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Liina ja Tõnu teevad ühis-
reikit. Reikit võib teha nii 
istudes kui ka lamades, nii 
lähedalt kui ka kaugelt. 

Tekst: Tiia Nightingale   Fotod: Priit Grepp

selleks ideaalne variant. Samas 
ei asenda energiaravid täielikult 
tavameditsiini, vaid täiendavad 
ja toetavad seda.”

Tõnu sai oma esimese reikipü-
hitsuse just Liinalt. “Olles uuri-
nud erinevate reikipühitsuste 
läbiviijate tausta, jõudsin sisemi-
se äratundmiseni, et mulle peaks 
esimese pühitsuse tegema just 
Liina Kaumann,” räägib Tõnu. 
“See äratundmine tekkis millegi-
pärast kohe, kui sattusin lugema 
tema veebilehte. Helistasin Lii-
nale ja saime kaubale. Esimesele 
pühitsusele järgnes teine ja sealt 
edasi juba meistriõpe. Esimestest 
kohtumistest alates kuni tänase-
ni hämmastab mind sügavalt Lii-
na kõrgelt arenenud mõistmis-
võime ja arusaamine elust ning 
inimsuhetest.” 

Eriline õpilane

Liina sõnul tundus kohe esime-
sest hetkest Tõnuga kõik kuida-
gi ebatavaliselt ladusalt sujuvat. 
“Kuna minu Vaimse Maailma 

keskus oli parajasti uutesse ruu-
midesse kolimas, oli palju tege-
mist ja uus meditatsioonikur-
sus kohe algamas. Seega ei olnud 
lähitulevikus Tõnule muud aega 
pakkuda kui kohe järgmiseks 
päevaks. Enamasti ei suuda ini-
mesed nii kiiresti reageerida, aga 
minu üllatuseks oli Tõnu kohe 
valmis. Näis, et kiirus isegi sobis 
talle. Kui Tõnu kohale ilmus, olin 
üllatunud, et ta nii noor on. Tema 
hääle ja väljenduslaadi järgi tele-
fonis eeldasin hoopis vanemat 
härrasmeest. Samas sain kohe 
aru, et Tõnu on ebatavaliselt 
tundlik, tajusin ka teatud sarna-
sust meie olemuste vahel,” mee-
nutab Liina esmamuljet. 

Nende esialgne suhtlemine 
piirdus siiski vaid reiki esime-
se astme individuaalkursusega, 
millele kaks kuud hiljem järgnes 
juba teise astme kursus. “Minu 
jaoks oli Tõnu algusest peale eri-
line õpilane – just tänu tema vas-
tuvõtlikkuse ja selgelt tunneta-
tava loomuliku tervendajavõime 
tõttu. Ka inimene, kelle peal esi-
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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


