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nebudamos akivaizdziai teisingos, yra prasmingos ir siekia tikslo. Tai 
reiskia, jog uz veiksmij slepiasi zmogaus ketinimas. Gyvunai ir auga-
lai tokios laisves neturi ir yra organinio zemes gyvenimo „ketinimo" 
subjektai: gimimas, augimas, irimas, mirtis irgyvybes perdavimas. 

Nepretenduoju j jokj objektyvumq ir nemanau, jog mano 
poziuris teisingesnis ar mano praktika yra geresne nei kitij. Kalbant 
apie kritik^, kuri^ pateiks kiti zmones, manau, ji bus verta tq, kurie jq 
isreiske, ir neabejoju J4 geru tikejimu, gera valia ir gerais ketinimais. 

Vienas is mano tiksly yra sudaryti sqlygas kuo daugiau vyrij ir 
moterq pasinaudoti sio metodo praktikomis arba gauti is \q naudos. 
Daugybe zmoniq, susidomejusiij pirmos pakopos iniciacija, patvir-
tina mano sprendim^, kurj priemiau po daugybes metij (priezastis 
paaiskinsiu veliau) ir pagaliau apsisprendziau suteikti si^ iniciacij^. J 
pirmos pakopos iniciacija, kurios metu buvo perduota daugybe sioje 
knygoje pateiktij aspektij, susirinko du simtai zmoniij. 

Energiniu lygmeniu daug dalyviq niekada nera kliCitis; atvirks-
ciai, tai yra didelis privalumas. Tarsi daugybe visatos ar zmonijos 
„dali4" butij kartu. Toks didelis zmoniij skaicius gali atstovauti dide-
lei zmoniij jvairovei, o tada jega dar stipriau pasireiskia. Krikscioniij 
posakis sako: „Kai du arba trys susirenka Tiesos, Meiles ir Jegos 
vardu, tuomet Tiesa, Meile ir Jega yra tarp ji^." 

Reiki buvo paskleista taip placiai perpastaruosius du desimtme-
cius todel, kad jos lengva ismokti, tai taip pat atveria didelius kokybes 
skirtumus. Tai viena is priezasciq, kodel as ilg^ laik^ atsisakydavau 
tokio tipo mokymij kurso, nes maniau, jog nejmanoma per dvi dienas 
ismokyti Reiki. Galiausiai sutikau atsakytij s] issukj. Sutikau daug vyrij 
ir moterij, kurie turejo kitij mokymq pirmos Reiki pakopos iniciacijij, 
ir pastebejau, jog daugelis J4 labai rimtai priima sj mokymqsi ir prakti-
kavim^, isreiskia didelq meil^, ko ismoko is Reiki. 
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PiRMOJI INICIACIJA 

Mano senelio kiniskasis paveldas 

1964-aisiais buvau inicijuotas j tai, k̂  veliau supratau esant 
Reiki. Man pirm^jg iniciacija suteike mano senelis. Jj galiu pavadinti 
originalu: alchemikas, teosofas ir puikus keliautojas iki iseinant j 
Amzinyb^. Ekspedicija j Kinij^ dar gerokai pries komunistin^ revoliu-
cijq padare jam didziausiq jtak^. Anot jj pazinojusiy zmoniy, jis grjzo 
visiskai transformuotas. Apie tai dabar pasakyciau: jis „transmu-
tavo" (taip alchemikai svinq pavercia auksu). Kai pakankamai suau-
gau ir pradejau suprasti, jis man papasakojo apie susitikim^ su kinij 
isminciumi, taoistij alchemiku can (kiniskas dzen) ir cen jen Meistru. 
Uzuot keliav^s po Kinijq, kaip ir buvo suplanav^s, jis apsigyveno 
salia zmogaus, kuris veliau tapo jo Mokytoju, ir buvo inicijuotas j 
meditacijos ir „dangisk4Jq menq" paslaptis. 

Ekspedicija j Kinijq 

Tai buvo praeito simtmecio pradzioje. Mano senelis, kuris pri-
klause karines ekspedicijos padaliniui, Kinijoje praleido kelis metus. 

