UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut sociologických studií
Katedra Sociologie

Diplomová práce

2018

Bc. Jana Proboštová

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut sociologických studií
Katedra Sociologie

Světlo v dlani: Antropologická studie fenoménu Reiki

Diplomová práce

Autor práce: Bc. Jana Proboštová
Studijní program: Sociologie
Vedoucí práce: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Rok obhajoby: 2018

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 11. 5. 2018

Bc. Jana Proboštová

Bibliografický záznam
PROBOŠTOVÁ, Jana. Světlo v dlani: Andtropologická studie fenoménu Reiki. Praha, 2018.
76 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociálních
studií. Katedra Sociologie. Vedoucí diplomové práce Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

Rozsah práce: 164 479 znaků

Abstrakt
Zájem antropologie náboženství se často soustředí na životní postoje a hodnoty
praktikantů některého náboženství nebo spirituálního systému a do tohoto kontextu je zasazen
také následující text. Diplomová práce se soustředí na fenomén Reiki - původně východní
nauku, která se v druhé polovině 20. století rozšířila podobně jako jiné filosoficko-spirituální
systémy do Ameriky i Evropy. Kromě spirituální stránky je výrazným prvkem Reiki učení
jeho příslušnost k tzv. léčícím systémům a z toho důvodu ho ve své práci nepovažuji pouze za
spirituální nauku ale spíše za specifickou spirituální praxi s léčitelským podtextem, která je
historicky ukotvená v medicínském prostředí. Při samotném výzkumu tedy vycházím
v teoretickém základu nejen z antropologie náboženství, ale uvažuji také v termínech
antropologie medicíny a teorie embodimentu. V práci se skrze vysvětlení základních principů
snažím ukázat, že svět Reiki praktikantů je do značné míry roztříštěný a vývoj nauky
postupně vedl k různým výrazným modifikacím a k současnému stavu, kdy tyto modifikace
existují současně a činí jednotnou definici učení velice obtížnou. Perspektiva embodimentu
mi zároveň dovoluje více se zabývat samotnou léčitelskou praxí a jejím nejdůležitějším
aspektem – tělem, na které nahlížím jako na subjekt, který přímo vstupuje do interakcí v léčící
seanci. Pomocí tohoto přístupu ukazuji, jak žitá zkušenost těla může měnit zkušenost
vtělenou.

Abstract
The interest of anthropology of religion often focuses on the view of life and values of
practitioners of a religion or spiritual system and the following text is put into the same
context. This master thesis deals with the Reiki phenomenon – originally eastern spiritual
technique that was, just like other similar philosophical-spiritual systems, spread out in
America and Europe in the second half of twentieth century. Reiki has another distinct
feature, besides spirituality. It is its affiliation to so called healing systems because of which I
do not consider it purely spiritual system, but rather specific spiritual praxis with healing
aspect that is historically connected with medical environment. I base my theory not only on
anthropology of religion, but I also think in terms of medical anthropology and the theory of
embodiment. Through explaining of basic Reiki principles, I am showing that the world of
Reiki practitioners is to a certain extent divided. The evolution of the teaching led to many

significantly different modifications and to current state, where these modifications coexist
and make one single definition of the teaching very difficult. The perspective of embodiment
allows me to focus more in detail on the healing praxis itself and its most important aspect –
the body, which I see as a subject that directly interacts in the healing session. With the help
of this approach I am showing, how the lived experience of the body can change the
experience which is embodied.
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ÚVOD
Sedám si do židle a vyčkávám na další pokyny. Vzhledem k tajné povaze zasvěcování
je mi doporučeno, abych zavřela oči. Nechce se mi, obvykle mi „slepota“ není příjemná.
Po zavření očí se však překvapivě nedostavují nepříjemné pocity, právě naopak.
Cítím se bezpečně a svým způsobem i příjemně. Vnímám také, jak se začínají probouzet
moje další smysly. Místnost působí najednou úplně jinak, trochu jako bych se ocitla v jiném
místě. Cítím také pohyb, jak okolo mě mistr Reiki prochází. Nevidím sice, co dělá, ale
vnímám, že se pohybuje okolo mě a víří vzduch. Tichým stabilním a klidným hlasem
vysvětluje postup zasvěcení a jeho podstatu. Jedná se o rituál, který má za cíl otevřít a
zpřístupnit čakry – hlavní energetické dráhy lidského těla. Mým úkolem je se uvolnit a
pustit ji do své aury…
To se snadno řekne, vpustit do aury. Takový pokyn je ale pro mě spíše matoucí. Jak
někoho vpustit do aury? Jak si vůbec mám představit auru, natož ji otevřít? Soustředím se
raději na uvolnění a nechám svou mentorku dělat, co uzná za vhodné.
Po nějaké době se něco mění, cítím, teplo nad temenem hlavy. Poměrně intenzivní,
ale ne nepříjemné, jako by mi někdo nad hlavou rozsvítil lampičku. Postupně se přidává
také brnění pod kůží. Ten pocit časem nemizí, jen se přelévá přes ramena a paže až
k nohám a pak znovu stoupá zpátky. V místnosti je ticho a já se pomalu uvolňuji. Jak teplo
postupuje, cítím, jak se mi postupně uvolňují svaly na zádech a spolu s tím odplouvá i
mírná bolest hlavy.
(zápis z terénního deníku, 11. 11. 2016)
V této práci se zabývám novou spirituální praxí, která se u nás objevila počátkem
devadesátých let – Reiki. Mým cílem je ukázat čtenáři, jak Reiki v českém prostředí
vypadá a jak nauka samotná mění vnímání svých praktikantů.
Prvopočátky následujícího textu se datují několik let zpět, někam do období 20092010, tehdy ještě v nekonkrétní podobě roztříštěných myšlenek. V té době se Reiki poprvé
stává součástí mého života, ačkoliv nepřímo, a tím pomalu vzniká můj výzkumný zájem
o náboženské a spirituální myšlení.
Spirituální inspirační vlivy zůstaly dlouhou dobu v mé mysli upozaděny, během té
doby ale pevně zakořenily. Práce, kterou má čtenář před sebou, je výsledkem postupně
3

budovaného zájmu o nábožensky a spirituálně motivované změny v jednání. Na základě
etnografických dat, která jsem získala v období od října 2016 do prosince 2017, se
pokouším ukázat, jakou roli hraje Reiki v životech svých praktikujících.
V první části textu se blíže věnuji teoretickým a metodologickým východiskům. Tyto
dvě kapitoly postupně seznamují čtenáře s tím, jak jsem k výzkumu přistupovala. Ukazují
optiku, s jakou jsem nahlížela na prostředí Reiki, a věnují se také zvolené metodice.
Třetí kapitola vede čtenáře po cestě, kterou se nauka ubírala od doby svého vzniku
před téměř sto lety, a také vysvětluje, jak se z Japonska dostala až do českého prostředí.
Charakteristika učení je poměrně obtížná, ale jednoduše by se dalo říci, že se jedná
o systém technik, které jsou používány k léčení. Reiki svým praktikujícím také
zprostředkovává duchovní zážitky, které jsou velmi často racionálně obtížně uchopitelné –
komunikace s duchovními průvodci nebo hovory s anděly – a ačkoliv součástí nauky není
žádná doktrína, je možné v ní najít určité minoritní společné prvky. Ve čtvrté kapitole se
zabývám tím, jak svět Reiki praktikantů vypadá, co je pro něj typické a jak se nauka
projevuje a verbalizuje v lidské každodennosti.
Pátá kapitola se věnuje otázce, jak Reiki ovlivňuje vnímání těla. Ve svém léčivém
aspektu pracuje učení s životní energií nazývanou reiki a energetickými poli fyzických těl.
Léčí nejen nemoci a akutní bolesti, ale umí odstranit i příčiny negativních pocitů – je
využíváno jako relaxační technika odplavující stres. Díky své léčivé povaze bývá také
označováno jako typ alternativní medicíny. Jak je vidět v úvodním autobiografickém
úryvku, energie, která do těla vstupuje, s sebou přináší fyzické vjemy. Tělo a tělesnost jsou
tak v Reiki důležitým aspektem, který není možné pominout.
Když jsem začínala tuto práci psát, měla jsem v hlavě docela přesnou představu, jak
by měla vypadat a co by mělo být jejím obsahem. V průběhu výzkumu jsem se znovu
a znovu vracela k rozhovorům, které jsme spolu s informátory vytvářeli, a opakovaně jsem
zjišťovala, že má představa byla docela mylná. Lidé, se kterými jsem hovořila, a místa,
která jsem navštívila, rozdupaly veškeré moje předpoklady a myšlenkové konstrukce na
prach. Nejdříve jsem byla zaskočená, nakonec jsem za to ráda. Jen díky tomu mohly pak
na jejich místě vyrůst nové, takové, které skutečně odpovídaly světu, do kterého jsem
chtěla proniknout.

4

1

TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
V následující práci bych čtenářům ráda představila Reiki. Abych toho mohla dosáhnout,

pokusím se ho představit jako příběh, který je postupně budován od základů, přes překážky až
k závěrečnému vyvrcholení zápletky. Ještě než se pustíme do samotného výzkumu, je třeba si
dobře vydefinovat teoretická východiska, která v příběhu hrají nezanedbatelnou roli.
Domnívám se, že pro pochopení toho, co Reiki je a není, je třeba si nejdříve uvědomit,
co je pro nauku charakteristického, v jakých rovinách se svět praktikantů pohybuje. Můžeme
rozhodně mluvit o nějaké formě religiozity, léčitelský aspekt, který je nevyhnutelnou součástí
praxe zase nahrává spíše alternativní medicíně. Reiki má i určitý duchovní výkladový aspekt,
takže v úvahu připadá také kosmologie, výkladový rámec světa. Energie reiki má také dopad
na každodenní žitou zkušenost praktikantů, zhmotňuje se ve způsobu života. Praktikování
Reiki má poměrně důležitou ekonomickou stránku, pro řadu praktikujících se tak stává variací
výdělku. Všechny tyto roviny nám poskytují možnost, jak na zvolenou problematiku nahlížet
a já mám pocit, že pokud chci psát příběh Reiki, toto je pravděpodobně místo, kde bych měla
začít.
První část kapitoly zasazuje Reiki do perspektivy sociologické tradice výzkumu
religiozity v termínech náboženství a spirituality. Druhá podkapitola přibližuje čtenáři
antropologický pohled na vymezení nauky. Ve třetí se pokusím vysvětlit svůj postoj
k výpovědím informátorů a představím tak čtenáři optiku, ke které jsem dospěla a která
analyticky a také eticky formovala celý výzkum.

1.1 Reiki jako spirituální praxe
Spojení Reiki a spirituality je pravděpodobně na první pohled zřejmé. Principy a teorie
spojené s naukou pracují s jevy, které by se daly popsat jako nadpřirozené, a se stavy
změněného vědomí. Praktikanti hovoří o všudypřítomné proudící energii, aurách, samo-léčení
a duchovních průvodcích. Otázkou, kterou jsem se zabývala velice dlouho, ale je, jak Reiki co
nejlépe vymezit. Jak ho zasadit do současného sociologického a antropologického bádání
o spiritualitě tak, aby výsledek odpovídal realitě?
Sociologie při studiu často odlišuje tradiční formy religiozity na jedné straně a tzv.
spirituální systémy (srov. Davieová 2009; Hamplová 2013; Heelas, Woodhead 2005;
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Hervieu-Leger 2000; Lužný, Nešpor 2008; Nešpor 2004; Nešporová 2008) a daná dualita je
v sociálních vědách historicky zakotvená už od dob Émila Durkheima (Durkheim 2002).
Na základě tohoto rozdělení se ukotvení nauky v sociologické tradici zdá poměrně
obtížné. Přestože segmenty odráží historický vývoj výzkumů religiozity1, definice kategorií
tradičního náboženství a alternativní spirituality nevyhovují tomu, jak svět praktikantů Reiki
vypadá v praxi.
Náboženství, víra a spiritualita jsou pojmy, které mají v českém prostředí specifické
místo. Většina sociologů věří, že proces modernizace je spojen s procesem sekularizace
a české prostředí tomuto názoru odpovídá. „Česká populace patří v evropském a dokonce
i celosvětovém kontextu k nejvíce sekularizovaným“ (Lužný, Nešpor 2008: 195). Tento názor
není rozšířen pouze v našem prostředí, některé mezinárodní výzkumy dokonce uvádějí český
národ jako příklad úspěšné sekularizace (Nešpor 2004: 26-28). Na první pohled by se mohlo
zdát, že religiozita postupně mizí a nahrazuje ji pragmatismus, racionalismus, individualismus
a jiné ismy.
V kontextu sociologické perspektivy jsou to ale pouze tzv. tradiční náboženství, která
prochází procesem sekularizace a tento fakt je do jisté míry dán historickým vývojem na
našem území. Náboženské spory se zde objevovaly už v 15. století a nezájem o církevní
náboženství se plně projevil po první světové válce. V „posledním desetiletí dvacátého století
(se) ještě dále prohluboval“ (Hamplová 2008: 703). Na druhé straně je třeba si uvědomit, že
ačkoliv tradiční institucionalizované podoby náboženství své věřící ztrácí, nedá se
zjednodušeně říci, že víra ze společnosti zcela mizí. Na místo tradičního náboženství spíše
postupně přicházejí nové neinstitucionalizované, více eklektické formy víry (Davieová 2009:
13-39).

1

V minulosti byla většina výzkumů zabývajících se touto oblastí kvantitativní povahy a výsledky, které
z takových projektů přicházely, byly přirozeně obtížně interpretovatelné. V průběhu času, tedy sociologové
přicházejí s kvalitativním výzkumem, a to v podobě případové studie religiozity zasazené do České Lípy a
Mikulova. Výzkum byl prováděn v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR, který
probíhal mezi lety 2007 a 2008 a byl inspirován šetřením Lancasterské univerzity v Kendalu. Projekt také bývá
pracovně nazýván „Český Kendal“. Spolu s metodikou se přirozeně mění také cíl výzkumu. Od mapování
náboženství ve společnosti se náplní stává „hlubší poznání současné náboženské situace v České republice, nejen
církevní zbožnosti, ale i té, která jakoukoli autoritu odmítá a je omezena na úzké rodinné či přátelské kruhy, na
nejrůznější spirituální společenství nebo na „náboženský konzum“, jenž se projevuje třeba velkým zájmem o
duchovní a terapeutickou literaturu, různé formy osobního spirituálního rozvoje, léčitelství, případně magické a
okultní praktiky. Z tohoto hlediska je totiž třeba říci, že Češi jsou daleko méně ne-náboženští, než by se na první
pohled zdálo, přičemž jejich spirituální zájmy ovlivňují sociální jednání, spotřebu i celou řadu dalších oblastí“
(Lužný, Nešpor 2008: 9).
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Řečené nové podoby, které většina sociologů zařazuje do alternativní spirituality, se
v posledních desetiletích staly silným proudem, a získávají stále větší oblibu u nás
i v zahraničí. Tento fenomén je zajímavý hlavně v kontextu dnešní doby -

pro

post/moderního člověka je spíše charakteristický zájem o vědecká vysvětlení světa kolem nás
a toho, jak tento svět funguje. Různé formy spirituality, ať už institucionalizované nebo ne,
takovéto porozumění světa nabourávají. Formují specifickým způsobem pohled, kterým se
díváme na svět, a tím i na naši každodennost.
Drobné aspekty spirituality, zhmotněné v žité zkušenosti člověka jsou však jedním
z hlavních důvodů, proč koncept alternativní spirituality nepovažuji za dostatečný. Domnívám
se, že řečená kategorie je obsahově příliš heterogenní a podle mého dostatečně nereflektuje
variabilitu jednotlivých nábožensko-spirituálně-filosofických systémů. Dualita rozdělení
navíc evokuje představu jiných ideologií, než jsou naše zažité – věda a racionalita.
Akcentovaný protiklad ve vztahu racionality a spirituality odpovídá tomu, co Latour nazývá
asymetrickým západním myšlením (Latour 2003: 128-133). Upozorňuje na to, že věda
a spiritualita či magie jsou nástroji k vymezování hranic mezi námi a Druhými, jak je ve své
práci popisuje také například Said (Said 2006) nebo Loewenstein (Loewenstein 1995). Pokud
budeme dělit celý religiózní svět pouze do dvou kategorií, dostaneme pod označením
„alternativní spiritualita“ balíček, ve kterém se kromě velkých tradičních náboženství schová
vše od Reiki, přes Ajurvédu, čarodějnice, čínskou medicínu, novopohanství a šamany až
k věštcům, vykladačům karet a astrologům.
Učení Reiki, které zajímá mě, tvoří spolu s jemu podobnými naukami jen určitou část
z výše uvedeného. Dají se popsat spíše jako specifické filosoficko-spirituální systémy, které
často vytvářejí svá pravidla a podoby navázáním na mnohem starší světové tradice 2 –
například keltský druidismus, buddhismus nebo pohanství. Některé se z místa svého vzniku
rozšířily během pár desítek let do celého světa. Jejich existenci potvrzuje i Hamplová, když
tvrdí, že ačkoliv „česká populace neprojevuje příliš velký zájem o organizované církevní
náboženství vycházející z křesťanské tradice, přetrvává zde vysoká víra v existenci
nadpřirozených a magických jevů“ (Hamplová 2008: 721). Nejsem si úplně jista, do jaké míry
zde víra v nadpřirozené jevy přetrvává a do jaké se spíše nově vytváří, nelze si však
nevšimnout, že se objevují směry, u kterých je nadpřirozeno a magie samotnou podstatou.

2

Re-invence tradice je však pouze jedním (ne nutným) znakem těchto spirituálních praxí.
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Některé jsou více filosofiemi, jiné zahrnují i různé fyzické praktiky ve formě rituálů. Spousta
jich vychází nebo se nějak vztahuje k New Age. Zajímavým aspektem je také jejich souvislost
se sférou zdraví a osobním vývojem (srov. Nešporová 2008).
Co se tedy týká sociologického výzkumu religiozity, shledávám oba rámce, které mi
sociologická perspektiva nabízí, nevyhovujícími. Ve své práci nepovažuji Reiki za
náboženství, protože nesplňuje požadavky definující tuto kategorii a ani sami praktikanti ho
takto nechápou. V Reiki není doktrína ani žádný institucionalizovaný aparát, který by
dozoroval, vedl či spojoval praktikanty po celém světě. Jedná se spíše o nauku, která se
vyskytuje po světě ve velkém množství mnohdy i zásadních modifikací.3
Na druhou stranu – zasadit nauku do rámce alternativní spirituality se mi však také zdá
příliš zjednodušené. Reiki není pouze spirituálním systémem. Spirituální aspekt v nauce
dozajista je, Reiki nabízí alternativní výklad toho, jak funguje svět, jak funguje tělo, jak
fungují energie, ale na všechny řečené duchovní aspekty navazuje určitá fyzická léčivá praxe
v podobě práce s klienty a pacienty. Ačkoliv jsem se původně domnívala, že se jedná
o určitou duchovní cestu či systém výkladu světa, postupem času jsem zjistila, že to je spíše
naopak. První setkání s Reiki bývá v praxi. Praxe je tím, co je prezentováno navenek
ostatním, bez ohledu na to, zda jsou zasvěcení nebo ne, a většina praktikantů k Reiki přichází
právě skrze ni. Pokud bych tedy měla Reiki nějak ukotvit, uchýlila bych se k označení
spirituální praxe, které mi v daném kontextu dává největší smysl.

1.2 Reiki jako systém léčení
V sociologické teorii se Reiki příliš vymezit nepodařilo, ale přesuneme-li se dále
k antropologii, mohli bychom mít již větší štěstí, protože antropologie náboženství je
etablovanou samostatnou disciplínou. Náboženství, spiritualita a víra jsou pevnou součástí
společnosti a zásadním způsobem ovlivňují lidské jednání. Proto se v antropologii můžeme
setkat se studiemi náboženství jako součástí studia společnosti už ve starých monografiích
(srov. Evans-Pritchard 1965, 1976; Frazer 2012; Lévi-Strauss 1996).
Antropologická tradice věnuje výzkumu religiozity značnou pozornost, přesto jsem od
počátku měla potíže s nalezením relevantní literatury k výzkumu, který jsem plánovala.
Antropologické zdroje jsou velmi bohaté, ať už se jedná o české prostředí (srov. Konopásek

3
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2010; Spalová 2013; Wolfová 2016) nebo zahraniční (srov. Beeler 2015; Evans-Pritchard
1965, 1976; Favret-Saada 1980; Luhrman 1987). Když jsem definovala zájem svého
výzkumu a hledala jsem vhodnou podkladovou literaturu, se kterou bych mohla pracovat,
samotné Reiki se ve výzkumech neobjevovalo. Čerpala jsem inspiraci z více zdrojů, ale jako
výchozí pramen jsem nakonec zvolila disertační práci Dori Beeler An Ethnografic account of
Reiki Practice in Britain (Beeler 2015). Beeler se v textu věnuje tomu, co Reiki znamená
v životech praktikujících a nahlíží na Reiki z několika perspektiv – jako na tradici, spiritualitu
i způsob života, což částečně korespondovalo také s mým záměrem. Beeler navíc, podobně
jako já, také patří mezi zasvěcené druhého stupně a spojuje tak pozici výzkumníka a insidera
v daném terénu.
Po počátečním zaujetí jsem však znovu narazila na to, že nechci zkoumat pouze
spirituální rovinu nauky. Čím déle jsem se pohybovala v terénu, tím silněji jsem uvažovala
o posazení zájmu do roviny léčitelské praxe, která je pro Reiki charakteristická. Při studiu
materiálů jsem opakovaně narážela na zařazení Reiki mezi systémy, které se používají
k léčení a sama jsem byla často svědkem interakcí mezi praktikanty navzájem či mezi
praktikanty a jejich klienty.
Pustila jsem se proto postupně znovu do hledání a tentokrát jsem svůj zájem směřovala
spíše do oblasti antropologie těla. Hojně jsem se inspirovala texty Nancy Scheper-Hughes
(Scheper-Hughes 1992), Anemarie Mol (Mol, Law 2003) a Thomase Csordase (Csordas
1990, 1993, 1997, 2002), které přivedly moje uvažování do roviny medicínské antropologie.
Obzvlášť mě zaujal Csordas, který ve své práci propojuje medicínskou antropologii
a spirituální rovinu nauky při výzkumu u charismatických křesťanů (Csordas 1997).
V propojení přímo s Reiki naukou jsem také narazila na článek Reiki embodied (Beeler 2013),
ve kterém se Beeler věnuje blíže kombinaci spirituální a tělesné stránky, a popisuje, jak je
skrze Reiki zažíváno léčení, tedy jak spirituální aspekt Reiki působí na tělo fyzickými vjemy.
Beeler v tomto textu vnáší do světa Reiki praktikantů fenomenologické paradigma
embodimentu a její poznatky z terénu do jisté míry korespondovaly s mými.
V té době se těžiště mého výzkumu významně posunulo a článek Reiki embodied
zásadně formoval můj další postup ve výzkumu. Řazení Reiki do kategorie alternativní
medicíny mi tak poskytlo prostor odpoutat se od nevyhovujících sociologických kategorií
a více se zaměřit na antropologii medicíny a antropologii těla. Reiki jsem tak mohla zkoumat
nejen jako spirituální nauku, ale jako určitý typ alternativní medicíny, při kterém dochází
k přenosu energie skrze tělo praktikujících do těla klienta.
9

Přístupy, kterými bychom mohli v rámci antropologie nahlížet na Reiki, jsou různé.
Každý umožňuje něco – zkoumat spirituální rovinu, zaměřit se na tělo, chápat celý fenomén
jako životní styl nebo brát učení jako formu alternativní medicíny. K tomu, aby se dala nauka
definovat pouze jedním z nich, jsou všechny definice nekompletní. Rozhodla jsem se částečně
je zkombinovat a posunout těžiště práce do oblasti antropologie těla a embodimentu, protože
právě důraz na tělo se v terénu objevoval nejvíce. Léčení je také akt, který člověk-laik zažívá
při prvním kontaktu s naukou, to na čem je nejlépe ukázáno, jak Reiki funguje, a také způsob,
jak se nauka nejčastěji šíří. Tělo je rovinou, ve které se nejlépe propojuje medicínský
a spirituální aspekt nauky jako takové.
Pobytem v terénu jsem získala různé příběhy. Setkala jsem se s člověkem, který se
k Reiki dostal přes výkladový rámec, stejně tak jsem ovšem potkala praktikanta, kterého
k nauce přivedly bolesti těla. Rámec učení na první pohled vypadá jako nastaven přesně pro
tyto případy, spojuje spoustu dalších věcí, nabývá různých podob a nese s sebou velké
množství modifikací jednotlivých aspektů učení.
Různorodost je nejen v obsahu ale i v užití. Reiki nemá jen spirituální stránku, není to
jen alternativní medicína, není to pouze výkladový rámec. Zároveň ale je určitou spirituální
praxí, je jednou z mnoha léčebných praktik, je jednou z psycho-stimulačních praktik, funguje
i jako výkladový rámec pro tělo, kosmos, svět nebo ontologii a také je do jisté míry životním
stylem.

