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Holy Fire® Usui Reiki III steg 2 - Fortsättningskurs  

Du utvecklar dina kunskaper i Reiki men nu på en betydligt högre nivå. Du lär dig sända Holy 
Fire® Usui Reiki på distans och hjälpa andra oberoende av tid och rum. Du får nycklar att 
påverka ditt liv på ett sätt du inte trodde var möjligt.  

Kursen är kreativ och lustfylld och du får tillgång till reikienergi på ett helt nytt sätt. Du lär 
dig skicka energi med hjälp av symboler och olika metoder att sända Reiki, bland annat med 
hjälp av kristaller. Symbolerna kan liknas vid nycklar som öppnar dig för ett högre 
medvetande. 

Om du har gått en traditionell Usui Reiki 1 eller en tidigare version av Holy Fire® Usui Reiki 1 

så bygger du vidare på den med Holy Fire®III Usui Reiki 2 som är den senaste uppdateringen 

av Holy Fire®. Den nya formen Holy Fire ® Usui Reiki är utvecklad av William Lee Rand och är 

varumärkesskyddad. Läs mer om Holy Fire®III Usui Reiki 

Detta ingår i kursen 

• Teori: filosofi och etik  
• Placering av Holy Fire® Usui Reiki 2 
• Meditation 
• Symboler och hur du använder dem 
• Distanshealing – flera metoder 
• Information om den del av Patientsäkerhetslagen som berör reikiutövare 
• Hur man renar och förändrar energin i offentliga miljöer  
• Kursmaterial 
• Diplom 
• Återträff med repetition 
• Support efter kursen vid behov  
• Kursutvärdering 

Kursavgift: 2 800 kronor för två dagar var av 800 kronor betalas så snart platsen är 
bekräftad. Betala till bankgiro 0158-0638 eller Swish. Om du redan har gått Reiki 2 men vill 
repetera eller lägga till Holy Fire får du 800 kronor i rabatt.   

Förkunskaper: Reiki 1 

Kursledare: Ann Gripenlöf  

Tid: Lördag och söndag klockan 10-17 båda dagarna 
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