed
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KLASSIKALISE REIKI SÜMBOLITE JÄRJEKORD SEANSI TEGEMISEL

MAAGILISE REIKI KOHASELT saad teha seanssi vastavalt enda tunnetusele, võid kanaldada ka
enda sümbolid või asendada olemasolevad sümbolid oma sümboliga, kasutada spontaanselt.

Näiteks nii:
CHO KU REI = mäekristall
SEI HE KI = roosa kvarts
HON SHA ZE SHO NEN = seleniit

LISAINFO SEANSI JAOKS

Sümbolite kasutamise vahepeal võid lisada ka  taotlusi, palveid, abivägede kutsumist, teisikute
kasutamist jne. Mida helgem, lõbusam ja toredam Sul seanssi tehes on, seda tõhusam seanss!

Muusikaks on hea kasutada seansil taustaks kas mantraid või instrumentaalmuusikat. 
Kindlasti mitte negatiivse sõnumiga pop-laule, et need ei ankurduks kehasse.
Kui soovid, võid seansil kasutada ka häälega toonimist, nagu seda õppisid I astme koolitusel.
Võid kanaldada ka inimesele sobilikku valguskeelt – spontaanset laulu või taotlusi, mida ütled ka
kõva häälega, et inimene saaks järele korrata.
Kui on tunne, et inimesele ei sobi nö Maagilised abiväed, siis tee taotlusi vaikselt, et teda mitte
liigselt koormata.

14



Enese olemuse tervendamine ehk terviklikkuse energiaga lõimumine
(sisemise lapse tervendamine ja terve oma elu terviklikkuse teadlikkusse loomine)

Enesetunnetamine algab sageli lapsepõlvest. On ka inimesi, kes mäletavad oma teisi elusid ja 
eludevahelist elu. See reikiseansside seeria aitab sul kogu eluaja harmoniseerida ja valgustatuse uus 
tasand luua.

Vanemad on  olnud  meie  armastuse  sümbolid. Nii  võib  aga  olla  juhtunud,  et  see,  mida  me 
armastuseks oleme pidanud,  on endas  sisaldanud aga hoopis ka palju  muud.  Armastust  aetakse 
seepärast  sageli  segamini  igatsuse,  hirmu,  usaldamatuse,  hüljatuse  tundega.  See  aga  ei  pea  nii 
jääma. Piisab teadlikkuse toomisest ja karmalised keerukad ülesanded saavad lahustatud puhtasse 
armastuse energiasse.

Laps tunnetab vanemate vahelisi suhteid juba enne sündimistki. Kõik kogemused oleme endale 
hingetasandil  teadlikult  valinud  ja  seepärast  pole  siin  mitte  ohvrid,  aga  teatavate  mustrite 
koosloojad.  Küll  aga  oleme  võib  olla  selle  unustanud  ning  elanud  oma  elu  tunnetades  end 
kannatajana või ka teisi kannatajateks pidanud. See on loomulik ja inimlik kogemus olnud, aga sul 
on võimalik see enda jaoks täielikult ümber teha. Muutes iseennast, vabanevad ka teised karmalistes 
sidemetes olijad selle õppetunni raskusest.

Väljakutse-energiate  muutmine  läbi  tänutunde  ja  armastusega  üleujutamise muudab  kõik 
situatsioonid meile uue nurga alt vaadeldavaks ja see, mis on olnud, saab meid mitte piiravaks, vaid 
hoopis toetuse energiaks.

Selleks on tarvis saata kõigisse elusituatsioonidesse valgust ehk reiki energiat, teadlikkust ja 
armastavat tähelepanu. On tarvis õppida ennast aktsepteerima ja võtta vastutus, et ise oled oma elu 
selliseks  loonud  ja  just  seesugused  õppetunnid  tellinud.  See  on  revolutsioon  kogu  maailma 
mõistmisel. Lubades endal saata armastust mineviku situatsioonidesse ja võttes end vastu sellisena 
nagu me oleme, vabastame endid võimalikest tuleviku väljakutsetest. Kuna karma laheneb, saab ka 
kogu meie tulevane elu olla harmoonilisem ja rahumeelsem. 