1.3 Ontologický status nadpřirozených jevů
Než se pustím do metodologie a samotné analýzy, zbývá ještě definovat jednu důležitou
věc – optiku, kterou budu nahlížet na rozhovory s mými informátory. Ve výzkumu
alternativní spirituality dříve či později každý antropolog narazí na otázku, jak podávat
informace, které v terénu dostává. Ve chvíli, kdy do rozhovorů volně vstupují duchovní
průvodci, andělé, démoni a jiní non-humánní aktéři, se stává otázka povahy výpovědí
poměrně palčivou.
Existuje řada antropologických přístupů využitelných k uchopení ontologického statusu
nadpřirozených jevů. Tyto přístupy pak definují, jak budou výpovědi analyzovány,
interpretovány a předkládány čtenáři. Nadpřirozeno se zhmotňuje v každém provedeném
rozhovoru a já jako výzkumník mám několik možností, jak k němu přistoupit. Mohu na
zkušenosti svých informátorů nahlížet jako na sociální konstrukty, mohu úplně pominout
10

aspekt nadpřirozena, se kterým jsem se ve výpovědích setkala, a vysvětlovat všechny
souvislosti z nadřazené racionální pozice. Možností je pro mě také absolutní a nekritické
přijetí všeho, co mi mí informátoři naservírují. Všechny popsané přístupy mají však svá
úskalí.
Zvolit si jeden z přístupů předem a aplikovat ho na výzkum se ukázalo jako velice
problematické. Je třeba si od počátku uvědomit jednu důležitou věc – práce s praktikanty
Reiki převedená do sociálně-vědního výzkumu s sebou nevyhnutelně přinese neočekávané
situace. Otevřeně se přiznávám, že jsem toto zpočátku neuvážila a konfrontace ideové roviny
výzkumu s realitou byla v prvních okamžicích ohromující.
Pracovala jsem s několika základními premisami ohledně povahy možných výpovědí
svých informátorů. Vycházela jsem povětšinou z antropologických výzkumných studií
zabývajících se různými náboženstvími a spirituálními praxemi (srov. Favret-Saada 1980;
Konopásek 2010; Luhrman 1987; Spalová 2013; Wolfová 2016) a předem jsem si určila
některé přístupy, které by mohly být aplikovatelné na mé téma – metodologický ateismus,
sociální redukcionismus, reprezentativismus a nekritické přijetí výpovědí.
Základní premisa, se kterou jsem pracovala, byla poměrně jednoznačná. Jestliže se chci
zaměřit na to, jak funguje spirituální praxe, jak žijí její praktikanti, jaký dopad má tato praxe
na jejich životy, každodennost, vnímání a jednání, není mým záměrem určovat reálnost či
nereálnost spirituálních jevů. Nechystám se vydávat soudy o povaze nadpřirozených bytostí,
potvrzovat či vyvracet existenci duchovních průvodců ani hodnotit racionalitu spirituální
praxe. Mým cílem je v přední řadě to, abych dokázala uchopit výpovědi a další materiály
způsobem, který mi umožní poznat lépe mé informátory, jejich motivace a způsoby
zjednávání skutečnosti.
I proto musím hned zkraje zamítnout dva z uvedených přístupů - sociální
redukcionismus i reprezentativismus. Ačkoliv se jedná o etablované názorové směry,
z důvodů, které jsem výše uvedla, jsou v mém výzkumu nevyužitelné. Definují spirituální jev
jako důsledek lidského jednání a náboženství a význam spirituality se u nich z analýzy
vytrácí. Ve výzkumu zaměřeném na spirituální nauku a její dopady na vnímání těla by tak
podle mého oba řečené přístupy znemožnily jakoukoliv smysluplnou interpretaci získaných
dat.
Na druhé straně pomyslné „houpačky“ se nachází nekritické přijetí výpovědí
informátorů. Tento přístup by mi umožnil brát informace, které dostávám, tak, jak jsou,
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a předávat je dále v nezměněné podobě. Pravděpodobně by mi to ušetřilo spoustu úsilí, zvlášť
po tom, co se v terénu nějakou dobu pohybuji, a na to, že duchovní průvodci různě vstupují
do mých diskuzí s informátory, si pomalu začínám zvykat. I tento přístup je však pro mě
v podstatě nevhodný - tam, kde spiritualita v redukcionismu a reprezentativismu mizí a andělé
neexistují, nekritický přístup nepochybuje o jejich existenci. Je tedy v rozporu s mým
původním záměrem nevydávat soud o povaze ontologických statusů nadpřirozených jevů.
Mírně stranou od řečených extrémů stojí metodologický ateismus (Berger 1967: 100).
Toto teoretické východisko je pro výzkum náboženství a spirituality velmi vděčné,
koneckonců je to právě metodologický ateismus, který umožnil sociologům a antropologům
nějak vhodně uchopit témata diskutovaná do té doby pouze v oblasti teologie. Přístup spočívá
v jakémsi „uzávorkování“ ontologického statusu z předmětu studia. Berger sám k tomu říká:
„Samozřejmě, že v rámci systému vědeckého teoretizování není možné jakkoli potvrzovat - ať
už kladně či záporně - konečný ontologický status této údajné skutečnosti. V rámci tohoto
systému se lze zabývat pouze náboženskými projekcemi jako takovými, jakožto produkty
lidského vědomí, a je nutné nekompromisně vyzávorkovat otázku, zda tyto projekce mohou či
nemohou

být také něčím

jiným

než

projekcemi

(nebo,

přesněji

řečeno,

zda

mohou poukazovat k něčemu jinému než k lidskému světu, v němž se prokazatelně rodí).
Jinými slovy, každé zkoumání náboženských otázek, které se omezuje pouze na to, co je
empiricky dosažitelné, se musí nutně zakládat na "metodologickém ateismu"“(Berger in
Paleček 2010: odst.6). Zájem antropologa by se podle Bergera měl soustředit na sociální jevy
a spirituálním se úplně vyhnout.
Přestože díky absolutnímu uzávorkování nadpřirozena umožňuje metodologický
ateismus výzkumníkovi nevydávat soudy o povaze ontologického statusu, ani tuto
perspektivu nepovažuji za příliš vhodnou. Přistupovala-li bych takto k výpovědím, existuje
podle mého určité nebezpečí, že by mi mohly utéct jemné nuance v narativech. Domnívám se,
že věří-li mí informátoři v duchovní průvodce a hovoří-li s nimi, určitým způsobem to mění
jejich chování. Spirituální stránka nauky tak působí na jednání aktérů a specificky ho formuje.
Stejně tak věří-li praktikant, že tělo má více dimenzí a léčí-li své pacienty s tímto
předpokladem, mění to jeho vnímání těla jako takového. Tyto změny potřebuji ve svém
výzkumu postihnout, aniž bych se musela vyjadřovat k podstatě entit, o kterých hovořím.
Proto ani metodologický ateismus nepovažuji za použitelnou perspektivu.
Přístup, kterým ve výsledku na výpovědi svých informátorů nahlížím, popisují ve své
práci V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima Konopásek a Paleček a nazývají jej
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„věřícným“. Tato metodologická perspektiva mi podobně jako metodologický ateismus
umožňuje vyhnout se vydání jakýchkoliv soudů ohledně existence či neexistence
nadpřirozených jevů – principem věřícného přístupu je premisa, že by to mohlo tak být
(Konopásek, Paleček 2006: 71-73). Oproti metodologickému ateismu, který vše ne-lidské, nepozemské

nezhrnuje do analýzy, věřícný přístup to připouští jako principielně možné.

Zároveň tak přistupuje k výpovědi informátora jako k pravdivé a nenutí výzkumníka ji
zpochybňovat. Smazává tím hranici mezi nadřazeným vědcem a zkoumaným druhým.
Na tomto místě se však musím znovu vrátit kus zpět – znovu bych ráda čtenáři
připomněla, že jsem se otázkou zvoleného přístupu zabývala ještě před vstupem do terénu
a mým záměrem, který se nakonec ukázal jako neuvážený, bylo přistupovat ke všem
výpovědím informátorů stejně. Při nejlepší vůli to však nebylo možné. Zatímco někteří mí
informátoři hovořili o věcech, tématech a entitách, které mi byly do určité míry známé
a osobně jsem je dokázala považovat za uvěřitelné, jiní mi prostřednictvím svých narativů
otevírali úplně jiné světy a reality, které pro mé racionální já představovaly velkou výzvu.
Výsledný věřícný přístup není tedy úplně racionálně jednoznačně zvolenou perspektivou,
jedná se spíše o proces zakoušení nových skutečností, vedoucí k něčemu, co podle mého
věřícnému přístupu odpovídá.
Povaha terénu, ve kterém jsem se pohybovala, spolu s tématy, která jsme v rozhovorech
otevírali, vedly k tomu, že můj postoj k výpovědím informátorů se místo předem určeného
a neměnného vytvářel postupně. Pojem „věřícný přístup“ získal tak v mém pojetí trochu jiný
rozměr. Je třeba o něm v kontextu této práce uvažovat spíše jako o výsledku neustálé
konfrontace naučených postojů, hodnotových systémů, kosmologie světa a žité zkušenosti mé
a lidí, které jsem v terénu potkávala.
Pro mě osobně má přístup ještě další výhodu, která s výše uvedenými souvisí. Při
vstupu do terénu jsem se dlouho potýkala s problémem důvěry ze strany mých informátorů
a také klientů a pacientů, se kterými jsem se setkávala. O potížích a vývoji přístupu
k výpovědím budu mluvit později v kapitole o metodologických východiscích, ale dovolím si
zde jedno drobné vysvětlení. Problémem se ukázala být nauka Reiki, respektive samotná její
spirituální povaha. Potenciální informátoři se mnou odmítali hovořit, protože měli pocit, že
z nich v analýze udělám šarlatány. Věřícná perspektiva, a tedy otevřená možnost existence
nadpřirozena, je pro mě eticky více než přijatelná a věřím, že mí informátoři na to nahlížejí
stejně.
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2

METODOLOGIE VÝZKUMU

Pro výzkum jsem se rozhodla využít kvalitativních metod, které mi umožnily zaměřit se na
danou problematiku z mikro-perspektivního úhlu pohledu. Výzkum Reiki jako spirituální
praxe trval s přestávkami přibližně rok a kousek a kombinoval v sobě několik různých
etnografických metod, jejichž cílem bylo ukázat, jak praktikanti Reiki žijí ve své
každodennosti a jak je tato každodennost ovlivněna učením Reiki.
První kapitola metodologické části formuje hlavní výzkumné otázky a zdůvodňuje je.
Druhá se pak blíže věnuje terénu a zvolené metodě. Také seznamuje čtenáře se zdroji dat
a ukazuje tak, na jakých podkladech bude postavena následná analýza. Poslední částí
metodologické kapitoly je pak reflexe pozice výzkumníka, ve které jsou diskutovány základní
etické principy a také výhody a nevýhody pozice insidera. Poslední část je zároveň textem,
který nabízí čtenáři možnost nahlédnout „pod pokličku“ a mně vyrovnat se s následky, které
si s sebou z výzkumu nesu dál.

2.1 Výzkumné otázky
Prvotním cílem projektu byla tematizace učení Reiki v (post)moderní společnosti.
Problém nespecifikovaného cíle se však ukázal záhy, při počátečním vstupu do terénu se mé
výzkumné otázky měnily téměř každým dnem. Sebrané rozhovory byly velmi bohaté na různá
témata a jejich velké množství znesnadňovalo výběr těch relevantních.
Po téměř půl roce výzkumu jsem stále neměla jasnou představu, jak celé téma uchopit
a co bude výstupem. V průběhu času, jak jsem hovořila s mistry i jejich klienty, jsem se také
několikrát dostala do slepých míst a chtěla celý projekt ukončit. Nakonec jsem se musela
zastavit, poodstoupit a podívat se na celý koncept znovu.
Tehdy jsem si uvědomila, že přemíra témat v terénu není problém, ale naopak spíše
výhoda. Některé vedlejší náměty se daly využít jako propojení větších témat do jednoho
celku, jiné dobře doplňovaly celkový obraz o světě praktikantů Reiki. Místo vymýšlení
dalších a dalších otázek jsem se tedy jednoduše vrátila na začátek.
Přestože se s rostoucí informovaností postupně měnila optika, jakou jsem na
zkoumanou problematiku nahlížela, původní cíl zůstával. Snaha ukázat čtenářům svět
praktikantů Reiki – to jsou výstupy, ke kterým jsem chtěla dojít. Od toho se tedy odvíjí
i výzkumné otázky.
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1. Jakých podob Reiki nabývá v životech mých informátorů?
První otázka se soustředí na jednotlivé podoby Reiki. Zaměřuje se na to, jakým
způsobem je Reiki tematizováno a verbalizováno. Dalším smyslem otázky je také ukázat, jak
Reiki ovlivňuje životy svých praktikantů.
2. Jak Reiki ovlivňuje vnímání těla?
Reiki v posledních třiceti letech zažívá velký boom a jedním z důvodů je také jeho
spojení s tzv. léčivými systémy4 (healing systems). Smyslem této otázky je prozkoumat
spojení mezi učením Reiki a vnímáním těla.

2.2 Terén a metoda
„Veřejnost na nás kouká jako na šarlatány a bůhvíjaké podivíny. Někteří si i myslí, že
tady čarujeme. A zkuste lidem vyprávět o čakrách.“ (Praktikantka Reiki, 1. stupeň)
Přes určité znalosti, které jsem předem díky vlastní zkušenosti s uměním Reiki měla,
jsem do terénu vstupovala poměrně naslepo. Při výběru metody jsem uvažovala nad
biografickými rozhovory, polostrukturovanými rozhovory, studiem literatury a dalšími, až
jsem nakonec došla do bodu, kdy mi bylo jasné, že nemohu jinak, než metody zkombinovat.
Etnografie byla celou dobu latentně přítomná v mé hlavě a v tomto momentě se
vynořila do popředí. Provedené biografické rozhovory s informátory jsem začala doplňovat
o polo-strukturované rozhovory s jejich klienty / pacienty, zúčastněným pozorováním
a studiem související ne-sociologické literatury. To všechno mi dovolilo komplexnější
pochopení zkoumané problematiky a autobiografické zážitky toto pochopení vhodně doplnily.
Etnografický přístup je také patrný ve způsobu, jakým je práce vystavěná a jakým jsou
interpretována sebraná data. Následující text netvoří dvě oddělené kapitoly – teorie a analýza.
Teoretické ukotvení se prolíná celou prací, stejně jako analýza a interpretace sebraných dat.
Ve své práci chápu etnografii tak, jak ji popisuje Tereza Stöckelová a Yasar Abu Gosh.
„Etnografování je kreativní proces, ve kterém se prolíná vytváření dat, teoretizace, reflexivita,
různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy v terénu i epistémické komunitě“ (Stöckelová,
Abu Ghosh, 2013: 7).

4

Mezi léčivé systémy se řadí všechny spirituální praxe, jejichž cílem je zlepšit zdraví klienta či pacienta.
Typicky se jedná o čínskou medicínu, akupunkturu, akupresuru, aromaterapii a podobně.
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Svět praktikantů Reiki není v českém prostředí v žádném případě celistvým terénem.
Praktikanti Reiki netvoří ucelenou sociální skupinu a už vůbec nejsou geograficky situovaní
v jednom místě. Ona „etnografická trilogie“ – jedno místo, jeden čas, jeden výzkumník (ibid)
– je tedy nesplnitelnou podmínkou. Mí informátoři se liší lokalitou, ve které působí,
a s postupem času se také ukázalo, že podoba samotné spirituální praxe, přestože se podle
jména jedná o jedno učení, je velice rozdílná.
Možným způsobem, jak se vyrovnat s pojetím místa výzkumu, pro mě byl přechod na
multi-sited terénní výzkum. S touto modifikací přichází George E. Marcus v polovině
devadesátých let, když říká, že etnografie se přesouvá od jednoduché (single) lokality
k mnohostranné (multiple-sites) (Marcus, 1995: 95). Tento přechod znamená určitou
redefinici prostoru či konceptuální rekonfiguraci místa zkoumání (Stöckelová, Abu Ghosh,
2013: 15-16).
Zvolený přístup – multi-sited etnografie – mi ve výzkumu umožňuje nejen zůstat pevně
ukotvená v etnografickém přístupu, který je zásadní pro mou interpretaci dat a koneckonců
i celý koncept práce, ale také se zároveň věnovat terénu, který je spojen jen v teoretické
rovině a v praxi naopak působí velmi roztříštěně. Díky posunu k multi-sited terénnímu
výzkumu tak mohu na Reiki nahlížet jako na specifický fenomén.
Potíže však mohou nastat dříve, než se může zdát - sehnat informátory byl neočekávaný
problém. Neprozřetelně, ale zároveň nevyhnutelně jsem při kontaktování uváděla svojí
akademickou příslušnost a odkazovala se na svou alma mater, což se také ukázalo jako slabé
místo. Ačkoliv můj zájem o Reiki byl hodnocen často pozitivně, akademické pozadí a účel
práce se ukázal jako mrtvý bod, přes který prošli jen ti nejodvážnější. Důvodů bylo hned
několik. Nejdůležitějším problémem, se kterým jsem se setkávala, byla otevřená nedůvěra
vůči záměru výzkumu.
Boom, který s sebou přinesl přelom tisíciletí, neovlivnil pouze šíření filosofickospirituálních směrů, ale také je posunul do oblasti zájmu společenských věd. Zkoumání
fenoménu spirituálních praktik se začalo dostávat prostoru a spolu s tím začaly přicházet
prosby o vyjádření od různých subjektů – od akademických pracovníků, přes studenty až
k novinářům. Většina mnou oslovených mistrů se již někdy setkala s někým, kdo chtěl
porozumět jejich spirituální praxi. S výsledky však většinou nebyli spokojeni.
Pan Oranžový, jeden z mých hlavních informátorů, shrnuje s nadhledem a velmi
přehledně neochotu, se kterou jsem se potkávala: „Ono to je tím, že tady je určitá nedůvěra,
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protože pokud Vás někdo kontaktuje z akademického nebo i lékařského prostředí, tak z nás
někdy rádi dělají šašky. A někteří jsou, ale když se podíváte do médií, tak je to jako by si
vybírali ty exemplární příklady těch varietních umělců a to vydávali za ten celek a předkládali
to obyvatelstvu - to je to Reiki – tenhle blbeček, co tady mluví“.
Ztížený vstup do terénu se však nakonec ukázal jako výhoda, informátoři, kteří se
rozhodli se se mnou setkat, byli opravdu ochotní spolupracovat. Ochota znamenala velké plus,
Mistři Reiki nemívají moc času a mohli se mi věnovat většinou pouze v pauze mezi lekcemi
či setkáními s klienty. Vytvořené biografie jsou různě dlouhé, některé trvají hodinu, některé
tři. S navazujícími „doplňovacími“ rozhovory jsme se do pauz časově nevešli - řada návštěv
tak probíhala nadvakrát.

2.3 Zdroje dat
Pohled, poslech, dotek, záznam, to vše může být – pokud je prováděno s péčí a citlivostí
– aktem bratrství a sesterství, aktem solidarity (Scheper-Hughes 1992: 28).
Výzkum, který je podkladem pro tuto práci, probíhal čtrnáct měsíců – od října 2016 do
prosince 2017. Hlavním zdrojem dat jsou výpovědi informátorů – a to jednak informátorů
z řad Mistrů Reiki, jednak také z řad klientů, kteří Reiki sami používají nebo se jím nechávají
léčit. Tyto výpovědi jsou pak doplněny o zápisky z terénního deníku popisující mou účast na
dvou skupinových seancích a pro hlubší porozumění tématu také o ne-sociologickou
esotericky zaměřenou literaturou, která pracuje přímo s pojmoslovím, které Reiki používá.
V následné analýze jsou také použity autobiografické zážitky.
Mými hlavními informátory jsou mistři Reiki. Jedná se o osm různých mistrů z různých
lokalit oslovených buď na základě předchozího doporučení (metoda výběru sněhovou koulí),
nebo náhodně. Tyto osoby pracují s učením na každodenní bázi, fungují jako učitelé i léčitelé
a často je šíření Reiki a léčení jejich hlavní náplní práce.
Jedná se o čtyři ženy – paní Bílou, paní Žlutou, paní Červenou a paní Černou, a čtyři
muže – Pana Oranžového, pana Modrého, pana Zeleného a pana Hnědého. Základní paletu
barev jsem pro jména zvolila záměrně, abych se vyhnula jakýmkoliv pojmenováním, která by
mohla mít pejorativní nádech.
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Všech osm mistrů má svou vlastní praxi, ve které s uměním Reiki nějakým způsobem
pracují. Praktikují ho obvykle 10-20 let. Konkrétní podobě praxe a bližšímu představení
informátoru se budu věnovat v analytické části.
S hlavními informátory jsem prováděla hloubkové biografické rozhovory se záměrem
porozumět jejich osobnímu a spirituálnímu pozadí. Tyto biografie byly následně doladěny
polostrukturovanými rozhovory, které doplňovaly zajímavá témata, která se v biografiích
otevřela. Téměř vždy rozpravy probíhaly na „území mistra“ – tedy v místě jeho praxe, tam,
kde je Reiki praktikováno a předáváno dál. Pokud to bylo možné, a dostala jsem svolení,
doplnila jsem rozhovor o obrazové záznamy prostředí.
Mým cílem bylo zjistit, kdo mí informátoři jsou a jaké je jejich spirituální zázemí a vliv
Reiki na každodennost. Zajímal mě jejich osobní život – současný i minulý v dobách před
Reiki. Všímala jsem si také toho, jak zasazují a zvýznamňují Reiki ve svém životním příběhu
a jakou verbalizaci používají. V neposlední řadě jsem se také soustředila na akt léčení, na to,
jak probíhá, co při tom cítí mí informátoři a jak si to vykládají.
Pokud jsem chtěla svým informátorům porozumět a tvořit kvalitní etnografická data,
nemohla jsem zůstat pouze u biografií a polostrukturovaných rozhovorů s Mistry. Pole
praktikantů učení Reiki je mnohem větší, skládá se nejen z Mistrů, ale také z těch, kteří se
stávají jejich klienty, pacienty, učni. Výpovědi Mistrů, přestože jsou hlavními informátory,
tak samy o sobě neukazují odraz reálné podoby světa Reiki. Pro nastolení jakési rovnováhy
a také pro získání komplexnějšího povědomí o obrazu světa Reiki jsem se tedy obrátila také
na

klienty,

praktikanty

nižších

stupňů

a

pacienty.

Nejednalo

se

často

přímo

o polostrukturované rozhovory, většinou šlo spíše o rozpravy na nějaké téma. Jejich vyjádření
/ výpovědi mi dobře dokreslovaly obrázek, který jsem si udělala, a přidávaly rozměr některým
aspektům výpovědí ostatních.
Od začátku jsem plánovala do metod zahrnout také zúčastněné pozorování (s různou
mírou participace). Setkání, kurzy a seance jsou neveřejné, a abych se na ně dostala, musela
jsem být jejich součástí. Jedna měla charakter spíše meditační a čistící, v jejím rámci se její
účastníci (tedy i já) soustředili na propojení s energií a navození klidu. Na druhé se Mistr
zaměřoval na léčení dlouhodobého problému s nedůvěrou. Třetí byla výkladová, jednalo se
o malou skupinu tří lidí, kteří procházeli zasvěcováním do prvního stupně. V tomto případě
jsem zůstávala pouze pozorovatelem (a na zasvěcovací rituál jsem spolu s těmi, kdo nebyli
zasvěcováni, opustila místnost).
18

Nemůžeme se věnovat spirituální praxi Reiki, pokud se dobře neorientujeme
v základních

pojmech

a

neznáme

rámec,

který

Reiki

vymezuje.

K rozhovorům

a zúčastněnému pozorování jsem tak přidala také studium doplňkové nesociologické
literatury, kterou lze v knihkupectvích a knihovnách nalézt v oddělení s vágním a obecným
názvem - esoterická literatura. I v tomto odvětví bylo potřeba pečlivě vybírat, které publikace
jsou relevantní. Nakonec jsem si v této otázce nechala poradit od svých informátorů - některé
z užitých publikací tak fungují přímo jako výukové materiály pro ty, kdo se o učení zajímají.
Součástí analýzy jsou také autobiografické pasáže vyňaté z terénních deníků.
Autobiografické prvky pokládám i přes nesnadnou pozici nestranného výzkumníka a zároveň
insidera za jednu z největších předností analýzy. Ptáme-li se na to, jak Reiki (či reiki?)
ovlivňuje vnímání těla a fenomenologicky převráceno také – jak vnímání těla zjednává Reiki,
je zapojení výzkumníka do fenoménu, který zkoumá, přínosem.

