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Kuidas ühendada igapäevaelus maine asjalikkus ja vaimsed 
püüdlused, muutumata liialt materiaalseks või 
boheemlaslikultunistavaks? Kahe tütre ema Reet Kalamees  on 
sulandanud oma ellu juhitöö ja inglite maalimise.  

Reeda olemusest õhkub sisemist rahu. Oma inglimaalide keskel hakkab 
ta aga särama ja muutub lapselikult elevaks. ”Minu omad,” ütleb naine. 
Tema hääles on ühtaegu uhkust ja õrnust. Tähenduslikud luulerad 
piltide kõrval aga mõjuvad teejuhina nende looja maailma. 

TIIVASIRUTAJA Siruta oma tiivad taeva ja lõpmatuse sisse. Kõik ongi 
lihtne. Ja me tiivad kannavad. 

Kui noorukese Reeda tiivad juba kandsid, ihkas tema hing teatrilavale. 
”Mulle meeldis väga joonistada ja käisin ka lastekunstikoolis, kuid teater 
tõmbas eriliselt. Passisin mitu päeva Vanemuise ees ja ootasin Evald 
Hermaküla,”meenutab ta. Kord õnnestuski tüdrukul võtta kuulsal 
näitlejal nööbist kinni ja pääseda proovi. Reedast sai Hermaküla stuudio 
liige, kaaslasteks näiteks Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste jpt. See oli 
väga põnev aeg, lisaks näitekunstile avanesid tüdrukule ka 
vaimumaailma uksed. ”Hermaküla tõlkis meile Castaneda raamatuid ja 
jagas käsikirjalisi tekste. Proovisime teatud tehnikaid ka proovides ning 
tegime joogat,” kõneleb Reet. Ta oli teatriga seotud ligi viis aastat ning 
etenduses ”Elektra, mu arm” mängis  koguni peaosa! Ometi otsustas 
tüdruk minna õppima eesti filoloogiat. ”Ju ma siis ei pidanud ennast 
piisavalt andekaks. Tahtsin olla väga hea ega soovinud mängida 
toatüdrukut,” põhjendab ta. Aastaid hiljem avastas Reet, et vahepeal on 
eesti keeles ilmunud kõik Castaneda raamatud. ”Ärkasin justkui 
pikaajalisest unest – ostsin endale need kõik!” 

LEND Tule, lendame läbi unenägude ja elu. Iga tiivasirutusega 



lähemale iseendale. Kohtuma oma unistustega. 

Reet abiellus noorelt, juba ülikooli 2. kursuse alguses sündis esimene 
tütar. ”Laste pärast pole mul jäänud midagi tegemata, ema aitas palju, 
selle eest olen talle südamest tänulik” tõdeb naine. Ta õppis ära soome 
keele ja töötas giidina Peterburis, Moskvas, Riias, Tallinnas. ”Ajal, mil 
ühiskond oli nii suletud, tundus tõelise imena sõita lennukiga Riiga või 
Kiievisse ja suhelda vaba maailmaga.” Pärast ülikooli suunati Reet 
kutsekooli raamatukogu juhatajaks.1990. aastate algusest töötas ta 
Tartu esimestes  reisibüroodes. Tal on olnud õnne palju reisida, 
sealhulgas ka eksootilistes paikades, näiteks Kolumbias.Praegune 
turundusjuhi töö Dorpatis pakub Reedale naudingut ja huvitavaid 
väljakutseid, siin saab ta ka rakendada kogutud pagasit. Ta läheb igal 
hommikul tööle, ootusärevus hinges: mida põnevat toob tänane päev? 
”Õhtuti ei unusta ta tänada kõige hea eest, mida sel päeval koges. 

ÜHINEMINE Hoia mu tiibade tuulde. Hoia mu südame 
ligi. Lendutõusmiseks on vaja vaid uskuda. 

Reet usub, et tema elu ülesanne on ühendada kaks poolust: vaimsus ja 
materiaalsus – et olla rõõmus ja teotahteline, aidata oma lähedasi ja 
panna tähele ka kaaskondlasi enda kõrval. Tema vaimne teekond on 
olnud mitmekesine: reiki, Silva meelekontrolli meetodi kursused, 
vabastav hingamine, Rännaku-meetod jpm. ”Oma õppetunnid ja auku-
kukkumised on kõigil. Siis tuleb august välja ronida,” tõdeb ta.  Saame 
ju valida, kas suunata energia probleemile või lahendusele. Üks on 
kindel – kõik muutub, nii hea kui halb seis.Vaimsel rajal sammudes on 
õppinud Reet jälgima ja suunama oma mõtteid ning teadlikult tõrjuma 
negatiivset. Ütlema stopp, kui tuleb mõte, mis teda ei teeni. Reeda 
vaimsed suhtumised on avaldanud tema lastele sedavõrd mõju, et 
mõlemad tütred, 23-aastane Hanna-Liina ja 28-aastane Mari-Liis, kes 
elab nüüd Atlantas, on saanud reiki-pühitsuse ja läbinud Silva 
koolitused. 

TASAKAALUSTAJAD Nad teevad pilvi ja tuuli. Ja vihma ja 



vikerkaart. Nad ühendavad taeva maaga. 