Muutes oma minevikust arusaamist, muudame ka enda tulevikku. Selleks on vaja võtta endale 
aega ja pühendumist. Kui sa soovid, et see poleks vaid teoreetiline tore jutt, siis on hea võtta see 
meetod enda elu osaks ning praktiseerida igapäevaselt kuni tunned, et rohkem seda ei vaja, sest 
oledki puhas õndsus.

Ülesande taotluseks ongi õndsus, terviklikkus ja kõige aktsepteerimine nagu see on.
Elada armastades tingimusteta, elada ootuste ja eeldusteta ja kiindumuseta tulemustesse.

Mineviku pinged lahenevad ja  meile  saab nähtavaks meie tõeline olemus,  milleks on õndsus,
puhtus, rõõm. Valgustunud teadvuseseisund on elada pidevalt helges inspiratsioonivoos.

Lõõgastumise  ja  lõdvestumise  oskus  on tarvilik.  Selliselt  saab  laheneda  stress  ja  vabanevad
emotsionaalsed ja füüsilised väljakutsed.  Et kogeda suuremat lõõgastumist,  on tarvis kogeda ka
suuremat pingutust. Seepärast on väga soovitatav tegeleda ka jooga ja füüsilise spordiga, et meie
keha oleks suuteline endas suuremat armastuse energia laengut kandma. Soovitatav on treeninguid
alustada koos väljaõppinud spetsialisti ja õpetajaga, et uued harjumused oleksid sooritatud õigesti
ning uued harjumused rõõmutoovad.  Enda füüsilise  keha eest  hoolitsemine aitab meil  paremini
hoolitseda ka oma teiste tasandite eest.
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ELU TERVENDAVA MAAGILISE REIKI SEANSI SOORITAMINE

1) Kirjuta paberile/päevikusse
NIMI (nagu see on sünnitunnistusel)
SÜNNIPÄEV
SÜNNIAEG
EOSTAMISE AASTA

2) Iga päev alates tänasest võta see endale reiki seansi tegemine endale igapäevaseks praktikaks.
See seansiseeira kestab just nii palju päevi, kui mitu aastat vana sa parajasti oled + eostamise ja ema
kõhus olemise aasta. Iga seanss aasta kaupa. Alusta oma eostamise aastast kuni sünnini. Seejärel iga
seanss ühe eluaasta kohta.
Tee seansse järjest, ühtegi aastat vahele jätmata. Üks seanss päevas. Ehk siis iga päev reikita üks
eluaasta. Väga hea kui saad seda seansiseeriat teha ühtegi päeva vahele jätmata.
Võid teha ka endale tuleviku tervendamise seansse. Seega võid jätkata ka peale selle seansiseeria
sooritamist. Võid ka peale seeria lõpetamist teha kordusseansse kui tunned, et mingi eluaasta vajaks
veel armastusega üleujutamist ehk tervendamist.

3) Seansi alguses tee reiki taotlus nagu ikka
Aitäh, et võin olla reiki, valguse, armastuse kanaliks. Iseenda tasakaalustamisel .... eluaastal.
Võid saata reikit kõigile asjassepuutuvatele isikutele, kes sulle seansi ajal meenuvad.

4) Joonista kaugseansi sooritamise sümbolid ja tee seanss. Sümbolite kasutamise järjekord:

CHOKU REI
HON SHA ZE SHO NEN
CHOKU REI
SEI HE KI
CHOKU REI

Iga kord kui tunned mingit rasket energiat üles kerkivat, kasuta julgelt SEI HE KI harmoniseerivat
sümbolit, loo taotlus tervenemiseks ja puhtaks armastuseks ja kinnita oma taotlused ka seansi ajal
CHO KU REI sümboliga.

Palu mõttes harmooniat, armastust, lahenduse energiat. Hea, kui seanss kestaks vähemalt 30 minutit
või enam.

5) Seanss lõpeta tänupalvega
Aitäh, et olen võinud olla reiki, valguse, armastuse kanaliks.

