
Resultatet av Projekt ReikiRingens analysfas

Projekt ReikiRingen startade upp 1 april i år och första fasen i projektet avslutas nu i
november. Ni är många som har följt vårt arbete med intresse, och många av er har
engagerat er och kommit med positiv feedback. Det har känts mycket uppmuntrande
och vi har känt att det vi jobbat med är väldigt viktigt och berör alla våra   Reikivänner.
Tusen tack till alla er som har stöttat oss genom positiva tankar, ord och med
Reikienergi!

På Secourongs hemsida och via e-post har vi fortlöpande gett kortfattad information
om vårt projekt. Då vi inte har nått ut till alla inom ReikiRingen skickar vi även ut denna
slutsammanfattning via vanlig post. 

Projekt ReikiRingen är alltså ett samlingsprojekt inom EU:s Växtkraft Mål 3, som syf-
tar till ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Hälften av de ekonomiska medlen
kommer från Europeiska socialfonden (ESF) och hälften är svensk offentlig med-
finansiering. 

Detta betyder att vi är flera olika företag/Reikiterapeuter från olika delar av landet, som
har fått ekonomiskt stöd för att tillsammans genomföra en kompetensutvecklings-
anays för våra företag. I våra respektive handlingsplaner har vi specificerat företagets
behov av fortbildning för att utvecklas och stärkas. Detta kommer att ligga till grund för
vår ansökan om att gå vidare till projektets nästa fas – kompetensutvecklingen. 

I våra analyser framkom också tydligt att vi alla var i stort behov av samarbete med
andra Reikiföretagare, och av att ha ett enande forum. Resultatet av detta blev att vi
startade upp en rikstäckande Reikiförening för enskilda medlemmar och andra
Reikiorganisationer – Förenade Reikiförbundet i Sverige (FRiS). Det ska alltså bli en
paraplyorganisation som förenar Reikivänner från olika Reikigrenar. 

När föreningen vuxit till sig och vi är tillräckligt stora för ett bra förhandlingsläge kom-
mer vi att ta tag i sådant som försäkringsfrågor, eftersom de flesta saknar fullgott
skydd som terapeut. En annan viktig fråga på det politiska bordet nu är en eventuell
registrering av alternativa terapeuter. Vid en sådan förhandling blir vi också trovärdi-
gare om vi har en stark organisation bakom oss. Läs mer om förbundets syfte i stad-
garna som bifogas. 

Som medlem kommer man att få en juridisk liten ”hjälpreda”, då de flesta är mycket
okunniga om vilka regler och förordningar man har att rätta sig efter. På hemsidan ska
medlemmar få teckna sig gratis på listor där man erbjuder behandlingar, kurser
och/eller vill ha kontakt med andra Reikiutövare. En medlemstidning, samt rabatter på
behandlingsbänkar och 10% på Reikiartiklar hos Secourong Förlag ingår också i med-
lemskapet.
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Medlemsavgiften för enskild medlem är 300 kr/ år. Även en förening kan ansluta sig
för 300-500 kr/ år och får då ”visa upp sig” i förbundets medlemstidning och på dess
hemsida. Medlemmar i en ansluten förening kan ansluta sig individuellt till reducerat
pris och får då samma förmåner som övriga medlemmar.

Nätverket som startades upp med hjälp av EU-medel kommer nu att leva vidare och
växa i denna förening. Vi rekommenderar starkt att fler följer vårt exempel och startar
upp små nätverk, men i stället på lokal nivå. Kontakta ert lokala ESF-kontor eller se
deras hemsida: www.esf.se för att ta reda på era möjligheter att få ert nätverksprojekt
finansierat via ESF.

Vi rekommenderar naturligtvis också att ni ansluter er till Förenade Reikiförbundet i
Sverige. Vi kommer att ha en egen hemsida sedan, men tills vidare får ni information-
via http://www.secourong.com/reiki-ringen.project.php
Du är också välkommen att kontakta undertecknad för frågor.

Varma hälsningar 
Gun Moss Bjerling
projektansvarig för Projekt ReikiRingen
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2 bilagor: FRiS stadgar
Verser ur ”Regnbågen”



Vid våra konferenser tog vi emot mycket positiva budskap angående föreningen.
Bland annat avslutade vi alltid med att dra kort från "Regnbågen, Färgernas lek" (av
Larsson och Sigbjörnsdotter). Läs de vackra verserna som känns så träffande!

I Norrköping bildade vi en interimstyrelse,
skrev stadgar och  startade upp Förenade
Reikiförbundet i Sverige. Följande kort
drogs: 

Frihet heter lagen
ansvaret är ditt

När alla färgerna gjort sitt
blir allting enkelt, rent och vitt

Frihet och ansvar 
Regnbågen är rikedomens

och frihetens symbol
Den är ett himlens löfte

om fred på jorden.
Allt hör samman, jord,

himmel, människor och djur
hela vår natur

vävs samman i en evig fläta.
Var och en av oss får ta ansvar

för sin unika energi.
Verklig frihet finns först
när den delas av alla.

I Borås diskuterade vi vad ett
”Reikiparaply” skulle stå för. Följande kort
drogs:

När du i det sanna flödet går
upplysning du får.

En skatt för dig och andra
som den ljuva vägen vandra.

Upplysning
Ju högre ditt medvetande når

ju klarare är den information du får.
När du tar emot den tillitsfullt

och använder den ärligt och klokt,
blir den en skatt för dig och andra.

Vid första konferensen i Ulricehamn ena-
des vi om att vi behöver samarbeta mer.
Följande kort drogs:

Med varandra
Viktig är vägen som vi vandra

Tillsammans
Vi är en krets. Vi hör ihop.
Vi skingrades för vinden.

Nu förs vi samman igen för att bygga
upp det nya.

Vi har tuktats och tränats för att tåla det
som är,

och för att ta emot det som ska komma.
Varifrån vi kommer spelar ingen roll.

Vi är här nu, för att arbeta tillsammans.
Var och en med sitt,

i sin egen takt och på sitt eget vis,
men ändå tillsammans.

Vi kompromissar inte längre
med oss själva och vår vilja.
vi samarbetar med varandra

ur vars och ens unika perspektiv
och personliga gåva.

viktig är vår gemensamma väg.
Välj vänner väl. Vi hör ihop.