2.4 Hranice uvěřitelného: reflexe pozice výzkumníka
Jak bylo řečeno výše, poprvé jsem se se světem Reiki setkala v mé rané dospělosti.
Setkání ve mně zanechalo intenzivní dojem a tehdy se pomalu začal budovat nejen můj zájem
o Reiki učení, ale také zájem o svět filosofie a spirituálních systémů.
Prvotním impulzem byla blízká zkušenost se změnou psychiky/povahy člověka, který se
Reiki začal zabývat, a to vše v neskutečně krátkém čase. Už tehdy mi někde hluboko v mysli
hlodala otázka – jak je to možné? Přirozená zvědavost a snaha logicky a racionálně vysvětlit
něco, v čem logika a racionalita na první pohled není, velice zásadně formovaly můj pozdější
vývoj.
Spiritualita, potažmo náboženství, je tématem, které je v mém životě latentně přítomno
od zhruba jedenácti let, kdy jsem se seznámila s prvními katolíky. Ačkoliv má vlastní rodina
nepatří mezi věřící, vždycky mě podporovala v bádání a zkoumání a především podporovala
toleranci vůči druhým / jiným. V kombinaci s dlouhými debatami s přáteli a nezanedbatelným
množství literatury mi to vše dohromady, domnívám se, poskytlo určitý nadhled a také
svobodu, která vedla k mé volbě – při studiu antropologie jsem se rozhodla zaměřit na
antropologii náboženství.
S prvotními myšlenkami na výzkum zabývající se učením Reiki jsem si začala pohrávat
zhruba před čtyřmi lety, když jsem vybírala téma pro svou bakalářskou práci. Zamítla jsem
tehdy tuto ideu s tím, že pro potřeby absolventské práce je téma příliš rozsáhlé. Tehdy jsem
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neměla ani tušení, že tento výzkum nakonec o pár let později přece jen udělám, ačkoliv
v modifikované formě.
Když jsem se připravovala na vstup do terénu, zvažovala jsem, jestli mám nebo nemám
předem nastudovat literaturu, která se s Reiki pojí. Jestli mám či nemám vytvořit informované
souhlasy pro své informátory. Jaká metoda sběru by byla nejvhodnější vzhledem k danému
tématu. Co jsem nezvažovala, ale automaticky předpokládala, byla má vlastní pozice ve
výzkumu.
Věděla jsem, že moje osoba bude nějakým způsobem interagovat s mými informátory
a v reflexi se pak budu vyjadřovat k tomu, že jsem žena, mladá, akademik a podobně. Nic
z toho při samotné interakci nehrálo nijak zásadní roli. Co ji ale hrálo, byla znalost rámce, ke
kterému se praktikanti Reiki vztahují.
Do terénu jsem vstoupila jako antropolog – výzkumník. Tato pozice ve mně evokovala
určitý odstup a nadhled, se kterým bych měla přistupovat ke svým informátorům, abych
eliminovala jakékoliv možné ovlivnění sbíraných dat. Velice záhy jsem si však uvědomila, že
s takovým postojem se nikdy nic nedozvím.
Mistři Reiki jsou povětšinou silné osobnosti, v podstatě podnikatelé, jejichž náplní
práce je vystupovat před lidmi, mluvit s nimi, učit je nebo je léčit. Antropolog výzkumník
dostával odpovědi na své otázky, ale bylo snadno detekovatelné, že spíše než pravé myšlenky
je mi sdělován naučený narativ, který slouží jako napůl náborová prezentace pro laika. Když
jsem se snažila doptat na některé podrobnosti, narazila jsem na vysokou zeď a nedokázala
jsem ji obejít. Ve výsledku informační bohatost rozhovoru odpovídala standardní webové
stránce o Reiki. Musela jsem tedy svou pozici přehodnotit.
Nejjednodušším řešením bylo sklouznout na opačný konec spektra. Rituálem Reiki
zasvěcení jsem prošla před několika lety a dokonce jsem absolvovala i druhý stupeň, dlouho
jsem ale učení aktivně nepoužívala. Z toho důvodu jsem také nejprve předpokládala, že bude
lepší udržovat si odstup. Na druhou stranu mi to však poskytovalo základní znalosti, které mi
umožnily odkrýt plochost první výpovědi.
Pozice insidera ve výzkumu může působit jako výhoda, ale také jako nevýhoda. Je třeba
počítat s tím, že má přímý dopad na to, jaká data mohu jako insider sbírat. Nevýhodou této
pozice je z mého hlediska především specifické vystupování Mistrů vůči praktikantům, kteří
jsou zasvěceni do nižšího stupně. Zapadat do rámce, ve kterém je Reiki ustavováno, znamená
být součástí pole praktikantů. Toto pole má logicky určitá pravidla a hierarchie, které jsou
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znovu ustavovány v jednotlivých interakcích. Jako praktikant zasvěcený do druhého stupně
nemám možnost nikdy získat informace o mistrovském stupni. Tuto pozici jsem potřebovala
překročit a ustavit vlastní specifický vztah, který mi dovoluje rozeznávat jemné nuance ve
výpovědích, které by laik nezachytil, ale na druhou stranu mě nestaví do podřízené pozice
vůči mým informátorům.
Naopak největší výhodu má tato pozice v otevřenosti, které se mi od mých informátorů
dostalo. Umožňuje mi dostat se do větší hloubky ve výpovědích. Mí informátoři
předpokládají, že vím, o čem mluví, když hovoří o fyzických prožitcích spojených
s přikládáním rukou nebo o otevírání čaker. Nebojí se v rozhovoru užít název symbolu
a následně ho dovysvětlit. Celý rozhovor to dělá informačně bohatším a také mi to otevírá
nejedny dveře. Vidí-li ve mně mistři a klienti někoho, kdo je součástí jejich světa, nemají tolik
strach provádět se mnou rozhovory a věnovat se i osobním tématům. Obecně řečeno se
domnívám, že jako insider tupím hrany jejich nelibosti, protože ode mě nepředpokládají, že je
vylíčím jako šarlatány nebo blázny.
Rozdíl mezi tím, jestli přistupuji před Mistra Reiki jako antropolog – výzkumník, nebo
jako praktikant Reiki zasvěcený do druhého stupně, je bezesporu velký. Obě pozice mají své
výhody a také svá úskalí a já se neodvažuji říci, která je správná. Pro mé potřeby se mi však
nejvíce osvědčila pozice insidera, která se prolíná s pozicí antropologa/výzkumníka.
Nemohu nadále tvrdit, že pozice výzkumníka je v mém podání spojená s nadhledem a
odstupem, ovšem dává mi možnost nabourávat hierarchii pole Reiki praktikantů a ustavovat
vlastní pozici mimo předem dané scénáře. Spolu s pozicí insidera také vytváří modifikovanou
variantu obojího – insider výzkumník.
Reflexe pozice výzkumníka v terénu není jedinou oblastí, kterou je třeba reflektovat.
V úvodu této kapitoly jsem slibovala čtenáři možnost nahlédnout pod pokličku světa Reiki
praktikantů a domnívám se, že nejlepší způsob, jak to udělat, je ukázat na obyčejných
tématech, jaké je být jeho součástí.
Práce v terénu, vyjednávání pozice, začleňování do skupiny Reiki praktikantů – to
všechno v průběhu času utvářelo a modifikovalo moje priority, základní hodnoty i nahlížení
na svět. Část této problematiky jsem zmínila již v úvodní teoretické část, když jsem
popisovala způsob, jakým chápu věřícný přístup. Jako výzkumník i jako člověk s určitými
postoji k víře, magii a nadpřirozeným jevům jsem byla neustále konfrontována s postoji mých
informátorů.
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Domnívám se, že všichni máme nastavené určité hranice toho, co vnímáme jako
uvěřitelné a co už je příliš – příliš abstraktní, příliš nereálné, nezapadající do konceptu našeho
světa a naší vlastní žité zkušenosti.
Při vstupu do terénu byly v mém případě tyto hranice, ač na první pohled nevýrazné,
poměrně jasně dané. Věřila jsem v existenci energie reiki, i v to, že za určitých okolností tato
energie může mít relaxační a meditační účinky. Věřila jsem i tomu, že může pomoci od
menších bolestí a problémů. Věděla jsem, že těmto věcem věřím, že jsou pro mě
pochopitelné.
Hned při prvním kontaktu s jedním z informátorů jsme v průběhu naší interakce narazili
na existenci duchovních průvodců a komunikaci s nimi. Domnívala jsem se, že se ve světě
Reiki pohybuji s otevřenou myslí, ale velice záhy jsem zjistila, že se mýlím. Duchovní
průvodci pro mě jednoznačně nepatřili do kategorie „uvěřitelný“. Přestože jsme v rozhovoru
bez problémů pokračovali, neubránila jsem se určitým vnitřním pochybnostem. Po
duchovních průvodcích přišli andělé a po nich další a další témata, která mě nutila uvažovat
v termínech a rámcích, které jsem do té doby neznala. Výsledkem bylo, že se v průběhu
rozhovoru všechny perspektivy neustále nevyhnutelně střetávaly, k některým tématům jsem
mohla přistupovat ve věřící perspektivě, jiná mě nutila ustoupit do věřícné, abych zpracovala
informace, které jsem dostávala.
Druhým významným nositelem změny se stalo mé praktické zapojení do světa Reiki
praktikantů. Abych lépe pochopila souvislosti a kontext reiki, rozhodla jsem se v průběhu
práce s informátory zapojit se do léčení.
Léčení pomocí reiki není jednostranný akt dodávání energie. Praktikant se stává
vodičem – energie reiki proudí skrze něj do těla pacienta. Část tedy také automaticky zůstává
v těle léčitele. Pro mě byly tyto zážitky něco nového, reiki působí na tělo praktikanta
relaxačně, takže se on i pacient mohou po léčivé seanci cítit příjemně a odpočatě. Se mnou to
bylo stejné, zážitky, které jsem získala v procesu léčení, také výrazně ovlivnily způsob, jak
jsem na celou problematiku výzkumu nahlížela.
Předložené situace dle mého ilustrují jednu věc. Moje působení v terénu mělo na můj
postoj k nadpřirozeným jevům jednoznačný účinek – hranice toho, co jsem považovala za
uvěřitelné, se posunula jinam a stala se značně rozostřenou. Každý rozhovor přinesl něco
nového, každé léčení jsem zažívala trochu jinak, každé pozorování odkrylo nový rozměr.
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Proměna mezi tím, co jsem považovala za uvěřitelné na začátku a co na konci, do jisté míry
vhodně ilustruje celý výzkum.
Již zpočátku, ještě před vstupem do terénu, jsem si dala důležitý úkol. Chtěla jsem, aby
ke mně lidé, které v terénu potkávám, přistupovali otevřeně a nebáli se se mnou hovořit
o niterných pocitech, které zažívají. Aby mi ukázali, jak vypadá Reiki ve vyšších sférách. Aby
se však oni mohli stát mými průvodci na cestě za poznáním, musela jsem já ustoupit od své
distancované nadřazenosti a stát se člověkem, který jim naslouchá a komunikuje s nimi na
základní lidské úrovni.
Neodvažuji se naplno říci, zda jsem to zvládla, ale to, že některé z nejdůležitějších
pasáží, které v práci popisuji, jsou žitou zkušeností konstruovanou v sociálních interakcích
s mými informátory,5 považuji za pozitivní bod celého textu.

5

Nejčastěji se jedná o pasáže, ve kterých jsou popisovány fyzické vjemy, které člověk vnímá při
zasvěcování, léčení a samo-léčbě.
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3

REIKI V HISTORII
Učení Reiki vzniká ve 20. letech 20. století jako staro-nový filosoficko-spirituální směr,

či přesněji filosoficko-spirituální praxe, jejíž podstatu tvoří práce s energií. Může být popsáno
také jako spirituální technika zajišťující úlevu od stresu, relaxaci a léčení.
Učení pracuje s energií reiki, energetickými toky a energetickým polem. Vychází
z východních myšlenkových směrů – tělo je podle něj rozděleno na energetické dráhy či
kanály, kterými proudí energie, a praktikanti učení věří, že pokud je narušen energetický tok
v těle, přicházejí nemoci, choroby a poruchy, nebo jiné negativní projevy, které je při
nastolení správné energetické rovnováhy možné odstranit.
Reiki nauka také umožňuje svým praktikantům hluboké duchovní prožitky – zažívat
každodennost ve společnosti strážných andělů, hovořit s univerzem a obracet se na duchovní
průvodce. I když by se mohlo zdát, že přítomnost andělů a mimosmyslových průvodců nás
svádí ke škatulce „náboženství“, nezdá se to být příliš vhodné a sami praktikanti se proti
tomuto označení ostře brání. Mimo poměrně rozmanitou duchovní stránku je totiž Reiki
nauka spojená s prací s energií – lidskou i vesmírnou, díky čemuž je často řazena spíše do
kategorie tzv. ‚léčivých systémů‘ (healing systems). Přenos energie mezi těly může
u některých jedinců být pak vnímán dokonce na fyzické úrovni těla.
„… Jak teplo postupuje, cítím, jak se mi postupně uvolňují svaly na zádech a spolu s tím
odplouvá i mírná bolest hlavy...“
Autobiografický úryvek z terénního deníku
Teplo a léčivé účinky, které ho provázejí, jsou pro Reiki charakteristické. Energie, která
přichází do těla, má posilující účinek, který zapříčiňuje léčivý efekt. Ačkoliv tyto praktiky
bývají popisovány různými způsoby6, nejčastěji bývají právě kvůli léčivému aspektu
identifikovány spolu s dalšími podobnými praxemi jako specifická podoba alternativní
medicíny.7 Otevření čaker, které popisuji v úvodním citátu, otevírá také schopnost člověka
přijímat vesmírnou energii a předávat ji dál – a to jak jiným praktikujícím Reiki, tak
jedincům, kteří se spirituální naukou nemají nic společného. Mezi praktikanty Reiki mohou
tak patřit běžní lidé, kteří nauku využívají ve svých životech, ale také maséři, terapeuti,
psychologové a zaměstnanci rehabilitačních center, kteří ji aplikují ve své profesi. Reiki je
6

Včetně obecného a pejorativně vnímaného označení „magie“

7

Jako alternativní medicínu označují Reiki samotní praktikanti.

24

vynášeno ze soukromí každodennosti do profesního veřejného života a využíváno jako
podpůrná praxe rehabilitačních seancí či přímo hlavní léčivá složka na terapeutických
setkáních.

3.1 Počátky Reiki – Usui, Hayashi a Takata
S objevením učení je spojena osoba Mikaa Usuiho. Ačkoliv v dnešní době existují
desetitisíce až statisíce praktikantů Reiki po celém světě, osoba zakladatele učení je stále
víceméně záhadou. Existuje několik variant, které popisují, kdo mohl Usui být – křesťan,
učitel na Kiótské univerzitě, buddhistický mnich hledající odpovědi. Většinu z nich je však
možné prostým bádáním vyloučit. Někteří autoři knih o Reiki věří, že Usui byl dokonce
japonským teologem a získal v tomto odvětví doktorát na Chicagské univerzitě (srov. Lübeck
1994; Stein 2004). Jeho studium však není možné vyhledat v žádných dostupných pramenech,
a tak ani tato varianta není prokazatelná.
Zajímavé je, že sami mistři Reiki si tento rozpor často uvědomují. Nejenže mi každý
vyprávěl historii trochu jinak, ale často v průběhu rozhovoru sami několikrát zmínili nejisté
informace. Paní Žlutá sama říká: „Tím jak byla Reiki tabuizovaná, kdy v každé knížce byly
nějaké informace a každý to měl jinak… A četla jsem někde na internetu, že Mikao ani neučil
na té (pozn. Chicagské) univerzitě…“.
Přestože variabilita a množství životních příběhů Usuiho jsou nezanedbatelné, je možné
najít společné prvky. Západní tradice se všeobecně shoduje na tom, že Mikao Usui byl
zakladatelem, či spíše znovu-objevitelem Reiki učení (srov. Beeler 2015; Brennan 1987;
Hosak, Lübeck 2009; Lübeck 1994; Stein 2004). To určuje jeho výjimečnou pozici a také je
to z hlediska praktikantů Reiki nejdůležitější část jeho biografie. Okolo vzniku Reiki byl
pečlivě vybudován narativ, který sdílejí školy hlásicí se právě k západní tradici.
„Po jednadvaceti dnech striktního spirituálního tréninku, meditace a půstu se Mikao
Usui vrátil z hory Mt. Karuma a přinesl si s sebou Usui Reiki Ryoho nebo také Usui metodu,
léčení, které se naučil během svého asketického tréninku“ (Beeler 2015: 11).
Na základě studia Reiki nauky se domnívám, že přestože nejsou přesvědčivé důkazy
o životě zakladatele nauky, Usui byl založením buddhista, nebo měl k buddhistickému učení
blízko. Buddhistické prvky je totiž možné najít v samotných základech nauky Reiki. Pan
Hnědý například uvádí, že v Reiki: „jdeme tou vlastní cestou a spíš věříme v přírodu nebo
nějaké procesy, které fungují“. Pan Oranžový také chápe nauku jako obecný princip: „Reiki
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pravidla jsou spíš filozofickým návodem na to, jak žít lépe svůj život – nekonfliktně, otevřeně
vůči druhým bytostem – a zároveň je to návod, jak tu energii používat, jak maximalizovat její
účinek“.
Obecný pohled na tělo jako na soustavu energetických drah je také mnohem bližší právě
východním myšlenkovým směrům než našemu euroatlantskému chápání těla jako soustavy
orgánů. Rovněž premisa, že tělo je schopné samo-léčby, je-li v energetické rovnováze,
ukazuje na propojení s východem. Dalo by se říci, že Reiki čerpá inspiraci nejen
z buddhistického učení, ale také z jiných východních spirituálních a medicínských systémů
(například čínská medicína).
Po Usuiho smrti přešly jeho techniky na bývalé studenty a ti je vyučovali dále.
Významnou roli v rozšíření Reiki technik z Japonska do ostatních zemí hrál Usuiho následník
Chujiro Hayashi, a speciálně jedna z jeho žákyň - Hawayo Takata. Paní Takata je zajímavou
postavou i z jiného hlediska. Při účasti na jednom ze seminářů jsem poslouchala část historie
Reiki. Do terénního deníku jsem si ten den zapsala:
„Hawayo Takata je velice paradoxní postavou. Údajně stojí za rozšířením Reiki do
světa, ale navíc modifikuje jeho podstatu. Dává na určitou dobu Reiki nový kabát, když ho
místo buddhismu spirituálně propojuje s křesťanstvím. Místo na osobu Gautama Buddhy,
z jehož učení vycházel Usui a na nějž ve svých technikách odkazoval, propojila léčení
s osobou více známou v euroatlantských a amerických kulturně-náboženských systémech –
s Ježíšem Kristem. Záměrem tohoto propojení bylo pravděpodobně přidání na atraktivitě
nauky pro ne-japonské civilizace. Rozhlídnu-li se kolem, na ostatních tvářích po sdělení
spojitosti Reiki a křesťanství vidím spíše pozitivní emoce. Pokud je tato skupina lidí odrazem
ostatních, záměr paní Takaty byl chytrým tahem.“
Takata si podle některých pramenů s sebou odvezla učení zpět na Hawai a v průběhu
života zaučila 22 mistrů. Zároveň si však až do okamžiku své smrti ponechala výsadní právo
vyučovat a předávat Reiki.
Ve světě Reiki učení se také poměrně frekventovaně objevuje názor, že jde o mnohem
starší umění, než se dnes domníváme. Existuje domněnka, že Reiki je jen jakousi reinvencí
části buddhistické tradice. Vzhledem k tomu, kolik různých podob a škol Reiki můžeme po
světě najít, a že ani po necelých sto letech existence nauky si nejsme jisti, jak bychom přesně
popsali jejího zakladatele, je však tato otázka hodna vlastního výzkumu. Mí informátoři jsou
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však s touto myšlenkou naprosto ztotožněni. Mluví-li o Usuim, mluví o něm jako o „znovuobjeviteli“, ne jako o zakladateli.
Reiki se díky Hayashiho žákům během šedesáti let rozšířilo po celém světě a mezi jeho
praktikanty patří statisíce lidí různé národnosti, pohlaví i věku. Můžeme se s ním potkat
v Americe, Japonsku, Velké Británii, Německu, Řecku, Turecku i jinde. Jeho praktikanti jsou
terapeuti, matky na mateřské dovolené, technici, rehabilitační pracovníci, opraváři,
ekonomové a další. Zástupce můžeme najít i mezi doktory.

3.2 Reiki v Čechách – příběh Mari Hall
Už tak komplikovaná historie Reiki se ještě zamotává, přejdeme-li do naší země.
Příchod nauky do českého prostředí si zaslouží zvláštní pozornost, už z toho důvodu, jakou
úlohu zpočátku Reiki zastávalo.
Při hledání indicií k historickému ukotvení Reiki u nás mi pomohli mí informátoři, kteří
mě nasměrovali správným směrem. Na můj dotaz pan Hnědý obratem odvětil: „Kdo dostal
Reiki k nám? To je jednoduché. Zkuste si jen tak večer vyhledat Mari Hall“.
Řídila jsem se jeho radou a našla webové stránky s obšírně popsaným příběhem. Jeho
obsah mě poměrně překvapil, a proto přikládám svůj stručný soupisek z terénního deníku.
„Počátkem února v roce 1991 přijíždí do tehdy ještě Československé republiky
Američanka Mari Hall. S Reiki má už poměrně hodně zkušeností, v té době má také udělaný
mistrovský stupeň, ale zatím ho využívá hlavně pro potřebu svou a svých známých. Začíná
pracovat v kolínské nemocnici jako učitelka angličtiny – učí doktory a také zdravotní sestry.
Občas se zmíní o Reiki.
Doktoři jsou zvědaví a tak ji poprosí, zda by mohla pracovat s některými specifickými
pacienty, a Mari souhlasí. Věnuje se pacientům, které medicína vyhodnotila jako ztracené
nevyléčitelné případy – předně jde o osoby nakažené stafylokokovou infekcí a osoby se
septikémií. Na základě pozitivních výsledků, které léčba pomocí Reiki přináší, se skeptičnost
doktorů pomalu mění na přijetí nauky jako způsobu léčby, který se vhodně doplňuje se
západní medicínou. První praktikování technik Reiki tedy probíhá na půdě kolínské
nemocnice a první kurs Reiki je vytvořen pro 28 doktorů, kteří v nemocnici tou dobou působí.
Postupně Mari dostává vlastní kancelář v budově nemocnice.“
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(z webové stránky Mari Hall8 – zápis z terénního deníku 27. 4. 2017)
V této části úryvku na nás vyskakuje jedna důležitá informace – obzvláště důležitá
a o to více překvapivá je v kontextu této práce. Reiki je ve svých prvopočátcích u nás bráno
jako podpůrná léčivá technika a jejími prvními praktikanty jsou doktoři. V dnešní době je toto
téměř nemyslitelné, právě lékařská komora je institucí, která s praktikanty Reiki moc
nevychází a oproti jiným zemím – jako je například Německo nebo Amerika – není u nás
nauka uznanou součástí alternativní medicíny.
Mari ve svém příběhu zároveň postihuje další aspekt, který vnímám pro Reiki jako
klíčový. Přináší do povědomí svých pacientů důležitost vnímání vlastního těla, ačkoliv ne
vždy záměrně. Ve své práci Mari obvykle využívala překladatele, když ale nebyl k dispozici,
přešla na dorozumívání pomocí základní řeči těla a chtěla, aby její pacienti přesně popsali,
kde je co bolí.
Práci v nemocnici popisuje jako jednu z nejlepších zkušeností, které se jí kdy staly,
a líčí ji jako velmi pestrou a milou. „Nejkrásnější aspekt práce v nemocnici byla spolupráce
s doktory. Dohromady jsme pracovali v nejlepším zájmu pacienta. Reiki se stalo klíčovým
elementem léčby ve všech odděleních v nemocnici.“ 9
(zápis z terénního deníku 19. 5. 2017)
Mari měla na vývoj nauky v českém prostředí naprosto zásadní vliv. Reiki díky ní do
českého prostředí vstupuje jako léčivá technika, podpůrný systém léčení k západní formě
biomedicíny. Prvními praktikujícími jsou doktoři, kteří využívají nauku ve své každodenní
praxi, a pozici učení je tak bezpochyby možno popsat jako alternativní medicína. Prvotní
pozice učení v českém prostředí je tak veskrze pozitivní a je možné na ní vhodně ilustrovat
příslušnost k léčivým systémům.
V průběhu dalších let se však bohužel, pravděpodobně částečně také kvůli působení
hlasů, které Reiki spojují s magií a šarlatánstvím, tato pozice mění. Podle všeho je nauka
v některých etapách posledních zhruba dvaceti let nahlížena spíše z odtažité pozice
a informace o ní byly dostupné jen velmi složitě. Paní Žlutá popisuje tu dobu takto: „Reiki
bylo hodně tajný, informace se ani nedávaly, dneska už je dost informací na internetu, ale
8

HALL, Mari. Mari Hall: A Soul-nutruring Experience (online). (cit. 2018-05-07).
Dostupné z: http://marihall.com/
9

HALL, Mari. Reiki – An Adventure for life (online). (cit. 2018-05-07).
Dostupné z: http://marihall.com/reiki-an-adventure-for-life/
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třeba když jsem vstoupila do reiki ve svých 16, 17, tak ti kamarádi malovali znaky tajně, aby
to nikdo neviděl. Učili se tak, že si to museli vepsat do paměti a ten papír ta mistrová před
nimi hodila do krbu, protože to nesmělo být napsané“.
Dnes je Reiki systémem, který je sice často chápan jako alternativní medicína, podobně
jako čínská medicína, filipínské techniky a jiné léčivé systémy, ale tam, kde našel uplatnění
úplně v počátku, bojuje s odmítavým postojem stále. Jak mi ale vysvětlili mí informátoři,
i přes skepsi, která panuje v medicínských kruzích, své příznivce si najde.
Momentální poměry mi líčí pan Oranžový veskrze pozitivně: „Devadesátá léta byla
velký boom, pak to trochu utichlo, teď už se ta scéna taky trochu vyprofilovala a je taková
renesance v této době, ale není to jako dřív. Hodně lidí chodí, že slyšeli něco negativního
o Reiki mistrech, že prostě nedůvěra, ale přesto pátrali a hledali a zajímalo je to téma a přišli
a chtěli se o tom dovědět víc. (…) Reiki v sobě ten potenciál má, vidím to na sobě, jak dokáže
toho člověka proměnit pozitivně, že to není nějaká sugesce. A i kdyby byla, jakože to někteří
lidi říkají, tak je to fajn sugesce“.
Přestože si Reiki stále nachází nové příznivce a šíří se, obraz nauky, jak je vykreslen
a přenášen v dnešní české společnosti není podle pana Oranžového příliš pozitivní. Částečně
to vysvětluje potíže, které jsem při vstupu do terénu zažívala, a také obecnou nedůvěru vůči
outsiderům.10 Co však nevyhnutelně chytí oko výzkumníka, je nesrovnalost mezi současnou
mediální a obecně sdílenou pověstí učení a jeho minulostí u nás.
Při příchodu Reiki do České republiky se o nauce uvažovalo jako o alternativní
medicíně, byla dokonce i v praxi neodbytně spjatá s biomedicínským prostředím. Změna
sociální paměti v otázce Reiki je výraznější než by se na první pohled mohlo zdát. Pokud
bude čtenář dnes hledat informace o nauce ve veřejných knihovnách či knihkupectvích,
nalezne je s největší pravděpodobností v oddělení velice vágně nazvaném „esoterika“.
Důvodů přesunutí celé sekce alternativní medicíny z biomedicínského prostředí
k esoterice je pravděpodobně několik. Přestože zrovna u Reiki nauky byl přechod poměrně
nenásilný a změna pozvolná, nejlépe se to dá ukázat na vývoji čínské medicíny u nás.
K tomuto tématu se vyjadřují Klepal a Stöckelová ve článku Chinese Medicine on the Move
into Central Europe: A Contribution to the Debate on Correlativity and Decentering STS
(Stöckelová, Klepal 2018). Čínská medicína je i přes různé rozdíly podobná Reiki a to nejen

10

Pojem outsider chápu v kontextu této práce jako „člověk z jiného prostředí“, laik, který nemá se světem
Reiki praktikantů nic společného. Pojem nemá žádný pejorativní náboj.