6) Märgi päevikusse/kalendrisse  iga päeva juurde, missuguse eluaastaga sel päeval tegelesid ja
jätka järgmisel päeval järgmise eluaastaga.

7) Hiljem võid töötada ka teiste eludega või ka tuleviku eluaastatega. Hea on teha aasta seadistust
endale enda sünnipäeval, siis algab uus aastaring ja mõju on väga tõhus.

Edu ja rõõmsaid äratundmisi ning helget reaalsuse loomist!
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MAAGILISE REIKI SEANSI SOORITAMISE LISAD

1) Paralleeluniversumite vahel rändamine – VALIK

Ka teadlased on avastanud tõendid paralleeluniversumite kohta.
http://bigthink.com/paul-ratner/scientists-find-what-could-be-the-first-proof-of-parallel-universes
Mõtle sellest kui võimaluste väljast.
Sul on igas hetkes võimalik valida mitme variandi vahel, kuidas tegutseda või olla.
Iga  elutähtis  valik  viib  Sind  uude  paralleeluniversumisse.  Kui  lähtud  armastusest,  liigud
armastusküllase elu teel. Lähtudes hirmust, võib aga vibratsioon langeda. Reiki aitab tagasi!

Ehk siis – mida valid kogeda nüüd?

Mina VALIN loob uue reaalsuse tasandi kogemuse.

Me ei pea alati teadma, KUIDAS miski võimalikuks saab. Me lihtsalt esitame universumile palve,
ja KUIDAS jääb tema otsustada. Loomulikult saame kaasa aidata võttes vastutuse ja tegutsedes
asjakohaselt just selles soovitud suunas.

Ehk kui soovid reisida Tallinnast Tartusse, tuleb mingi hetk ka ise sellele kaasa aidata ja tegutsema
asuda. Ent kui me soovime näiteks olla terved, siis mitte keskenduda haigusele, vaid keskenduda
sellele  paralleeluniversumile  ehk  olekule,  kus  koged  end  täiuslikus  tervises.  Tõstes  oma
vibratsioonitaset ja tegutsedes asjakohaselt loodki selle oleku kaasloomises Universumiga.

See on ka väga hea taotluse alustamise viis:
MINA VALIN KOGEDA ...
Siinjuures annad sa universumile ehk oma loomise partnerile mõista, et sa ei kahtle, kas see on hea
või kuidas see võiks küll ometigi võimalik olla, vaid lihtsalt valid selle, mis on parim.
Valime, et täituksid just need soovid, mis on terviklikkuse parima plaaniga kooskõlas!
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2) Kingituste ja annete toomine tulevikust

Seda  saab  kogeda  nii  meditatsioonis,  unistamise  käigus  kui  ka  väga  tõhus  on  teha  seda  reiki
seansina. Soorita seanss nagu ikka, samamoodi võid kasutada sümboleid ja taotlusi, mida ise lood.

Kujutle, et oled kinosaalis ja saad käivitada filmi enda tuleviku kohta.
Võid  küsida  spetsiaalselt  mingi  sündmuse  kohta  või  ka  keskenduda  lihtsalt  oma  kõrgeimale
potentsiaalile. Lihtsalt tunneta, taju, kujutle või mõtle, milline oled parim versioon iseendast oma
tulevikus. (Kui teed seda seanssi teisele inimesele, jäta mõnusad pausid tunnetamiseks!)

Millega sa seal tegeled? (paus 20 sek)
Kuidas välja näed? (paus 20 sek)
Kellega suhtled? (paus 20 sek)
Kuidas end tunned? (paus 20 sek)
Millega igapäevaselt tegeled? (paus 20-60 sek)
Kas oled õnnelikus suhtes? (paus 20 sek)
Kuidas toimub rahavoog sinu elus? (paus 20 sek)
Kuidas sa sinna jõudsid oma praegusest elust? (paus 20 sek)
Missugused on uued tegevused, mida igapäevaselt tegema asusid, et sinna jõuda? 
(paus 20-60 sek)
Mis on su tuleviku mina soovitus su praegusele minale? (paus 20-60 sek)

Võid nüüd ka oma Tuleviku Mina tänada ja teda kallistada...
Ja tunneta, et sulad temaga lausa üheks – nüüd on Sinus kõik tema oskused ja tarkused, et
sellesse kogemusse jõuda!

