Steg 3 Master/Lärare
Både västerländsk och traditionell Japansk initiering,
lärande på distans samt en träff på 3-4 timmar med
avstämning av initieringsprocessen före diplomering

Känner du att det är dags att gå vidare ännu ett
steg i Reikins fantastiska värld?
Steg 3 master/lärare innebär att du breddar din kanal ytterligare och
kanaliserar ännu starkare flöde från Källan. Du får tillgång till Usuis
mastersymbol som kopplar dig till ditt Högre Jag. Det innebär att allt du
gör utgår från ditt Högre Jag medvetande, som kan din väg och alla andra
människors väg.
Du kan ta en steg 3 initiering bara för din egen skull, för att kunna
kanalisera starkare flöde för dig själv och när du ger behandlingar. Men
med tiden kan du även initiera andra in i Reikins värld om du skulle vilja
det.
Men en master är inte för alla, så jag har satt ihop några frågeställningar
för att du kan ta ställning till om det är dags.

Har du tagit steg 1 och 2 i Usui Shiki Ryoho?

Det här är den viktigaste frågan om du inte har tagit steg 1 och 2 för mig,
för om du har tagit tidigare steg i andra grenar (exempelvis Holy Fire,
Karuna osv.) än den helt vanliga Reikin så ska du fortsätta i samma
tradition. Så då är inte jag rätt master för dig och jag önskar dig all lycka
till i sökandet efter en master som passar dig bättre, så att du kan
fortsätta din livsväg med Reiki. Alternativt får du börja om i den här
grenen av Reiki och ta steg 1 & 2 kursen först. Du hittar beskrivning av
den kursen på min hemsida.

Har du utforskat de tidigare stegen och använder Reiki
regelbundet i ditt liv?
Om du inte gör det tycker jag du ska avvakta med mastersteget och
fortsätta utforska steg 1 och 2. Det finns ingen anledning att pusha
processen. Låt det landa i dig innan du går vidare.

Sitter de tre symbolerna från steg 2?

Om de inte gör det så ta en tid när du använder dem flitigt innan du går
vidare. Dels innebär det kanske att du inte använder Reiki tillräckligt
regelbundet i ditt liv, men det blir också svårt att gå vidare med nya
symboler om inte de andra ens sitter ordentligt. Alla symboler behövs
när du ska lära dig initieringsprocessen.
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Har det gått tillräckligt lång tid mellan steg 2 och 3?

Hur lång tid det innebär för dig är helt individuellt, det kan bara du veta.
För det är viktigare att du har landat i och använder Reikin som en naturlig
del i ditt liv än att det går en viss tid. Men när du börjar fundera så backa
från ditt förnuftet/sinne/ego och landa i ditt hjärta när du tar beslutet. För
min egen del hade jag över huvud taget inte ens tänkt mig att ta en
masterinitiering, men så en dag var det helt enkelt bara dags och då föll
självklart alla bitarna snabbt på plats och jag blev master.

Att bli master är ett ansvar, är du beredd att hedra
traditionen?

Om du vill gå vidare med mig till masternivå så vill jag att du hedrar
traditionen. Jag vill att du verkligen lär känna Reikin innan du går vidare
och lär ut till andra. Att du i så fall inte bara sätter dig in i mitt material
utan läser böcker. Att du själv använder Reikin som en naturlig del i ditt liv
innan du lär ut till andra. Att du tillsammans med initieringar också
utbildar, speciellt när det kommer till masternivå. Från att ha varit en strikt
hemlig muntlig tradition finns idag allt material att tillgå i böcker och på
nätat, så om du inte lär ut hela processen finns alltid en risk att traditionen
vattnas ur. Du kanske initierar mastrar utan tillhörande utbildning som
hittar en bok och initierar andra utifrån den osv. Så känn att du är villig att
hedra traditionen om du väljer att gå vidare med mig.

Kostnaden för kursen är 6.995 kr.
Om du har gått steg 1 och 2 för mig får du 15 procents rabatt, maila mig
för att få en rabattkod.
Kursen köper du via min webbshop.
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Själva initieringen sker på distans. Vi bokar en tid och då sitter du och
lyssnar på en inspelad initieringsmeditation samtidigt som jag initierar
dig. Reikin har ingen begränsning i tid och rum utan det fungerar precis
lika bra även om vi inte befinner oss i samma rum.
Sen studerar du på egen hand med hjälp av videos och textdokument och
när du känner dig redo bokar vi in ett möte på 3-4 timmar. Det är inte
någon examination som du behöver vara nervös för, utan vi går igenom
initieringsprocessen så att du säkert har förstått den, du får en
förstärkning, du får möjlighet att ställa frågor och du får ett diplom

OBS! Genom att genomföra köpet förbinder du dig att
inte initiera någon annan än dig själv förrän vi har haft
ett möte och gått igenom initieringsprocessen, så att du
säkert har förstått den.
Du förbinder dig också att inte dela med dig av ditt
lösenord eller material till någon annan.
Du får bland annat lära dig
 att initiera både i den västerländska metoden som Takata använde
samt den japanska som Usui själv använde.
 Du får lära dig om de olika symbolerna och hur du använder dem.
 Du får lära dig om Kotodama, ljudvibrationen för symbolerna och hur
du kan använda dem.
 I priset ingår en fysisk träff på tre - fyra timmar i Västerås alternativt
digitalt, initiering (ca 30 minuter) samt allt utbildningsmaterial som är
på svenska.
 Du får också tillgång till mitt material från steg 1 och 2 kursen.
Själva studierna gör du alltså själv i egen takt och du får tillgång till
materialet i form av en lösenordsbaserad hemsida. Du har tillgång till
kursen så länge den finns kvar och du har möjlighet att ladda ner alla
dokumenten och spara. Du får också automatiskt tillgång till
uppdateringar som görs.
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