
Reiki jako zaèátek cesty 
k sobì sama

 
NA SVĚTĚ NEEXISTUJE NIC,  CO NENÍ MIMO TEBE. 

VŠE, CO CHCEŠ BÝT, HLEDEJ SÁM V SOBĚ.
 (Rumi)

 „Jedna přítelkyně mi s nadšením vyprávěla o reiki a doporučila 
mi je.“

 „Četla jsem knihu o reiki a bezprostředně mě oslovila.“
 „Ošetření s reiki mi udělalo tak dobře, že se to chci sama nau-

čit.“
 „Fascinuje mě, že reiki se může naučit každý.“
 „Zkoušela jsem toho už dost. V reiki jsem našla to, co jsem pořád 

hledala.
 „Reiki se mi líbí, protože je jednoduché a může se užít kdyko-

liv.“
 „Překvapilo mne, že reiki lze zvládnout za jeden víkend. Chtěla 

jsem zjistit, zda je to možné.“
 
To jsou nejčastější odpovědi na otázku, proč lidé dělají reiki. 

Reiki zapůsobí jednoduchostí metody a neomezenými možnostmi 
využívání. Nezáleží na tom, kde člověk stojí, zda už vyzkoušel 
různé cesty, nebo je v této oblasti nováčkem, reiki pozdvihne kaž-
dého jedince na jeho individuální stupeň rozvoje. Člověk nemusí 
splňovat speciální předpoklady nebo dlouhá léta meditovat, aby 
mohl na seminář reiki. Životní energie proudí v každém z nás  
a je-li člověk na to připraven, lze ji posílit a urychlit.

Mnozí lidé chtějí uniknout z nudy a nespokojenosti všedního 
života, chtějí se probudit, být svobodni a odhalovat své vlastní 
síly. Vlastní běžný život často cítí jako vězení a hledají možnos-
ti, jak uniknout ze setrvačnosti a stále stejných blokád. Navenek 
to často tak nevypadá, ve skutečnosti však uvnitř srdce toužíme 
překročit své hranice a vydat se na výzkumné cesty. Lidé často 



nevědí kudy na to, vyhledávají náhradní uspokojení nebo rozptýle-
ní, avšak zůstávají nenaplněni. Na začátku každé duchovní cesty 
stojí nespokojenost s dosavadním životem. Pocit, že nám schází 
něco rozhodujícího, může vést k tomu, že se hlouběji zabýváme 
otázkami, které lidstvo pokaždé uváděly do pohybu: Co je smys-
lem mého života? Jak mohu vést opravdu naplněný život? Existuje 
mnoho možností, jak se věnovat takovým otázkám a pracovat na 
sobě. Nabídka terapií a seminářů k hledání sama sebe je dnes tak 
veliká, až je složité nalézt pro sebe tu nejvhodnější cestu.

1. stupeň reiki může být začátkem k lepšímu poznání sebe sama 
a ke snadnějšímu zacházení s vlastními energiemi, obavami, na-
dějemi, představami a předpoklady. Najednou může být naprosto 
jasné, kde člověk ve svém životě právě stojí. Proces začíná už při 
přihlašování. Vždy vidím, že se lidé přihlásí a pak udělají krok 
zpátky. Snad najednou zjistí, že je to pro ně příliš drahé, nebo 
těsně před seminářem onemocní. Nebo se ukážou deset minut 
před začátkrm kurzu a chtěli by se ho bezpodmínečně zúčastnit. 
Rozhodnutí udělat něco, o čem člověk neví, co se z toho vyklube  
a jaký to bude mít vliv na jeho budoucí život, může být ve vlastním 
vývoji závažný proces učení. Ještě nikdy jsem nikoho nepřemlou-
vala, aby navštívil seminář reiki. Rozhodnout se musí každý sám. 
Na začátku semináře si vždy vysloveně vážím účastníků za to, že 
přišli. Je rozdíl číst o něčem v knihách, navštěvovat přednášky, 
mluvit o tom a pokládat to za absolutní hloupost, nebo se do toho 
opravdu pustit a dělat to. K tomu patří odvaha a ochota otevřít se 
vůči něčemu novému. Někdy dokonce může být důležité necho-
dit na seminář. Jednou jsem měla paní, již přihlásil manžel. Ve 
skupinové místnosti seděla nervózně a vyděšeně a nebyla si jista, 
má-li zůstat nebo odejít. Dala jsem jí deset minut k rozhodnutí. 
Nakonec šla domů. Tento zážitek byl pro ni pravděpodobně závaž-
nější než seminář. Asi poprvé v životě zřetelně viděla, že dopouští, 
aby o jejím životě rozhodovali jiní. Reiki je jako reflektor, který
staví věci do ostřejšího světla, aby byly zřetelnější. Kurz reiki není 
seznamovací seminář, lidé se srovnávají jemnějším způsobem. 
Nic se od nich nevyžaduje, člověk nemusí nic zvláštního dělat ani 
učit se něčemu namáhavému. Sebepoznání se uskutečňuje velice 
jemným způsobem - prostřednictvím přímé zkušenosti s energií. 