Ingleid hakkas Reet maalima kümne aasta eest. Nad on nähtamatu 
maailma nähtav peegeldus, ütleb ta. Taevased teelised. Valgusolendid. 
Toetajad.  Tasakaalustajad. Hingeloomad. Taevahobud. Igal pildil on 
oma vägi ja tähendus. ”Kui loon pildi, tuleb ka sõnum,” ütleb ta. 
Filoloogina on talle ka sõnad ja nende tähendus väga olulised. ”Hea, et 
sõbrad mind koos piltidega päevavalgele tirisid, ma ise oleksingi 
koduseinte vahele jäänud,” tunnistab Reet isiklikul näitusel jalutades. 
On märgata, et tal on oma piltide keskel väga hea olla. Aga ka näituse 
külalistel. ” Inimesed on helistanud ja kirjutanud, et mõni pilt liigutas neid 
sügavalt, muutis midagi nendes.” Ka oma kodumajas on maalinud Reet 
elutoa seinad ingellikuks. Tema töötuba koos molberti, värvide ja 
paljude piltidega on aga magamistoa eeskambriks. Mõni pilt on maalitud 
auklikule vineeritükile ja mõjub eriti ehedalt! Ideid piltide maalimiseks 
hangib Reet ka unenägudest. Unenägude maalilm on põnev, sageli 
paneb Reet ärgates nähtu kirja. ”Unedes ma sageli lendan, olen isegi 
lendamise-kursusi korraldanud,” naerab ta. 

KAKSIKHINGED Peegeldus peegelduses. Valgus valguses. Olla päral 
ja kohal. 

Kaksikhinge teema on Reedale alati huvi pakkunud.  ”Sageli on neid 
rohkem kui üks. Küsimus on äratundmises. Sa lihtsalt tead, et oled 
kasvõi lühikeseks ajaks kohanud oma teist poolt,” selgitab naine. Ta 
võib olla täiesti juhuslikult kohatud inimene, sa lihtsalt tunned ta ära. 
Reet ütleb, et tal on olnud õnn kohata kahte kaksikhinge. Kas õnn on 
seotud teiste inimestega? ”Kaudselt on, kuid õnnetunne ja tasakaal 
peab olema sinus endas, oskus rõõmustada ka väikeste asjade üle,” 
vastab Reet. Ta lisab, et tunneb rõõmu nende inimeste üle, kes on 
leidnud õige kaaslase. Mullegi meeldiks vananeda õige inimese kõrval, 
ütleb Reet, kes on oma abielu lahutanud. ”Aga ma ei saa olla koos vale 
inimesega. Iseennast pole võimalik petta.” Reet ei vahetaks mingil juhul 
oma õppetundi teiste vastu. Tal on palju sõpru ja lähedasi hingi. ”Olen 
avatud ja iga päev elevil – ma ju ei tea, keda võin kohata,” muheleb ta. 



KOHALOLIJA Lihtsalt olla ja jälgida. Olla kohal ja avali. Ja aegajalt 
kulgeda kaasa. 

Reet räägib täiuslikust kohalolust. Seda on tunda tema isamajas 
Tammelinnas, seal on hea aura. Tema vanemad elavad nüüdseks 
Puhjas. Minul on olnud suur kingitus selle näol, et mu vanemad, Leili ja 
Valdeko Kaasik,  on hea tervise juures ja fantastiliselt tegusad ja kohal, 
selle eest ei jõua ma ära tänada. Nemad saavad oma jõu suhtest 
maaga, kuigi on oma tööelus olnud silmaarst ja peaenergeetik. ”Oleme 
jätkanud tavasid: emal-isal on kaks tütart, nii ka minul ja minu õel.” 13 
aastat oli Reeda pere liikmeks must emane kass nimega Käbi. ”Ei saagi 
öelda, et meie ta võtsime – tema võttis meid. Ta oli fantastiline 
tegelane, aitas noorema tütre üles kasvatada, enda arvates ta suisa 
lapsendas ta. Enne lahkumist jõudis ta anda teatepulga üle lumivalgele 
kassipoisile Orr. Nad jõudsid olla kuu-poolteist koos, enne kui Käbi 
otsustas väga suursuguselt lõpetada oma maise eksistensti. 
”Kummalisel kombel ei tundnud me Käbi lahkumise pärast suurt 
ahastust, vaid meil on tunne, nagu oleks ta ikka kohal,” tunnistab Reet. 
Ka nooruke Orr ehk Orion on vägagi kohal: mängides, käpaga äsades 
ja tähelepanu nurrudes. 

ÕNNISTAJA Minu soovid on lihtsad. Soovin silla su enese südame 
sisse. Soovin selgust ja hingerahu. 

Reeda unistused ja soovid on lihtsad. ”Tahaksin veel nii vaimses kui 
materiaalses  maailmas edasi areneda ja anda igal hetkel endast 
parim,” ütleb ta. Ja lisab:  Minus ootel rohkesti tööalaseid ideid aga ka 
palju pilte ja sõnumeid. Minu jaoks on piir nende kahe maailma vahel 
õhuke.Keskeas on naise parimad aastad. ”Tänu elukogemusele ei lähe 
enam väikeste asjade pärast endast välja, oskad analüüsida, üldistada 
ja näha suurt pilti. Oled küpsem ja samas hingelt noor!” räägib särav 
naine. Vestlus Reedaga toob kuulajasse kergust – justkui oleks saanud 
osa taevasest energiast. Ta justkui tuletab meelde, et oleme ju kõik 
kaasteelised. Reeda inglitemaailmaga sai tutvuda suvel 2010  Tartus 
Jaani kirikus 


