
 

I dag kommer denna healingform närmast från Japan och är en healing- och friskvårdsteknik 
som är en av de snabbast växande behandlingsformerna i Sverige. Reiki har dock mycket 
djupare rötter än så! 

Vad är då healing? Healing är att minska lidande, förbättra villkor och visa omsorg om andra 
människor, djur och väsen med glädje och kravlös kärlek! Det har ingen betydelse om det är 
fysisk handpåläggning, emotionell, mental eller andlig omsorg gentemot andra. Alla former 
av healing är viktiga och världen behöver så många healers som möjligt. 

Det har varit många debatter om vilken healingform som är den ”bästa” och jag vill starkt 
påvisa att ingen form är bättre eller sämre än någon annan, det beror helt på utövaren. 

Är healern sann i sina intentioner och strävar efter att själv stå för kärlek, sanning och glädje i 
största möjliga mån. Arbeta kontinuerligt med sin egen känslobearbetning så spelar det ingen 
som helst roll vad hon kallar sin healing. Om det så är Trippel Flames, Universell Vit Tids 
healing, Änglahealing egen framarbetad form eller Reiki healing! Alla former i sig är lika bra, 
och kan beröra olika nivåer eller frekvenser. Om man också är öppen och inte förkastar det 
ena eller det andra utan i stället med kärlek finna en kombination av två eller tre former så blir 
helhetsbilden inte bara två eller tre gånger större utan mångfalt större! 

Jag själv började med Universell Vit Tids healing upp till Healer Exelent för världen och gick 
sedan vidare med Änglahealingen som i sin helhet lade flera pusselbitar på plats. Utifrån den 
plattformen med en massiv grund av känslobearbetning utvecklade jag en healingform som 
jag kallar Helhetshealing! Och den spänner verkligen över helheten hos både healer och 
klient! Av en händelse kom jag sedan i kontakt med Reiki och hittade ännu en pusselbit som 
är mycket användbar vid utövandet av olika helande former. 

När jag nu anordnar kurser i Reiki så kommer kursdeltagarna inte bara få en så heltäckande 
bild som möjligt av Reiki utan jag kommer också att dela med mig av erfarenheterna från 
Helhetshealingen som omfattar en mycket stor del av känslobearbetning, tekniker, 
energikunskaper m.m. 

Jag betraktar mig själv som en andlig healer och tillhör inte något religiöst samfund annat än 
att jag är döpt, konfirmerad och vigd i svenska kyrkan. Jag tillhör inte någon 
healingorganisation, jag tillhör endast mig själv och källan; de två som är ett-kravlös kärlek-
gud/gudinnan!!! 

Vad kan Reiki användas till? Ja allt ifrån att minska stress, den verkar avslappnande, ökar 
immunförsvaret och stärker kroppens energiförråd. Healingen kan ges till allt organiskt 
material, människor, djur och växter m.m. oavsett ålder och sjuk-dom. Den är smärtlindrande, 



psykiskt och emotionellt lugnande. Reiki är enbart positivt och kan ej skada en levande 
varelse, då den aktiveras strålar ut från utövarens händer beroende av mottagarens behov. Och 
framför allt: du behöver inte vara sjuk för att må bra av en Reikibehandling!! 

Ordet Reiki består av två Japanska ord Rei och ki. Att översätta orden från japanska ordagrant 
är mycket svårt då det japanska språket är så mångtydigt. Rei anses närmast betyda högre 
intelligens, som styr och skapar universum, visdom, en subtil universal kraft som 
genomtränger allt, både levande och dött, samt gud eller ande. Ki är en metafysisk energi som 
ger liv åt alla levande ting. När en levande varelse dör lämnar ki-energin kroppen. Ki är den 
biomagnetiska energin i auran. 