Mnoho lidí pomocí reiki v sobě narazí na úroveň, kterou ztratili 
- svou živost. Živost zahrnuje všechny pocity a vjemy, příjemné  
i nepříjemné. Normálně s ní nejsme ve styku, protože žijeme více 
hlavou než tělem a mnohé pocity a vjemy jsou nám neznámé. 
Na semináři reiki člověk čeká vysvětlení toho, co je energie, jak 
z ní můžeme dostat víc, jak je uspořádána a jak ji člověk může 
vykouzlit. Částečně sice dochází na taková témata, avšak těžiště 
práce spočívá v prožívání a zkušenosti.

Někdo je velmi překvapen, když slyší, že on sám je tou energií a 
pomocí reiki že se jen zesiluje a zrychluje. S jemnou energií reiki 
snáz odhalíme zázrak vlastního těla a otevřeme se neobvyklým 
zkušenostem. Může být příležitostí, kdy se člověk odváží skoku 
do jiné úrovně bytí, kde je v hlubším kontaktu sám se sebou.

„Během ošetření jsem cítila na některých místech velké horko, 
jiná byla zas ledově studená. Zpočátku mi bylo nepříjemné nechat 
se dotýkat, časem však tento pocit zmizel. Nejdřív jsem se neuměla 
dobře uvolnit a pokaždé jsem chtěla otevřít oči, abych viděla, co 
se děje. Nakonec jsem upadla do lehkého spánku.“

*

„Poprvé jsem zřetelně ucítil, kolik napětí mám v těle. Některá 
místa jsou jako mrtvá, jako by ke mně nikdy nepatřila. Má chodi-
dla byla úplně ledová. Když jsem vstal, cítil jsem slabou závrať  
a na okamžik jsem nevěděl, kde jsem. Měl jsem dojem, že se v mém 
těle spustilo do pohybu něco, co jsem nedokázal zařadit.“

*
 
„Po nějaké době jsem mohla rozeznat, kde jsou ruce. Při kaž-

dé pozici jsem cítila, jak se mé tělo probouzí k životu. Byla jsem 
opravdu zde, mé myšlenky byly stále menší a bezvýznamnější. 
Mohla bych tak ležet ještě dlouho.“

S reiki můžeme cítit naši sílu, výkon, ale i citlivost a zrani-
telnost. Na semináři se provádí nejen vlastní ošetřování, ale  



i ošetření partnera a skupiny, a proto je zde dobrá příležitost, aby 
člověk přesněji viděl, čemu sám dává přednost a s čím má potíže. 
Je důležité, aby to nehodnotil, ale prostě uznal, že je tomu tak. 
Většinou z toho lze vyvodit závěry, jak člověk v životě zachází 
sám se sebou a s ostatními. Kdo užívá reiki v běžném životě, 
může se o sobě hodně dozvědět. Kolik času si věnuji, abych si 
dávala energii? Co je pro mne důležité? V jakých situacích si 
myslím, že jiní to potřebují naléhavěji než já? Bojím se, že mám 
přespříliš energie, nebo s ní neumím zacházet?

Je zvláštní, že máme strach z vlastní životní energie, která 
je vlastně výdobytkem naší existence. Harmonizací energie se 
menší námahy často oslabí. Naše společnost odstrkuje staré lidi 
nebo je nechává napospas jejich osudu. Můžete-li sami udělat 
něco pro sebe, dá vám to pocit síly. Mladým lidem může reiki 
pomoci nalézt sebe a svou cestu, která není ani tak určována 
vnějšími znaky. Mohou překročit hranice určené v dětství a na 
cestě životem se odvážit vždy o kousek dál.