29

spolesčným řazením mezi východní nauky. Lin a Law popisují pozorování taiwanské
léčitelky, která se věnovala čínské medicíně i akupunktuře. Během svých léčitelských seancí
pak „přidávala biomedicínské výsledky ke svým zjištěním. Doplňovaly její diagnózy. Ano, je
nějaké biomedicínské tělo se specifickou anatomií. Ona ale pracovala také s tělem, kterým
proudí qi a meridiány. To znamená, že pojí dva typy těla dohromady“ (Lin, Law in
Stöckelová, Klepal 2018, kurz pův.). V minulosti byla čínská medicína, respektive
akupunktura, na našem území spjata s biomedicínou i po právní stránce11, po roce 1997 se
však toto spojení přerušilo. Vyšel zákon, jehož dopadem bylo vyjmutí akupunktury ze služeb
a léčebných zákroků spadajících pod veřejné zdravotní pojištění. Důvodem vydání zákona
bylo sporné ukotvení akupunktury ve vědě a politické důvody - spojení s komunistickým
režimem (Křížová in Stöckelová, Klepal 2018: 61).
„Sporné ukotvení ve vědě“ je vlastní i Reiki, respektive jedná se o velice častý
argument. Hlavním důvodem změny sociální paměti, která se udála s alternativními
medicínskými směry, tak pravděpodobně bude proces strukturování medicínského pole
provázený diskursem nedostatečné vědeckosti, který je se systémy spojen.

11

V roce 1987 vznikla Česká lékařská akupunkturistická společnost (CMAS), která se stala součástí
České lékařské společnosti J.E.Purkyně - hlavní asociace českých biomedicínských společností (Stöckelová,
Klepal 2018: 61). V současné době se CMAS věnuje mimo jiné tomu, aby bylo možné akupunkturu zařadit zpět
mezi vědecké metody
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4

REIKI V OBRAZECH
Přesto, že by se mohlo zdát, že nejdůležitější informace o Reiki máme za sebou spolu

s představením vývoje, zdaleka tomu tak není. Věnovat se v práci Reiki neznamená pouze
představit jeho vývoj a přiblížit cestu, kterou se nauka dostala do českého prostředí, ačkoli jde
také bezpochyby o zásadní ukotvení do kontextu. Důležitou a nezanedbatelnou součástí této
kapitoly je ale právě následující část – specifická terminologie, která Reiki provází.
Domnívám se, že seznámit čtenáře s těmito koncepty je nezbytné pro další pochopení textu.
Některé specifikace vyvstaly samy v průběhu práce v terénu, s jinými jsem se seznámila
později při studiu doplňkové literatury. Jejich představení je různě důležité, ale všechny hrají
roli v míře pochopení analytické části textu a také pochopení záměru celé práce.
Za nejdůležitější považuji vysvětlení rozdílu mezi Reiki a reiki. Čtenář si může
povšimnout, že hojně užívám obou výrazů a já bych ráda zdůraznila, že psaná forma je
v tomto případě zcela zásadní pro pochopení významu textu.
Dále zde budu diskutovat jednotlivé stupně Reiki a jejich význam, stejně jako termín
rodová linie, titul Mistr, symbol, Stupně Reiki a léčení. Součástí následujícího textu bude také
vysvětlení, jak jsou pojmy využívány ve verbalizaci spirituální praxe Reiki a jak s nimi
pracuji já v pozdější analýze. Tato kapitola je spíše teoretické povahy a kromě výpovědí
informátorů vychází primárně z nesociologické literatury. Celkově je úkolem této části textu
zasadit Reiki do kontextuálního rámce, jehož úlohou by mělo být hlubší porozumění
praktikantům a ostatním osobám, které jsou součástí spirituálního pole Reiki.

4.1 Reiki versus reiki
„Je to život. Neexistuje nic jako Reiki seance. Je jen reiki“ (Beeler 2015: 20).
V rozhovorech, které jsem spolu s mistry vytvořila, a v materiálech, které jsem si
k tomu zpracovala, se velice často slovo „reiki“ objevuje. Mí hlavní informátoři i ti, se
kterými jsem pouze rozmlouvala, využívají tohoto pojmu pravidelně v toku řeči a různým
způsobem se k němu vztahují.
Jak asi čtenář vytuší, jedná se o úplný základ terminologie nauky. Zaměříme-li se na
slovo samotné, Reiki, jako ostatně více slov japonského jazyka, má mnoho významů. „Reiki
je japonské slovo pro „univerzální životní energii“, božskou sílu, která nás oživuje“ (Lübeck
1994: 7). „Reiki je láska“ (Stein 2004: 49).
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Slovo Reiki se skládá ze dvou samostatných japonských slov: rei a ki. Obě slova mají
větší množství významů - rei je nejčastěji chápáno jako světlo, duše, vesmír, cesta nebo klíč.
Obecně by se dalo také použít zdroj. Ani ki není jednoznačné, může znamenat více nepřímo
souvisejících slov – vzduch, atmosféra, nálada (Beeler 2015: 21). Nejčastěji je však spojováno
s energií a chápáno podobně jako čínské chi. Význam slova Reiki závisí na tom, jak je
v japonském znakovém systému kanji12 zobrazeno.

Vývoj slova Reiki (zleva): staré kanji (před 1940), moderní kanji, moderní katakana

„Každý živý organismus má ki, ale zasvěcení do reiki napojuje člověka na její
nekonečný zdroj účinnějším způsobem“ (Stein 2004: 56-57). Název Reiki tak referuje
a odkazuje k samotné podstatě nauky – je obecně spojen s životní energií, zdrojem světla,
zdrojem energie a dalšími.
Při práci v terénu jsem hned zkraje byla konfrontována s tím, jak mí informátoři
a ostatní praktikanti, klienti a pacienti využívají samotný název nauky. Způsob užívání pojmu
byl natolik specifický, že jsem se rozhodla, stejně jako někteří přede mnou (srov. Beeler 2013,
2015), odlišit ho i v psané formě.
Pro ilustraci použiji citaci paní Černé, která podle mého věrně odráží dvojí povahu
slova reiki: „No, abychom si úplně rozuměly. Já jenom nedělám Reiki. Jenom nepraktikuju
nebo neučím Reiki. Já reiki žiju.(…) Já to právě musím žít, já to nemůžu používat jako kabát,
že teď budu ezoterická, tak udělám meditaci a budu neuvěřitelně duchovní a pak to sundám,
12

Kanji je znakový systém využívaný k zápisu japonštiny. Vyvinul se z čínských znaků, které přišly do
Japonska spolu s budhistickými texty.
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protože mi zavolal šéf a toho se bojím, a sice s ním vůbec nesouhlasím, ale všechno udělám.
To je úplně na hlavu postavený. V tento moment jsem v absolutním rozporu se svým myšlením,
a to nemůže dopadnout dobře. Takže všechno, co učím, musím taky žít v každodenním životě“
V průběhu rozhovorů a mojí integrace do světa Reiki praktikantů jsem si uvědomila, že
užívání pojmu „reiki“ má určitá nepsaná pravidla. Chápu rozdíl mezi Reiki a reiki jako rozdíl
mezi názvem a významem. V rozhovorech, které jsem udělala, se mi velmi často opakoval
tento duální charakter a mně chvíli trvalo, než jsem si uvědomila, proč zní některé Reiki jinak
než jiné reiki. Po nějaké době jsem byla schopná rozklíčovat jeho podstatu a pokusila jsem se
ji převést i do psané podoby.
Reiki s velkým počátečním písmenem odkazuje k nauce samotné. Je to jméno, které
učení nese, jméno technik, zastřešuje celou nauku i její praktikanty – praktikant Reiki, mistr
Reiki. Reiki je spirituální praxe nebo také soubor léčivých technik. Je vyslovováno jako
běžný název nebo jméno, často spojeno se slovem „nauka“, „učení“, „umění“, „praktikant“
nebo „mistr“.
Slovo reiki s malým počátečním písmenem pak odkazuje k energii samotné, k podstatě
nauky, způsobu života, způsobu léčení.
Čtenáři se může zdát nepotřebné věnovat se takto podrobně psané podobě slova, ale
domnívám se, že bez tohoto vysvětlení by mohlo dojít k nezáměrné mystifikaci v analytické
části textu. Vycházím v této premise také z práce Dori Beeler, která při svém výzkumu
narazila na to, že dualita ve významové podobě slov může být pro osoby, které s Reiki nejsou
tak dobře obeznámeny, značně matoucí. „Když praktik prohlásí: ‚Přijímání reiki může pomoci
zbavit se stresu a bolesti‘, to, co posluchač nevyhnutelně slyší, je: „Praktikant Reiki je
schopen pomoci s úlevou od bolesti a stresu,‘ přičemž to co praktikant ve skutečnosti říká je:
„Univerzální životní energie známá jako reiki je schopná pomoct od stresu a bolesti, zatímco
já, praktikující, sloužím pouze jako nástroj pro usměrnění této energie“ (Beeler 2015: 22).

4.2 Podoby Reiki
Když jsem začínala studovat Reiki, domnívala jsem se, že se jedná o ucelený koncept,
který je předáván z mistra na mistra. Na základě provedeného výzkumu mohu s klidem říci není tomu tak ani v nejmenším. Reiki má pravděpodobně tolik podob, kolik má mistrů. Není
neobvyklé, že praktikant ve chvíli, kdy dosáhne mistrovského titulu, přidá ke svým
pomyslným skriptům vlastní myšlenky a v této pozměněné podobě začne nauku předávat dál.
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Pan Oranžový definuje stav předávání Reiki v českém prostředí následovně: „protože
to, jak se reiki vyučuje v téhle době, tak je spíš nějaké New Age a je to vždycky takový osobní
balíček těch lidí, co to vyučují, co do toho reiki dávají, takže to nebylo čisté reiki ve smyslu té
čisté doktríny, proto já se tady bavím o tom, že v té bázi je reiki vlastně velice jednoduché, ale
to jak se tady učí, že tam lidi přidávají kus hermetismu, nějakého New Age prostředí, tu a tam
z internetu (někdo si třeba přečte o fialovým plameni, že využívají sílu modlitby a tak), tak to
tam dávají do těch skript a pak to nějakým způsobem učí a učí to společně s tím reiki –
a vždycky to funguje jako taková tichá pošta – ten přidá to a ten zas ono“.
Reiki je, jak se zdá, pozoruhodně mnohotvárné – přestože jsou zahrnuty pod jeden
název, formy či jednotlivé podoby se od sebe často liší, někdy dokonce v tak zásadních
věcech, jako je vznik nauky.
Vzhledem k tomu, že mí informátoři často vedle Reiki používají i další techniky,
přidávají je rovnou do nauky jako její součást. Mezi mými informátory tak například koluje
několik různých příběhů vzniku Reiki – zatímco někteří považují za prvotní inspirační směr
buddhismus, jiní se domnívají, že pomocí energie reiki léčil nemocné jako první Ježíš Kristus.
S rozdílnou formou nauky se také v průběhu své cesty setkala většina mistrů, se kterými
jsem hovořila. Paní žlutá například prošla zasvěcením od dvou různých mistrů a každé bylo
jiné. „V mezičase přišla možnost nechat se zasvětit učitelsky do reiki, takže jsem toho vyučila
a to mě zasvěcovala zase jiná učitelka reiki, která to dělala zase šamansky, pustila na to
zasvěcení vlky a bylo to takové jiné a se slovy: „Ty už stejně všecko víš, tak to prostě žij
a dělej,“ tak celá ta sranda trvala asi dvě hodiny a bylo to“.
Když zasvěcuje paní Bílá, jedná se o komplikovaný dlouhotrvající rituál provázený
spoustou práce ze strany praktikanta i mistra. Přesto z doslechu zná příběhy o jiném typu
zasvěcování: „Já než mně můj mistr řekl, že mi předá celou metodiku, tak jsem se dost
nadřela. A znám pána, který nechtěl čekat a mé kamarádce, která je taky mistryně, říkal, ať
ho zasvětí. Ona se necítila, říkala, že to tak neumí, aby neudělala žádnou chybu, že to musí
zkonzultovat. A on jel do Prahy, kde byl nějaký Američan, vzal si tam 50 lidí (ono se to dělá
většinou individuálně ty mistrovské), řekl, že jsou zasvěceni, odjel, od každého inkasoval 5060 tisíc a vůbec je nenaučil nějaké symboly nebo tak. (…) oni dostanou papír, ale Usui se
musí v hrobě točit jak vrtule. Dneska můžete mít papír na všechno.“
Názor paní Bílé na rychlo-zasvěcování můžeme z jejího rozhořčení snadno odvodit.
Překvapivě však na tuto problematiku nahlížejí stejným způsobem i ostatní mistři.
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Rychlozasvěcování nebo zasvěcování na dálku má v Reiki kruzích velmi špatnou pověst,
přesto se však stále ještě najdou tací, kteří tuto variantu zvolí.
Tyto nové modifikace, které se objevily v posledních dvaceti letech, neschvaluje ani
paní Červená. „Můžete se podívat na stránky plno učitelů reiki a mnozí to tam uvádí: není
problém iniciace na dálku, klidně i na učitele reiki Vás zasvětí na dálku, vždyť se nemusíte
nikdy vidět… Chápete to? A teď si vemte, že se někdo nechá zasvětit na učitele reiki „na
dálku“ a jde a dělá kurzy! Ten na dálku zasvěcený na dálku zasvěcuje!“
Nejčastější dělení forem Reiki, se kterým jsem se setkala, bylo na východní Reiki
a západní Reiki. Přestože ho všichni mí informátoři užívají, ve výsledku jsem zjistila, že pro
každého z mých informátorů tyto pojmy znamenají něco jiného. Obecně platí, že východní
Reiki je tradiční Reiki a vychází ze stejných principů jako Usuiho Reiki techniky před téměř
sto lety. Západní podobou je tak myšlena ta, která se k nám dostala od Hawayo Takaty přes
Hawai – pro ni je charakteristické spojení s dalšími technikami a spirituálními praxemi.
Z tohoto západního Reiki pak vznikají nové odnože.
Mnoho forem Reiki do dnešního dne získalo svá vlastní jména – příkladem může být
například duhové Reiki, Reiki fialového plamene Ježíše Krista, Karuna Reiki, Tibet Reiki
a mnohé další. Ty jsem ale v terénu nehledala, a tím pádem jsem se s nimi tolik nesetkávala.
Dalo by se říci, že mí informátoři jdou po cestě tradičního Reiki, respektive sami svou praxi
takto chápou.
V souvislosti s tím se však objevuje zajímavý fenomén, který považuji pro prostředí
Reiki za charakteristický, a nalezla jsem ho prakticky u všech mistrů, se kterými jsem
mluvila. Jednoduše by se dal popsat následovně: „Není Reiki jako Reiki. Některé Reiki je
lepší než jiné Reiki“. Může to znít vágně, ale uvědomíme-li si, že všichni mí informátoři
praktikují tradiční Reiki a každé z nich je jiné, přichází také nevyhnutelně otázka konkurence.
Všichni mí informátoři mají Reiki jako součást hlavního zdroje příjmů13, mají tedy potřebu
legitimizovat právě svou praxi jako tu „správnou“ a své Reiki jako „pravé“.
Každý mistr, se kterým jsem se setkala, považoval své Reiki za něco, co nazýval
tradiční Reiki. V souvislosti s tím také většinou odsuzoval všechny ostatní formy. Mezi
ostatními vynikají dva příběhy, na kterých mohu krásně ilustrovat, co sporem o tradiční
‚pravé‘ Reiki myslím.

13

Nejčastěji se jedná o vlastní podnikání.
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Paní Červená žije v Praze už dlouhá léta, má rodinu a soukromou praxi, v jejímž rámci
učí i léčí. V rámci svého spirituálního růstu se nechala zasvětit do reiki už před více než deseti
lety. Dostala se k němu úplnou náhodou, na doporučení navštívila přednášku pana Hodka,
který byl velmistrem Reiki – tedy byl zasvěcen do sedmého stupně a stál v čele
Československé asociace Reiki. Paní Červená je dnes zasvěcena do šestého ze sedmi stupňů
a postupné zasvěcování v jejím případě trvalo řadu let. Třetí stupeň, který je za běžných
okolností brán jako nejvyšší považuje pouze za nedůležitý mezník, domnívá se, že až čtvrtý,
pátý a šestý stupeň jsou tím, co ji připravilo na roli Reiki mistra. V otázce spirituality je
například natolik striktní, že by se odmítla nechat zasvětit od kohokoliv, kdo nemá sedmý
stupeň. „já bych se třeba od mistra Reiki nenechala zasvětit, protože když porovnám to, s čím
je konfrontovaný na trojce a s čím na šestce, tak si myslím, že není jedno, kdo Vás zasvěcuje –
to je jeden z omylů dnešní doby, že reiki je jedna energie a je jedno, kdo Vás zasvětí, protože
jde přece o ten rituál –, ale já říkám, že když dva dělají totéž, není to totéž (…) mluvím
o velmistrovský linii, tak ty energie jsou prostě o něco silnější. Paní Červená však nemá ani
velký zájem zasvěcovat další mistry do stejné úrovně, přestože jí to šestý stupeň umožňuje.
„Já šestku vidím tak, že do toho si zasvětím dceru a nepotřebuju zase, aby jich tady
pochodovala kvanta“.
I pan Modrý žije v Praze. Také má rodinu, dokonce již druhou, a od mládí se věnuje
karate. Dnes pracuje jako trenér karate v karate klubu – několikrát týdně má odpoledne plná
tréninků s dětmi i dospělými. Mimo to má svou vlastní praxi, kde učí Reiki. K nauce se dostal
náhodou právě přes karate, když se začal zajímat o to, jak funguje energie v rámci lidského
těla. Jeho zaučení trvalo tři roky a jeho tradiční Reiki spadá pod Reiki Alianci. „Tady je něco,
čemu se říká tradiční Reiki „usuiši kirovo“ a ta tradiční Reiki je tradiční v tom, že dodržuje
určitý pravidla. A ty pravidla v podstatě jsou daný Reiki aliance, takovou tou základní
organizací, která vznikla v roce 82 a i když člověk, nejsem členem týhletý organizace jo, ale
jsou tam hodně důležitý věci. A to jsou třeba, že na tom prvním stupni jsou čtyři iniciace
minimálně ve dvou dnech, takže když si pak projdete internet a podíváte se na ty školy Reiki
a zjistíte tam, že naprostá většina jich trvá jeden den, tak podle mě to není Reiki vůbec.
Protože já už nejenom samozřejmě, že jsem byl k tomu vedenej, že ty iniciace jsou čtyři, ale já
už mám svojí zkušenost, že jsou potřeba. (…) Protože Reiki aliance nezískala copy right na
Reiki jo, na název Reiki. Takže vlastně dneska se Reiki jmenuje skoro všechno, jo, andělská
Reiki a já nevím co všechno. To s Reiki nemá vlastně vůbec nic společnýho a není úplně řídkej
případ toho, že lidi absolvujou Reiki někde, kde jsou prostě ten jeden den a po tý iniciaci tam.
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(…) Já jako vůbec k tý linii Reiki, já si myslím, že by se právě měla držet to, čemu říkáme ta
tradiční, ta původní.“
Čtenáře pravděpodobně nepřekvapí, že Acosiace Reiki a Reiki Aliance spolu nemají nic
společného. Snaha o institucionalizaci nauky tak neslaví žádné velké úspěchy, praktikanti si
stále přetvářejí učení podle svého. Aliance nebo asociace, každé Reiki je úplně jiné.
Domnívám se, že osobitý přístup k nauce je charakteristický nejen pro mé informátory, ale
pro Reiki mistry a praktikanty obecně.
Jako deklarace schopností mistra se často využívají tzv. rodokmeny.

4.3 Rodová linie a tituly
„Zřejmá, bezprostředně viditelná bytí, ať jde o jedince nebo skupiny, existují a trvají
v diferenci a skrze ni, totiž jako držitelé relativních postavení v určitém prostoru vztahů,
který, ač neviditelný a empiricky vždy těžko prokazatelný, je tou nejskutečnější skutečností
(…) a tím pravým principem chování jedinců a skupin“ (Bourdieu 1998: 37).
Svět Reiki praktikantů, ač roztříštěný, je sociálním polem, jak ho popsal Bourdieu ve
své Teorii jednání. „Každá společnost (…) se jeví jako sociální prostor, tj. jako struktura
diferencí, které lze pravdivě postihnout jedině tehdy, jestliže stanovíme princip, který ony
diference objektivně zakládá“ (ibid: 23). Onen princip představuje ve světě praktikantů
rozdělení moci, tedy zjednodušeně hierarchické rozřazení v rámci pole.
Praktikanti Reiki se řadí do několika hierarchických skupin. Nejjednodušší
a neefektivnější rozdělení funguje na základě jednotlivých iniciačních stupňů nauky. Tedy
zjednodušeně – absolventi prvního stupně jsou výše postaveni než ti, kteří se učí, druhý
stupeň disponuje symbolicky vyšší mocí než první a třetí, respektive čtvrtý mistrovský stojí
nad nimi všemi.
Titul Mistra je v poli praktikantů Reiki nejvyšším titulem, kterého může někdo
dosáhnout, a jako takový má jeho nositel nárok na patřičnou úctu od ostatních praktikantů.
Z toho důvodu se titul často stává prvkem identity, mistři se k němu vztahují a definují sami
sebe mistry Reiki, kdykoliv jsou součástí pole praktikantů. Někteří mají mistra jako profesi
a sami o sobě mluví jako o mistrech i mimo prostředí Reiki.
Jednotliví mistři přistupují ke svému statusu rozdílně a nezřídka se toto téma stává
předmětem sporů. Pan Hnědý mi situaci vylíčil takto: „Nevím, jestli jste někde zachytila, ale
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jsou vtipné takové ty polemiky na těch diskuzích nebo i v různých knihách, takové to
povyšování, jestli napsat Mistr Reiki s velkým M nebo mistr Reiki s malým m. Nebo jestli
vůbec používat nějaké slovo mistr, vůbec to slovo mistr jako takové je velice problematické.
Nevím, já si myslím, že by se klidně dalo říct, že pracuju s reiki, a není potřeba tam už
připojovat, že jsem mistr apod.; taky to mám už samozřejmě za sebou, protože chcete nějakým
způsobem prodat, že to děláte, ten titul Vám alespoň zpočátku přitáhne klienty a dodá
kredibilitu. Když sbíráte nějakou kredibilitu pro tu práci, kterou chcete dělat, tak skáčete po
všem, co dostanete k dispozici. Chcete se něčím zaštítit, to je rozdíl oproti vystudovanému
psychologovi nebo doktorovi, ten to nepotřebuje, ale vy nemáte nic.“
Je zajímavé, že přestože titulu mistra může dosáhnout každý praktikant zasvěcený do
třetího, respektive čtvrtého stupně, stále se okolo toho točí několik témat, které jsou pro Reiki
učení v českém prostředí charakteristické. Typicky se jedná o to, jestli ve výuce dojít až
k třetímu stupni, tedy vytvářet si konkurenci ve formě vyučeného mistra-učitele. Dále se také
objevuje spor o to, která podoba Reiki je více tradiční, a tedy zjednodušeně - který mistr je víc
mistr než ti ostatní. Tato témata otevřeme blíže v další kapitole.
Není asi překvapením, že titul mistra má evropské či euroatlantské kořeny. V Japonsku
se na začátku tento titul vůbec nepoužíval, místo toho Usui užíval titulu sensei, který má
významu mistra nejblíže. Přestože Usui kromě kliniky, kterou založil pro léčení pomocí
Reiki, nauku také vyučoval, až v době své smrti předal svým žákům možnost zasvěcovat
další. Dnes každý, kdo má nejvyšší mistrovský stupeň, může také vyučovat další a učení tak
šířit.
Kromě samotného titulu mistra také hraje roli jeho původ. Reiki mistři se odkazují na
předešlé generace a jako důkaz pravosti svého titulu spousta z nich předkládá rodokmen, či
rodovou linii, po které je umění předáváno.
Pro názornou ilustraci uvedu příklad, který jsem si zapsala do terénního deníku při
hledání historických souvislostí. „Mari Hall, která přinesla Reiki do českého prostředí je
stále žijícím mistrem. Na svých stránkách a v materiálech uvádí, že je mistrem Reiki páté
generace po Usuim. Po rozkliknutí sekce ‚Reiki Family Tree‘

14

na jejích webových stránkách

jsem se dostala na stránku, která opravdu vypadá jako rodokmen. Je sestaven z fotografií,
většinou černobílých, a spojen rámečky. Pod každou fotografíí vidím jméno. Rodokmen začíná
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HALL, Mari. Reiki Family Tree (online). (cit. 2018-05-07). Dostupné z: http://marihall.com/reiki-family-tree/
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Mikaem Usuim a pokračuje jménem Chujiro Hayashi. Ve třetím rámečku v pořadí je
fotografie Hawayo Takaty a od ní pokračujeme ke jménu Iris Ishikura. Vedle tohoto rámečku
je pak poznámka, která nám sděluje, že Mari se Reiki naučila od Iris v roce 1980“.
(zápis z terénního deníku 9. 4. 2017)
Diagram, soupis či jiná forma doložení původu, kterou je možné od mistra získat, se dá
tedy nejjednodušeji popsat jako „rodinná struktura znázorňující příbuzenský systém, který se
chová jako sociální formace odpovídající biologické spřízněnosti“ (Strathern 1992:3). Rozdíl
je pouze v tom, že místo dvou rodičů se Reiki předává přes jednoho mistra druhému.
Termín ‚rodová linie‘15 (‚lineage‘) má ve světě praktikantů Reiki velkou váhu a totožný
s příbuzenskými vztahy není jen po stránce formální, ale také významové. Když praktikant
trénuje Reiki, zodpovídá za něj někdo, komu se říká mistr, podobně jako za dítě zodpovídá
rodič. Tato autorita postupně formuje optiku, jakou dítě nebo student Reiki na věc nahlížejí.
Stává se učitelem a průvodcem a rodová linie, ke které přísluší, se pak stává také součástí
identity praktikanta. Dochází k jevu, který by se dal popsat jako fiktivní příbuzenský vztah
„adopce ne-příbuzných do vztahů, které fungují jako příbuzenské“ (Ibsen, Klobus 1972: 615).
Nejedná se o příbuzenství v pravém slova smyslu, mezi praktikantem a jeho mistrem nejsou
žádná tabu, příbuzenství spíše odpovídá způsob, jakým se k sobě navzájem vztahují.
Praktikanti často mluví o jiných praktikantech stejného mistra jako o bratrech, mistr je jejich
nejvyšší autoritou a mentorem – jeho pozice v hierarchii připomíná roli otce.
Je to právě rodová linie, ke které se praktikanti vztahují, když využívají Reiki.
V současné době existuje několik desítek typů a modifikací Reiki učení a právě linie je
zároveň nositelem specifických technik a filosofií, které se předávají z mistra na mistra.
Pro ilustraci mohu uvést následující příklad. Když Beeler ve své práci rozebírá blíže
úlohu nositele rodové linie, dochází k tomu, že v původním Reiki (Usuiho Reiki) jsou nositeli
4 mistři. Jedná se o žáky, kteří byli svým mistrem zvoleni za nástupce. Praktikanti, kteří se
dnes věnují této podobě Reiki, pak mají první 4 položky rodokmenu stejné.

