
På dette trin lærer du udover 
teknikker til yderligere at hæve din 
vibration og transmission af reiki 
også tre symboler. Symbolernes 
sammenhæng med jord, måne, sol, 
krop og åndedræt gennemgåes samt 
deres mange anvendelsesmuligheder.

Det første symbol bringer dig 
yderligere i rytme med alt i universet. 
Det andet symbol harmoniserer 
endnu kraftigere og hjælper dig i din 
proces i retning af at blive den du 
virkelig er. Det tredie symbol healer 
årsagers kerne og befordrer enheden 
mellem dig og universet.

Du vil opleve, at din reiki-evne og 
reiki-kraft væsentlig forøges med 
udøvelsen af teknikkerne på niveau 2.

Forudsætninger:

Optagelse på Oku-den sker efter 
individuel vurdering. Vurderingen 
baseres på din egen motivation 

for at gå videre med reiki samt din 
parathed. Nedennævnte kriterier 
vil indgå i min vurdering. Normalt 
anbefales det at have praktiseret 
Sho-den i et år inden du går videre 
med Oku-den. Men da reiki-energien 
vibrerer kraftigt og arbejder 
individuelt gennem den enkelte, så 
har jeg opsat følgende vejleding for 
din beslutning om at gå videre med 
Oku-den: 

Du har gennemført træning af •   
håndpositioner i 21 dage
Din praktisering på Sho-den Niveau •   
1 er integreret i din hverdag på 
en måde, så den gavner dig bedst 
muligt
Du har tilstrækkelige erfaringer •   
med reiki – både i forhold til dig 
selv og andre - til at du har tillid til 
din egen evne til at udøve reiki samt 
tillid til reiki-energien – altså et 
solidt fundament at bygge videre på
Du har en tilfredsstillende reiki-evne •   
og reiki-kvalitet
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Nedenfor kan du læse om Oku-den, hvilke forudsætninger der er 
for at deltage på Oku-den. Kursets indhold, din forberedelse til 
samt dit udbytte af kurset er også beskrevet.



Du har et tilfredsstillende niveau for •   
selvrenselse idet kurset her sætter 
fokus på udrensning. For at gøre 
processen så harmonisk som mulig 
forudsættes det, at der er sket et 
forarbejde med teknikkerne på Sho-
den Niveau 1
Du behersker •   
Lysåndedrætsmetoden samt 
Åndedrætsmetode under brug af 
GassHo

Grunden til at disse forudsætninger 
er, at du sikres optimalt udbytte af 
Oku-den-kurset. Flere af øvelserne 
bygger videre på de teknikker, du har 
lært på Sho-den Niveau 1.

Udbytte:

Du får 17 kraftfulde teknikker til 
at blive en endnu mere bevidst 
skaber af dit liv – og mere hjælp til 
selvhjælp.

Du får metoder til dels at heale 
tanke/handlemønstre, karma, 
taumer, fortid og genoplevelse af 
fortidens glæde.

Du vil blive vist manifestations-
teknikker, fysiske afgiftnings- og 
selvrenselsesmetoder. Opladning 
af dine celler med reiki-energi. Den 
meget centrale Hatsurei Ho samt 
jordforbindelsesøvelse.

Du trænes i anvendelsen af symboler 
og kotodama (mantra) til at udvide 
din healing til i langt højere grad at 
fungere via ressonans. Det giver dig 
mulighed for at heale ud over tid og 
sted – populært sagt fjernhealing 
– du ophæver altså de normale 
begrænsninger i tid og rum.

Kort sagt vil du i endnu højere grad 
gå videre med din proces med at 
være nærværende i nuet og udvikle 
din intuition. Gennem fortsat 

udøvelse af teknikkerne på niveau 
2 hæver du din bevidsthed, dit 
energiniveau og mindsker ”energi-
tab” fra disharmonier af både fysisk, 
psykisk, følelsesmæssig og karmisk 
karakter – du tillader Shinga at træde 
endnu tydeligere frem.

Du får udleveret manual med 
samtlige øvelser og symboler. 
Kursuspris inkluderer også frugt, the 
og kaffe.

Kursets opbygning:

Du vil modtage to indvielser den •   
første dag, og sidste indvielse 
anden dag.
Der vil være en vekslen mellem •   
øvelser og dialog omkr. disse 
øvelser. Dialogerne har til formål 
at bevidstgøre dig om, hvordan de 
enkelte øvelser påvirker dig samt 
hvordan du anvende og profitere af 
dem.
Du skal gennemføre en behandling •   
af en medkursist med anvendelsen 
af symboler.
Deltagerantal max. 4.•   
Diplom udleveres efter træning •   
af hhv. Jordforbindelsesøvelse og 
Hatsurei Ho – begge i 21 dage i 
træk.

Din forberedelse til kurset:

Du skal gøre dig tanker om hvad 1. 
du ønsker Oku-den skal befordre 
i dit liv.
Medbring en vane, du ønsker 2. 
at ændre samt den positivt 
formulerede adfærdsændring – og 
vælg en af de mindre – men dog 
vigtig nok til at du ønsker den 
ændret
Overvej en vision – noget der er 3. 
vigtigt for dig at manifestere i dit 
liv – du kan skrive det ned eller 
tegne/male/lav collage med det.