Be kity originaliij dalykij, kuriuos aprasiau savo knygose, jis 
parsiveze fiziniij judesiij praktikas, kurias pavadino lu jong, ir gydymo 
technikq tao ling ki (japoniskai reiki), kuriq praktikavo, jij daugiau kaip 
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trisdesimt mety mol<e visus, kurie domejosi siomis praktikomis. Tao 
ling ki reiskia „tukstando suzeidimij keliq". Kartais jis tai dar vadino 
tao te ki. 

Meistras Huang Zhen 
Hui 

Meistras Huang Zhen 
Hui, taoistq ismincius, cen jen 
patriarchas (tantrinio budiz-
mo forma, labai artima Tibe-
to dzogceno budizmui, ve
liau davusiam pradziq japonic 
singon), prieme mano senelj 
savo mokiniu ir perdave jam, 
be siq mistiniij mokymij, dar 
siapt^ mi-tsung mokslq (ja
poniskai mikkyo), kurj, kaip 
pasakojo pats Meistras, jam 
is kitos linijos perdavqs vie
nas Tibeto lama. Panasu, jog 
sis lama nebuvo budistas, bet 
priklause labai senai Tibeto 
religijai bon. Jis buvo vienas 
paskutini4J4 is bon Tibeto vie-
nuolynij, kur buvo mokoma 
si4 judesiq ir energines bei te-
rapines technikos. 

Simto dienij atsiskyrimas 

Meistras gyveno kalvos virsuneje prie saltinio, toll nuo 
zmoniLi gyvenamiijLi vietii. Kas kelias savaites vienas is jo moki-
niij buvo jpareigotas atgabenti pakepinty miltij ir zaiios arbatos. 
Meistras gamindavosi tam tikr^ teslg, kuri buvo vienintelis jo 
maistas kartais keliems menesiams, faktiskai simto dienij atsisky-
rimui, vadinamam „rytines zvaigzdes meditacija" arba „Veneros 
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meditacija". Jis gyveno savo sur^stoje trobeleje, joje miegodavo 
sededamas, kaip daro taoistij asketai, kurie net miegodami neguli. 
Cia jis taip pat priimdavo savo retus lankytojus. Budamas Kinijoje 
mano senelis lydedavo vienq mokinj, kurio pareiga buvo atgabenti 
miltq ir arbatos; jo vardas buvo Gyoho. Jis isbudavo su Meistru 
kelias dienas, valgydavo ir ieisdavo su juo laikq mokydamasis bei 
medituodamas. 

Zodinis perdavimas 

MokymLj Meistras neleisdavo uzsirasyti, nes juos perduoti 
buvo galima tik zodziu. Mokymas buvo zodinis. Butent taip senelis 
man ir perdave visas savo zinias. Buvo tik viena isimtis rastu - cen jen 
patriarchy sekos sqrasas ir 33 kiniski kaligrafijos zenklai. 

Gydomijjij pratimij kompleksas 

Rislus fiziniy ir energiniii pratimi) kompleksas buvo mokymo 
dalis. Veliau suzinojau, jog siuos pratimus jis pereme is tibetietiskos 
kilmes judesiy, kvepavimo ir energijos mokslo lu jong tao te ki. Mano 
senelis buvo jprat^s praktikuoti juos du kartus per dien^: tuoj pat 
po sauletekio ir pries pat saulelydj. Veliau kai kuriuos jo elementus 
atpazinau kinisko cigongo ir neigongo, taip pat japonisko k/ko ir Reiki 
pratimuose. 

KCinas, sirdis ir protas 
Anot mano senelio, sios praktikos leidzia zmogui issaugoti ir 

palaikyti fizin^ sveikatq. Jos taip pat veikia sirdj ir protq. Sirdj islais-
vina is neigiamy ir konfliktiskij emocijy, tokiy kaip nekantrumas, 
pavydas, baime ir neapykanta, o protq - nuo gobsumo, tustybes ir 
pasiputimo. Reguliarios judesiy praktikos kartojant mantras, skai-
tant tam tikrus filosofinius rastus bei prie to prijungiant meditacijas, 
pavercia kunq sveiku, siel^ - darnia, o dvasiq - laisva. 

