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 Reiki kurser 

Alle kan lære Reiki. Med Reiki I lærer du at bruge dine hænder på en ny måde. 

Hændernes helbredende evne styrkes gennem initieringer. Med Reiki I får du en 

grunduddannelse i brugen af Reiki, hvor håndpositionerne læres og indøves 

grundigt. 

Reiki II er for dig, der vil gå i dybden. Med Reiki II lærer du at bruge Dr. Usuis 

symboler. Med symbolerne får du nye muligheder ved behandlingerne. Du lærer 

psykisk healing samt en fjernhealingsteknik, som indeholder store muligheder, 

og som virker lige så godt som ”hænder på”.  

Reiki I 

Fredag aften 18:00—21:00 og lørdag 
og søndag fra 10:00-17:00 
Prisen er kr. 2.000 
Børn optil 12 år: kr. 1.000 

Reiki II 

Lørdag og søndag fra 10:00-17:00 eller 
individuelt efter aftale. 
Prisen er kr. 4.500  

 

Kursussted 

Vejle: Filiyoga’s lokaler, Vardevej 263, 7100 Vejle 

Odense: Dit Alternativ, Kongensgade 39, 5000 Odense C  

Undervisningen er efter den traditionelle oprindelige metode, USUI SHIKI 

RYOHO. Jeg er medlem af The Reiki Alliance og efter kurset modtager du et 

smukt internationalt anerkendt bevis. 

EN UNIK GAVE TIL DIG 

 

Med Reiki får du en gave hver eneste dag.  

Reiki er for dig, der ønsker at give dig selv et redskab, der er 

enkelt og virkningsfuldt.  

Reiki er et redskab, der altid er ved hånden.  

Reiki giver dig styrke, balance, overblik, 

ro og indsigt.  
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Hvorfor Reiki? 

Når vi oplever ubalance i kroppen eller sindet, eller hvis følelserne tager 

over, er det fordi der er en uoverensstemmelse mellem det indre (vores sjæ-

le selv) og vores fysiske eksistens. Reiki er en måde at opnå balance, fjerne 

forstyrrelser og de-aktivere stress. Reiki hjælper hver enkelt af os til at finde 

det potentiale vi er kommet til verden med, og dermed skabe det liv vi er 

født til at leve. 

Efterspørgslen på Reiki kurserne er  

stor, og det er dejligt, fordi jo flere der 

er bevidste om den universelle livsener-

gi, jo mere harmonisk vil verden blive. 

Med metoderne i Reiki vil du skabe en 

øget bevidsthed i dine valg og måden du 

fører dem ud i livet på, både med direk-

te og indirekte bevidsthed.  

Som med alt andet er det godt at øve 

sig i teknikkerne og at observere resul-

tatet objektivt. Øvelse gør mester, og 

mesteren har vi alle i os. Tænk, hvis vi 

levede i en verden, hvor hvert enkelt 

menneske var fuldt ud bevidst om at 

være livets mester og leve i overens-

stemmelse med ens egen sandhed. 

Reiki kan føre meget med sig. Det er helt individuelt hvordan bevidstgørel-

sen af den universelle livsenergi, kommer til udtryk i dit liv. Har du blot et 

åbent sind, vil du med Reiki kunne gå på opdagelse i nye måder til at hjælpe 

dig selv, og hvis du har lyst, også andre. 

Hvad er Reiki? 

Reiki er japansk selvhjælpsteknik og betyder universel livsenergi. Reiki er en 

tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi, som bidrager med styrke og 

kraft til alt, hvad vi foretage os:  

 I stemmen, når vi taler eller synger.  

 I vore kreative udfoldelser.  

 I vore handlinger.  

 I de beslutninger vi træffer – og måden vi vælger at føre dem ud i livet på. 

 Generelt i vores tilværelse. 

Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være og accelererer 

alle processerne i vores udvikling. På den måde er Reiki en bevidst personlig 

og spirituel udviklingsvej.   

 

Reiki er en behandlingsform til os selv og andre 

Med Reiki kan vi give selvstændige behandlinger, som virker fordi energien 

transmitteres fra universet gennem dine hænder til dig selv eller andre. Reiki 

giver vores tanker og hænder større kraft, vores ord en større vægt og vores 

kærlighed en større rækkeevne. Reiki giver altid hver enkelt af os, hvad vi har 

brug for fysisk, psykisk og åndeligt.  

 

Lidt om hvad Reiki kan: 

 Skabe balance mellem krop, 

sind og ånd  

 Understøtte helbredelse  

 Blive en spirituel udviklingsvej  

 Opløse spændinger  

 Oplade alle energibaner  

 

 

 Fjerne og forebygge stress 

 Udrense giftstoffer  

 Modvirke udbrændthed  

 Øge kropsbevidstheden  

 Fremme evnen til kærlighed 

 Hjælpe både os selv og andre  

 Reiki har ingen mængde restriktioner, og er altid til stede med dig. 