Mikao Usui

Chujiro Hayashi

Hawayo Takata

15

Phyllis Lei Furumoto

Praktikanti Reiki v českém prostředí užívají termín rodová linie, rodokmen nebo se vztahují jednoduše
k „původu“.
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Pravda je ovšem taková, že pro Reiki učení je charakteristická diverzita v jednotlivých
podobách nauky, a s tím souvisí také to, že výše ukázaný rodokmen je vlastní pouze části
praktikantů nauky. Čtenář si jistě vzpomene, že například Mari Hall má s uvedeným společná
pouze první tři jména. Hawayo Takata nebyla jediným žákem Chujira Hayashiho a Hayashi
nebyl jediným žákem Usuiho, přestože o ostatních se historie Reiki nezmiňuje. Je tedy
teoreticky možné, že existují praktikanti, kteří mají s ostatními společnou pouze první osobu
v rodové linii.

4.4 Stupně Reiki a jejich náplň
Praktikant, který se vydá na cestu Reiki, musí projít několika stupni tréninku, respektive
musí absolvovat jednotlivé stupně, které se od sebe významně liší. Součástí každého stupně je
také iniciační rituál zasvěcování (Lübeck et al. 2001), jehož cílem je přidání síly a harmonie
k propojení praktikanta s univerzální životní energií – reiki. Zasvěcení je popisováno jako
spojení „lidské mysli a těla s první příčinou vesmíru, ať je popisována jako Bůh, Duch,
Vesmírná síla nebo jinak“ (Graham in Beeler 2013: 65).
Vzhledem k mnoha a mnoha odnožím a podobám Reiki16 se liší i iniciační rituály, jejich
podoba a dokonce i počet stupňů, které musí praktikant na cestě za mistrovským titulem
absolvovat. Ohledně prvního a druhého stupně existuje obecná shoda po formální
i významové stránce.
Po druhém stupni se názory většiny mistrů Reiki rozcházejí a přicházejí různé
modifikace. Pokud bychom na to nahlíželi trochu jinak, trénink na mistra Reiki má tři fáze.
V první fázi se žák učí využívat reiki kontaktním způsobem. Ve druhé fázi se zaměřuje na to,
jak využít reiki na dálku a mimo čas. Třetí fáze je vylepšením obou předchozích a zároveň
povolením k tomu, že praktikant dosáhl cíle a kromě plného přístupu k reiki může také nauku
dále šířit.
Paní Bílá rozděluje stupně takto: „jedno je uvolňování psychosomatického napětí, to je
ta jednička, tu může dělat každé dítě. (…) jde o to, že Reiki bylo vypracováno tak geniálně
(…) , že i ty děti mohly přikládat ruce maminkám při bolestech, protože bolest jsou v podstatě
stažené nervy, takže se uvolňovalo touto rovinou. Druhá rovina - to už potřebujete trošku

16

Mezi příklady mohu uvést například Dračí Reiki, Rainbow Reiki, Reiki fialového plamene Ježíše
Krista aj. Každá z těchto odnoží má vlastní pravidla, do určité míry společnou rodovou linii s ostatními
praktikujícími stejného typu a často také vlastní formy rituálů a symbolů.
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přemýšlet, protože jsou tam ty symboly, které něco znamenají; potřebujeme uklidnit mysl, aby
nám tam nešly rušivé myšlenky; vždycky je to o vyčištění mysli. No a třetí metodika tam už si
vytváříme trošku tu cestu a dáváme, co potřebujeme. Takže u toho rozfázování reiki byste
dobře vysvětlila jedničku, protože i když maminka dá Janičce na rozbité koleno ruku a řekne,
ať si tam dá taky ještě, že jí to uklidní, protože kam jde pozornost, tam jde energie, a kam jde
energie, tam jde informace, kam jde informace, která se opakuje, ta se zhmotňuje.“
První dvě fáze víceméně kopírují první dva stupně.
První stupeň Reiki je kontaktní. Po zasvěcení, při kterém mistr svým studentům otevírá
čakry, aby mohli pracovat s reiki energií, se praktikant učí, jak pomocí přikládání rukou léčit
různé nemoci, bolesti a podobně. V druhém stupni se praktikant zaměřuje na větší vzdálenosti
– učí se symboly, které pomáhají léčit pacienty na dálku. Druhý stupeň je způsobem, jakým
léčit bez fyzické přítomnosti praktikanta u pacienta (Beeler 2013: 64).
V současnosti převládajícím paradigmatem v otázce učení Reiki je to, které dělí třetí
fázi na dva samostatné stupně. Třetí stupeň prohlubuje znalosti a schopnosti získané v prvních
dvou stupních. Až ve čtvrtém stupni jsou pak praktikantovi předány znalosti k tomu, aby se
stal mistrem a mohl sám vyučovat a provádět zasvěcovací rituály.
Ještě poměrně v nedávné době, přibližně osm let zpátky, bylo reiki obvykle třístupňové
a třetí stupeň kopíroval třetí fázi. Jak ale přibývá různých typů Reiki, některé převládající
směry modifikují obecně platná pravidla. Často ani nemusí jít o celý směr, který mění podobu
tréninku na mistra Reiki. Pan Zelený například vytvořil vlastní ‚mezistupeň‘ na základě svých
zkušeností. Podobu svých iniciačních kurzů líčí takto: „Já ještě dělám 2A, to je taková
nástavba, kterou jsem si trošku vymyslel, (…) na základě ještě jednoho kurzu u jednoho mistra
Reiki. No a já když dělám mistra Reiki tak dělám: mistr Reiki a mistr Reiki-učitel. Přesně tak
to mám. Takže ten 3A to je zasvěcení do toho mistrovského symbolu a zase takové povídání
a s tím člověkem meditujeme. A pak v tom kurzu mistr Reiki-učitel, tak tam už se většinou
setkáváme opakovaně po týdnu nebo po 14 dnech na celý den, a vždycky to věnujeme některý
části těch zasvěcovacích technik“.
Někteří další mistři se naopak drží původních tradic a předávají Reiki ve formě, v jaké
se ho dostalo jim. Do takové skupiny patří například pan Hnědý. Svůj přístup definuje takto:
„Já třeba jsem to (pozn. 3. a 4. stupeň) řešil naráz, já jsem to taky dostal naráz, a tak jsem to
taky dál posílal naráz. Já jsem to nerozlišoval“.
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Nejasnost třetího respektive čtvrtého stupně není takovým problémem, protože
nejrozšířenější jsou první dva. Paní Bílá sama zasvěcuje už více než deset let, ale mistrovský
stupeň zasvětila jen párkrát. Nejčastěji učí jednoznačně ten první. „(…) k tomu musíte dojít.
Někdo to v sobě má, že hned hraje na klavír v 5 letech. A to vyplyne z toho vnitřního nastavení
člověka, i když on to pak třeba ani nepoužívá, ale vnitřně ho to nese a ten organismus vyjde
na té energo-informační úrovni, že by v tomto životě měl postoupit na tu úroveň, kde bude
plout tím přátelským vesmírem, tím co je pro něj nejlepší. Ty co už o tom něco slyšeli, tak
chtějí do dvojky, protože to mohou posílat i sobě, že přes ten dálkový symbol najedou na sebe;
takže když je bolí záda, jak jsou přetížení psychosomaticky, tak si léčí záda a chtějí tu dvojku.
Jinak je to pro někoho, kdo je trošku hloubavější, tak si udělá trojku, protože je to tam
o myšlení, o nějakém ustoupení od tíživých nebo stále se opakujících myšlenek, tak tento
systém Vás navodí, že se umíte zastavit a řeknete si jo. Síla je mezi myšlenkami atd. Ale
většinou chtějí lidé jedničku jen proto, že je momentálně bolí koleno a protože ten systém je
nejsnadnější. Opravdu je jich teď spousta.“
Existuje samozřejmě mnohem více různých způsobů, a pravidel, podle jakých by měl
trénink praktikanta Reiki probíhat. U Reiki Jin Kei Do například po druhém stupni přichází
třetí a finální stupeň – ale je rozdělen do tří samostatných modulů – 3a pro základy, 3b pro
dokončení a 3c pro získání kvalifikace na mistra Reiki. U Gendai Reiki-ho17 jsou zase čtyři
stupně, každý s vlastním názvem – Okuden, Sohden, Shinpiden a Gokuikaiden (Beeler 2015:
29).
I v českém prostředí se můžeme setkat s poměrně překvapivými podobami Reiki. Při
vstupu do terénu jsem se domnívala, že Reiki je třístupňové. Po nějaké době jsem pochopila,
že v současnosti se spíše přechází na čtyřstupňové rozlišení, bez ohledu na to, jestli jde
o stupně 1-4 nebo 1-3b. Paní Červená mě však vyvedla i z tohoto předpokladu: „Naše linie
není tak úplně rozšířená. Normálně to pokračuje dál: po třetím stupni je čtvrtý, pátý, šestý
a pak sedmý (…) U nás na trojce nemůže být řeč o nějakém učiteli, takže to je ten mistrovský
léčitelský jenom. Potom přichází čtvrtý stupeň, kde napojujeme další vyšší léčitelskou úroveň,
propojujeme klienta do vyšší léčitelské roviny. A pak pátý a až šestý je mistr-učitel. Sedmý je
velmistr“.

17

Typ Reiki, který se praktikuje hlavně v Japonsku. V současné době je systémem Reiki, u nějž řady
praktikantů rostou nejrychleji. ‚Gendai‘ je v překladu ‚moderní‘, ‚ho‘ odkazuje k technice nebo metodě. Jméno
této odnože tedy znamená Moderní Reiki Metoda.
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Na základě rozhovoru s paní Červenou jsem došla k jednoznačnému závěru. Nemělo
smysl snažit se najít škatulky, do kterých bych mohla jednotlivé mistry zařadit. Moji
informátoři jednoduše každou škatulku vzali a pečlivě ji rozebrali na třísky. Při hledání
vzorců pravidelností jsem tak neustále narážela na to, že terén, ve kterém jsem se pohybovala,
je více rozmanitý než konsistentní.
Společné prvky postupně odpadávaly a odpadávaly a nakonec mi nezbylo nic jiného,
než při vytváření analytické koncepce, která by mi umožnila uchopit svět Reiki, ustoupit až na
samotný kraj. Při finální kategorizaci mi nevědomky pomohla paní Žlutá: „Využívám jenom
základní reiki, necítím potřebu mít Reiki fialového plamene Ježíše Krista, nebo dračí Reiki –
je spousta druhů, když se podíváte na internetu - asi 20, 30 druhů. Ale v podstatě je to stejná
energie, která rezonuje s tím člověkem, který ji předává, nebo přijímá.“
Reiki za sto let od svých počátků ušlo dlouhou cestu. Mezi jeho praktikanty najdeme
velké množství modifikací. Liší se v počítání stupňů, zahrnutí jiných dalších technik
i v názvu. Existuje však jedna společná základní věc, která je pro všechny stejná. V životě
každého praktikanta Reiki je nějak zahrnuta energie reiki.

4.5 Symboly Reiki
Diskutujeme-li základní charakteristické rysy Reiki, nesmíme opomenout symboly,
které jsou též důležitým prvkem nauky. Symboly jsou dvojího druhu – jednak má Reiki nauka
své pevně dané symboly s konkrétními účely, jednak také, podobně jako jiná učení, čas od
času využívá obecných symbolů přejatých z přírody jako je například měsíc, slunce, voda,
hora, zvířata a podobně. Těmto obecným přírodním symbolům se věnovat nebudeme, jejich
význam a využití je většinou podobný jako v jiných naukách, můžeme je často najít v New
Age.
„Symbol je zkušeností (například otevírání srdce), která je velmi zkrácena
a zjednodušena a přenesena do abstraktní podoby. Může se jednat i o pokyn (například osobní
Božská povaha či vlastní vize životní cesty“ (Hosak, Lübeck 2009: 15). Hosak s Lübeckem
také o symbolech a mantrách mluví jako o jakési ‚bedně s nářadím‘, která slouží praktikantovi
Reiki k lepšímu spojení s energií.
Symboly Reiki mají přesně danou funkci a samy o sobě jsou pro laika bezcenné.
Obecně platí, že každý symbol hraje jinou roli, jinak funguje a má jiný způsob využití.
O symbolech a mantrách se vypráví spousta příběhů, které jsou více domněnkami.
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Nejrozšířenější takovou domněnkou je ta, podle níž stačí už samotná znalost symbolů
a manter k tomu, aby člověk získal plný přístup k reiki (ibid).
Po tom, co výše v textu několikrát zmiňuji množství podob Reiki a sporů mezi jejich
praktikanty, čtenáře pravděpodobně příliš nepřekvapí, že symboly jsou další kategorií, která
nemá úplně jasná pravidla, respektive počty. Některé prameny uvádějí, že existují tři symboly
Reiki. Většina západní části světa praktikantů Reiki se shodne také na čtvrtém symbolu, které
východní formy Reiki neuznávají proto, že nepochází přímo od Usuiho (Beeler 2015: 31).
Některé literární prameny zabývající se tématikou Reiki však hovoří ještě o pátém symbolu
Reiki (srov. Stein 2004).
Při psaní této kapitoly jsem se potýkala s mírným problémem – symboly Reiki jsou
dvojí povahy, lépe vyjádřitelné v angličtině – ‚sacred‘ a ‚secret‘. Fakt, že symboly v nauce
fungují jako posvátné, je pochopitelný. Steinová o nich dokonce říká, že „tvoří jádro a formuli
reiki. Jsou to klíče k používání a předávání tohoto léčebného systému“ (Stein 2004: 127).
Problémem je, že jsou původně také považovány za tajné, a tím pádem by neměly být sdíleny
a předávány dál nezasvěceným.18 Například v Usuiho linii Reiki Usui Shisi Ryoho (USR) si
praktikant musí symboly během tréninku ve druhém stupni zapamatovat. Hned po
absolvování jsou jakékoliv materiály s psanými symboly zničeny (Beeler 2015: 30).
Z toho důvodu také donedávna nebylo pro laika snadné jejich podobu dohledat,
v posledních pár letech se však rétorika okolo symbolů mění a jejich podoba je znázorňována
v literatuře, na internetu i jinde. Rozhodla jsem se je tedy pro lepší představu v této práci
zobrazit spolu s vysvětlením, k čemu slouží.
Tři základní symboly Reiki, nad kterými panuje obecná shoda, se předávají
praktikantovi ve druhém stupni. Přestože jejich podoby se mohou mírně lišit, podle toho, jak
je praktikant nakreslí či vizualizuje, základ zůstává stejný. Na tyto drobné modifikace mě
v rozhovoru upozornila paní Žlutá: „Dneska najdete na Googlu klidně tři sta padesát symbolů
- jsou různě pozměněné a každá z těch odnoží to má jinak, ale každý funguje. Ony ty symboly
jsou totiž fajn, ale nejsou až tak důležité, důležitá je ta energie, co se s tím pojí“.
Symboly se předávají až ve druhém stupni z jednoduchého důvodu, na prvním stupni je
praktikant nepotřebuje. Paní Žlutá pokračuje ve vysvětlení: „Víte, při 1. stupni se naučíte

18

Pokud bych se řídila tímto požadavkem, neměla bych je ve své práci zobrazovat. Dnes takové pravidlo
již víceméně neplatí, ale tabuizace je pravděpodobně jedním z důvodů nespočetného množství existujících
zobrazení jednotlivých symbolů.
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pracovat energii kontaktně – jen předáváte energii dlaněmi. Druhý stupeň už pracuje se
symboly, s reiki na dálku, můžete posílat do budoucnosti, do minulosti, protože ta energie
nemá vnímání času jako my, jí je to v podstatě úplně jedno“.
Poslední dva symboly se pak praktikant učí až ve stupni mistrovském, oba souvisí se
zasvěcením. Příslušnost obou k nauce Reiki je problematická, čtvrtý symbol neuznávají
východní formy Reiki a pátý je v podstatě jen pro specifickou skupinu. Těmto dvěma se
v textu budu věnovat jen krátce.

4.5.1 Cho-ku-rei
Cho-ku-rei19 je prvním ze tří velkých symbolů Reiki. Jeho účelem je zvýšit sílu léčivé
energie, někteří praktikanti ho nazývají světelným spínačem (Stein 2004: 128).

Základ

symbolu tvoří spirála, která způsobuje koncentraci energie do jednoho bodu.
Mezi praktikanty Reiki se čas od času rozhořívá spor, jakým směrem spirálu kreslit.
Součástí tradičního zasvěcení bývá Cho-ku-rei kreslené proti směru hodinových ručiček, ale
objevuje se také obrácená varianta. Podle Steinové na směru zakreslení nezáleží, praktikant
by si měl vybrat jeden a ten používat. Hybatelem by neměl být směr, ale myšlenka, která ho
provází (ibid).

Cho-ku-rei

Cho-ku-rei je pravděpodobně nejčastější symbol, s nímž se i laik i praktikant Reiki
mohou setkat. Při návštěvě u paní Bílé jsem si napsala do terénního deníku následující

19

Pozn:výslovnost ‚čokurei‘. V některých materiálech můžeme najít také zápis Čo-ku-rei či Chokurei.
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poznámku: „Byt, do kterého jsem vstoupila, je něčím zvláštní. Jedná se o prostorný a světlý
přízemní byt s velkými pokoji i chodbou, ale to nevysvětluje pocit, který teď mám. Při
příchodu do obývacího pokoje je daný pocit ještě silnější. Všimnu si dveří na předzahrádku.
Byt je uprostřed sídliště, pravděpodobně bych se v něm neměla cítit tak bezpečně, když sem
může venkem kdykoliv kdokoliv přijít. Můj pohled zachytil papírek na plastovém rámu okna.
Přestože v bytě nic nenasvědčuje tomu, že by zde žil praktikant Reiki, ten papírek je jasným
důkazem. Cho-ku-rei. Na všech oknech i dveřích“.
(zápis z terénního deníku 8. 1. 2017)
Způsob použití Cho-ku-rei na oknech bytu ukazuje také k principu jakési ochrany.
Chokurei primárně zesiluje energii. Energie reiki, ačkoliv má podle některých mých
informátorů nultý náboj, je „dobrá“ energie. Symbol je také nejjednodušší z tří základních
symbolů Reiki a kromě ochrany domova je užíván i k jiným typům ochrany. Já si ho
například vozím v autě.

4.5.2 Sei-hei-ki
Sei-hei-ki nebo také česky Si-hi-ki je druhý ze sady základních symbolů Reiki. Podle
některých pramenů (srov. Brennan 1987; Hosak, Lübeck 2009; Stein 2004) jeho původ
můžeme nalézt v sanskrtu. Jeho tvar je o něco složitější a nesnadno popsatelný, což může také
souviset s jeho účelem. Sei-hei-ki bývá tradičně určen k emočnímu léčení (Stein 2004: 129).
Specificky se zaměřuje na léčení pocitů vztahu, rozčilení, rozrušení či jiné emoční
podrážděnosti a je definován jako setkání boha s člověkem.
Reiki pracuje s premisou, že emoční bolest, která nenachází cestu z těla, se časem
projeví ve formě fyzického onemocnění. Sei-hei-ki pomáhá tyto emoční disbalance
napravovat a nemoci je tak možno vyléčit nebo jim rovnou předcházet. Symbol také funguje
dobře na úlevu od stresu a celkové zklidnění.
Zajímavé je, že neexistuje tak velké množství modifikací Sei-hei-ki jako jiných
symbolů. Podle Steinové přichází v úvahu jedna jediná, která symbol prodlužuje. V tomto
případě ale naopak dochází k velké diverzně názorů v oblasti používání.
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Sei-hei-ki

4.5.3 Hon-sha-ze-sho-nen
Posledním z řady symbolů vyučovaných ve druhém stupni Reiki je Hon-sha-ze-sho-nen.
Původ symbolu můžeme najít v japonském kanji (Beeler 2015: 31).
Tvar symbolu by se dal popsat jako pyramida připomínající lidské tělo, a angličtině je
také znám pod jménem ‚The Pagoda‘ nebo Stupa. Hon-sha-ze-sho-nen je často překládán jako
‚žádná minulost, žádná přítomnost, žádná budoucnost‘ (Stein 2004: 133). Jeho překladem je
také ‚otevři knihu a čti‘. Ve východním Reiki se můžeme setkat také s názorem, že význam
symbolu spočívá ve slově ‚Namasté – Bůh ve mně zdraví Boha v tobě‘.
Stejně jako název i jeho podoba je několikanásobně komplikovanější než předchozí dva
symboly. Hon-sha-ze-sho-nen se používá k léčení na dálku – proto jeho užití ve druhém
stupni. To je však pouze jedna z mnoha možností využití nejkomplexnějšího symbolu Reiki.
Využívá se předně při práci s mentálním tělem a vědomou myslí a na rozdíl od ostatních
umožňuje také léčit minulost a případně budoucnost. Kromě výše uvedených je také
považován za vstupní bránu do Akašických záznamů – tedy do karmických cílů a životních
záznamů duše. Umožňuje tedy praktikantům Reiki léčit i problémy spojené s karmickými
dluhy.20

20

Karmickým dluhem je takový dluh, který si neseme z minulých životů. Příkladem mohou být různé
fobie z vody, davu, ohně podobně.
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Hon-sha-ze-sho-nen

Hon-sha-ze-sho-nen má nejvíce modifikací ze všech symbolů Reiki. Důvodem je
pravděpodobně jeho složitost. Pro zakreslení symbolu je potřeba dvaadvacet různých tahů,
zatímco v případě Sei-hei-ki potřebuje praktikant čtyři a u Cho-ku-rei dokonce pouze tři tahy.

4.5.4 Dai-ko-myo
Dai-ko-myo je čtvrtým a zároveň nejdiskutovanějším symbolem. Jak bylo řešeno výše,
do učení Reiki ho zasazuje většina západních směrů a forem nauky, východní Reiki ho
nepoužívá. Dai-ko-myo se předává až na mistrovském stupni a má dvě funkce. Jednak
pomáhá při léčení, neméně důležitým účelem je ale přenos reiki.
Dai-ko-myo je symbolem, který se používá při zasvěcení do mistrovského stupně,
a praktikant mistr by jej měl využívat při každém léčení.
Existují dvě základní varianty symbolu. Tradiční varianta, která má jen málo
modifikací, a netradiční varianta, která laickému oku může na první pohled připomínat spíše
Cho-ku-rei. Ve skutečnosti se však jedná o „spirálu Bohyně“ (Stein 2004: 202) – spirálu
kreslenou od středu po směru hodinových ručiček, na konci zdvojenou. Dai-ko-myo je
jediným Reiki symbolem, který má dvě natolik rozdílné varianty, že není možné dále mluvit
o modifikacích.
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Tradiční Dai-ko-myo

Moderní Dai-ko-myo

Dai-ko-myo pracuje nejčastěji s duchovním tělem, jeho použití je důležité při léčení
i samoléčení.

4.5.5 Raku
Symbol Raku je specifický. Je velmi jednoduchý, připomíná blesk a používá se
výhradně k zasvěcování, nikdy při léčení. Jeho účelem je uzemnění energie – pomáhá
mistrům při zasvěcování s uzemněním člověka, který přijímá energii reiki.
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Raku

Raku není oficiálně uznaným Reiki symbolem a příliš často se s ním nesetkáme. Já
sama jsem zasvěcena do druhého stupně, Raku se předává až ve třetím, ale mistr, který
zasvěcoval mě, tento symbol nevyužívá. Zajímavé však je, že Raku je součástí moderní formy
Dai-ko-myo – jedná se o ten poslední tah mezi dvěma spirálami.
Raku se používá spíše ve Spojených státech a kromě uzemňování také pomáhá
studentům vést energii skrze energetické kanály v těle. Při zasvěcování má svůj specifický
význam, protože umožňuje mistrovi vzít negativní energii člověka, který je zasvěcován,
a uzemnit ji, a tím vyčistit jeho auru. Díky Raku mistr i žák po zasvěcení disponují daleko
větším množstvím energie než původně.
Modifikace Raku prakticky nemá. Jediná známá změna je proveditelná skrze změkčené
linie, někteří mistři ale věří, že v této podobě není symbol tolik účinný.