S^lytis su energija 
Pratimai leidzia praktikuojanciajam apciuopiamai uzmegzti rysj 

su energijomis. Jis tuomet pastebi, iki kokio lygio emocijos ir mintys 
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yra vaistai arba nuodai tiek fizinei, tiek ir protinei sveikatai. Tokiu 
budu simpatija, meile ir atjauta yra palankus sveikatai, o egocentris-
kas poziuris, liudesys, baime ir neapykanta palankus ligoms. Norint 
susigrqzinti sveikatq, reikia ne tik gydyti kun^, bet ir ismokti aiskiai 
mqstyti irvisiems aplink jausti ramyb^ bei meilq, palaikyti gerus san-
tykius su kitais zmonemis. 

Kvepavimo pratimai 
Mano senelis praktikavo tik du kvepavimo pratimus ir man 

aiskino, kad kiti kvepavimo pratimai yra skirti daug labiau pazen-
gusiems. Jis taip pat sake, kad reikia leisti kvepavimui vykti laisvai, 
tuomet kuno ismintis savaime pritaikys jj fiziniams pratimams. 

Magisi^os rankos 
Senelis man pasakojo, jog japonas Gyoho, kurj jis laike savo 

vyresniuoju broliu (anas buvo dvigubai uz jj vyresnis, galbut virs 
keturiasdesimties), ispazino tfen tai (japoniskai tendai) religij^, 
kuri buvo labai artima, kaip jis sake, Meistro Huang Zhen Hui cen 
jenui. 

Gyoho labai daug keliavo, lankydamas savo meto dvasinius 
mokytojus, siekdamas gyvenimo tikslo ir noredamas kaip galima 
greiciau pasiekti dvasinj nusvitimq bei realizacij^. Butent jis ismoke 
mano senelj karo meno pagrindy, ypac kaip elgtis su kardu ir durklu. 
Be viso kito, senelis pasakojo apie Gyoho, kad anas turej^s stebuklin-
gas rankas ir, kai kelis kartus jj gyde nuo suzeidimo ir nuo karstines, 
efektai buvo stulbinantys: zaizda uzsitrauke praktiskai jam beziu-
rint ir nepaliko jokio rando, o karstis, is pradziq gerokai sustiprej^s, 
isnyko tarsi paveiktas burty. 

Mano senelis taip pat ismoko sio rankij dejimo metodo, kurj 
Meistras vadino tao ling ki, stebuklingas menas, priklausqs slaptoms 
mi-tsung praktikoms (japoniskai mikkyo). Jis niekada nesutiko taip 
apdovanoto zmogaus kaip Gyoho. Meistras Huang Zhen Hui jam 
isdave paslaptj, jog Gyoho, grjz^s j savo salj (o tai reiskia Japonijq), 
sukurs galingq tao ling ki mokykl^, kurios mokymai pasklis po vis^ 
pasaulj. 
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USUI IR JAPONAS GYOHO 
I Tie, kurie susipazin^ su Mikao Usui gyvenimu ir darbais, kaip ir 
I as, lengvai pastebes rysj tarp Usui ir japono Gyoho. Faktiskai dabar 
I jau zinoma, jog Mikao Usui labai daug keliavo, kad kelis kartus 
I buvo Kinijoje ir kad kai kurie zmones jj vadina Gyoho vardu. Taip 
I pat zinoma, kas atsitiko su tao ling ki, kai Mikao Usui mokiniai, ypac 
I ponia Takata, pradejo Reiki perdav^ pasauliui. Tai keistai siejasi su 
I „pranasyste" apie japon^ Gyoho, apie kurj meistras Huang Zhen 
I Hui papasakojo mano seneliui. 
1: 

r Iki ponios Takatos 

j Jau nuo 1965 metq, gerokai iki ponios Takatos pradetos perda-
vos Europai, as zinojau Reiki simbolius (mantras ir kandzi), taip pat 
J4 taikymq, nors neturejau jokio kito kontakto, isskyrus savo senelj. 
Mano senelis turejo daug zinig apie kinij praktikas, bet nezinojo, kas 
vyko Japonijoje. Sumanus skaitytojas supras, jog mano prielaida tei-
singa, kad Gyoho, mano senelio draugas japonas, buvo pats Mikao 
Usui. 