Kui see "film" sulle meeldib, pea meeles iga detail ja peale seanssi kirjuta see enda jaoks üles ning
asu tegutsema asjakohaselt.

Kui tundus, et midagi jäi segaseks või vajaks veel täpsustamist, siis võid seanssi ka korrata ja kui
see "film" ei tundu olevat maailma lahedaim, siis võid paluda ka, et sisemine tarkus annaks sulle uut
"filmi" vaadata.

Nii nagu me ei saa olla maalikunstnikud, kui me ükskord maalima ei asu, samuti on kõigi annete ja
kingitustega meie elus, neid on tarvis PRAKTISEERIDA.

Muutus* saab toimuda alati siin ja praegu! Ei eilses ega homses, vaid just nüüd!

*On täiesti normaalne, et kui me edasi areneme ja oma elus asume uute vibratsioonidega tööle,
siis ka meie unistused, soovid ja võimed muutuvad. Seepärast ei maksa endale pahaks panna, et
see, mis oli suur unistus kümme aastat tagasi, enam seda pole.

Samas on ka väga hea endaga kokku leppida, et kui on midagi, mida KINDLASTI oma elus kogeda
tahad, siis sealjuures allahindlusi ei tee!

Näiteks võtta endale üks kaustik, kuhu üles kirjutada elu-unistused, mida kindlasti kogeda sooviks
ja neist kogemustest ei tagane!
Siis on ka universumil palju lihtsam mõista, mis on Sinu valik!

18



3)  Teisikute kasutamine ja maagilise abiväe kohalekutsumine

Oled kõigega ühenduses, mis olemas on ja millele mõelda ja keskenduda suudad.
See on oluline teadmine, aga sellest on kõige suurem abi ka siis, kui seda praktiliselt kasutad. 
Läbi südame loodud taotlus LUUA MUUTUS oma elus, loob informatsiooniväljas avaruse ja 
võimaluse muuta seniseid mustreid. Kui kutsud appi maagilise maailma tegelased, siis nad tulevad, 
kui neil LUBAD. Võid seanssidel paluda iseendast teisikute loomist (näiteks grupiseansil 
kujutled, et üks sinu teisik läheb iga inimese juurde). Pärast on oluline ennast tagasi kokku 
korjata – ütled endale – olen siin ja praegu, kõik, kes ma olen, ma olen siin ja praegu!

Võid kutsuda ka ingleid, ükssarvikuid, ülestõusnud meistreid.
Inglid on meie endi üllad ja kaunid omadused, kellele on antud nimed ja neid kirjeldatakse kui 
omaette isikuid. Seepärast on võimalik, et on tekkinud väärarusaam, et need on eraldiolevad isikud 
või müstilised olendid meist väljapool. Tegelikkuses on nad meie endi armastava olemuse 
energiasagadused ja neil on küll oma iseloom ja oma karakter, aga see kõik on ühenduses meie enda 
teadvusega.

Võid kutsuda kristalle, loodus-stiihiaid (vesi, õhk, maa, tuli, avarus), haldjaid, puude, 
taimede, väeloomade, mäestike, jõgede, järvede, seeneriigi abilisi. 
Kristallide kasutamine seansil ei pea olema füüsiliste kristallidega töö. Kuigi see võib seda olla!
Võid kutsuda kristallid ka lihtsalt energiatena ja asetada just nii suurelt või täpselt või just sellises 
koguses, nagu süda juhatab.

KRISTALLIDE OMADUSTEST
Ümarad kristallid jaotavad energiat ruumis ühtlaselt laiali.
Tipulised kristallid juhivad energiat tipu suunas. (Saad nii vabastada kui laadida nende abiga) 
Lapikud kristallid on head kehale asetada.
Kristallikobarad on paljude tippudega ja suunavad paljudesse kohtadesse nagu laserkiirtega. 
Tunneta ise kristallide omadusi, ei ole vaja õpikust näpuga järge ajada.  Usalda intuitsiooni!