Om vi ser till det ovanstående kan reikienergin definieras att vara en metafysisk 
healingenergi, som guidas av en högre intelligens eller helt enkelt ”andligt styrd livsenergi”. 
Reiki är andlig till sin natur men är ingen religion eller ställer krav på att utövaren skall vara 
religiös eller inneha en tro på helbrägdagörelse. 

Ju mer du kan bearbeta din ”ryggsäck” och leva och arbeta utifrån kravlös kärlek desto större, 
renare kanal för livsenergin kan du vara!!! 

När du går en utbildning så får du så kallade ”initieringar” och dessa initieringar är endast 
symboler som stärker din healingenergi som du förmedlar! Du kommer också att vid all 
healingarbete ha s.k. Healingguider med dig som stöttar och hjälper dig kravlöst kärleksfullt i 
ditt arbete!! 

 

 

Kursinformation  
 
REIKI I 

 

Kursen är förlagd över en helg; lördag ca 09.00-18.00, söndag 09.00-17.00. 

Lite om kursinnehåll; 

• Teoretisk och praktisk känslobearbetning.* Helhetsmeditation – för förverkligandet av 
sin egen gudomlighet/gudinnlighet. 

• Delfinmeditation/rörelse – att komma i kontakt med alla sina kotor och därmed sin 
inre helhet – självläkande process. 

• Den första Reikisymbolen. 



• Healing- positioner. 
• Utförandet av behandlingar, teori och praktik 
• Andning – hanterande av energier. 
• Självhealing. 
• Snabbhealing 
• Hur man löser blockeringar. M.m. 

I kurspriset ingår: vegetarisk lunch, fika, kursmaterial och kursintyg! 

Investering: 2000: - inkl. moms. 
 
REIKI II 

 

Kursen är förlagd över en helg; lördag 09.00-18.00, söndag 09.00-17.00. 

Vad ni får lära er; 

• Vi repeterar från Reiki I. 
• Vidareutveckling av lösandet av blockeringar skapade av egna tankemönster m.m. 
• de tre första Reikisymbolerna. 
• Distanshealing. 
• Grunderna i våra chakras och auran. 
• Chakrabalansering. 
• Att behandla djur. 
• Scanning. 
• Reiki grid. 
• Föremål/blockeringar, frekvenshöjningar/överslag/gränser. 
• Hur man renar sig från ”skräp” m.m. 

I kurspriset ingår: vegetarisk lunch, fika, kursmaterial och kursintyg! 

Investering: 2500: - inkl. moms. 
 
REIKI III MASTER TEACHER 

 

Kursen är förlagd över en helg; lördag 09.00-18.00, söndag 09.00-17.00. 

Vad ni får lära er; 

• Vi gör en ”djupdykning” i kunskaperna från Reiki I och Reiki II. 
• Alla Reikisymboler:Usui/Tibetansystemet. 
• Reiki grid 
• Meditation med Reiki. 
• Initieringsprocesser. 
• Helande initiering. M.m. 



I kurspriset ingår; vegetarisk lunch, fika, kursmaterial och kursintyg. 

Investering: 2500:- inkl. moms. OBS! OBS! OBS! 

OBS! Om ni gått en Reikiutbildning på annat håll så är ni ändå varmt välkomna att fortsätta 
för mig och ta del av mina kunskaper. 

Obs! Obs! 

Önskar ni gå Reiki Master Teacher för mig och inte har de två tidigare stegen, så 

rekommenderar jag att ni går Delkurs till Reiki steg I-III och andra healingformer. 

Det är helt enkelt för mycket kunskap att assimilera Samtidigt som ni ska lära er alla 

initieringar! 

Jag kommer gärna till er ort och har kurs! 

Jag tar också emot enskilda för en heldag i någon av stegen, ni behöver alltså inte vara 
en grupp. Fördelen med det är att jag kan ägna mig helt åt er till er fördel att assimilera 
kunskapen, och det kan vara lättare att hitta en dag som passar oss båda. 

 

 

Välkomna att ringa 070-7446 777 för mer information och anmälan 