 Svou celistvostí může reiki otevřít dveře vlastnostem, schop-
nostem a úrovním v nás, jež jsme předtím ignorovali a jež jsme 
si neuvědomovali. Reiki mě může upozornit na to, co je na mé 
cestě právě na řadě. Pro většinu lidí znamená takový aspekt vý-
zvu a příslib k překonání nynější situace.

 
„Od té doby, co si pravidelně každý den dávám reiki, mám 

najednou víc času než dřív. Už bych se nechtěla vzdát té hodinky, 
co si sama dopřávám. Většinou si reiki dávám ráno, než vstanu, 
a den mi pak ubíhá zcela jinak. Jindy jsem už ráno myslela na 
to, jak prožiji den a co všechno mne čeká. Nikdy jsem si nenašla 
čas na sebe, štvala jsem se a myslela, že vůbec nic nedokážu. 
Stala jsem se klidnější a víc uvolněná.“

*

„Odjakživa jsem nenáviděla sport a fanatici dobré zdravotní 
tělesné formy mi byli k smíchu. Od jisté doby ke svému velkému 
překvapení zjišťuji, že cítím potřebu tělesného pohybu. Často 
chodím tancovat a každé ráno dělám gymnastické cviky.“



Osm let mi lékaři tvrdili, že nemohu mít děti. Vzdala jsem se 
naděje. Tři měsíce po 1. stupni reiki jsem otěhotněla. Nechtěla 
jsem tomu věřit.“

Tempo vlastního rozvoje můžeme udávat sami. Reiki zesiluje 
a zrychluje každý tělesný a duševní proces léčení, nechává však 
úplně na nás, jak s ním budeme zacházet. Když přijdeme k hranici, 
záleží jen na nás, jestli se pustíme dál, nebo uděláme přestávku. Po 
2. stupni se mi dvakrát stalo, že jsem opustila své tělo. Nebylo to 
vlastně nic divného, protože jsem si jistou dobu dávala reiki speci-
álně na změnu vědomí. Lekla jsem se však, protože ve skutečnosi 
jsem na to ještě nebyla připravena. Kromě toho jsem si uvědomila, 
že přesně v té době mnohem víc potřebuji pracovat na sobě než se 
vydat na cestu do astrální roviny. Pokud se člověk ještě nedokáže 
dobře soustředit, může to být nebezpečné.

Reiki je jako světelný paprsek, který věci dělá jasnější a do 
hry vnáší aspekty, které jsme předtím neviděli. Není to pokaždé 
příjemné, protože účinkuje celistvě a zřetelně nám ukazuje naše 
slabé stránky, chyby, vzory a sebeklamy. Reiki je jako strážný 
duch nebo přítel, který je vždy k dispozici a ukazuje nám naše 
skutečné poslání tím, že nám uděluje malé světelné záblesky 
poznání. Co s nimi uděláme, závisí na naší odpovědnosti. Sou-
částí této odpovědnosti je poctivost.

Skoro všichni, kdo užívají reiki v praxi delší dobu, začínají se 
zajímat o souvislosti mezi duchem a hmotou. Někdy s tím i ex-
perimentují. Vysílají reiki na rostliny, zvířata a předměty. Často 
slýchám příběhy o léčení vadných autobaterií, CD přehrávačů 
a televizorů. Jednou kdosi dokonce vysílal reiki na spotřebu 
benzinu svého auta a zjistil, že byla nižší. Proč také ne, vždyť 
nakonec vše má něco společného s energií a přispívá k tomu, aby 
se s věcmi zacházelo vědoměji. Jedna účastnice mi hrdě ukázala 
zelené rostlinky, jimž denně dávala reiki. Byly neobyčejně silně 
vyvinuté a skutečně překrásné. Prostě člověk se ani zde nevyhne 
překvapením. Jednou jsem sama dělala podobný pokus s ibiškem 
- a nachytal miliony vešek.



Z pohledu vešek to byl jistě veliký úspěch, mně ovšem už 
vyhovoval méně a potřebovala jsem určitý čas k pochopení, že 
nastal přirozený konec rostliny. Reiki se rozhodně neřídí podle 
našich představ a přání. Podrobněji se tomu budu věnovat v dal-
ších kapitolách.

