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Angelic Reiki är en behandlingsform där man arbetar hand i hand med änglarna. 
 Metoden är skapad av Kevin och Christine Core och är en vidareutveckling av klassisk Reiki. 
Liliann Gustavsson var den som tog Angelic Reiki till Sverige. Första gången Liliann kom 
i kontakt med Angelic Reiki kände hon intuitivt att det var något extra. Energin gav en 
dimension som tidigare inte varit möjlig. Angelic Reiki hjälper till att avsluta spår av det 

förflutna på cellnivå och ger kontakt med din själsenergi.
Text Anna-Sofia Giese Vesterlund  Bild Nikki Zalewski, Microgen (shutterstock.com)  Foto Privat  

Hand i hand  
med änglarna
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örsta gången jag hörde talas om 
Angelic Reiki var på ett styrelse-
möte med Förenade Reikiförbundet 
år 2010. Vi var i Liliann Gustavssons 

(då Karlströms) lokal i Norrköping. Liliann 
hade nyss varit i England och lärt sig en ny 
variant av Reiki. I varje paus tog hon fram sin 
dator för att översätta materialet till svenska.

Det tog ett par år innan jag själv gick kur-
sen. Jag brukar säga att när man längtar är 
det rätt. Jag längtade inte, jag blev rekommen-
derad. Själv var jag förvånansvärt skeptisk. 
Men när jag klev in i den förverkligades en av 
mina drömmar Min första Angelic Reiki-lära-
re Anita sa: ”Du har så mycket karma, är du 
säker på att du inte ska gå kurs? Den är som 
ett enda stort reningsbad.” Jag gick Angelic 
Reiki och en dröm som jag haft sedan jag var 
liten gick i uppfyllelse. 

UNDER ÅREN SOM följt har jag fascinerats 
både av Angelic Reiki och av Liliann. Liliann 
lever med sin man i Lidköping, har fyra 
utflugna barn och två vuxna bonusbarn. Hon 
är en hundkär kvinna som gärna rider och 
gör utflykter till häst. Vid högtidliga tillfällen 
dansar hon folkdans (hon äger naturligt-
vis sin egen folkdräkt). Hon är som vilken 
levnadsglad kvinna som helst. Ändå är hon 
en av dem som förändrat Reikisverige för all 
framtid! 

När jag blev tillfrågad att skriva en artikel 
om hur Angelic Reikin kom till Sverige 
tackade jag ja direkt! Vilken ära att få berätta 
om Lilianns mod, fast frågar du henne så var 
det inte mod, hon hade inget annat val. Så vad 
var det egentligen som hände? 

– Redan vid första kontakten med Angelic 
Reiki visste jag att jag hade hittat något 
speciellt. Jag kunde inte förklara det, men när 
jag kom i kontakt med Angelic Reiki kände 
jag att jag hittat något jag sökt. Kanalise-
ringarna av ärkeängel Metatron gick rakt in i 
hjärtat. Jag visste intuitivt att jag måste göra 
det här. Jag behövde lära mig Angelic Reiki.

VID DETTA TILLFÄLLE hade Liliann en etable-
rad Reikimottagning i Norrköping. Hon var 
redan en Reikipionjär och lärde sig Usui Reiki 
redan 1996. Hon var en av de som grundade 
Förenade Reikiförbundet i Sverige. Dessutom 
var hon shaman. 

– Det var en av våra master teachers, Jenni-
fer, som hade utbildat sig inom Angelic Reiki. 
Jennifer flyttade sedan till USA. Tidigare hade 
jag fått mejl med kanaliseringar från ärke-

ängeln Metatron från en okänd källa. Men en 
dag slutade de att komma. 

– Jag frågade i förtvivlan ”Metatron, har du 
övergivit mig?”. Det hade han inte. Jennifer 
kom tillbaka från USA och när jag såg kurs-
materialet stod det ”Direkt från ärkeängeln 
Metatron” så jag anmälde mig på stört till en 
grundkurs, steg 1 och 2 i Sverige.

Liliann föll direkt för Angelic Reiki. 
– Reningarna var så bra. Dessutom kunde 

man få tillbaka själsdelar, något som jag 
kände igen från shamanismen. Det var verkli-
gen något extra i Angelic Reiki.

LILIANN VILLE GÅ nästa steg och det 
var bråttom. Hon hade hört att det 
skulle komma att förändras så att 
det skulle krävas fyra steg för att bli 
lärare. Om hon gick 3 och 4 nu skulle 
hon få utbilda i Angelic Reiki. Om hon 
väntade skulle hon behöva gå ytterli-
gare två kurser förutom 3 och 4 innan hon 
fick undervisa. Men ingen höll kurs ... 

– Jennifer ville hålla kursen för mig men 
hon hade åkt tillbaka till USA. Jag frågade 
pendeln om hon skulle komma tillbaka, och 
den sa nej, och så blev det.

