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mesel reikikursusel harjutasime, märkis 
kohe, et sellist kogemust pole tal varem 
olnud, et energiad nii võimsalt tööle 
hakkavad.” Kaks esimest kursust seljata-
ga, ei suhelnud Liina ja Tõnu pikka aega, 
kuni Tõnu helistas ja ütles, et on saabu-
nud aeg valmistuda ka reiki kolman-
daks astmeks.

Just sel kolmanda astme 
perioodil süvenes Liina 
esimest korda Tõnus-
se veidi sügavamalt. 
“Vastutustundliku 
reikiõpetajana taht-
sin olla veendunud, et 
Tõnu on ikka meist-
riastmeks valmis ,” 
meenutab Liina. “Lasin 
tal teha endale tervendus-
seansi ja kogesin ka ise tema 
erilisi võimeid. Samas tekkis mul sel 
perioodil eelaimus, et meil võib olla sel-
les elus omavahel vaja muidki asju ajada 
peale reikipühitsuste. Universum haa-
ras meie omavaheliste suhete korralda-
mise enda kätesse. Juhtusime kogemata 
trollis kokku (selgus, et meie kodud on 
väga lähestikku ja meil on sama kodu-
tee), pikemas vestluses tekkisid oota-
matud ja huvitavad ühendu-
sed. Läks nii, et saime uues-
ti kokku ja vestlesime nüüd 
juba isiklikumatel teemadel. 
Tundsime, et need vestlused 
on meil vaja maha pidada.”

Universum sekkus

Mõne aja pärast sattus Lii-
na aga kopsude tõttu kuuks 
ajaks haiglasse. “Keskendu-
sin vaid iseendale ja parane-
misele kahest operatsioonist, 
mis mulle lühikese aja jook-
sul tehti. Kui haiglast välja 
sain, olin nii põdur ja nõrk, 
et kahtlesin sügavalt oma 
võimes jalad uuesti alla saa-
da ning tavaeluga toime tul-
la,” meenutab ta tolle perioo-
di meeleolusid, mil Tõnu pol-
nud naise mõtetes esikohal. 
Juhtus aga nii, et vaid päev 
enne Liina haiglast väljakir-
jutamist alustas Tõnu tema-
ga ootamatult Facebookis 
vestlust, küsides, kuidas tal 
läheb. “Tunnistasin ausalt, 
et pole suurem asi, olen kuu 
aega haiglas olnud ja omade-
ga täitsa läbi. Tõnu aga ütles, 
et oli mind unes näinud ja 
tunneb, et tahaks mulle pilgu 
peale visata ja võib-olla ter-

vendusseansi teha. See plaan sobis mul-
le suurepäraselt. Järgmise päeva õhtul, 
kui haiglast koju jõudsin, tuli Tõnu mind 
kohe vaatama ja tegi mulle kaks tundi 
kestva reiki ja Lemuuria energia terven-
dusseansi. See oli tõeline taeva kingi-
tus, kuna mul olid suured valud, mis ei 

allunud valuvaigistitele, ja olemi-
ne oli kohutavalt nõrk. Tõnu 

soojust kiirgav tervendus 
võttis valud ära. Tundsin 
ennast üle pika aja taas 
eluvõimelise inimesena.” 

Ent ka see kohtumi-
ne läks nagu varase-
mad – Tõnu läks koju ja 

Liina liikus tasapisi oma 
eluga edasi. Siis sekkus Lii-

na sõnutsi nende plaanidesse 
universum. Naise tollane koos-

tööpartner Vaimses Maailmas teatas, 
et lahkub, kuna ei suuda maksta oma osa 
üürist. “Otsustasin, et ei satu sellest paa-
nikasse, vaid usaldan kõrgemat plaani – 
ju on sellel asjade pöördel mingi posi-
tiivne mõte,” meenutab Liina, kes hoidis 
Tõnuga kontakti sotsiaalmeedia vahen-
dusel. “Mõne päeva pärast vestlesime 
taas Tõnuga Facebookis. Pakkusin talle, 

kas ta oleks huvitatud Vaimses Maail-
mas mu uueks koostööpartneriks hak-
kama. Tõnu oligi nõus. Järgneva paari 
päeva jooksul vestlesime tihedalt. Ühel 
hetkel ma lihtsalt teadsin, et meie oma-
vahelisele sõprussuhtele on lisandunud 
uus nüanss... Kui Tõnu päev hiljem mul-
le taas külla tuli pendeldama ja terven-
dusseanssi tegema, oli meil järsku kui-
dagi juba päris suhe. Tõdesime, et koos 
on parem kui eraldi. Suhe arenes kiiresti 
ja tundus, et ka meie loomisvõime kas-
vab koos olles märkimisväärselt.” 

Peagi sündis juba paari ühine veebi-
leht Loomis ruum.ee ja tekkis äratund-
mine, kui hästi neil kahel klapib. Koos 
hakati ka reikiseansse andma. Liina 
sõnul on neil hiljem eludesse tagasi-
vaateid tehes selgunud omalaadne ime. 
“Olime mõlemad mõni aeg enne tutvu-
mist teinud universumile väga ühesugu-
sed taotlused ideaalse kaaslase leidmi-
seks – neis olid kirjas pea täpselt samad 
asjad. Jääb üle vaid imestada, kui täpselt 
meie soovid täideti. Veider, et kõigepealt 
olime pikka aega niisama tuttavad, näge-
mata teises oma unistuste kaaslast. Mei-
le ei olnud pähegi tulnud, kui lähedal me 
oma soovide täitumisele olime.” 

Lasin 
teha endale 
tervendus-

seansi ja kogesin 
tema erilisi 

võimeid.

N|erilised elud

Olin tükk aega otsinud sobivat meditat-
siooniõpetajat, kui hea sõber kutsus 

mind Liina juurde algajate meditatsiooni-
gruppi. Olles kunagi varajases nooruses 
käinud transtsendentaalse meditatsiooni 
kursustel, ootasin hoopis midagi muud. Minu 
jaoks on grupimeditatsioonid eriti tõhusad 
ja süvenemine/visualiseerimine õnnestub 
sageli paremini kui üksi kodus mediteerides. 
Juhitud meditatsiooni oluline osa on ka hääl 
ja intonatsioon ning rahu, Liina puhul moo-
dustub neist kolmest tervik. Mida aeg edasi, 
seda võimsamaks kogemused muutuvad. 
Kiire elutempo juures on paar grupimedi-
tatsioonitundi nädalas asendamatud ning 
pärast meditatsiooni tunned end kui uues-
tisündinu, samuti tulevad lahendused enne 
suurena tundunud probleemidele justkui 
iseenesest. 

Tunne kui uuesti 
sündinul

Olga Ääre meditatsioonikogemus

Liina Loomisruumis mediteerimas. 


