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RECEPTŲ
vyzdžiui, svajokliui reikia ne medituoti, 
o daugiau dirbti � zinį darbą, vaikščioti, 
pajusti ryšį su aplinka. Kai aktualu atkurti 
pašlijusius santykius, tada rekomenduo-
jame meditaciją – padėką. Yra tokia me-
ditacija: dėkoti žmogui 108 kartus.

– Kokie žmonės daugiausia į jus 
kreipiasi? Su kokiomis bėdomis, ko-
kio amžiaus?

– Dažniausia ateina tie, kurie jaučia dis-
komfortą, kuriems nesiseka darbe bei na-
mie, jų prasta savijauta. Normaliai būklei 
sugrąžinti papras-
tai užtenka 2–3 rei-
ki seansų. Per juos 
žmogus giliai atsi-
palaiduoja. Pagal 
tam tikrą schemą 
ant kūno dėliojant 
plaštakas, įsijun-
gia organizmo 
savireguliaci jos 
mechanizmas. Jis 
pats gydosi, mes tik 
padedame pasiekti tą būseną. 

Ateina įvairaus amžiaus žmonių, apie 
penktadalis – vaikų: 3–4, 10, 12 metų. Vaikai 
labai susiję su tėvais. Atliekame diagnos-
tiką vaikui, tada – mamai. Paprastai proble-
mos būna analogiškos. 

– Papasakokite apie kokį nors kon-
kretų atvejį. Kokia buvo problema, 
kaip sprendžiama.

– Viena daug pasiekusi verslininkė bu-
vo taip pasinėrusi į darbą, kad pasijuto 
sutrikusi ir pavargusi. Skaudėjo nugarą, 
vargino emocijų perteklius, nelikdavo lai-
ko vaikui. Sudarėme planą, atlikome kelis 
reiki seansus. Maždaug per mėnesį viskas 
pasikeitė. Ką jai rekomendavau? Ji vado-
vė, todėl turėjo sugalvoti naują dienos 
planą, į kurį būtų įtrauktas ne tik darbas, 
bet ir laikas šeimai, laisvalaikis. Laiką kaip 
pyrago gabalą reikėjo padalyti po lygiai.

– Reiki meistru tapote po vadina-
mosios iniciacijos. Kokia tai apeiga? 
Ir ką ji suteikė?

– Tai apeiga, kurios metu reiki mokytojas 
inicijuoja meistro praktikai. Iniciacija – tai 
tik darbo pradžia, po kurios būna 90 die-
nų kasdieninių praktikų po 2 valandas per 
dieną. Tai nėra paprasta ir reikalauja daug 
atsidavimo bei meilės pačiai praktikai.

Nuolat užsiimdamas reiki pajutau, kad 
rankų šiluma pasikeitė. Žmonės kartais ste-
bisi, kokios karštos rankos. Kaip dėlioti ran-
kas, pasako pajauta, padeda diagnostika.

– Kaip jaučiatės po seanso? Ati-
ma daug jėgų? Ar turite kažkokių 

p a s i r e n g i m o 
ritualų?

– Ne, priešin-
gai. Po seanso 
jautiesi stipres-
nis, tvirtesnis. Tai 
energija iš aplin-
kos, iš gamtos.

Tačiau ben-
draujant su žmo-
nėmis, nukrypu-
siais nuo harmo-

ningos būsenos, reikia daug praktikuotis, 
palaikyti gerą formą, ryšį su žeme ir su 
dangum. Seansus pradedu ir baigiu dė-
kojimu bei malda.

– Kiek paprastai turite reiki seansų 
per dieną?

– Dažniausiai tris arba keturis. Reiki se-
ansas – tai visiškas žmogaus išgyvenimas, 
pajautimas visa širdimi. Kaip geras � lmas. 
Idealu, kai per dieną būna vienas seansas 
– tada tuo gyveni, tik jam ruošiesi. 

– Jūsų mokyklai – jau dveji. Ar yra 
kažkoks ryšys su žmonėmis, kuriems 
esate padėjęs?

– Ryšys su žmonėmis yra. Labai geras 
ir nuoširdus. Toks jausmas, kad su jais 
artimai susidraugauji. Malonu ir jiems, ir 
man. Reiki paliečia iki pat širdies.

Nemažai žmonių pasikeitė. Kartais poky-
čiai būna netikėti. Lankėsi protinį atsilikimą 
turintis 14 metų berniukas, kuris labai no-
rėjo mokytis mokykloje, nes tuomet mo-
kėsi namie. Jam buvo paskirtas 21 seansas. 

Permainų lyg ir nebuvo. Tačiau po pusės 
metų atsirado krikščioniška mokykla, kuri 
tą berniuką priėmė, jis tapo gerbiamas ir 
mylimas, mokosi jau antrus metus, yra lai-
mingas. Galima sakyti, kad tai ne dėl reiki. 
Bet tai įvyko... ir tai yra svarbiausia. 

– Vis dėlto reiki vertinama labai 
prieštaringai. Oponentai teigia, kad 
emocinę būseną ir energetinio povei-
kio naudą išmatuoti labai sunku.

– Sveikatos apsaugos ministerijos inici-
atyva standartizuoti alternatyviosios me-
dicinos ir sveikos gyvensenos metodus 
– labai gera. Visuomenė nori žinoti, kur 
eina ir kokias paslaugas gauna. Mes, keli 
reiki meistrai, neseniai įstojome į Sveikos 
gyvensenos ir natūralios medicinos rū-
mus. Norime steigti Reiki komitetą, su-
rašyti nuostatus, taisyklių aprašą. Vyksta 
visuotinis procesas. Patenkame į Sveikos 
gyvensenos grupę – mes juk padedame 
harmonizuoti, pagerinti sveikatą. 

Amerikoje reiki meistrai dirba ligoninė-
se su sergančiaisiais vėžiu. Tyrimai patvir-
tina: greta tradicinės medicinos taikant 
reiki praktiką, gydymo rezultatai geresni, 
ligonių geresnė nuotaika.

Esame pesimistai. Londone esančio 
Legatum instituto reitingų lentelėje, ku-
rią sudarant atsižvelgiama ne tik į ekono-
minę situaciją, bet ir sveikatos apsaugą 
bei kitus gyvenimo kokybę lemiančius 
rodiklius, Lietuva užima 43 vietą (iš 142 
valstybių). Reitingų viršūnėje esančios 
Norvegijos ar Šveicarijos gerovė mums 
kol kas nepasiekiama. 

Galime guostis, kad gyvename geriau 
negu kaimynai latviai, rusai ar baltarusiai. 
Tačiau patys šalies gyventojai gyvenimo 
kokybę vertina blogiau nei daugelis trečio-
jo pasaulio šalių. Iš visų Lietuvos rodiklių šis 
yra blogiausias – užima 101 vietą.

Didėja sergamumas depresija. Tiesa, 
ši tendencija stebima visame pasaulyje. 
Skelbiami duomenys labai prieštaringi. 
Tačiau, pasak vieno grupės Lietuvos psi-
chiatrų tyrimo, sergamumas depresija 
mūsų šalyje yra mažesnis nei daugelyje 
kitų Europos šalių.
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Indiškosios reiki 
mokyklos Lietuvoje 
vadovas Andrius 
SIMONAITIS yra 
įsitikinęs, kad mū-
sų negalavimus 
sukelia neigiamos 
emocijos. 
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