4.6 Shrnutí
Představili jsme si nejzákladnější principy Reiki – jakási vnitřní pravidla fungování
nauky. Zároveň se nám však ukázalo, že hledání pravidelností ve světě praktikantů Reiki není
tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Učení nemá doktrínu. Na základě terénní práce
mohu říci, že svět praktikantů Reiki nevykazuje prvky náboženství a dokonce ad absurdum
často nevykazuje ani příliš mnoho společných rysů.
Praktikanti se řadí do několika kategorií podle toho, jak daleko či vysoko na své cestě
došli. Nejjednodušeji a nejčastěji jsou všude řazeni podle stupňů – jsou zasvěceni do prvního,
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druhého, třetího či čtvrtého. Toto rozřazení ovšem, jak jsme si ukázali výše, není vždy
aplikovatelné na všechny formy učení, se kterými se můžeme setkat. Považuji tedy za
vhodnější rozřadit je podle fází – absolvovali první fázi – kontaktní Reiki, absolvovali druhou
fázi – Reiki překračující hranice prostoru a času a ti, kteří absolvovali třetí fázi a stali se
mistry.
Podobný zmatek jako ve stupních je také v užívání symbolů, odkazech na rodové linie
a prakticky v každém jednotlivém aspektu nauky. Formy Reiki jsou charakteristické svou
vysokou mírou diverzity a každá má svá vlastní specificky modifikovaná pravidla.
Z toho vyplývá, že pro praktikanta Reiki je zcela bez výjimky závazná pouze jedna věc,
která je pro všechny aktéry v poli Reiki nauky stejná – musejí pracovat s reiki. Přítomnost
reiki ovlivňuje všechny aspekty jednání, nauka slouží zároveň jako zdroj příjmu a jako způsob
samo-léčby. Reiki lze tedy rozumět jako diverzifikované spirituální praxi pracující s energií
reiki, která se pro své praktikanty stává životním stylem, pracovní náplní a také způsobem, jak
zlepšit zdraví své, svých nejbližších, a také zdraví klientů, kteří o reiki požádají.
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5

REIKI V TĚLECH
„… Jak teplo postupuje, cítím, jak se mi postupně uvolňují svaly na zádech a spolu s tím

odplouvá i mírná bolest hlavy...“
(zápis z terénního deníku, 11. 11. 2016)
Tělo jako předmět sociální praxe se často objevuje v odvětví medicínské antropologie
a je také zkoumáno a nahlíženo různými způsoby. Tam, kde biomedicína chápe tělo jako
univerzální objekt řídící se biologickými principy, zaměřuje se medicínská antropologie na
tělo jako na subjekt. „Všichni to víme: živoucí tělo je jak objektem, tak subjektem“ (Mol,
Law 2003: odst. 1). Fenomenologická perspektiva chápání těla jako subjektu nám pak
umožňuje tázat se nejen na to, jak je vnímání těla ovlivněno spirituální praxí, ale také jak toto
vnímání těla samotnou praxi zjednává.
Pro výzkum Reiki je tedy koncepce těla důležitá. Jak je ukázáno v úvodní citaci,
medicínský, respektive léčivý aspekt nauky je pozorovatelný na fyzických prožitcích
a vjemech – při přikládání rukou může člověk vnímat teplo v místě, které ho bolí, či v místě,
kde se nacházejí ruce léčitele, a také přítomnost cizí entity v osobní auře může být vnímána
jako brnění na kůži.
V následujícím textu představím některé koncepce těla, které se mi zdají jako vhodné
analytické nástroje pro uchopení mé výzkumné otázky – jak Reiki ovlivňuje vnímání těla.
Dále se zaměřím na samotný terén a seznámím čtenáře s tím, jak mí informátoři a jejich
klienti a pacienti popisují své zážitky s léčivým aspektem nauky.

5.1 Tělo definované
Základním problémem je však samotná koncepce těla, respektive úhel pohledu, kterým
na tělo nahlížíme. Způsob, jakým je na tělo a tělesnost nahlíženo, formuje chápání prvku
alternativní medicíny v Reiki, a je tedy potřeba najít takové vysvětlení, které dovolí uchopit
tělo způsobem, který výše popsané metodologické praktiky umožní.
Na první pohled takovou koncepci předkládají Nancy Scheper-Hughes a Margaret
Lock, které ve svém přelomovém textu The Mindful body: A Prolegomenon to Future Work
in Medical Anthropology představují koncept vědomého těla. Vědomé tělo se podle těchto
autorek skládá ze tří různých těl či tří navzájem provázaných metodologických pojetí –
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individuálního těla, těla sociálního a těla politického (Lock, Scheper-Hughes 1987).21 Tyto tři
roviny vědomého těla jsou pak navzájem propojené skrze emoce (ibid).
Praktické využití tohoto konceptuálního rámce ukazuje Nancy Scheper-Hughes ve své
vlastní práci Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, kde říká, že jde
o nástroj, „(…) který umožňuje nahlížet na tělo jako na individuálně a kolektivně zakoušené,
na sociálně reprezentované v různých symbolických a metaforických vyjádřeních a na
regulované, disciplinované a kontrolované rozsáhlejšími politickými a ekonomickými
procesy“ (Scheper-Hughes 1992: 35).
Metodologická pojetí tří těl dovolují nahlížet na tělo různými způsoby. Scheper-Hughes
a Lock definují individuální aspekt vědomého těla „ve fenomenologickém smyslu jako žitou
zkušenost těla-subjektu“22 (Lock, Scheper-Hughes 1987: 7). Tělo je podle nich nástrojem
vnímání a zároveň objektem, do kterého se promítají kulturní vlivy. Důraz je kladen na
individuální zkušenost ukotvenou v živoucím těle.
Sociální tělo oproti tomu přímo neodkazuje k žádné individuální zkušenosti. Jedná se
o „(…) symbolické užití těla jako přirozeného symbolu, jehož prostřednictvím uvažujeme
o přírodě, společnosti a kultuře (…)“ (ibid). Zjednodušeně řečeno, sociální aspekt těla se
vztahuje k hodnotám, funkcím a normám, které tělo a tělesnost zastávají v dané společnosti
a kultuře. V této rovině vychází autorky z práce Mary Douglas (Douglas 1970, 2002), která
tělo chápe jako přirozený symbol či model různých procesů ve společnosti. U tohoto
vymezení však Nancy Scheper-Hughes nezůstává a v jedné ze svých pozdějších prací přidává
k sociálnímu aspektu těla ještě perspektivu formativního dopadu jednání na tělesnost a tělo
samotné a zahrnuje tak do konceptuálního rámce vědomého těla také habitus.
Třetím aspektem vědomého těla je tělo politické. Vztah mezi individuálním tělem
a společností se dotýká také moci a kontroly (Lock, Sheper-Hughes 1987: 23). Politické tělo
je jakýsi prostor, ve kterém je tělo zjednáváno jako nositel různých mocenských politik,
a odkazuje k regulaci, kontrole a dohlížení na těla individuální i kolektivní. Mocenské
politiky, kterých je politické tělo odrazem, jsou často protichůdné.
Konceptuální rámec vědomého těla tedy umožňuje uchopit tělo třemi přístupy –
fenomenologickým (individuální tělo), sociálně-vědním (sociální tělo) a přístupem kritické
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O vědomém těle (mindful body) uvažuje podobným způsobem i Meredith McGuier – mysl, tělo a
společnost jsou podle ní propojené domény (McGuier 1990)
22

Těla ve smyslu těla-subjektu (body-self)
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teorie (politické tělo). Takto rozpracovaná koncepce dovoluje analyticky se soustředit na
specifické lidské projevy a plynule přecházet mezi jednáním, kulturními kategoriemi těla
a tělesnosti, ale také mocí. Ve výzkumu Reiki je silným momentem žitá zkušenost těla.
Koncept Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock sice zahrnuje individuální aspekt těla, ale
vnímá ho v propojení s rovinou sociální, respektive sociokulturní a politickou – tělo sociální
i politické jsou nevyhnutelně součástí analýzy a s tělem je pracováno ve specifických
diskurzech.
Mezi nejznámější kritiky koncepce vědomého těla patří fenomenologický antropolog
Thomas Csordas. Zabývá se medicínskou antropologií, podobně jako Scheper-Hughes
a Lock, ale předmět jeho zájmu leží také v psychologické antropologii a antropologii
náboženství. Csordas kritizuje individuální aspekt vědomého těla a tvrdí, že v pracích
Scheper-Hughes a Lock trpí individuální tělo určitým „metodologickým pnutím mezi
fenomenologickým a sémiotickým přístupem“ (Csordas 1993: 136). Nevěnuje se však pouze
kritice existující koncepce, ve své práci se namísto toho pokouší o rozpracování a předložení
vlastního

konceptuálního

rámce,

když

formuluje

tzv.

paradigma

embodimentu23

(vtělenosti/ztělesňování) (Csordas 1990, 1993, 2002), které je pro výzkum Reiki mnohem
lépe využitelný.24
Pojem ‚embodiment‘ odkazuje k Csordasově pojetí aktéra jako „vtěleného“ – tedy aktér
jedná a vztahuje se ke světu a ke svému okolí prostřednictvím těla. Autor kritizuje ScheperHughes a Lock v jejich předpokladu, že individuální aspekt těla je nástrojem vnímání. Tělo
podle něj není objekt, který je vhodným nástrojem mysli, ale můžeme ho definovat spíše jako
„existenciální podklad kultury (…) subjekt, který je vždy nevyhnutelně přítomen“ (Csordas
1993: 135). V analytické práci by tělo mělo být chápáno jako jakýsi „výchozí bod, ze kterého
lze analyzovat lidské zapojení do světa“ (ibid) a zároveň jako preobjektivní a prereflexivní25
prostor vnímání – tělo vytváří vnímatelné entity a objekty, a ty mohou být až následně
uchopené abstraktním myšlením. Podstatnou součástí paradigma embodimentu je také
bourdieovský koncept habitu, který Csordas pojímá jako nevědomý a kolektivně vštípený
systém přetrvávajících dispozic, „umožňující vytvářet a strukturovat jednání a reprezentace“

23

Paradigmatem míní Csordas „konzistentní metodologickou perspektivu, která podporuje opětovnou
analýzu existujících dat a navrhuje nové otázky pro empirický výzkum“ (Csordas 1990:5)
24

Využitelnost paradigma pro výzkum Reiki ukazuje například Dori Beeler ve své práci Reiki embodied
(Beeler 2013)
25

V úvahách o těle jako preobjektivním a prereflexivním prostoru se Csordas inspiruje u francouzského
fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho (Merleau-Ponty 2002).
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(Csordas 1990: 11). Habitus tedy umožňuje tělu-subjektu do určité míry disponovat věděním,
které usnadňuje interakce s jinými těly-subjekty.
Analytickou užitečnost paradigmatu embodimentu pro studium spirituálních systémů,
jakým je i Reiki, ukazuje Csordas ve své knize The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of
Charismatic Healing (Csordas 1997). Při analyzování rituálních exorcistických praktik mu
nezáleží primárně na ‚démonologickém systému‘ charismatiků, ale díky paradigmatu
embodimentu jsou pro něj informačně bohaté hlavně individuální zkušenosti účastníků. Snaží
se v textu ukázat, že je to právě habitus a vnímání konkrétní spirituální skupiny, co dodává
smysl konkrétní žité zkušenosti a určuje, jak by s ní mělo být naloženo. Podobně i já ve výše
popsaném autobiografickém úryvku hovořím o žité zkušenosti těla-subjektu – o teple, které
mnou prochází při rituálu zasvěcování jako o způsobeném energií, která je do mě předávána
skrze Mistra Reiki v průběhu procesu otevírání životních čaker.
Zatímco vědomé tělo Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock je analytický koncept
uvažující v rétorice tří propojených těl, fenomenologická perspektiva a paradigma
embodimentu, se kterým přichází Csordas, mi umožňuje vzít zažívanou zkušenost těla
a považovat ji za výchozí bod své analýzy. Takové chápání těla a tělesnosti ve výzkumu Reiki
představuje konceptuální rámec, který dle mého umožňuje pracovat jednak s individuálními
fyzickými prožitky a vjemy pacientů, klientů i samotných praktikantů, a jednak také se
spirituální naukou, která je provází.

5.2 Tělo chápané
Koncept vědomého těla se mi původně zdál jako nejlepší možný analytický nástroj,
jehož pomocí mohu uchopit vnímání těla praktikantů Reiki. Metodologická vícerozměrnost
ve formě tří různých těl mi více než vyhovovala a navazovala také na první poznatky, které
jsem z terénu získala. Postupem času jsem se s ním však dostala do slepé uličky. Než se
pustím do konkrétních problematických aspektů, ráda bych vysvětlila, co mě na tomto
konceptu přitahovalo.
Jak bylo řečeno výše, vědomé tělo je analytický nástroj, jehož podstatou jsou tři různá
těla. Nepracujeme tedy s jedním tělem – objektem, ale dostáváme se k něčemu, co bychom
mohli nazvat multiplicitou těl. Těla v řečeném konceptu fungují v různých úrovních
a zahrnují různé aspekty. Jsou zkoumatelná odděleně, ale na druhou stranu také dohromady
skládají jeden metodologicky příjemně uchopitelný koncept.
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V terénu Reiki praktikantů jsem objevila podobné multiciplitní přístupy k tělům,
ačkoliv se samozřejmě jedná o jiné hledisko. Uvažování o těle jako o fungujícím na více
rovinách není tedy charakteristické pouze pro sociologické respektive antropologické
uvažování, ale také je přítomno v samotném spirituálním systému.26
Reiki ze své spirituální podstaty nemá jednotnou doktrínu, jakou můžeme najít
u náboženských systémů, a spirituální rovina nauky se může zdát mírně upozaděná. Zatímco
někteří praktikanti tak ve své praxi rozmlouvají s anděly a jinými duchovními průvodci, jiní
naopak spirituální stránku kompletně míjí a z nauky si berou pouze energii reiki a její využití.
Energie reiki je nejčastěji spojována právě s tělem a léčením a tělo a jeho chápání tak
vytvářejí jeden z pomyslných mostů, kterým se dostáváme od ‚fyzického‘ a ‚žitého‘
k ‚spirituálnímu‘.
Právě spiritualita je největším problémem konceptu vědomého těla. Nadstavba, kterou
vytváří Csordas ve svých pracích v paradigmatu embodimentu, přichází právě proto, aby
spirituální stránka neztratila na důležitosti. Tělo by podle něj mělo být studováno ne jako
objekt vztahující se ke kultuře, ale jako subjekt kultury (Csordas 1990: 5). Podle Beelerové je
možné tuto myšlenku aplikovat na prostředí Reiki. Dosáhneme tak toho, že prostředí Reiki se
stává kulturou a tělo je subjektem kultury Reiki prostředí (Beeler 2013: 72). Spiritualita, která
je součástí světa Reiki praktikantů, se tak dostává do popředí a vnímání těla neomylně
modifikuje také.
Dalším problémem konceptu vědomého těla je paradoxně multiplicita těl. Ačkoliv by se
na první pohled mohlo zdát, že propojené dimenze těl jsou společným prvkem, není tomu tak.
Medicínsko-antropologické rozdělení těl na individuální, sociální a politické (Lock, ScheperHughes 1987) nemá kromě své multiciplitní povahy nic společného s rozdělením, které
využívají praktikanti Reiki a mí informátoři. Když jsem se v textu výše věnovala symbolům,
které jsou užívány k léčení,27 uváděla jsem u nich také, na jaký aspekt léčení působí –
duchovní rovina pro Dai-ko-myo, emoční pro Sei-hei-ki apod. Tyto roviny jsou chápány jako
různá těla – mají rozdílné funkce a praktikant Reiki s nimi rozdílně pracuje.
Paní Červená rozděluje těla na fyzické tělo, astrální a éterické. S těmito třemi pak
specifickým způsobem pracuje a prostřednictvím zásahu do jednoho léčí jiné. „(…) my
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Ne pouze v spirituálním systému Reiki, ale také v jiných směrech jako je například filipínské léčení,
karmalogie, některé formy magie a podobně
27

Pro připomenutí – jedná se o symboly Cho-ku-rei, Sei-hei-ki, Hon-sha-ze-sho-nen a Dai-ko-myo

56

vlastně máme fyzické tělo, éterické tělo a astrální tělo – a na tom astrálním těle jsou čakry
a i energetické otisky našich vnitřních orgánů, takže to, co já dělám, když má někdo rakovinu
žaludku, tak já v podstatě operuju ten astrální žaludek. Ten energetický otisk, ten se operuje
a tam se to kompletně vyčistí. (…) když už má někdo takové onemocnění a problém se
sebevyjádřením – nemůže něco strávit, nějaká situace je pro něj nepřijatelná a neustále dělá
ten stejný vzorec chování, (…) jedná v rozporu se svou prapodstatou, tudíž na třetí čakře, na
žaludku, se začne pomaleji točit energie a chytá se tam jeden blok za druhým. “
Rozdělení, které paní Červená používá, je zároveň také nejčastějším, s jakým jsem se
během práce v terénu setkala. Různé roviny těl fungují jako jeden celek, což praktikantům
jako paní Červená umožňuje léčením astrálního těla ve skutečnosti působit na tělo fyzické.
Přestože by se mohlo zdát, že fyzické tělo je nejdůležitější z uvedených, překvapivě tomu tak
ale být nemusí. Léčením astrálního a případně éterického (emočního) těla může často
praktikant dosáhnout lepších výsledků než přímým léčením fyzického těla.28 Na druhou
stranu však nemůžeme fyzické tělo opominout, základní techniky Reiki pracují právě s ním.
Nemoc obecně je velmi specifický pojem, který má v dnešní postmoderní společnosti
jiný význam, než v jiných historických epochách. Pro současný svět je charakteristický důraz
na individualitu a také rychlost, úspěch a kariéru. Člověk se v průběhu života nevyhnutelně
setkává s určitou mírou stresu a podobných negativních emocí. Příčina nemocí tak může často
ležet někde jinde než na fyzickém těle. Morris přichází z teorií, která v kontextu
postmodernity uvažuje nemoc ne jako biologickou, ale spíše jako bio-kulturní (Morris
2000:75).
Právě propojení fyzického těla a psychiky dnes vede k řadě psychosomatických
problémů, které se léčí jen velmi složitě. Pan Modrý je velkým zastáncem dodávání energie
reiki za účelem pozitivnějšího naladění pacienta. „Já bych řekl, že to (pozn. Reiki) dá impulz
energetický tomu tělu, že do těch center, čaker, drah dodá energii, (…) a potom třeba jen ta
představa, že naše buňky jsou radostné a chtějí žít, stačí. Vlastně člověk, když je nemocný, tak
vidí to tělo jako něco, co ho hrozně štve, takže ten opak, ta pozitivní energie, pozitivní
28

Jedná se o něco podobného jako u psychosomatických nemocí – přestože se určitý problém či defekt
projeví na fyzickém těle, příčinou nemusí nutně být fyzické tělo. Může se jednat o psychický problém, který se
fyzicky projeví – například bolest hlavy jako důsledek zvýšené míry stresu. Pan Zelený k tomu říká „(Reiki) má
vliv samozřejmě na fyzický tělo taky. Ale ono je to provázaný, když pak řeknu, že druhá úroveň je psychika
a psychika zase má vliv na fyzický tělo, takže jestliže reiki působí přímo na fyzický tělo a na psychiku, tak pak
když se zlepší psychika, tak to zas zpětně působí i na fyzický tělo. To je právě důvod proč, proč jakoby když má
někdo nějakej vážnější problém, proč by měl na sobě pracovat taky sám.“
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myšlenka, ta kombinace toho. (…) Já si myslím, že má (pozn. Reiki) pozitivní vliv na ty buňky,
že nastartuje tu psychiku do toho pozitivna a ty samoléčebné mechanismy se rozběhnou.“
Při práci v terénu jsem také často narážela na klienty a pacienty, kteří původně přišli
s konkrétním problémem projevujícím se na fyzickém těle a jasnou představou o tom, jak by
mělo probíhat léčení, ale později se tato představa razantně změnila. Pan Modrý k propojení
fyzického těla a psychiky přidává ještě spirituální nadstavbu. Lidé „si chtějí vyléčit třeba
fyzický tělo. A časem dojdou k tomu, co je tam to prvotní, že vlastně nad tím fyzickým tělem je
ta psychika a nad tou psychikou je ten spirituální vývoj. Každej z nás máme nějaký vzorce
v sobě, který získáme, ať už karmicky nebo ze svýho života nebo od rodičů nebo z výchovy
nebo z prenatálního stavu. (…) náš vývoj tady spirituální je vlastně o tom hodně těžko najít
tyhle vzorce a nějakým způsobem na nich pracovat.“
Dodává, že pokud na nich pacient nepracuje a nedokáže dostat tyto tři dimenze těla do
harmonie, není možné ho vyléčit. Pasivní pacient, jako ho nazývá, není vhodný pro léčení
prostřednictvím energie reiki, protože není ochotný odstranit příčinu problému, pouze léčí
jeho důsledky. Dokud však zůstává příčina, nemoc se bude stále vracet. Tento názor je mezi
praktikanty poměrně široce rozšířen.
Ačkoliv nemůžeme tedy definovat tělo jen jako fyzický objekt, nauka Reiki nepracuje
pouze s astrálním a éterickým tělem, některé praktiky se zaměřují přímo na tělo fyzické. Mezi
mnohými definicemi Reiki můžeme nalézt také označení „léčivé techniky, které přinášejí
úlevu od stresu“.29 V dětství jsem hodně trpěla migrénami a právě jedna taková bolest hlavy
mě nepřímo přivedla k používání Reiki. Migrény více než jiné bolesti otupují mysl a zvláště
ty úporné a nepolevující. Mají taky velice nepříjemný zvyk – nezabírají na ně léky.
Z nedostatku jiných možností jsem si tehdy nechala dát reiki a byl to natolik silný zážitek, že
krom bolesti také lehce otupil hrany mého skepticismu. Od té doby čas od času využiji
možnosti nechat si reiki poslat nebo přímo dát na různé druhy bolestí a domnívám se, že právě
to specifickým způsobem doplňuje můj pohled insidera v tomto výzkumu – jako Reiki
praktikant nestojím pouze na straně dávajícího, ale také na straně pacienta a mohu tak
k výzkumu přidat žitou zkušenost dávání i přijímání.
Nauka obvykle pracuje s technikami přikládání rukou, respektive tak pracuje ve své
kontaktní části. Pozice rukou jsou předem dané a pro jednotlivé typy bolestí jsou speciálně
nadefinované. Pozice pro bolest hlavy se zásadně liší od pozic na bolest břicha, zad, nebo
29
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kloubů. Jednotlivé pozice podléhají přesným pravidlům – ty základní se praktikanti učí
v průběhu absolvování jednotlivých stupňů, pokročilé potom v průběhu následné další praxe.
Nedá se však v žádném případě předpokládat, že bez naučení správných pozic rukou
není možné fyzické tělo léčit. Techniky přikládání dlaní jsou speciální pohyby, jejichž účelem
je maximalizovat množství energie, které srze dávajícího proudí do příjemce. Přes všechna
pravidla jsou tak spíše ustálenými způsoby léčení - energie reiki funguje i bez nich.
Existuje i opačný názor - že bez naučených technik nemůže praktikant léčit ostatní,
nejedná se však ani zdaleka o převládající přístup. Paní Černá k tomu říká: „Reiki je energie.
Je a funguje, ať už v ní věříte, nebo nevěříte. A je jedno, jak tam ty ruce složíte, nebo jestli si
to jen představujete.“ S tímto názorem v podstatě také souhlasí většina mých informátorů.
Pozice rukou, přestože je můžeme najít téměř v každé na Reiki zaměřené publikaci, jsou tak
podle mého brány spíše jako doporučený způsob léčby než přesně a direktivně řízená
technika. Energetická výměna probíhá i bez nich, celý proces pouze trvá déle a množství
předávané energie je slabší. V případě nutnosti energie dodávaná do těla nachází své
uplatnění tam, kde je zrovna potřeba.
Jednou ze základních charakteristik nauky je také premisa o povaze těla – hmotné
fyzické tělo podle Reiki učení také není pouhá soustava orgánů. Je chápáno jako soustava
energetických drah, které spojují určité body či místa na těle a materializují se v jednotlivých
orgánech. Praktikanti Reiki často kombinují s východními systémy, které tento náhled
sdílejí.30 Také se v něm zhmotňuje buddhistický původ nauky.
Praktikant Reiki také dále předpokládá, že tělo je schopné se samo léčit, pokud se mu
dodává energie. Dobře to ilustruje výňatek s rozhovoru s paní Černou: „Reiki je životní
energie a zároveň systém práce s touto životní energií. Reiki působí na tělo a nastartovává
v něm jeho samoléčitelský systém. Ten v sobě mají úplně všichni, bohužel v době, ve které
žijeme, ho máme hodně utemovaný (tím co jíme, co dýcháme, co pijeme, jak se hýbeme, jaké si
ukládáme do těla stresy, strachy, starosti,…) a nevnímáme ho. Proto je potřeba nastartování
a oživení. Pak tělo začne fungovat samo. Toto se týká hlavně našeho fyzického
a emocionálního těla. Když máte po ruce to nejlepší, co svému tělu můžete dát každý den
a zdarma, budete to používat? Faktem je, že někteří lidé se na sebe prostě vyprdnou, jsou
líní, a svůj stav raději hodí na někoho jiného“.