KAUGSEANSI KUJUSTAMINE KRISTALLIDEGA
Võid kombineerida ka joonistamise ja kristallide asetamise paberile seansi ajaks.
Näiteks joonistad paberile kriipsujuku ja siis paned tšakrate kohtadesse füüsilised kivikesed. Või 
siis kirjutad iga energiakeskuse juurde selle kristalli NIME, mida sinna tahad panna.
Või kui isegi nimesid ei tea, siis lihtsalt visualiseri kauneid kristalle just õigesse kohta laskumas 
terves kehas, ei ole vaja isegi joonistada.

KUTSUDES ABI on alati ka väga hea seansi lõpus kõiki enda abilisi tänada ja võid ka paluda, et 
kel on kohane, jääks seansi saajale appi just selleks ajaks, mil talle tarvis.
Näiteks, et kui seanss läbi saab, et siis peainglid või ülestõusnud meistrid jääks sellele inimesele 
teejuhiks, et ta saaks hästi hõlpsalt oma missiooni täita.

KIRJUTA PALUN seansi ajal saadud sõnumid üles ja jaga neid seansi saajaga. 
Tead ju küll, et kui jagad, mida koged, siis võidavad sellest kõik!
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4)  Teise aja-aknasse seansi tegemine

Seanssi  saad ajastada teise  aja-aknasse,  ehk teha seanss valmis varem ja  inimene või  inimesed 
võtavad seda vastu hiljem. Võib seadistada ka nii,  et seanss on vastu võtmiseks mingil teataval 
ajavahemikul. Stella kogemus on, et parim ajavahemik vastuvõtmiseks on umbes kaks-kolm päeva, 
siis on seanss värske ja planeet Maa sagedusega parimal moel kooskõlas. Võib muidugi teha ka 
universaalseid seansse, mis on igas ajahetkes kättesaadavad. Loo endale oma stiil ja proovi/katseta, 
kuidas mõjuvad.

Seansi häälestamiseks teise aja-aknasse tee see läbi taotluse.
Näiteks nii: Läbi armastuse energia taotlen ma, et selle seansi mõju oleks kättesaadav kõigile 
seda kogeda soovijaile ajavahemikus …

On oluline,  et  sa ise usaldaksid ja usuksid,  et  see toimib, siis  see saab ka nii  olla.  Kui sa 
kahtled, katseta mõne sõbranna/tuttavaga, et  veenduda. Pea meeles,  et  parim viis  milleski 
veenduda, on ise seda kogedes ;)

5)  Seansi salvestamine

Võid seansi ajal ka kanaldada sõnumeid või luua juhendatud meditatsiooni vormis mp3 
inimesele seansi ajal kuulamiseks. See on eriti hea viis seansi kogemiseks neile, kel muidu veel 
võib olla tunnetus vähene on ja keskendumine pole nii lihtne. Nii saad läbi enda hääle resonantsi 
anda edasi energiat ja inimene saab soovi korral seanssi ka korrata ja lisaks ka enda tavateadvust 
häälestada ehk mõistuses korrastustööd teha.
Seansi salvestise saab üles riputada internetti – Youtube (videona) või Soundcloud (mp3-na) ja 
selliselt saavad inimesed seda kõikjal internetist ka kätte. 
Palun anna alati inimestele teada, et nad seansi kuulamise ajal lõdvestuksid ja soovitatavalt oleks 
pikali ning keskenduksid sellele, mitte ei kuulaks autoroolis või köögimasinatega ringi tuuseldades. 
Seansi salvestistel on ka hea kui lisad sinna faili juurde alati enda nime ja kontaktandmed, et 
inimesed saaks sulle anda tagasisidet ja pöörduda küsimustega kui tarvis.