TRYS KITI ASPEKTAI 
Savo zinias ir sugebejimus, kuriuos senelis jgijo is savo kino 

meistro, man perdave per t^ laik^, kuris jam dar buvo skirtas gyventi. 
Pries mirtj jis man dave dar tris dalykus. 

Jegos perdavimas 

Pirmas ir paslaptingiausias dalykas, kurj veliau supratau kaip 
iniciacij^, ar greiciau Jegos perdavim^, turejo lydeti mane vis^ gyveni-
m^. Jau guledamas mirties patale, senelis pasikviete mane ir sumur-
mejo j ausj kelis kiniskus zodzius. Tada drebancia ir jau pabalusia ran-
ka paliete mano kaktq, lupas ir sirdj. Si scena pasikartojo tris kartus 
ir visam laikui jsireze man atmintin kaip amzinybes akimirka. Mane 
uzliejo energija ir pasklido po vis^ mano kunq (kanalais, kuriuos ve
liau, akupunkturos studijy metu, suzinojau esant meridianais). Tarsi 
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visos mano Iqsteles buvo panardintos j subtiliq, svytinci^ energijq. 
Kiekvienq kartq, kai praktikuoju specialius kvepavimo pratimus, ta 
pati busena vel atsiranda, ir nuo tos akimirkos mano rankos - didelei 
nuostabai ty, kurie spaudzia man rank^ - jau niekada nepaliauja buti 
labai karstos, netgi degancios. 

Ponas de Faria 
Antras dalykas, kurj senelis padare, tai patikejo mane savo 

draugui, ponui de Faria, kuris tapo mano Mokytoju ir kuriam esu 
dekingas uz visk^, uz tai, kuo tapau, kas manyje yra gero, teisingo ir 
tikro. Apie musy santykius jau esu pasakojqs. 

33 ideogramos 
Trecias dalykas man atrode lygiai toks pat paslaptingas kaip 

ir pirmas. Senelis liepe man uzsiropsti ant kedes, pastatytos prie 
spintos, ant kurios radau popieriy rysuij. Kai tik jis atsidure mano ran-
kose, man buvo liepta atristi virvel^ ir nuvynioti pageltusj nuo laiko 
laikrastj, j kurj jie buvo suvynioti. Pamaciau trisdesimt tris susirauks-
lejusius popieriaus lapus, kuriuose buvo trisdesimt trys ideogramos, 
parasytos juodu tusu kiniska kaligrafija. Senelis man pasake: „Saugok 
juos kaip turtq ir niekada niekam nerodyk. Kai juos isstudijuosi, kai 
busi juos supratqs ir jsisavin^s, zinosi, k̂  daryti. Studijuok po vienq 
visus metus ir metij pabaigoje sudegink; jie bus tavo vedliai, vedantys 
j zinojimq. Gyvenimo Kelyje tu sutiksi zmoniy tada, kai tau jq reikes, 
zmoni4, kurie pades tau suprasti sias ideogramas ir pagal jas gyventi. 
Bet niekas negali sito Kelio nueiti uz tave. Kai jsisavinsi paskutinq, as 
jgalioju tave perduoti sj paveld^ visiems, kas nores jj gauti." 

Kai praejo sie 33 metai, as pasiuliau tuose zenkluose esanciq 
dvasi^ ir zinias tiems, kurie turi sirdies akis juos perskaityti.* 

„Juos is tikrii'm gali perskaityti tik tie, kurie turi sirdies akis." 