30
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Koncept vědomého těla, jak ho předkládají Lock a Scheper-Hughes (Lock, ScheperHughes 1987), přestože se jedná o neotřelý analytický nástroj, tak úplně nevyhovuje podstatě
Reiki nauky. Přes zdůrazněnou žitou zkušenost těla-subjektu na úrovni těla individuálního
chápou autorky tělo jako nástroj vnímání. Částečně ho tedy nevyhnutelně objektivizují. Pokud
ale přihlédneme k premise Reiki, že tělo je schopné samoléčby a v případě potřeby je také
schopné samo distribuovat dodávanou energii do potřebných míst, nemůžeme o něm uvažovat
jako o objektu.
Reiki pracuje s tělem jako s živoucím aktérem, subjektem, který je vždy přítomen
v interakci, a tím se přibližuje spíše paradigmatu embodimentu, jak ho popisuje Csordas
(srov. Beeler 2013; Csordas 1990, 1993, 1997, 2002). Je na něj tedy nahlíženo rozdílně od
přístupů, které známe a se kterými se běžně setkáváme. Biomedicína či západní medicína
obvykle chápe tělo jako anatomicky přesnou soustavu orgánů, které dohromady zajišťují
fingování organismu. Reiki nauka se v tomto pohledu zásadně odlišuje.
Pan Modrý to komentuje slovy: „Třeba u dětí, když jsou tam vysoký horečky a teď
nevíte co - ono je to trošku nastydlý, trošku tomu rostou zuby, trošku bolí bříško a.. no prostě
všechno a nic no. Je to takový to akutní a teď do toho samozřejmě vysoká horečka. (…) Tak
začnu to dítě ošetřovat. Dělám to radši distančně, abych ho nerušil, může pak u toho spát.
(…) A teďko cejtím obrovský množství energie, úplně mi vibrujou ruce skoro bych řek, celý to
vibruje a vy nevíte kde přesně. (…) A po nějaký době zase cítím, jak se to zklidňuje. Já bych to
trošku přirovnal k entropii, víte co je to entropie? Je to výraz termomechanika, je to určitá
míra jakoby (…) cítím, jak ta energie klesá, jako kdyby, takový to jak to tam vibruje celý, tak
se to jakoby celý zklidní. A vím, že do rána bude po horečce.“
Rozhovory s mými informátory a čas, který jsme spolu strávili, ukázal na konkrétních
příkladech, že tělo v Reiki je subjekt, který aktivně spolupracuje s praktikantem, tedy s tím,
kdo energii dodává. Interakce je vzájemná a vystupují v ní dva nezávislí aktéři – léčitel a tělo
pacienta. Neumí-li praktikant lokalizovat zdroj bolesti, může tak předpokládat, že při dodání
většího množství energie se tělo pacienta zaktivizuje a dopraví si energii na místo, kde chybí,
nebo kde je momentálně ve zvýšené míře potřeba.
Tento předpoklad je pro léčitelský aspekt nauky velice důležitý, tělo jako subjekt tím
pádem dokáže přijímat a vést energii, a tedy se i léčit, i bez přímého vědomí pacienta. 31 Reiki
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Každý praktikant, který přistupuje k léčení, si však většinou předem vyžádá souhlas pacienta
s posláním / předáním energie. Pokud souhlas chybí, energie se nepřenáší správně, kanály, které by ji vedly, jsou
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se tak může používat také na osoby po operaci nebo s vážnějším úrazem, jejichž stav je velmi
vážný, nebo jsou pod vlivem analgetik. V takovém případě může o reiki požádat rodina
pacienta jako zástupný příjemce. Přesto, že praktikant Reiki tak nemá přímý souhlas od
osoby,

kterou

léčí,

tělo

pacienta

je

stále

schopné

energii

přijmout.

Jeden

z řadových praktikantů, se kterými jsem hovořila na sezení, absolvent druhého stupně Reiki,
to přirovnal k léčení rostlin. „Víte, nelze někoho léčit proti jeho výslovnému přání, protože on
pak tu energii vůbec nepřijme, prostě má všechny ty kanály zavřené. Ale tělo člověka, který
neřekl jasné ‚ne‘ energii přijímat může. A taky ji přijímá, je to podobné, jako když dáváte
reiki rostlinám – předpokládám, že pokud s nimi nehovoříte, taky nemáte výslovný souhlas,
ale ta energie je základ, z toho pak ty rostliny rostou a kvetou. Podobně je to u toho
nemocného – vy dodáte energii a on jí přijme a použije a v tu chvíli prostě nemusí používat tu
svojí vlastní, takže je to všechno rychlejší.“
Praktikanti však ve většině případů nemají ambice kompletně vyléčit nemoci pacientů.
Na jednu stranu využívají Reiki na lokální bolesti – bolest hlavy, zad, kloubů a také na
banálnější typ nemocí jako je angína, chřipka či nachlazení, na druhou stranu jsou si ale dobře
vědomi toho, že bez lékařského ošetření samotné Reiki nemusí vždy stačit. Reiki je často
chápáno jako alternativní způsob medicíny a také je do této kategorie řazeno, řada praktikantů
o něm však uvažuje spíše jako o doplňku, který dobře funguje v kombinaci se západní
medicínou.
Mezi mými hlavními informátory je velkým zastáncem Reiki v kombinaci s medicínou
například pan Zelený: „…myslím si, že by to byla dobrá kombinace – Reiki a medicína –
pokud ten člověk, který to bude praktikovat, bude uznávat, že západní medicína má smysl. Pro
nás západní civilizaci je ta medicína vytvořená, na nás funguje (…) když je diagnóza dobře
stanovená a ten člověk je dobře medikovaný, tak si myslím, že je to velký pokrok dnešní
civilizace. Neuznávám takové to, že někdo při vážném onemocnění volí alternativní jen
způsoby léčby, i když je to akutní záležitost, kterou je třeba operovat. (…) prospěch Reiki
může být u toho, že třeba ty lidi nemají tu psychoterapeutickou nebo psychickou podporu
a vlastně to reiki je může zklidnit a je to osobní kontakt, který s nimi ten člověk naváže třeba
a může to být o tom, že jsou stavy po operacích, které se líp hojí.“ Do stejné názorové skupiny
bych mohla zařadit také pana Hnědého, paní Bílou, paní Černou, Paní Žlutou a pana
Oranžového.
uzavřené a celý akt léčení by byl v Reiki kruzích považován za vpád a invazi do osobní aury / prostoru. Takové
chování není mezi praktikanty přípustné.

61

5.3 Tělo léčené
„Jdu zpět po časové linii a s boží energií Reiki do minulosti. Ať příčina nemoci leží
kdekoliv v minulosti, rozpouštím tuto příčinu v myšlení pomocí Božích energií Reiki. Od této
chvíle je mé podvědomí osvobozeno od důvodu projevovat chyby v myšlení v tělesné rovině
jako nemoc. Nastává automatický léčebný proces, který pokračuje až do přítomnosti a bude
v nejbližší době ukončen dokonalým uzdravením.“
Sugesce, která se vkládá do mentálního kouzla
Kombinace západní medicíny či biomedicíny a Reiki se osvědčila už v počátcích.
Jednak historie vývoje Reiki v českém prostředí odkazuje na kombinaci reiki a medikací
v nemocnicích, jednak také můžeme léčivý původ nauky vysledovat až k Usuimu – zařízení,
která zakládal, byly kliniky a někteří jeho žáci32 také patřili do řad lékařů. I dnes bývá Reiki
v některých případech využíváno jako podpůrná praktika v nemocnicích a na klinikách, ale
pouze jako doplněk k rehabilitační péči (Lübeck et al. 2001: 260).
O Reiki se říká, že může pomoci v léčení „každé známé nemoci a úrazu, včetně vážných
problémů jako roztroušená skleróza, nemoci srdce a rakovina (Rand 1998:1). Na druhou
stranu není cílem Reiki diagnostikovat stav pacienta a ani víra není vyžadována. Podle
Beelerové je kombinace západní a alternativní či doplňkové medicíny lustrovatelná na
konkrétních případech. Studie pacientů s rakovinou, kteří dostávali reiki na zmírnění bolestí,
ukazují snížení potřeby medikace (Gescedi, Decker in Beeler 2013: 65).
S přístupem, který zdůrazňoval důležitost lékařské praxe v kombinaci s Reiki, jsem se
také setkala v terénu přímo. Pan Hnědý se ve své biografii významně vztahuje k nemocnici
a vnímá tento aspekt své praxe jako vysoce důležitý: „Ve světě je to tak, že každý praktikant
Reiki než se vůbec stane mistrem Reiki, tak to tradiční Reiki trvá na tom, aby byly odslouženy
nějaké hodiny v nemocnici, aby se prostě pracovalo v nemocnici a chodilo se za těmi
nemocnými. Co se týká toho používání, tak já mám zkušenosti z nemocnic, taky jsem do těch
nemocnic chodil a zažil jsem opravdu velké věci. (…) Dobře se to doplňuje“. Má tak
podobnou zkušenost jako Mari Hall.
V dnešní době v tomto trendu pokračují některé nemocnice v Německu (Lübeck 1994),
u nás se tato tradice neudržela. Pokud v dnešní době chodí praktikanti Reiki navštěvovat
nemocné pacienty, většinou je to podle pana Hnědého na výslovnou žádost rodin.
32
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Energie reiki existuje všude kolem nás a není pozitivní ani negativní. Její síla se odvíjí
od toho, do jakého stupně je praktikant zasvěcen – tedy jak moc má přístup ke zdroji.33 Nutno
však říci, že jsem se při svých cestách do hlubin světa Reiki setkala s různými omezeními
a doporučeními, která se k léčení vážou. Přesto, že reiki je energií s nulovým nábojem a jako
taková nemůže člověku uškodit, proces léčení se zodpovídá určitým pravidlům. Energii
například nesmí praktikanti dodávat ve chvíli, kdy dochází k operaci nebo nějakému život
ohrožujícímu zranění, platí totiž, že po dodání energie se pacientův stav může nakrátko
zhoršit, než se začne soustavně zlepšovat. Příčinou zhoršení je krátkodobý výkyv
v energetickém poli těla, můžeme to pracovně nazvat například aktivizací. Je-li tedy stav
pacienta kritický, léčení pomocí reiki se nedoporučuje.
Přes dobré úmysly může dojít k nezáměrnému zhoršení stavu pacienta i tehdy, pokud
praktikant není seznámen se všemi skutečnostmi. Problematická je například otázka úrazů –
jak dobře a vhodně funguje energie reiki v pooperační péči nebo v rekonvalescenční době.
Přímo po úrazu, jehož důsledkem je mechanické poškození pohybového aparátu, jmenovitě
jeho tvrdých částí – kostí, kloubů a šlach, se reiki také nedoporučuje. Důvod uvedu na
příkladu, který mi poskytl pan Modrý: „Kdybychom zmínili úrazy třeba, tak to má svůj efekt;
je takové pravidlo, že kdyby bylo jakékoli podezření na zlomenou nohu nebo kost, tak je
potřeba nejdříve zjistit, jestli ta kost opravdu není zlomená a zafixovat ji do správné polohy
a teprve potom aplikovat reiki. (…) je tam obrovské urychlení při úrazech nebo při
rekonvalescencích nebo pooperačních stavech, takže je tam vyšší schopnost toho hojivého
procesu; ta energie je prostě zkumulovaná.“
Mimo pacientů z řad ‚druhých‘ také praktikanti často používají Reiki sami na sebe.
Systém technik nauky tak nefunguje jen jako léčitelský systém navenek, ale také jako samoléčba (self-healing). Samoléčba probíhá na několika úrovních. Praktikant může léčit fyzické
tělo nebo se zaměřit spíše na psychiku, jak to bylo ukázáno v předchozí kapitole. Pan Hnědý
působení reiki na pacienta líčí takto: „kdybychom brali reiki a tyhle ty přírodní postupy nebo
jakékoli přemýšlení o tom, že nemoci vznikají z psychiky, protože takhle já vnímám i reiki, tak
jedna věc je, že nám to může léčit přímo nějaký fyzický problém, může ho to napravovat, ale
zároveň to napravuje i mentální rozpoložení nebo psychický problém, působí to na všechny
sféry“. Praktikant tak může využívat Reiki k tomu, aby sám sebe zklidnil.
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‚Zdroj‘ tvoří most do spirituální roviny nauky. Jedná se o místo, kam praktikant pro energii chodí, bývá
nazýván také světlem, universem, vesmírem či dokonce Bohem.

63

Toto samo-léčení, pokud se provádí pravidelně nebo nějak frekventovaně, má dle slov
řady mistrů a také řady jejich pacientů za následek omezení návštěv lékařů – u některých
mých informátorů dokonce úplné vypuštění. Paní Červená například navštěvuje pouze svou
známou, se kterou konzultuje svůj zdravotní stav. Pan Modrý podle vlastních slov nemusel
navštívit praktického lékaře už několik let.
Reiki je pro řadu praktikantů také způsobem, jak zvládat nějaké vlastní osobní
problémy. Paní Bílá se s tím ve své učitelsko-léčitelské praxi setkává běžně. „Většinou si lidé
dělají to mistrovské i kvůli sobě, protože třeba chtějí být dobří v nějakém svém oboru, takže
oni se odblokovávají, protože ta psychika je jako navazující cibule, čím víc toho na sebe
nataháte těch strachů, tím horší to je. Takže v tom mistrovském Reiki si vytvoříte cíl, kam se
chcete dostat, a odblokovat všechny obavy a strachy, které by Vám bránily např. hrát ve
filharmonii“.
Takový potenciální praktikant o Reiki už většinou slyšel a chápe ho jako techniku
uvolnění stresu. Paní Bílou navštěvují tito lidé, aby se nechali do nauky zasvětit a mohli tam
prostřednictvím některých technik dosáhnout svých cílů. Ti, kteří o Reiki předtím neslyšeli,
přichází často primárně jako pacienti a až na doporučení paní Bílé se začínají o učení zajímat.
Tito klienti a později praktikanti používají následně nauku obdobně jako ti první, ale cílem už
nebývá profesní úspěch, ale pouze samotná cesta k odblokování strachů, panických záchvatů,
psychických problémů a podobně.
Psychické potíže jsou sice oborem, na který se paní Bílá specializuje, takže je logické,
že v řadách jejích klientů bude více takových lidí, ale i jinde jsou překvapivě častým
motivátorem k tomu, aby se člověk stal praktikantem. Setkala jsem se s takovými klienty /
pacienty téměř u všech svých hlavních informátorů a také jsem je našla v řadách úplných
začátečníků, kteří měli jiné mistry a se kterými jsem se v průběhu terénní práce setkala.
Dokonce i ve svém blízkém okolí jsem náhodně narazila na dvě osoby, které o Reiki zrovna
v té době začaly uvažovat, a u obou byla příčinou neklidná mysl.
Motivací nemusí být pouze potíže s panickými záchvaty nebo přemírou stresu, někteří
praktikanti nauku využívají také k odbourání nějaké negativní emoce nebo nespokojenosti,
která je celoživotně trápí.
Když mi paní Bílá vyprávěla o některých takových svých pacientech, překvapivě se
u toho rozohnila. „Někteří z těch, co přijdou, jsou příklad toho, jak se necháme ničit v našich
socio-kulturních podmínkách určitými mentálními vzorci – že máme být jako ten nebo takhle,
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takže zapadat do nějaké skupiny, sekty, církve, nebo něco takového.“ Pocit, že lidé nikam
nezapadají, nebo že nedokáží dostát požadavkům společnosti, může být v dnešní době
příčinou řady různých psychických onemocnění. Přitom podle paní Bílé není třeba podléhat
takovým tlakům a snažit se za každou cenu zapadnout - Reiki může být podle ní způsobem,
jak se vyrovnat sám se sebou i se svou minulostí. „(…) když jsem udělala kopanec, tak mám
být hrdá, že jsem si to uvědomila a ne se patlat v nějaké vině. A na to to Reiki taky pomáhá.
Vyrovnat se s věcmi, které nás tíží.“

5.4 Tělo vnímané
Domnívám se, že je na místě uvést na pravou míru jeden z velmi rozšířených omylů.
Jako praktikant nedodávám energii tělu pacienta. Místo toho ho propojuji přímo se zdrojem
energie a vytvářím tak pouze jakýsi vodič, který energii směřuje ke koncovému klientovi.
Rand tento akt popisuje jako jakési napojení na proud energie skrze určitý záměr, který
umožňuje energii pohybovat se skrze tělo praktikanta dle vlastní intuice (Rand 1998).
Existence čaker, energetických drah těla, je základní premisou pro práci s reiki energií.
Pokud ji nepřijmeme, nedokážeme racionálně zdůvodnit proudění energie do těla a tedy ani
pracovat s naukou jako takovou.
Lidské tělo má sedm hlavních čaker a asi 40 vedlejších. K tomu však přiléhá celá
soustava dalších, které dohromady s hlavními tvoří energetickou síť propojující celé tělo.
Hlavní čakry mají své názvy a každá také svou funkci – kořenová čakra, sakrální, solární,
srdeční, krční, třetí oko (čelní čakra) a korunní čakra.
Většina dospělých lidí, kteří nepracují s Reiki nebo s podobným učením, má čakry
zablokované34, a první zasvěcování – tedy zasvěcovací rituál na prvním stupni Reiki – čakry
otevírá, aby praktikant mohl přijímat reiki a předávat ji dále. Paní Bílá k tomu říká: „tam to
nemůžete podvést, reiki když otevřete, tak to máte napořád, když to uděláte pořádně“.
Zasvěcování na tomto stupni hraje tedy velmi důležitou roli pro budoucí praxi. Při otevírání
čaker se praktikant poprvé setkává s tím, jak Reiki působí na fyzické tělo, respektive jak je
předávání reiki energie zažíváno.

34

Zablokování čaker se může stát z několika důvodů, nejčastěji hraje roli nějaká negativní emoce, šok,
strach, smutek, zklamání apod.
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Energie, která do těla proudí skrze dávajícího, je provázena silnými fyzickými prožitky.
Tyto pocity mají různý stupeň intenzity, liší se člověk od člověka. Jedině na úrovni fyzického
těla jsme schopni tuto žitou zkušenost uchopit a zpracovat.
Já osobně jsem tolik s dostáváním reiki do styku nepřišla. Od prvního zasvěcení uběhlo
pouze několik měsíců, než jsem absolvovala druhé a v mezidobě jsem se soustředila hlavně na
to, abych se naučila s reiki pracovat, tedy léčila jsem hlavně sebe, zkoušela jsem dávat reiki
květinám a zvířatům, ale za tu dobu jsem nebyla příjemcem. Druhý zážitek s dostáváním
reiki tak zároveň byl momentem mého zasvěcení do druhého stupně. „Teplo, které se mnou
pomalu rozlévá, neustále zvyšuje svou intenzitu. Tam, kde první zasvěcení prohřívalo, druhé
žhne. Na jednu stranu trochu doufám, že už se blíží konec rituálu, příjemné hřání postupem
času přechází v intenzivní pálení, které přestává být pomalu příjemné, na druhou stranu jsem
zvědavá, co se bude dít dál. Horko se koncentruje do míst za mým čelem a já jsem
protentokrát ráda, že mám celou dobu skutečně zavřené oči. Teplo se stahuje do jednoho
bodu ve středu čela a já čekám, co bude závěrem. Po chvilce jako by to povolilo. Jako by se
mi na čele splétala pavučina, cítím jednotlivé vlákna, jak se rozbíhají do stran a trochu brní.
Nakonec i tento pocit pomalu bledne, rituál je u konce a mně zůstane jenom neurčitý dojem,
že takhle to pokaždé neprobíhá.“
Později jsem se dozvěděla, že při zasvěcování moje mistrová narazila na mírnou blokaci
třetího oka a tím pádem potřebovala čakru znovu otevřít. Nebyla vůbec překvapená, že jsem
to cítila.
Do té doby jsem si myslela, že fyzické tělo může zažívat hlavně pocity tepla, které
zesiluje a slábne v závislosti na situaci. Pocit brnění tak pro mě byl něčím absolutně novým.
Popsaný zážitek se pro mě později stal důvodem, proč se na konkrétní fyzické prožitky
doptávat. A mí informátoři ani klienti mě nezklamali.
Postupně jsem začala zjišťovat, že fyzické projevy předávání reiki jsou natolik
individuální, že není možné je jednoduše popsat. Obecně by se dalo říci, že mezi nejčastější
patří pocit tepla a brnění, ale děje se tak v jiné formě, než bych původně předpokládala.
Po absolvování druhého stupně jsem se začala více zapojovat do léčení druhých osob.
Rozšířila jsem to nejdříve na svou rodinu a při té příležitosti od nich získala několik různých
popisů toho, jak se při aktu předávání energie cítí. „Já to cítím, úplně mě pálíš do zad, jako
bys mi tam vypalovala znamení. Rozlévá se mi to skrz ten sval dopředu a k hrudní kosti a jako
by to běhalo po těch jednotlivých svalových vláknech. Skoro to lechtá.“ Zde se objevilo
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klasické teplo, i když v trochu vyšší formě, cílem léčení bylo uvolnit křeč v hrudní kosti. Jiný
dobrovolník, který chtěl uvolnit záda v bederní oblasti, svůj zážitek popsal takto: „Já teda
nevím, jak ostatní, ale já to necítím jako hřejivost od rukou. Spíš mi přijde, jako bys mi lila po
zádech horkou vodu, ale ne jako vodu, spíš nějaké zlato nebo tak. Je to husté a teče to podél
páteře, obratel po obratli, i když vidím, že máš ty ruce pořád nahoře. I zde můžeme vidět, že
energie se zhmotňuje ve fyzickém prožitku – pocitu tepla.
Pacienti či klienti Reiki praktikantů často shledávají pocity, které v průběhu sezení
pociťují, příjemnými – obvykle se jedná o brnění, teplo a někteří více senzitivní jedinci mívají
také pocit, který by se dal popsat jako tok. Tyto tři hlavní fyzické prožitky provázejí každé
předávání energie reiki, a to jak na straně pacienta, tak na straně praktikanta.
Pan Zelený své zkušenosti popisuje jako specifický tlak: „Lidi, kteří s reiki pracujou,
praktikujou ho, protože to tady trénujeme to předávání jinému člověku při té jedničce, tak cítí
třeba, že se jim dělá horko, nebo jim brní ruce, při tom zasvěcení třeba mají nějaké obrazy,
pocity pálení v rukou nebo tlaku někde, a ti, na které já působím, tak mají taky obrovsky
pozitivní pocity toho tepla nebo se dostávají hrozně rychle do takové té hladiny relaxační,
nebo jim působím na hlavu a oni cítí, že jim projde třeba až do palce u nohy ta energie. (…)
Já cítím teplo, brnění, někdy takový jako magnetismus v té dlani jakoby tam něco tlačilo
zevnitř, napínalo, jakoby tím procházelo něco, jakoby to bylo nějaké hodně husté sítko a skrz
to to procházelo a napínalo.“ I tak ale můžeme vidět, že nejvíce je přítomný pocit tepla
a brnění.
Ne vždy se však jedná o příjemný pocit. Oproti pacientovi, který dostává reiki od
praktikanta, ať už jednorázově nebo opakovaně, praktikanti samotní se musejí po otevření
čaker přizpůsobit tomu, že jsou na zdroj energie napojeni, energie jimi proudí a vyvolává také
různé fyzické prožitky. Často je jejich povaha stejná. Rozdíl je v tom, že při léčení se
praktikant soustředí a záměrně si ze zdroje energie bere větší množství, než jím obvykle
prochází, aby ho mohl vést dál do těla pacienta.
I mimo léčení jsou však čakry stále otevřené, to znamená, že energie proudí dál
a u člověka, který na to nebyl předtím zvyklý, může tento stav vyvolat i negativní pocit. Paní
Červená popisuje své začátky s Reiki a prvními vnímanými prožitky jako poměrně
nepříjemnou zkušenost. „To ucítím u té srdeční čakry, dostanu se ze své komfortní zóny toho
klidu a míru v sobě, najednou se objeví impulzy, vnitřní neklid, asi to nejvíc jako blíženec
budu cítit takhle v oblasti toho srdce a plic, taková ta zvláštní tíha. (…) Je to dispozice, to
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přes co se dá hned v první linii chytit ten impulz, ten senzor má každé znamení. Nějaké
zřetelnější, slabší místo, které v první linii chytne nějakou disharmonii, a já jsem třeba
v takovém spojení se svým tělem, že vnímám každou zpětnou vazbu, co se kde stane. Třeba než
jsem se s tímhle naučila zacházet, tak jsem byla úplně na neurologii, protože jsem si vždycky
myslela, že se mi něco děje, nedovedla jsem pochopit, že to je jenom informace, které
nemusím věnovat pozornost.

