
REIKI OKUDEN
The inner teaching 

ANMÄLAN 
Till Maria Forslund på
maria@stillatankar.com
0736-194419

DATUM
Första delen av kursen är online 
Andra delen är söndagen  4 december 
9-16 på Rodjuret, Ålstensgatan 8,
Bromma

OM REIKI OCH KURSEN  

Shoden betyder ”The  inner teaching” och i det här steget får du möjlighet att
fördjupa din kunskap och förståelse.
Vi jobbar med olika tekniker och metoder så att du bygger än mer tillit till
reikin som helhet och din egen intution i synnerhet. 

Kursen är en blandning av egenstudier, reflektion, undervisning, egen
praktik samt diskussioner

ALLMÄNT 

Du jobbar i din egen takt och har tillgång till en kursportal med videos,
workbooks, information och inspiration. Under denna del får du lära dig om:

• Olika energisystem
• Fördjupning i Chakra och Tanden-systemet
• Intuitionsarbete
• Introduktion till distans-reiki
• Etik och moral
• Reiki som business

Vi repeterar också Reiki Shoden - level I ( extra viktig för dig som gått den
kursen för någon annan lärare)

STEG 1 AV KURSEN  ÄR ONLINE 

Vi träffas IRL och går igenom det som är enklare och bättre att lära sig i en grupp.
Under denna stund blir du introducerad till:

• Fler shirushi (symboler) och jumon (mantra)
• Nya tekniker och metoder för att jobba både med handpositioner samt intuitivt
• Praktik på dig själv och andra - både hands-on och distans
• Teknik och metoder för att dela reiki på distans
• Okuden Reiju (attunement/initiering)
• Gränssättning
• Vi går igenom frågor och funderingar  

(

 

STEG 2 AV KURSEN ÄR IRL 

INVESTERING
3700 kronor (du betalar halva
kursavgiften när du anmäler dig och
resterande belopp strax innan IRL-
träffen)

FÖRKUNSKAP

Du har initierats till Reiki Shoden - level
I samt fått minst en reikibehandling på 
 distans (av mig eller ngn annan)
Vi utgår från boken "Reiki for Life" av
Penelope Quest. Du ansvarar själv för att
investera i den Efter kursen tilldelas du ett diplom (efter inskickat hemarbete) och du har sedan

tillgång till allt material i kursportalen i ett år. 

 

DIPLOM SAMT TILLGÅNG TILL MATERIAL

BONUS
Det ingår ett 45 minuters samtal med mig
(via zoom). Du ansvarar själv för att boka
tiden och du har tre månader på dig från
det att kursen är slut

VARMT VÄLKOMMEN! 