Reiki je začátek, první krok k výměně názorů o sobě samém, 
první setkání s jinými možnostmi a zkušenostmi. Reiki je jedno-
duché a zároveň jde do hloubky, proto nám může osvětlit, jak 
chceme pokračovat v práci.

Reiki nám připomíná, co skutečně jsme: světelné bytosti plné 
síly a zároveň zranitelní pozemšťané, kteří opět musí nalézt svou 
cestu ke světlu. Kdykoliv si přikládám ruce, navazuji spojení na 
toto pravé ego a skutečnost, která leží na straně mého nynějšího 
vnímání. Mé ruce a tělo mě přinášejí zpět k sobě, k mému počát-
ku. Když využívám životní energii takovým způsobem, může se 
značně rozšířit můj obzor a chápání širších souvislostí.

Pokyn ke cvièením

Tato cvičení mohou vykonávat i lidé, kteří ještě neabsolvovali 
1. nebo 2. stupeň reiki. Nejde o uvolňovací cvičení ani o přivedení 
reiki, spíš je to výzkumná cesta k novým zkušenostem a příležitost 
k lepšímu sebepoznání. Mohou přispět k tomu, že se otevřete 
hlubším úrovním. Neměli bychom je brát jako povinnost. Nejlépe 
se k nim přiblížíme, když zaujmeme postoj dítěte, které zkouší 
novou hračku.

Mohou být účinná, když předtím člověk vyvinul tělesnou 
námahu, při níž dochází k zadržení dechu: například meditace 
kundalu nebo desetiminutové cvičení jogy, tanec nebo jízda na 
kole. Kdo má doma schody, může třikrát přeběhnout nahoru  
a dolů. Tělesný pohyb nás vynáší nad obzory myšlení a dělá nás 
přístupnějšími vůči jemným kmitáním.

Cvičení můžeme vykonávat vsedě nebo vleže. Při ležení je 
nebezpečí, že usneme. Kdo má sklon ke spaní, měl by cvičit vse-



dě. Je důležité, aby člověk byl uvolněný a zároveň velmi bdělý  
a pozorný. Prostě otevřený všem zkušenostem, vstřícný a ochotný 
přijmout to, co se má stát.



Cvièení:

Vnímání životní energie
 
Sedni si pohodlně na židli, záda mohou být opřena. Chodidla 

by se měla dotýkat země, ruce leží volně na stehnech. Teď zavři 
oči a pozorností pomalu přecházej přes své tělo. Začni chodidly. 
Uvědom si, jak se dotýkají podlahy a na kterých místech ji vní-
máš. Pokus se zjistit, kde se rýsují hranice mezi tvými chodidly 
a podlahou. Pomalu soustřeď pozornost na kotníky a předkolení. 
Nemusíš cítit nic zvláštního, jen vnímat, které části si uvědomu-
ješ. V případě, že objevíš uvolnění, vciť se do nich, ale nesnaž se 
je změnit. Nyní veď své vědomí do stehen, pak do zadku. Vnímej, 
jak sedíš na židli. Pak procházej zády nahoru. Která místa cítíš? 
Se kterými nemáš žádný kontakt? Nyní soustřeď koncentraci do 
lopatek, krku a hlavy, potom do ramen a předloktí, nakonec do 
rukou a prstů. Prováděj to zcela pomalu, jako při zpomaleném 
záznamu. Tvá pozornost je mírná jako slabý dotyk. Později se 
pokus vnímat své tělo v celku. Kde jsou jeho obrysy a hranice? 
Sleduj svůj dech, jak proudí dovnitř a ven, jak se při tom tvé tělo 
pohybuje. Neměň nic na toku svého dechu, i kdyby byl nepravi-
delný,  jen ho pozoruj.

 Nyní spoj ruce tak, aby se dlaně dotýkaly, a vciť se do nich. 
Potom je úplně pomalu dej od sebe, asi na 20 až 30 cm, a zase 
je spoj. Vzdálenost mezi rukama můžeš měnit. Co cítíš mezi ru-
kama? Dokážeš cítit spojení, když jsou ruce od sebe? Kde cítíš 
spojení? V dlaních? V konečcích prstů? Nakonec polož ruce na 
srdcovou čakru (je asi uprostřed hrudi), nejdřív levou ruku, pak 
pravou na ni. Mírně vdechuj do této oblasti a nějakou dobu setrvej 
v sobě a ve své energii. Když se začneš dobře cítit, otevři oči.