5.5 Tělo zjednávané: proces embodimentu
Obecně se však dá říci, že energie, která prochází člověkem, je zažívána formou
tělesných vjemů, které jsou nejčastěji popisovány jako tok, proudění, šíření tepla nebo brnění.
Ne náhodou se jedná o vjemy „fungující jako kulturní metafory (Johnson 1987) pro pocity,
které by člověk cítil, pokud by byl vystaven energii nebo proudům vody“ (Beeler 2013: 73).
Fyzické prožitky, které klienti i praktikanti pociťují, tak přímo odkazují k něčemu, co by se
dalo popsat jako proud energie.
Jedním z nejzajímavějších osobních zážitků s Reiki bylo kontaktní léčení, které jsem
prováděla neplánovaně na jedné člence rodiny po tom, co za mnou přišla na jedné z rodinných
oslav. Tato klientka trpěla už nějakou dobu problémy s kloubem palce pravé ruky.
V předcházejících měsících se dvakrát dopracovala až k zánětu šlach, který léčila
s přestávkou více než půl roku. Slyšela, že jsem se nechala zasvětit do Reiki, a přišla
vyzkoušet alternativní možnost, jak zmírnit bolesti, které pociťovala. Sedly jsme si stranou od
hlavní skupiny a já jsem ji propojila se zdrojem energie tak, jak jsem se to učila v kurzu. Ještě
než jsem začala s léčením, požádala jsem mentálně o vstup do její aury, aby energii mohla
lépe přijímat. V tu chvíli už říkala, že se jí udělalo tepleji. Umístila jsem ruce nad její dlaň
a soustředila se na to, abych se stala co nejlepším vodičem a usměrnila energii, kterou ze
zdroje vedu do bolavého místa. Než jsme skončily, oběma nám bylo horko, mně brněly dlaně
a ona cítila proud energie, který jí z bolavého palce procházel až do ramene a dolů k lopatce.
Ačkoliv se jednalo o intenzivní zážitek pro nás obě, ve výsledku měl celý proces léčby
určitý relaxační podtón. Část reiki, které mnou při léčení proudí, také zůstává v mém těle –
kromě léčení pacientky tak zároveň dodávám energii i sobě, léčím i sebe.
Léčení, nahlížené optikou fenomenologického přístupu k paradigmatu embodimentu
považuje tělo a jeho žitou zkušenost od začátku za výchozí bod (Csordas 1990:38). Csordasuv
přístup kombinující Merleau-Pontyho neobjektivitu a bourdieuovský habitus překračuje
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dualitu objektu a subjektu a přináší nový způsob, kterým lze interpretovat, jak Reiki ovlivňuje
vnímání těla.
Vztáhneme-li ho k úryvkům z rozhovorů a zážitků prezentovaných výše, můžeme vidět,
že žitá zkušenost těla – tedy zažívání fyzických vjemů v průběhu léčení a napojování pacienta
na zdroj energie – mění vtělenou zkušenost.
Merleau-Pontyho preobjektivita vycházela z myšlenky, že vědomí nebo povědomí
začíná ve stejném momentu jako zkušenost a vychází ze stimulů vnímaných v těle (Beeler
2013: 64). Mí klienti i klienti a pacienti mých informátorů popisovali první známky
neobvyklých fyzických vjemů ještě před tím, než začala samotná léčba, tedy okamžitě potom,
co byli napojeni na zdroj energie. Pocity proudění tepla a brnění jsou tedy oběma stranami
zažívány dříve – jejich příchod je založen už na záměru léčit.
Bourdieovský habitus v Csordasově přístupu poskytuje rámec, ve kterém je
charakterizováno určité chování, a ve vztahu k veškerému přijatému chování je spojuje jako
společensky normální (ibid). Techniky přikládání rukou, pozice a místa, kam jsou přikládané,
můžeme chápat jako sociálně konstruované jednání, které je založeno na znalosti prostředí
Reiki a vychází z něj.
Praktikant je od prvního stupně dobře obeznámen s tím, jak tělo funguje, a dokáže najít
problematická místa, kde energie neproudí správně – pocitově jsou příliš horká, studená, příliš
brní nebo podobně – a na tato místa se v léčení zaměřit.
Každý z mých hlavních informátorů i klientů, se kterými jsem hovořila, stejně jako mí
vlastní klienti popisovali v rozhovorech stejné pocity. Přestože předpokládám, že všichni znají
anatomii natolik, aby věděli, že tělo se skládá z jednotlivých orgánů, které zajišťují funkci,
v průběhu léčení prostřednictvím reiki zažívali všichni pocity tepla, proudění a toku energie –
skutečně pociťovali, jak se jim reiki rozlévá po těle nebo do bolavé oblasti.
Klienti i praktikanti v důsledků léčení a žité zkušenosti s pocitovými vjemy proudění
brnění a tepla, stejně jako následného pocitu klidu a relaxace prošli určitou změnou vtělené
zkušenosti těla.

5.6 Shrnutí
Životní energie – energie reiki – prochází skrze praktikujícího, který přikládá dlaně buď
přímo na pacienta, nebo těsně nad něj. Techniky přikládání dlaní, respektive pozice rukou,
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jsou velmi vyvinuté a jejich prostřednictvím může praktikant maximálně usměrnit energii,
která jím prochází do pacienta, do problematického místa. Cílem je odblokování energie tam,
kde bloky tvoří závažný problém a mohou způsobit dokonce i nemoci (Brennan 1987, 1993).
Reiki praktikanti jsou dobře srozuměni s tím, že západní medicína pohlíží na tělo jako na stroj
složený z jednotlivých orgánů, a také s tím, že je tělo často chápáno jako objekt, případně
jedna část duality mysl a tělo. Tento názor však nesdílejí.
Odpověď na otázku, jak Reiki ovlivňuje vnímání těla, má dvě části.
V prvé řadě, praktikanti Reiki pracují s tělem jako se subjektem, chápou ho jako
komplikovanou soustavu drah, které vedou energii. Zdůrazňují důležitost psychických stavů
na fyzické tělo. Nemoci a problémy fyzického těla jsou často schopni detekovat svou intuicí
na základě změny rovnováhy energetických drah. Součástí jejich praxe je hledání takzvaných
bloků, které se v těle vytvářejí a jejich odstraňování. Energie, která je do těla skrze
praktikanta dodávána, tak obnovuje energetické pole těla a jeho přirozenou schopnost
samoléčby a dodává mu tím potřebnou rovnováhu.
Za druhé - během léčby dochází k tomu, že se přenos energie zhmotňuje ve fyzických
vjemech a prožitcích, které pacient i praktikant zažívají. Tako žitá zkušenost má velice
specifický charakter a vjemy nepřipomínají nic, co by se dalo u těla očekávat. Nejčastěji jsou
to pocity proudění tepla a brnění, které si lidé asociují s proudem energie. Tyto pocity spolu
s pocitem klidu a míru provázejí celý proces léčení. Zkušenost, kterou díky tomu pacienti
i praktikanti získávají, mění vtělené emoce spojené s tělem a nemocemi, a spolu s tím i celou
vtělenou zkušenost pacienta a díky samoléčbě, která nezáměrně probíhá při přenosu energie,
i vtělenou zkušenost praktikanta Reiki.
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ZÁVĚR
Antropologie náboženství a spirituálních systémů má v oboru antropologie dlouhou
tradici. Ačkoliv někteří věří, že české prostředí je do vysoké míry sekularizované následkem
procesu modernizace, rozmanité studie ukázaly, že víra se z České republiky neztrácí, pouze
se přetváří. V posledních pětadvaceti letech získávají větší a větší oblibu různé spirituálněfilosofické systémy, které jsou oproti tradiční religiozitě mnohem více eklektické. Tyto
systémy však podobně jako náboženství do značné míry ovlivňují lidské jednání a stávají se
tak oblastí, kterou by antropologie a potažmo sociologie neměla minout.
Reiki není jen spiritualitou, není jen alternativní medicínou a není jen kosmologickým
výkladem světa. Můžeme ho ale označit za specifickou léčitelskou a spirituální praxi, životní
styl nebo například kosmologii, která v českém prostředí zažívá stále velký boom – jako
léčivá technika bývá často označováno také za způsob alternativní medicíny. Je však třeba si
uvědomit, že nemůžeme použít pouze jednu kategorii, protože vysvětlení v tak úzkém rámci
není dostatečné. Svět Reiki skýtá celou řadu zajímavých téma a jako alternativně medicínská
praxe se spirituálním a léčivým podtextem je nauka velmi bohatým zdrojem informací.
Prostředí Reiki je vysoce diverzifikované. Nauka samotná má možná tolik podob, kolik
má praktikantů, což značně ztěžuje její uchopení v rámci výzkumu a dělá z Reiki fenomén,
který by se dal popsat nejlépe slovem „multisited“. Neexistence pevné doktríny představuje
možnost upravit si učení podle svého a takto ho dále předávat a tato možnost je mezi
praktikanty velice rozšířená.
Základem této práce jsou dvě výzkumné otázky. První se ptá, jakých podob nabývá
Reiki v životech mých informátorů. Je poměrně nesnadné najít v Reiki nějaké pravidelnosti.
Roztříštěnost terénu se projevuje i v jednotlivých aspektech nauky – praktikanti jsou
zasvěcováni do stupňů, ale neexistuje shoda na tom, kolik by jich mělo být; používají
symboly, ale ty se liší vzhledem, počtem a někdy i funkcí. Jedinou stabilní věcí pro
praktikanta Reiki je přítomnost reiki v jeho životě a práce s ní.
Biografická vyprávění ukazují, že Reiki nabývá různých podob, všichni mí informátoři
se však shodují, že není možné říci, že Reiki nějakým způsobem ‚používají‘. Reiki se podle
jejich slov musí žít. Je to způsob života, vnitřní soulad s ostatními i sám se sebou, Reiki se
nedá odložit. Na nejvyšší úrovni je to často také práce a poslání – mistrovský stupeň si lidé
dělají, aby léčili ostatní nebo sebe a také aby předávali nauku dál. Příslušnost k Reiki
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praktikantům se stává prvkem identity – obzvlášť pro mistry. A v neposlední řadě je to
způsob léčby nemocí, bolestí a stresů, u druhých i u sebe.
Druhá otázka zjišťuje, jak Reiki ovlivňuje vnímání těla. Tělo pacienta i své vlastní
nechápou praktikanti jako nástroj mysli nebo soustavu orgánů. Vidí ho jako subjekt, který
přímo vstupuje do interakce. Tělo je samostatným interagujícím aktérem skládajícím se ze
soustavy drah, kterými je vedena energie. Při správném toku energie je mu přisuzována
schopnost samoléčby – praktikanti tedy předpokládají, že nemoci jsou jakýmsi blokem, který
zastaví nebo zpomalí tok energie, a tento defekt se pak projeví na hmotném těle bolestí či
nemocí.
Praktikant Reiki nedodává energii pacientovi. Stává se pouze určitým kanálem či
vodičem, kterým prochází životní energie reiki do těla pacienta, a tuto energii usměrňuje
technikami přikládání rukou. Základem procesu léčení je pak předpoklad, že tělo v interakci
s praktikantem distribuuje energii do drah, kde je jí nedostatek – tedy do místa, které je
zablokované. Po dodání energie dochází k aktivizaci a díky ní je tělo schopné znovu své
energetické dráhy vyčistit, a obnovit tak své energetické pole.
Proces léčení je provázen fyzickými pocity, které metaforicky odpovídají tomu, jak si
představujeme proudění energie. Mí informátoři často popisují teplo, pocit brnění, proudění
nebo toku, které začínají pociťovat už ve chvíli, kdy dojde k propojení zdroje reiki a pacienta
skrze praktikanta. Pocity zažívají obě strany, praktikant i pacient, energie reiki v těle
praktikanta částečně zůstává a při léčbě pacienta dochází také mimovolně k samo-léčbě
praktikanta. Po ukončení léčení se obvykle cítí obě strany klidně a odpočatě. Tato žitá
zkušenost – pociťování proudění energie v těle a následná relaxace – je natolik specifická, že
mění způsob, jakým následně pacienti i praktikanti nahlížejí na své vlastní tělo a také způsob,
jakým ho zažívají – vnímají. Žitá zkušenost léčebného procesu tak mění vtělenou zkušenost
těla a vtělené emoce spojené s fyzickými vjemy.
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PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE
Sedám si do židle a vyčkávám na další pokyny. Vzhledem k tajné povaze zasvěcování je mi
doporučeno, abych zavřela oči. Nechce se mi, obvykle mi „slepota“ není příjemná.
Po zavření očí se však překvapivě nedostavují nepříjemné pocity, právě naopak. Cítím se
bezpečně a svým způsobem i příjemně. Vnímám také, jak se začínají probouzet moje další
smysly. Místnost působí najednou úplně jinak, trochu jako bych se ocitla v jiném místě. Cítím
také pohyb, jak okolo mě mistr Reiki prochází. Nevidím sice, co dělá, ale vnímám, že se
pohybuje okolo mě a víří vzduch. Tichým stabilním a klidným hlasem vysvětluje postup
zasvěcení a jeho podstatu. Jedná se o rituál, který má za cíl otevřít a zpřístupnit čakry –
hlavní energetické dráhy lidského těla. Mým úkolem je se uvolnit a pustit ji do své aury…
To se snadno řekne, vpustit do aury. Takový pokyn je ale pro mě spíše matoucí. Jak
někoho vpustit do aury? Jak si vůbec mám představit auru, natož ji otevřít? Soustředím se
raději na uvolnění a nechám svou mentorku dělat, co uzná za vhodné.
Po nějaké době se něco mění, cítím, teplo nad temenem hlavy. Poměrně intenzivní, ale ne
nepříjemné, jako by mi někdo nad hlavou rozsvítil lampičku. Postupně se přidává také brnění
pod kůží. Ten pocit časem nemizí, jen se přelévá přes ramena a paže až k nohám a pak znovu
stoupá zpátky. V místnosti je ticho a já se pomalu uvolňuji. Jak teplo postupuje, cítím, jak se
mi postupně uvolňují svaly na zádech a spolu s tím odplouvá i mírná bolest hlavy.
V dnešní době tíhneme k vědeckým vysvětlením světa kolem nás a toho, jak tento svět
funguje. Různé formy spirituality, ať už institucionalizované nebo ne, takovéto porozumění
světa nabourávají. Formují specifickým způsobem optiku, kterou se na svět díváme, a tím i na
naši každodennost.
Česká společnost se v názoru na spiritualitu a víru různí. Ačkoliv tradiční
institucionalizované podoby náboženství své věřící ztrácí (přinejmenším v oblasti tzv.
Západu), nedá se říci, že víra ze společnosti zcela mizí. Právě naopak. Silným proudem
v posledních desetiletích se stávají jiné, neinstitucionalizované, více eklektické formy víry35.
Jsou to specifické filosoficko-náboženské systémy, které často vytvářejí svá pravidla a
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Tyto podoby bývají v sociologii nejčastěji označovány za zástupce tzv. alternativní spirituality, pro potřeby této

práce je definuji jednodušeji jako nové spirituální či filosoficko-spirituální praxe.

podoby navázáním na mnohem starší světové tradice – například keltský druidismus,
buddhismus, nebo pohanství. Předpoklad existence aury a čaker, popisované v úvodním
úryvku, jsou jen malou ukázkou podoby těchto spirituálních systémů. Tyto nové náboženské
praxe zažívají v posledních několika desetiletích obrovský boom – některé se z místa svého
vzniku rozšířily během této doby do celého světa. Některé jsou více filosofiemi, jiné zahrnují
i různé fyzické praktiky ve formě rituálů. Právě na druhé zmíněné se v následujícím textu
podíváme blíže.
Jednou z takových specifických spirituálních praxí je učení Reiki. To vzniká ve dvacátých
letech jako nový spirituální směr objevený buddhistickým mnichem Mikaem Usui a je
předáváno v různě modifikovaných podobách dodnes, a to po celém světě. V Mikaově učení
se nedají zapřít jeho buddhistické kořeny a Reiki čerpá inspiraci nejen z něj, ale také z jiných
východních spirituálních a medicinských systémů (například čínská medicína).
Reiki nauka umožňuje svým praktikantům hluboké duchovní prožitky – zažívat
každodennost ve společnosti strážných andělů, hovořit s univerzem a obracet se na duchovní
průvodce. I když by se mohlo zdát, že přítomnost andělů a mimosmyslových průvodců nás
svádí ke škatulce „náboženství“, nezdá se to být příliš vhodné a sami praktikanti se proti
tomuto označení ostře brání. Mimo poměrně rozmanitou duchovní stránku je totiž Reiki
nauka spojená s prací s energií – lidskou i vesmírnou, díky čemuž je často řazena spíše do
kategorie tzv. ‚léčivých systémů‘ (healing systems). Přenos energie mezi těly může u
některých jedinců být pak vnímán dokonce na fyzické úrovni těla.
„… Jak teplo postupuje, cítím, jak se mi postupně uvolňují svaly na zádech a spolu s tím
odplouvá i mírná bolest hlavy...“
Viz úvodní autobiografický úryvek z terénního
deníku
Teplo, které popisuji, a léčivé účinky, které ho provázejí, jsou pro Reiki charakteristické.
Energie, která přichází do těla, má posilující účinek, který zapříčiňuje léčivý efekt. Ačkoliv
tyto praktiky bývají popisovány různými způsoby36, nejčastěji bývají identifikovány spolu
s dalšími podobnými praxemi jako specifická podoba alternativní medicíny37. Otevření čaker,
které popisuji v úvodním citátu, otevírá také schopnost člověka přijímat vesmírnou energii a
předávat ji dál – a to jak jiným praktikujícím Reiki, tak jedincům, kteří se spirituální naukou
36
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Jako alternativní medicínu označují Reiki samotné praktikanti.

nemají nic společného. Mezi praktikanty Reiki mohou tak patří běžní lidé, kteří nauku
využívají ve svých životech, ale také maséři, terapeuti, psychologové a zaměstnanci
rehabilitačních center, kteří ji aplikují ve své profesi Reiki je vynášeno ze soukromí
každodennosti do profesního veřejného života a využíváno jako podpůrná praxe
rehabilitačních seancí či přímo hlavní léčivá složka na terapeutických setkáních.
Obliba Reiki stále roste, v české společnosti i jinde. Ačkoliv je nauka spirituálním
systémem, v praxi je její využití spíše než s duchovní rovinou spjato právě s léčením a
medicínou. Praktikanti učení Reiki využívají k léčení potíží lidských těl a tělo a tělesnost jsou
tak jedněmi z nejdůležitějších konceptů, které jsou s Reiki spojené. S tím přichází základní
otázka, jak Reiki ovlivňuje vnímání těla?38
Tělo jako předmět sociální praxe se často objevuje v odvětví medicínské antropologie a je
také zkoumáno a nahlíženo různými způsoby. Tam, kde biomedicína chápe tělo jako
univerzální objekt řídící se biologickými principy, zaměřuje se medicínská antropologie na
tělo jako na subjekt. „Všichni to víme: živoucí tělo je jak objektem, tak subjektem“ (Mol,
Law 2003: odst. 1). Fenomenologická perspektiva chápání těla jako subjektu nám pak
umožňuje tázat se nejen na to, jak je vnímání těla ovlivněno spirituální praxí, ale také jak toto
vnímání těla samotnou praxi zjednává.
Pro výzkum Reiki je tedy koncepce těla důležitá. Jak je ukázáno v úvodní citaci,
medicínský, respektive léčivý aspekt nauky je pozorovatelný na fyzických prožitcích a
vjemech – při přikládání rukou může člověk vnímat teplo v místě, které ho bolí, či v místě,
kde se nacházejí ruce léčitele, a také přítomnost cizí entity v osobní auře může být vnímán
jako brnění na kůži.
Základním problémem je však samotná koncepce těla, respektive úhel pohledu, kterým na
tělo nahlížíme. Způsob, jakým je na tělo a tělesnost nahlíženo formuje chápání prvku
alternativní medicíny v Reiki a je tedy potřeba najít takové vysvětlení, které dovolí uchopit
tělo způsobem, který výše popsané metodologické praktiky umožní.
Na první pohled takovou koncepci předkládá Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock,
které ve svém přelomovém textu The Mindful body: A Prolegomenon to Future Work in
Medical Anthropology představují koncept vědomého těla. Vědomé tělo se podle těchto
autorek skládá ze tří různých těl či tří navzájem provázaných metodologických pojetí –
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individuálního těla, těla sociálního a těla politického (Scheper-Hughes, Lock 1987)39. Tyto tři
roviny vědomého těla jsou pak navzájem propojené skrze emoce (ibid).
Praktické využití tohoto konceptuálního rámce ukazuje Nancy Scheper-Hughes ve své
vlastní práci Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, kde říká, že jde
o nástroj, „(…) který umožňuje nahlížet na tělo jako na individuálně a kolektivně zakoušené,
na sociálně reprezentované v různých symbolických a metaforických vyjádřeních a na
regulované, disciplinované a kontrolované rozsáhlejšími politickými a ekonomickými procesy
(…)“ (Scheper-Hughes 1992:35).
Metodologická pojetí tří těl dovolují nahlížet na tělo různými způsoby. Scheper-Hughes a
Lock definují individuální aspekt vědomého těla „ve fenomenologickém smyslu jako žitou
zkušenost těla-subjektu“40 (Scheper-Hughes, Lock 1987:7). Tělo je podle nich nástrojem
vnímání a zároveň objektem, do kterého se promítají kulturní vlivy. Důraz je kladen na
individuální zkušenost ukotvenou v živoucím těle.
Sociální tělo oproti tomu přímo neodkazuje k žádné individuální zkušenosti. Jedná se o
„(…) symbolické užití těla jako přirozeného symbolu, jehož prostřednictvím uvažujeme o
přírodě, společnosti a kultuře (…)“ (Scheper-Hughes, Lock 1987:7). Zjednodušeně řečeno,
sociální aspekt těla se vztahuje k hodnotám, funkcím a normám, které tělo a tělesnost
zastávají v dané společnosti a kultuře. V této rovině vychází autorky z práce Mary Douglas41,
která tělo chápe jako přirozený symbol či model různých procesů ve společnosti. U tohoto
vymezení však Nancy Scheper Hughes nezůstává a v jedné ze svých pozdějších prací přidává
k sociálnímu aspektu těla ještě perspektivu formativního dopadu jednání na tělesnost a tělo
samotné a zahrnuje tak do konceptuálního rámce vědomého těla také habitus.
Třetím aspektem vědomého těla je tělo politické. Vztah mezi individuálním tělem a
společností se dotýká také moci a kontroly. (Sheper-Hughes, Lock 1987: 23). Politické tělo je
jakýsi prostor, ve kterém je tělo zjednáváno jako nositel různých mocenských politik a
odkazuje k regulaci, kontrole a dohlížení na těla individuální i kolektivní. Mocenské politiky,
kterých je politické tělo odrazem, jsou často protichůdné.
Konceptuální rámec vědomého těla tedy umožňuje uchopit tělo třemi přístupy –
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fenomenologickým (individuální tělo), sociálně-vědním (sociální tělo) a přístupem kritické
teorie (politické tělo). Takto rozpracovaná koncepce dovoluje analyticky se soustředit na
specifické lidské projevy a plynule přecházet mezi jednáním, kulturními kategoriemi těla a
tělesnosti, ale také mocí. Ve výzkumu Reiki je silným momentem žitá zkušenost těla.
Koncept Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock sice zahrnuje individuální aspekt těla, ale
vnímá ho v propojení s rovinou sociální, resp. sociokulturní a politickou – tělo sociální i
politické jsou nevyhnutelně součástí analýzy a s tělem je pracováno ve specifických
diskurzech.
Mezi nejznámější kritiky koncepce vědomého těla patří fenomenologický antropolog
Thomas Csordas. Zabývá se medicínskou antropologií, podobně jako Scheper-Hughes a
Lock, ale předmět jeho zájmu leží také v psychologické antropologii a antropologii
náboženství. Csordas kritizuje individuální aspekt vědomého těla a tvrdí, že v pracích
Scheper-Hughes a Lock trpí individuální tělo určitým „metodologickém pnutí mezi
fenomenologickým a sémiotickým přístupem“ (Csordas 1993: 136). Nevěnuje se však pouze
kritice existující koncepce, ve své práci se namísto toho pokouší o rozpracování a předložení
vlastního

konceptuálního

rámce,

když

formuluje

tzv.

paradigma

embodimentu42

(vtělenosti/ztělesňování) (Csordas 1990, 1993, 2002), které je pro výzkum Reiki mnohem
lépe využitelný43.
Pojem ‚embodiment‘ odkazuje k Csordasově pojetí aktéra jako „vtěleného“ – tedy aktér
jedná a vztahuje se ke světu a ke svému okolí prostřednictvím těla. Autor kritizuje ScheperHughes a Lock v jejich předpokladu, že individuální aspekt těla je nástrojem vnímání. Tělo
podle něj není objekt, který je vhodným nástrojem mysli, ale můžeme ho definovat spíše jako
„existenciální podklad kultury (…) subjekt, který je vždy nevyhnutelně přítomen“ (Csordas
1993: 135). V analytické práci by tělo mělo být chápáno jako jakýsi „výchozí bod, ze kterého
lze analyzovat lidské zapojení do světa“ (ibid) a zároveň jako preobjektivní a prereflexivní44
prostor vnímání – tělo vytváří vnímatelné entity a objekty, a ty mohou být až následně
uchopené abstraktním myšlením. Podstatnou součástí paradigma embodimentu je také
Bourdieovský koncept habitu, který Csordas pojímá jako nevědomý a kolektivně vštípený
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Paradigmatem míní Csordas „konzistentní metodologickou perspektivu, která podporuje opětovnou analýzu
existujících dat a navrhuje nové otázky pro empirický výzkum“ (Csordas 1990:5)
43

Využitelnost paradigma pro výzkum Reiki ukazuje například Dori Beeler ve své práci Reiki embodied (Beeler

2013)
44

V úvahách o těle jako preobjektivním aprereflexivním prostoru se Csordas inspiruje u francouzského
fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho (Merleau-Ponty 2002).

systém přetrvávajících dispozic, „umožňující vytvářet a strukturovat jednání a reprezentace“
(Csordas 1990:11). Habitus tedy umožnuje tělu-subjektu do určité míry disponovat věděním,
které usnadňuje interakce s jinými těly-subjekty.
Analytickou užitečnost paradigmatu embodimentu pro studium spirituálních systému,
jakým je i Reiki, ukazuje Csordas ve své knize The Sacred self: A cultural Phenomenology of
Charismatic Healing (Csordas 1997). Při analyzování rituálních exorcistických praktik mu
nezáleží primárně na ‚démonologickém systému‘ charismatiků, ale díky paradigmatu
embodimentu jsou pro něj informačně bohaté hlavně individuální zkušenosti účastníků. Snaží
se v textu ukázat, že je to právě habitus a vnímání konkrétní spirituální skupiny, co dodává
smysl konkrétní žité zkušenosti a určuje, jak by s ní mělo být naloženo. Podobně i já ve výše
popsaném autobiografickém úryvku hovořím o žité zkušenosti těla-subjektu – o teple, které
mnou prochází při rituálu zasvěcování jako o způsobeném energií, která je do mě předávána
skrze Mistra Reiki v průběhu procesu otevírání životních čaker.
Zatímco vědomé tělo Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock je analytický koncept
uvažující v rétorice tří propojených těl, fenomenologická perspektiva a paradigma
embodimentu, se kterým přichází Csordas, mi umožnuje vzít zažívanou zkušenost těla a
považovat ji za výchozí bod své analýzy. Takové chápání těla a tělesnosti ve výzkumu Reiki
představuje konceptuální rámec, který dle mého umožňuje pracovat jednak s individuálními
fyzickými prožitky a vjemy pacientů, klientů i samotných praktikantů, a jednak také se
spirituální naukou, která je provází.
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