6)  Tagasiside seansile

On väga vajalik, et inimene saaks sinuga ühendust võtta ka peale seansi kogemust. 
On tavaline, et inimesed tunnevad kätes jalgades surinat või valulikke piirkondi endast märku 
andmas, see kõik on vabanemise ja tervenemise juurde kuuluv võimalik mõju. Aga kui inimesel on 
väga paha olla ka järgmisel päeval või emotsioonid üle pea, siis on hea talle mõista anda, et oled 
valmis temaga personaalselt tegelema kui nähud ka päeva möödudes jätkuvad. Enamasti on selle 
põhjuseks vähene veejoomine ehk siis blokeeringute vabanemine pole nii lihtne või tasakaalutuste 
harmoniseerumine, mis võib põhjustada ebamugavust. 99% juhtumitest piisab neile teadmisest, et 
oled nende jaoks olemas ja valmis kohe abistama kui tarvis. Uue energiaga harjumine võib võtta 
aega ja siis on hea kui teame, et keegi on meie jaoks alati olemas.

Alati võib meelde tuletada inimesele, et tema enda panus oma elu loomiseks on ülioluline.
Samuti oleks tarvis juua puhast vett või taimeteed ning loobuda enda mürgitamisest mistahes 
vahenditega, on need siis keemilised või emotsionaalsed. 

Et seansi mõju oleks püsivam, võid inimestele ka alati soovitada, mil moel enda teadvust treenida –
kas tulla õppima reikit või lugeda mõnd kasulikku harivat raamatut vms.
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7)  Ühisväljaga ühenduse võimendamine

Ühisväli on meie kollektiivse teadvuse poolt loodud energiate kogum. Seda välja on väga erinevates 
sagedustes. Mõtle sellele kui raadiolainetele, mis meid ümbritsevad. Ja sina nagu raadio. See, mis 
sagedusel sa oled, selle sageduse infot vastu võtad ja edastad. Kui elus on palju rõõmu, õnnestumisi 
ja sünkroonsusi, oled kõrgel sagedusel ja jätka samas vaimus! Kui näed, et asjad ei suju hästi ja on 
ebamugav, eraldatus ja raskus, on tarvis end kõrgemale sagedusele häälestada. Meditatsioon, reiki, 
jooga, palve, mantrate kuulamine/laulmine ja tantsimine aitab sellel toimuda. Igapäevane reiki 
praktika on kasulik ja puhastav nagu hammaste pesemine või duši all käimine –loomulik elu osa.

8)  Duaalsuse lõpp

Kõik siin inimeste maailmas on mõõdetav vastandite kaudu ehk duaalsuste kaudu. Ometigi sünnib 
kõik ühest tervikust. Valguse ja pimeduse vahel pole sõda. On teadlikkus ja teadmatus, aga need ei 
sõdi  omavahel.  Piisab  kui  toas  lamp  süüdata  ja  terve  tuba  saab  valgeks.  On  tarvis  armastust, 
mõistmist ja kaastunnet ning kõik saab tervendatud. Keskendu vaid sellele, mida juurde tahad luua. 
Kui sõdid millegi vastu, saab see ju energiat! Seepärast on oluline olla rahu poolt ja mitte sõja 
vastu. Teekond rahuni on rahu tee.

9)  Abivahendite kasutamine seansil

Maagilise Reiki seanssidel ei ole reegleid. On vaid need reeglid, mille ise loome või kuidas soovime 
maailma üles ehitada. Kõige parem viis kogeda puhast armastust, on ise puhas olles. Kõige parem 
viis kogeda harmooniat, on olla harmoonilises keskkonnas ehk puhtas puutumata looduses. Kui see 
aga  hetkel  võimalik  pole,  siis  luua  keskkond  võimalikult  harmooniline  ja  hea  viis  selleks  on 
kasutada  naturaalseid  looduslikke  abivahendeid  –  on  need  taime-essentsid,  kristallid,  viirukid, 
kamin, küünlad vms. Väga tähtis on, et meie kodu ja ruumid, kus reikit teeme , oleksid puhtad 
ja igasugune  vana  koli  ei  ole  kindlasti  väga  toetav.  Mida  puhtam olemine,  seda  vabamalt 
voolab energia nii meis kui meie kodus ja küllus saab ka hästi voolata!

