
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Reiki I 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 24 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline 

õpe, millest 20 tundi kontaktõpet ja 4 tundi iseseisvat 

tööd 

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

Koolitaja http://massaaz.ee/et/koolitajad  

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

Isikud, kes soovivad omandada Reiki teraapia tegemise baasoskused ja -teadmised.  

 

Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad. 

 

Õppe eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Reiki teraapia läbiviimiseks baasoskused, teraapia 

tehes lähtub eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni- ja  

tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljund: 

Õppija teeb Reiki teraapiat rakendades omandatud teadmisi ja oskusi.  

 

Õppesisu: 

1) Reiki olemus ja eetika 

2) Esimese taseme pühitsuse eripära 

3) Isikliku heaolu ja tervendamise võimalused reiki abil 

4) Reiki kombineerimine teiste teraapiatega.  

5) Näidustused ja vastunäidustused 

6) Reiki tehnika (puudutus), tervendavate käte meetod  

7) teraapia tegemine 

8) töökoht ja töövahendid  

9) tööohutus 

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe, vaatlus, loeng, harjutus. 

 

Iseseisev töö:  

Õppija 

1) koostab iseseisvalt teraapia kava vastavalt eesmärgile ja juhendile (protokollile);  

2) teeb teraapiat vastavalt koostatud kavale ja eesmärgile;  
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3) analüüsib tehtud teraapia tulemusi vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele.  

 

Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud õppematerjal 

 

Soovituslikud kirjandusallikad 

 

1. Автор: БОРОДКИН В. (ред.) «Рейки. Энергия жизни: традиционная система, 

современные западные направления. 10-е издание» 

2. Франк Арджава Петтер 

«Дух Рэйки. Полное руководство по системе Рэйки» 

«Свет мудрости с Востока» 

«Огонь Рэйки. Новая информация об истоках силы Рэйки»  

«Рэйки. Наследие доктора Усуи»  

«Оригинальное руководство по Рэйки доктора Микао Усуи Микао Усуи» 

«Дух Рэйки» 

«Рэйки: наследие доктора Усуи» 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

 

Hindamismeetod: Praktiline töö - õppija demonstreerib Reiki tegemist. 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija: 

1) valmistab ette töökoha teraapia tegemiseks vastavalt juhendile; 

2) rakendab teraapia tegemisel sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja 

vastunäidustustega; 

3) kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse- eetika nõuetega; 

4) korrastab peale teraapiat töökoha vastavalt juhendile. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused 

antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud,  jalarull, 

desinfitseerimisvahend, kätepaber, tahvel, markerid, küünlad jm. 

 

 

 


