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N|erilised elud

said kokku tänu  
reikile

Liina ja Tõnu

Liina Kaumann (45) ja Tõnu 
Põldma (29) teevad haruldast 
kahe inimese reikiteraapiat, kus 
klient saab korraga kahe terven-
daja ravivat mõju. Kokku sai paar 
läbi reiki pühitsuse. Nagu kõik 
hea elus, tuleb ka tarkus just siis 
ja sellele, kel vaja, ning sageli läbi 
katsumuste. 

Tekst: Tiia Nightingale   Fotod: Priit Grepp

Jõudsin 
äratundmi-

seni, et esimese    
pühitsuse peaks 

tegema just 
Liina.

Liina sai akadeemilise hariduse Tartu 
ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo 
erialal, kus tema lemmikuteks olid 

võrdlev religioonilugu, psühholoogia ja 
filosoofia, kuid töötanud on ta mitmel alal, 
sealhulgas televisioonis grimeerijana. Oma 
tõelise kutsumuse tervendajana leidis naine 
läbi isiklike katsumuste ja otsingute. Kaks-
teist aastat tagasi sai Liina aga oma esimese 
reikipühitsuse ning sellest ajast alates on ta 
kindlalt käinud vaimset teed, aidates ka tei-
si. Nüüdseks on ta hinnatud nõustaja, reiki 
ja kvantpuudutusega tervendaja, kes teeb 
meditatiivseid maale ning õpetab maagi-
list loomist. Liina elukaaslane ja äripartner 
Tõnu (29), kes on õppinud õigusteadust, 
valis aastaid tagasi samuti tervendaja tee. 
Kui seni on paar tervendajatena tegutsenud 
eelkõige Tallinnas, siis aprillis avavad Liina 
ja Tõnu oma Loomisruumi uksed Tartus. 

Kohene äratundmine

Liina ütleb, et reiki on teema, millest võib 
rääkida nii pikalt kui ka lühidalt ja 

pole vahet, kas inimene selles-
se usub või mitte, see toimib 

nagunii. “Iga tervenemi-
se puhul on positiivne suh-
tumine väga abiks. Rei-
ki on iidne tervendamis-
viis ja samas vaimse aren-
gu tee, armastuse energia 

vahendamine,” kirjeldab Lii-
na. “Reikiga teiste ravimiseks 

peab inimesel olema aga pühit-
sus. See on laias laastus sama mis 

erialainimese jaoks ülikoolidiplom. Alles 
pühitsuse saamine aktiveerib vajaliku õpe-
tusprotsessi, mille käigus omandab inime-
ne oskused ravida. Ilma pühitsuseta võib 
küll tervendada, kuid sel juhul pole tege-
mist reikiga, vaid mõne muu energiasean-
siga. Hästi oluline on teada, et tervenemine 
on abivajaja ja tervendaja ühislooming, kus 
abivajaja avaneb tervendusele ja ravija loob 
optimaalsed tingimused selleks, et inime-
se keha saaks tervenema hakata. Reiki on 

ETENDUSTE ALGUS KELL 19.00
Piletid müügil Piletimaailmas, Piletilevis,

Statoilis ja kohapeal.
www.vanabaskiniteater.ee

TULE TAGASI, GABRIEL! 09.05. Kihnu Rahvamaja kl. 20.00
SÜ DAMESÕ BRAD 16.05. Vormsi Rahvamaja 

MIKE YEAMAN

ÕNNENUMBRID
HELGI SALLO, KATRIN VALKNA,
RAIVO RÜÜTEL, MERILIN KIRBITS,
RAUNO KAIBIAINEN, MADIS MILLING ja 
MIHKEL TIKERPALU (SA NUKU)

12.04. Aruküla Kultuurimaja kl. 17.00
14.04. Salme Rahvamaja Saaremaal
15.04. Kuressaare Linnateater
16.04. Turba Kultuurimaja
18.04. Abja Kultuurimaja
20.04. Vanemuise Teater v/m
21.04. Kose Kultuurikeskus
22.04. Rapla Kultuurikeskus
23.04. Vastemõ isa Rahvamaja
27.04. Ugala Teater
28.04. Viimsi Huvikeskus
02.05. Kärdla Kultuurikeskus
17.05. Pürksi Kultuurimaja
18.05. Märjamaa Rahvamaja

19.05. Keila Kultuurikeskus
20.05. Mustvee Kultuurikeskus
21.05. Haljala Rahvamaja
22.05. Saku Huvikeskus
27.05. Salme Kultuurikeskus