Liliann letade med ljus och lykta. Hon 
hörde av sig till alla som skulle kunna tänkas 

hålla kurs. Ingen nappade. En dag kom det 
en fråga från London om hon fortfarande var 
intresserad och givetvis var hon det. Men 
förutsättningarna var inte optimala. Hon 
hade varit sjuk, och som egenföretagare kan 
sjukdom innebära ett ekonomiskt tapp. För 
Liliann var valet enkelt. Hon sålde sin mam-
mas guldklocka och åkte. Resan kunde ha 
slutat innan den knappt börjat. 

– När jag landat på flygplatsen skulle jag 
bli upplockad av en taxichaufför. Jag hade 
fått reda på att han pratade engelska, men 
den indiska brytningen gjorde att jag inte 
hörde vad han sa. Han ville att vi skulle 
mötas någonstans, men jag visste inte var, 
berättar Liliann. 

– Det var mörkt, regnade och jag hade 
nästan slut på batteri i telefonen. Jag rusade 
runt och frågade om någon av de andra rese-
närerna kunde höra vad han sa. Det kunde 
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”Energin är väldigt kraftfull, det är ungefär
som att stå mitt i ett renande vattenfall.”
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de inte. Inte heller hade jag pengar till en 
annan taxi.

Till sist gav Liliann upp. Hon satte sig vid 
en bänk och grät.

– Då hände miraklet. Jag vet inte vad som 
hände, men plötsligt satt jag i taxin och kom 
fram till logiet. Än idag vet jag inte hur det 
gick till. Jag var så uppe i varv att jag inte 
sov någonting på hela natten. 

KURSEN GICK BRA och Liliann var ivrig att 
själv få hålla kurs. Tre veckor efter det att 
hon kommit hem till Sverige höll hon sin 
första Angelic Reiki 1 och 2. 

– Kursen gick bra, men jag kände att om 
jag skulle utbilda i Sverige så behöver man 
också ha materialet på svenska 

Liliann bestämde sig för att översätta 
de tre kursmanualerna. Vilket visade sig 
vara betydligt mer jobb och svårare än vad 
hon hade trott. Men något fick henne att 
fortsätta …

– När jag äntligen hade översatt kursma-
nualen var jag helt slut. Jag tänkte förstås 
fortsätta med nästa kursmanual, men jag 
kände ett stort motstånd till detta. Som tur 
var skickade jag Reiki till det hela. Nästa 
morgon vaknade jag pigg klockan 7 och vis-
ste att jag skulle ta dem i omvänd ordning. 
Jag skulle översätta lärarmanualen. Det 
visade sig att det var just lärarmanualen 
jag behövde när jag någon vecka senare höll 
kurs i Skellefteå.

DET VISADE SIG vara fler än Liliann som 
kände ett intensivt sug efter Angelic Reiki. 
Hon har knappt gjort någon marknads-
föring. Liliann gjorde en hemsida och 
facebooksida, sedan började det rulla på och 
blivande elever hittade till Angelic Reiki. 

Men vad är egentligen grejen med Angelic 
Reiki? Vad är det som folk söker sig efter? 
Vad är det som de får?

– Det är själsenergin. Människor hit-
tar tillbaka till sig själv. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de blir healers. Vi hade 
till exempel en manlig kursdeltagare som 
från början var skeptisk, han tyckte inte 
att kursen var något för honom. Men så 
skickade jag Angelic Reiki på distans till 
honom. Något som fick honom att helt ändra 
inställning. Efter kurserna började han 
utveckla sin passion. Han förverkligade en 
barndomsdröm, berättar Liliann.

HISTORIEN SOM LILIANN berättade om man-
nen fick mig att fundera över det som Ang-
elic Reikin hjälpt mig med. Sedan jag var 
liten har jag varit intresserad av att skriva, 
jag ville bli författare. Jag ville bemästra 
hantverket och berätta historier som fick 
själen att sjunga. Men historierna blev inte 
riktigt bra. Det var något som saknades. Två 
år innan jag lärde mig Reiki gick jag en skri-
varkurs. Innerst inne kände jag att jag sak-
nat det jag behövde. Insidan kändes så hård 

och kall. Jag förvånades över alla bra saker 
som deltagarna kunde säga utifrån texterna. 
Själv tyckte jag att texterna var skit. 

Jag förstod det inte då, men den hårda 
insidan var mina rädslor och blockeringar. 
Och rädslorna attraherade lika. Allt jag var 
rädd för hände. En av kursdeltagarna tog så 
illa vid sig av en av mina texter att hon grät. 

Det är vanligt med utrensningar inför en 
kurs. Sådant som ska släppa taget bubblar 
upp till ytan. Inför varje Angelic Reiki-kurs 
fick jag ont i halsen, men för varje kurs blev 
den lättare och ytligare. Det var halschakrat 
som renades. 