10)  Reiki praktik on armastuse armastaja

Kõige parem õpetaja on meie enda süda. Kõik vastused saad tema käest.
Soovitan läbi töötada selline raamat nagu Patanžali suutrad ja igapäevaselt töötada pühade 
tekstide, palvete ja teadlikkuse kasvatamisega. Nüüd on see raamat olemas ka eesti keeles ja 
saadaval ökopoodides.
Aga ära häbene ka ise käia seanssidel ja ennast edasi arendada, sest teadlikkuse kasv annab sulle 
uued töövahendid ja arusaamise sellest maailmast kui tervikust.
Reiki praktik ei pea olema kogu aeg täiuslik, aga ta võiks olla aus ja tänulik, et saab olla armastuse 
teenistuses, sest siis saab armastus teda edasi aidata ja õpetada.
Me saame universumilt seda, mida arvame end väärivat.
Mis on sinu kõrgeim potentsiaal, sõltub sellest, kelleks end pead. Kui tunned end ära kui osa 
jumalast, algallikast ja loomisväest, saab sulle kättesaadavaks kõik see, mida usud, et võib sulle 
kättesaadav olla.
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Küllusteadvuses elamine 

PIIRANGUTE NIMEKIRI KÜLLUSE NIMEKIRI 

Meelelaad on pessimistlik Meelelaad on optimistlik

Süüdistad teisi Lood endale võimalusi

Ootad kaotust Eeldad võitu

Püüad võita teiste arvelt Kõik võidavad

Keskendud ainult tulemustele Naudid protsessi

Kritiseerid teisi Austad teisi, õpid teistelt

Elad minevikus Elad olevikus

Kardad tulevikku Planeerid tulevikku

Jääd vanade ideede juurde Proovid midagi uut

Huvitud ainult iseendast Huvitud kõigest

Lõpetad kui läheb raskeks Oled püsiv ja järjekindel

Otsid võimalust lõpetada Otsid uusi alguseid

Raskus ja puudus Muretus ja küllus

Hindad asju halvaks või heaks Näed vastandites võimalusi

Lükkad edasi Otsustad

Ükskõikne, osavõtmatu Kaasaminev

Murelik, ärrituv Rahulik, lõdvestunud

Ei pea kokkulepetest kinni Oled usaldusväärne

Korrapäratu Kindlate plaanidega

Sihitu Eesmärkide ja sihtidega

Puudub enesemotivatsioon Entusiastlik, motiveeritud

Sind peab juhtima või käskima Juhid end ise

Madal enesehinnang Austad ja armastad ennast

Jääd tuntu juurde Oled loov ja rikkaliku kujutlusvõimega

Sind juhib hirm Juhindud armastusest ja rõõmust

Sõltud moest Lood julgelt oma stiili

Ravid sümptomeid Mõistad põhjuseid

Reageerid negatiivselt Reageerid positiivselt

Otsid tähelepanu Pälvid austust

Konkureerid Teed koostööd

Enesekriitiline Jälgid oma tundeid

Kadestad edukaid inimesi Rõõmustad teiste edu üle

Allikas: „Sinu oiius  ikkusele“ Colin B. Sisson 
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Palve Rikkuse vabastamiseks oma ellu 
Armastatud Võitmatu Mina Olen Kohalolek, armastatud Manifesteerimise Isandad, ma kutsun tervet 
Suurt Valget Vennaskonna Vaimu, et abistaksite vabastada ja avada vajaminevad vahendid, mida 
vajan, et täita oma elusaatuse kokkulepet siin planeedil Maa, lihtsuses ja õndsuses ning lõpmatus 
külluslikus finantsilises voos. 

Avage, avage, avage lõpmatu rahavoog, aidake hoida vajalikku emotsionaalset sagedust selle 
kogemiseks ning tooge mu ellu täiuslikud kingitused ning ka kõigi teiste eludesse, kes teenivad 
Kõikvõimsa Jumala Valgust ning täidavad siin Maal Jumalikku Armastuse plaani. 

