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Ligas prisikviečiame patys?
Slogi nuotaika, nepasitenkinimas savi-

mi dažniau apima tamsiuoju metų laiku. 
Trumpos dienos, darganoti orai, mažai 
saulės. Alink daugiau niūrių veidų nei 
šypsenų, daugiau nepasitenkinimo ir pe-
simistinių kalbų nei pozityvo. 

Tarp gausybės sostinėje vykstančių 
renginių anonsų mane sudomina nemo-
kama paskaita. Seminarą ves svečiai iš 
Ukrainos – reiki meistrai Valentina ir Bori-
sas Semeniakai. Susirenka apie trisdešimt 
žmonių, dauguma – gana jauni. Iš jų el-
gesio, kaip jaukiai įsitaiso ant grindų iš-
dėstytų pagalvėlių, suprantu, jog diduma 
įpratę čia lankytis. Tokių naujokų kaip aš, 
kuriems žodis „reiki“ ir vakaro svečių var-
dai nelabai ką sako, čia vos vienas kitas.

Valentina ir Borisas yra sutuoktiniai, 
brandaus amžiaus žmonės. Jie pasikeis-
dami bendrauja su auditorija: skaito 
paskaitą, moko meditacijos abėcėlės. 
Remdamasis pavyzdžiais, taip pat iš savo 
gyvenimo, reiki meistras tikina, jog visos 
ligos yra sukeliamos minčių. Blogos min-
tys – tai negatyvi energija, kuri blokuoja 
limfos, kraujo tekėjimą. Moters negeros 
mintys dar įsčiose persiduoda kūdikiui. 
Tai gali būti priežastis, kodėl vaikas auga 
sunkiai suvaldomas, agresyvus. 

„Energija mūsų kūnu teka dviem ka-
nalais. Ten, kur jie persipina, yra čakros, – 
sveikatą užtikrinančios energijos tėkmės 
principus dėsto Borisas, reiki mokyklos 
Ternopolyje vadovas. – Vaikui gimus, gy-
vybinė energija paprastai teka laisvai (ne-
atsitiktinai senelius taip traukia anūkėliai 
– iš jų senoliai pasisemia energijos). Vėliau 
dėl netinkamų poelgių energijos kanalai 
pamažu užsiveria. Prasideda ligos.“ 

Pasak B.Semeniako, atkūrus pozityvų 
mąstymą, reikalai pakrypsta į gera: kei-
čiasi santykiai su artimaisiais ir darbe, pa-
mažu traukiasi negalavimai. Borisas, reiki 
meistru tapęs prieš penketą metų, tvirti-
na tai patyręs asmeniškai. Dėl sudėtingos 
akių ligos labai silpo regėjimas, nepadėjo 
jokie lašai. O po kurio laiko, kai pradėjo 
praktikuoti reiki, vyras pastebėjo, kad re-
gėjimas nejučia pasitaisė!

Padeda rasti kelią į save?
Valentina Semeniak tvirtina, kad, norint 

harmoningai gyventi, labai svarbu užsi-
imti dvasine praktika: reiki, joga ar tiesiog 
malda. „Medituojant, kai užsimerkiame ir 
įsigiliname į save, atsiveria dvasinės akys. 
Randame kelią į save“, – vaizdingai aiškina 
Valentina, ramaus ir šilto žmogaus įspūdį 
daranti moteris. Nenustembu vėliau su-
žinojusi, kad ji yra ne tik žurnalistė, bet 
ir poetė. Geros mintys, geri žodžiai, geri 
poelgiai – visa turi derėti, tuomet žmogus 
yra harmoningas, dvasiškai tobulėja... 

Taikliai pasakyta – rasti kelią į save. 
Reiki daugiau nei prieš devyniasdešimt 

metų, remdamasis budizmo praktikomis, 
suformavo japonas Miko Usui. Sąvoka iš 
dviejų japoniškų žodžių: „rei“ (dvasiniai 
dalykai, visata) ir „ki“ (energija, mąstymas, 
emocijos). Tai neatskiriami dalykai.

Ukrainiečių pora Lietuvoje viešėjo jau 
ne kartą. Pasirodo, kad su Ukraina mus 
sieja kur kas įvairesni ryšiai nei iki tol ma-
niau – ne tik kultūriniai, ekonominiai, po-
litiniai. Sieja ir indiška reiki mokykla. 

Reiki mokyklų yra daug – tiek, kiek ir 
mokytojų. Ne vienos mokyklos atstovų 
yra ir Lietuvoje. Indiškosios mokyklos 
mokytojas yra dr. Harpritas Singh Hira. 

Jis gyvena Ukrainoje, Charkove. Yra vedęs 
ukrainietę, šeima augina trejetą vaikučių. 
Medicinos išsilavinimą turintis gydytojas 
pasirinko alternatyvią reiki praktiką. Tai 
asmenybė, greta kurios kiti ima skleis-
tis. Išmokta rusų kalba padėjo rasti daug 
bendraminčių ir pasekėjų. Indiška reiki 
mokykla atsirado ne tik Ukrainoje, bet ir 
daugelyje kitų posovietinių šalių. 

Prieš keletą metų likimas su Harpritu 
netikėtai suvedė vilnietį Andrių Simo-
naitį. Tai paskatino jį pakeisti gyvenimo 
būdą. Tris mažamečius vaikus su žmona 
auginantis vyras ryžosi palikti samdomą 
darbą ir kurti Lietuvoje indišką reiki mo-
kyklą. Prabėgo tik pustrečių metų, o poky-
čiai tokie, tarsi būtų praėjęs dešimtmetis. 
Šiandien Andrius jau kitiems žmonėms 
padeda rasti kelią į save. Tačiau glaudūs 
ryšiai su mokytoju išlieka – su juo tariama-
si, iš jo mokomasi, semiamasi išminties. 

Reiki – energetinė korekcija 
ir... namų darbai
Kalbinu indiškos reiki mokyklos 
vadovà Andriø Simonaitá – 
apie jo asmeninæ patirtá, reiki 
praktikos ypatumus. 

– Andriau, kaip Jūs įvertinate žmo-
gaus būklę?

– Savijautą lemia visas veiksnių kom-
pleksas: sveikatos, charakterio, psicho-
loginių būsenų, santykių. Silpniausias 
organizmo vietas, negalavimo priežastis 
padeda rasti energetinė diagnostika. Ne-
galavimai dažnai susiję su neigiamomis 
mintimis ar emocijomis. Diagnostikai pa-
sitelkiama švytuoklė. Rezultatai, kurių yra 
dešimtys, surašomi diagnostikos lapuose. 
Paskui paprastai vyksta pokalbis. Galiau-
siai sudarome mėnesio darbų programą.

– Kokie darbai įtraukiami į tą pla-
ną? Meditacija?

– Žiūrint, kokia žmogaus problema. 
Kiekvienam ji skirtinga. Vienam medi-
tacija gali padėti, kitam – pakenkti. Pa-

Beieškant gyvenimo
HARMONIJOS

Gyvenimo tempas nejuèia varo á kampà. Net paèiame jëgø 
þydëjime esantiems þmonëms bûna momentø, kai niekas 
nedþiugina, nelieka laiko nei savo malonumui, nei šeimai. 
Nepasitenkinimas anaiptol nebûtinai susijæs su sudëtinga 
situacija – liga ar materialiniais sunkumais.
Yra ávairiø keliø, kaip susigràþinti dvasinæ pusiausvyrà. 
Vienu jø siûlo pakeliauti þurnalistë Irma DUBOVIÈIENË.