Strax efter att jag gått kurs 3 och 4 gjorde 
jag illa knäet. Detta gjorde att jag tappade 
riktningen i min verksamhet. Jag bestämde 
mig för att ta vara på tiden och började 
skriva en till två timmar varje dag. Och nu 
började det hända saker. Det jag hade saknat 
i texterna började infinna sig. Orden genom-
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när människor vågar möta 
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Välkommen till nya tidens veterinärmottagningVälkommen till nya tidens veterinärmottagning
• Klassisk veterinärmedicin
• Holistisk veterinärmedicin
• Reiki för djur och människor
• Akutbesök
• Hembesök

Hos Reikiveterinären i Åkersberga bokas det in gott om tid 
i en lugn hemmalik miljö. Målet är att du och ditt djur ska 
vara ensamma på mottagningen. Alltid samma veterinär.
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syrades av kärlek. Texten fick en själ. Läsare 
hörde av sig och berättade hur mycket de 
tyckte om mina texter. Min författardröm 
började bli verklighet. 

NAMNET ANGELIC REIKI gör att många tän-
ker på änglar. Men änglarna presenteras på 
ett annat sätt än vad vi kanske är van vid. 

– Änglar är kosmiska krafter, som inte 
nödvändigtvis behöver se ut som änglar. 
Alla människor tolkar energin på det sätt 
som de mest förknippar änglar med. Vanli-
gast är att se färgspel. Man kan också kalla 
in energin genom att visualisera färger, 
säger Liliann.

– Till varje helande kallar man in de 
änglar som är mest lämpad för att utföra 
helandet. Energin kan kännas lite olika från 
gång till gång. Sedan håller man det helande 
utrymmet så att helandet kan ske. Man är 
en kanal för energin. 

ENERGIN ÄR VÄLDIGT kraftfull, det är unge-
fär som att stå mitt i ett renande vattenfall. 
Man lägger sin energi på att se det friska och 
välmående, inte leta efter sjukdom. Skickar 
man Angelic Reiki till en person som har 
ett brutet ben bortser man från skadan och 
visualiserar benet som läkt, i perfekt hälsa. 

– Man ser alltid det friska, i varje atom, 
molekyl och cell. När själsenergin återvän-
der kommer också våra andliga gåvor. Alla 
människor har en unik gåva, men den kan 
vara dold bakom lager av rädslor, misslyck-
ande och besvikelser. Genom reningarna, 
som lyfter bort det vi inte är, är det lättare 
att utveckla sin andliga gåva. 

I SVERIGE ÄR Angelic Reiki en relativt välkänd 
behandlingsform. Faktum är att Sverige är 
ett av de europeiska länder som har flest 
registrerade lärare, förutom ursprungslan-
det England. Det finns också många lärare 

i Grekland och Italien. När man tittar över 
hela världen håller sig Sverige fortfarande 
i topp 10. Många utövare finns även i USA, 
Taiwan, Kanada, Mexiko och Australien. 

Att Sverige ligger i framkant beror förstås 
på Lilianns envishet och passion. 

– Det krävs passion för att sprida healing och 
det gäller att inte ge upp när något känns rätt.

Och visst är det så. Passion är väldigt 
medryckande. Det är fascinerande att se hur 
stor skillnad en enda passionerad utövare 
kan göra. Speciellt när begränsande karma 
upplöses … 

Fakta!

Plus mer
www.reikicentrum.se 
www.angelicreiki.se
www.angelicreikiinternational.com

Vad är Angelic Reiki?
ANGELIC REIKI ÄR är en av Sveriges tre vanligaste Reikitraditio-
ner och är framtagen av Kevin och Christine Core. Materialet 
är kanaliserat av Kevin från ärkeängel Metatron år 2003–2005. 
Kevin har lämnat inkarnationen men Christine Core lär fortfa-
rande ut Angelic Reiki.

ANGELIC REIKI BEHANDLAR alla områden: fysiska, känslomäs-
siga, mentala och andliga. Det kan rikta in sig på de grundläg-
gande orsakerna till problem, inklusive tidigare liv. Angelic Reiki 
kan man även utföra på sig själv och är en behandlingsform som 
fungerar även på distans. Under en behandling behåller man 
kläderna på och det är vanligtvis en avkopplande upplevelse. 

ANGELIC REIKI ÄR en unik form av helande som öppnar upp 
gåvor och andliga färdigheter. I Angelic Reiki arbetar man hand 

i hand med änglarna för att få en av de högsta formerna av 
helande till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska 
krafter som ger vägledning under behandlingarna.

I ANGELIC REIKI använder man inte symboler, istället kallar man 
in änglarna genom att känna deras närvaro. Initieringarna sker 
genom meditation och utförs av änglarna. 

EN ANGELIC REIKI-UTBILDNING är två och 
en halv dagar. Angelic Reiki är kvalitets-
säkrat och kursplanen är densamma 
över hela världen. Diplomen är num-
rerade och det är enhetliga priser. I 
Sverige finns det ett sjuttiotal lärare 
och betydligt fler utövare.
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