(loe eelmist lõiku kolm korda) 

Mina olen Ülestõusmine ning igavesti kohalolev ja üha suurenev Armastuse ja Ülestõusmise varandus 
Jumala südamest. Teadvustan oma Mina Olen Kohalolekut kui oma lõpmatu varanduse ja väekuse 
Allikat, mis voolab läbi minu Valguse teenistuses. Mina Olen Kohaloleku Meister, kes loob pidevat 
külluslikkust omaenese ning teiste ellu, et luua täiuslikkust omaenese Jumaliku plaani täitmiseks siin 
Maal. 

Ma olen Kohaoleku Meister luues, suunates ning kogedes elus rikkust, sealhulgas ka raha, mida eales 
Taevasest Varakambrist vajan. Olen teadlik, et minu teadlik energia suunamine ning hea lubamine 
oma ellu on võtmeks. Sean alati armastuse esikohale. Ma tänan ja kiidan Jumalat – Armastust, et kõik
on juba sündinud ning lausudes neid sõnu, on ka mu palved silmapilkselt täidetud. Ja nii see on, 
armastatud Kohalolek. 

Vaikne Palve 
Oma südames tunnistan ma oma täiuslikku Olemust.
Ma tunnistan, et rõõm, mida olen oodanud, on juba minu elus.
Ma tunnistan, et armastus, mida olen palunud, juba elab minus.
Ma tunnistan, et rahu, mille poole püüdlen, on juba minu tegelikkus. Ma tunnistan, et 
küllus, mida olen taotlenud, juba täidab mu elu. Oma tões tunnistan ma oma täiuslikku 
Olemust.
Ma võtan vastutuse kogu oma loomingu eest,
Ja kõige eest, mis minu elus on.
Ma tunnistan Vaimu jõudu, mis on minus.
Ja tean, et kõik on nii, nagu olema peab.
Oma tarkuses, tunnistan ma oma täiuslikku Olemust.
Mu õppetunnid on mu hing hoolikalt valinud,
Ja nüüd kulgen läbi nende kogemuste täie teadlikkusega.
Mu teekond kulgeb mööda jumaliku eesmärgiga püha rada.
Mu kogemus saab osaks Kõigest, Mis On.
Oma teadlikkuses, tunnistan ma oma täiuslikku Olemust.
Just praegu istun ma oma kuldsel toolil,
Ja tean, et Mina Olen valguse ingel.
Ma vaatan kuldset kandikut enda ees – Vaimu kingitust -
Ja tean, et kõik minu soovid on juba täidetud.
Armastades ennast, tunnistan ma oma täiuslikku olemust.
Ma ei koorma ennast hinnangute ega muredega.
Ma tunnistan, et kõik minu minevikus on tulnud läbi armastuse.
Ma tunnistan, et kõik minu elus praegu sünnib armastusest.
Ma tunnistan, et kõik minu tulevikus loob suuremat armastust.
Oma Olemuses, tunnistan ma oma täiuslikkust.
Ja nii see on. 

Tobias, kanaldanud Geoffrey Hoppe 
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VALMISTUMINE REIKI SEANSIKS:
ÜMBRUS
MUUSIKA

TEMPERATUUR
JOOK

ABIVAHENDID – KAARDID, KRSITALLID, KIRJUTUSVAHENDID

Reiki taotlused:

1. Aitäh, et võin olla Reiki, Valguse, Armastuse kanaliks...

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

3. Seansi lõpus samuti tänamine
Aitäh, et olen võinud olla Reiki, Valguse, Armastuse kanaliks...

Raamatusoovitused, mida on soovitatav enne III astme 
koolitust lugeda või tutvuda nende sisuga:

Bhagavad Gita
Patandžali suutrad
Michael Newtoni „Hinge rännak“ jt
Osho „Emotsioonid“ 
Jasmuheen „Vaimne resonants“
Rhonda Byrne „Maagia“
Stella Shakti „Täna on mu elu parim päev“

Mõnusat praktikat!
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