As supratau, kad sios 33 ideogramos simbolizuoja 33 dvasinio 
kelio etapus, kurie veda „sirdies gilumon", ir kad kiekvienas is J4 
pazadina tam tikrq savybq, kuri leidzia isgryninti sirdj ir protq. Bet, 

* Isleista La Vote du Tao (Tao kelias), Editions EccE, France, 2007. 
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kaip pasake mano senelis, „juos is tikrijjm gali perskaityti tik tie, kurie 
turi sirdies akis". 

NTROJI INICIACIJA 

vSiuolaikines Reiki paslaptis 

1976-aisiais, mano studijy pabaigoje, du mano klases draugai, 
ivokietis ir amerikietis, inicijavo mane j jii atvirai pavadint^ Reiki. 
•As atpazinau tai, ko senelis mane buvo ismok^s: zodziij, simboliy, 
gestij ir, be viso to, - energijos. Manyje iskilo klausimas: kaip gali 
tie zmones perduoti siq energija, kai jie yra tolimi nuo ziniLj, paty-
rimo ir dar - meiles bei isminties, kuo buvo apdovanotas mano 
-enelis? Supratau, kad cia gludi visa siuolaikines Reiki paslaptis. 

"usy amziuje si Reiki energija yra prieinama kiekvienai zmogis-
kai butybei, ne tik tiems, kurie pasirod^ es^ jos verti del nueito 
dvasinio zm\^ ir disciplinos, praktiky ir asketizmo kelio. Rudolfas 
'Staineris (Rudolf Steiner), antroposofijos jkCirejas, pasake maz-
;daug tuo paciu metu kaip ir Mikao Usui: „Zmonijos s^mone savo 
visuma perzenge slenkstj, kurio perzengimas anksciau buvo skir
tas tik isrinktiesiems vyrams ir moterims, praeities meistrams ir 
isminciams." 

„Zmonijos sqmone savo visuma perzenge slenkstj." 

Butina, kad Jega pasiektg visur 

Jega tapo pasiekiama kiekvienam, kuris nusprendzia uzmegzti 
su ja kontaktq. Visgi, pastaruosius kelis desimtmecius as labai neno-
riai kalbejau apie Reiki ir ko ismokau is savo senelio. Susidariau stipry 
jspCidj, jog tai, k̂  laikiau esant sventu (ir ko jau nebereikejo laikyti 
paslaptyje), buvo naudojama pavirsutiniskai, nepagarbiai ir beveik 
sventvagiskai. Daug metti nesupratau, kodel Jega turety pasklisti 
visur ir galbut labiausiai ten, kur jos labiausiai reikia: tarp ti j , kurie 
nesuvokia jos vertes. Saule dalija savo sviesq ir silumq geriems ir blo-
giems, bet kodel turety buti kitaip su Jega, su Reiki? Mano asmeninis 
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nenoras turejo uzleisti vietq aukstesniam ketinimui. Ketinimas ir yra 
sios knygos pasirodymo priezastis. 

TRECIOJI INICIACIJA 
1996-aisiaisnuvykaujNiujorkqpristatyti/viandarmas/rpaukst/s, 

savo pirmosios muzikines operos, kuriq parasyti paskatino kinij civi-
lizacija. Cia susitikau patj Meistr^ Huang Zhen Hui, kuris man suteike 
penkiij daliy tao te ki iniciacijq ir paprase jai atstovauti Vakaruose. 
IVleistras paliko savo fizinj kun^ 1999 metais, budamas 101 metij 
amziaus. 

MIKAO USUI IR REIKI ISTORIJA 
Begant metams tradicines Reiki formos tapo vis maziau jsiap-

tintos, ne tokios sudetingos, bet Usui grjzo prie senqjy ir slaptijjq 
saitiniij ir juos paskleide viesai, o ne uzdarose mokyklose. 

„Visi, turintys pakankamai ziniq, gali sukurti 
naujas Reiki sekas." 

Apie Reiki sukurta jvairiausiq legendq. As J4 nepaisiau. Pateikiu 
tik vien^ pavyzdj: pasakecia, porinanti apie Usui, kaip apie krikscio-
ni4 vienuolj. Galime jsivaizduoti, kaip sunku buvo japonams gyventi 
Jungtinese Vaistijose po Antrojo pasaulinio karo ir Pearl Harboro! 
Todel galime lengvai jsivaizduoti, kodel reikejo susieti Mikao Usui su 
krikscionybe. 

Kitos iniciacijos irgiiesnes studijos 
Jei priimsime tiesq, kad, norint gauti Reiki, Jeg^ arba dalyvauti 

darbe, sesijose ir praktikose su meistru, pakanka uzmegzti kontaktq 
su pacia Jega ir jq perduoti, vis tiek butina tureti omeny, jog si besq-
lygiska ir neformali iniciacijos forma yra tik vidinio kelio pradzia. 
Ziurint is dabarties tasko, net jei iniciacija faktiskai suteikia galimybq 
perduoti Jeg^ bei gydyti, tik istisa eile iniciaciJLj ir gilesnes studijos 
meistro deka sj sugebejimq gerina ir transformuoja, o praktikuotojo 
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sugebejimai tobuleja ir stipreja. Tai pateisina net skirtingm meistrij 
vien^ po kitos sekancias, kartojamas ir atnaujinamas iniciacijas, taip 

I pat leidzia suprasti praktikavimo grupeje svarb^. Be jokios abejones, 
J Jega stipriau pasireiskia, kai kartu susirenka tos pacios dvasios ir to 
paties ketinimo didele zmoniij grupe. 

Mokymas ir buties lygmuo 

Dabar suprantame, kad vidinio Reiki kelio praktika laipsniskai 
transformavosi j rankij uzdejimo metod^, skirt^ gydyti zmones ir 
save. Praktikuotojai, einantys vidiniu keliu, ne tik transformuoja savo 
buties lygmenj, bet ir gauna techninius mokymus, kurie leidzia jiems 
buti daug efektyvesniems naudojant Reiki energijq. 

Metodo demokratinimas privede prie pernelyg didelio supa-
prastinimo, kurj lydi tiek pat supaprastintos teorijos: mums tereikia 
•uzdeti rankas ir issikviesti Jeg^, kad ji atsirastij ir padarytij vis^ dar-
bq! Mes zinome, jog kartais, galbut daznai, taip gali atsitikti, bet taip 
:pat zinome, kad nesekmes yra susijusios su mokymo trukumais ir 
tikriausiai nutinka del nepakankamo praktikuotojo buties lygmens. 
Tokj mokymq as stengiuosi perduoti. Jis leidzia panaudoti tikslinges-
nes praktikas, kai J4 reikia, kai naudojame zinias apie energijq tekeji-
jmq nadese ir meridianuose bei J4 transformacij^ dantianiuose bei ca-
krose. Dabar mums sunku jsivaizduoti, kad pazengqs Reiki metodi^ 
praktikuotojas neitij ziniij ir praktinio sugebejimo keliu, kuris zings-
•his po zingsnio jj vestij j tikrqjj meistriskumq, o ne vien j 3 pakopij 
:meistro lygj. 

kirtingos Reiki sistemos 

Sie pam^stymai taip pat jpareigoja pateikti trumpq istorinq 
jvairiij Reiki sistemij santraukg ir J4 saltinius. Kadangi dabar ponios 
Takatos pasakecia, kur Reiki siejama su krikscionybe, jau niekas 
nebetiki, galima pasekti vystymqsi, kuris atvede prie Reiki atsira-
dimo Japonijoje tokia forma, kuriq suteike ne tik Mikao Usui (bei kiti 
japony instruktoriai), bet ir siuolaikiniai vakarieciai. Jie j Reiki jnese 
pakeitimij. Kritiskai nevertiname jokiij pakeitimy, zinodami, jog Jega 
veikia universaliai ir prisitaiko prie kiekvieno praktikuotojo lygio. 
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