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Hej Reikivänner!
Sommaren närmar sig och i år erbjuds flera tillfällen att kombinera storstadssemester med personlig/andlig utveckling hos Secourong. Ta 
en titt nedan och se om det är något som passar dig bland våra möten, workshoppar och kurser. Kom ihåg att anmäla dig i förväg även 
när det gäller möten och meditationer:
Epost, sms, telefon, Facebook eller boka på nätet. Det är också viktigt att du avbokar om du får förhinder, så att någon annan kan få 
platsen. 

Du vet väl att du också kan köpa Secourongs artiklar på möten och kurser? Då har du minst 25% rabatt på ordinarie konsumentpris och 
slipper fraktkostnader. Men ibland kan artiklarna ta slut eftersom lagret inte finns i möteslokalen, så det kan vara en bra idé att kontakta 
oss först om det är något speciellt du vill passa på att handla.

Reikiförbundets årsmöte
I helgen har Reikiförbundet årsmöte i Stockholm. Gun är med på söndagen för att tala om Reikiforskning.

Reikiforskning
Tyvärr har det varit lite tekniskt strul med uppdateringen av vår forskningssida på hemsidan. En del är uppdaterat, men det finns 
fortfarande mycket mer referenser och information att lägga till.

Manualer för Holy Fire II
Nu finns manualen för Holy Fire II översatt på svenska: Usui/Holy Fire Ii ART/master.
Även den lilla manualen som behövs för att uppgradera Holy Fire till version II är översatt: Usui/Holy Fire II uppgradering. Holy Fire II 
KarunaReikimaster beräknas vara tillgänglig på svenska i augusti.

Sigill för Usui/Holy Fire
För dig som har Holy Fire-kurser finns det nu Usui/Holy Fire-sigill.

Reikimöten
Gamla och nya Reikivänner är välkomna, och även du som är nyfiken och vill prova på. Ett extramöte är inlagt i juli för att skapa fler 
möjligheter för långväga Reikivänner.  Mer info här.
Sommarens möten:
29 juni, 18 juli, 1 aug, 29 aug

Energirening i grupp
Under en vägledd gruppmeditation får du energibehandling som kan bli mycket kraftfull om du är redo för det. Ett mycket prisvärt 
alternativ till enskild behandling: 150 kr. Mer info här.
Sommarens möten:
4 juni, 4 juli, 2 aug, 5 sep. 

Gratis AngelicReiki® på distans torsdagar kl 20
Kom ihåg att varje torsdag kan du få en extra energikick med höga vibrationer var du än befinner dig. 
Det kan hända mycket direkt, men ännu mer om du är med regelbundet. 
Så utnyttja dessa tillfällena varje vecka om du önskar förändringar i ditt liv. Läs mer här

Gratis stödsamtal 
Fredagar kl 10-11 kan du boka ett gratis första stödsamtal. Mer info här.

Sommarens kurser
I mån av plats kan man även repetera kurser. (för 150 kr/dag)

Holy Fire II
Alla Secourongs Reiki- och KarunaReiki®-kurser efter 7 april är uppgraderade till Holy Fire II.
Uppgradering av Holy Fire till version II innebär att alla initieringar sker direkt till eleverna utan läraren som kanal. Därför är det möjligt att 
bibehålla en högre vibrationsnivå eftersom energin inte filtreras genom en person. För dig som redan har Holy Fire är det möjligt att göra 
en uppgradering på en kort workshop. 
7 juni, tis kl 9-12.

Usui/Holy Fire II Reiki 1
Kursen innebär andlig/personlig utveckling och att lära sig förmedla Reikienergi -  till andra människor, dig själv, djur, växter, mat, m.m. 
4-5 juni, lör-sön.
Två lördagar; 10+17 sep.

Usui/Holy Fire II Reiki 2
Arbeta kraftfullare och mer flexibelt med Reikienergin. Du får redskap för att rikta energin och sända på avstånd, till förflutet, framtid, 
situationer, etc. Resulterar i ytterligare andlig utveckling.
9-10 juli, lör-sön

AngelicReiki® 1&2
Metoden integrerar Reiki med flera andra healingmetoder, vilket gör den extra kraftfull 
och behandlingstiden förkortas avsevärt.
15-17 juli, fre-sön
23-25 sep, fre-sön
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23-25 sep, fre-sön

Workshop: Dokumentation & Journalföring
För dig som arbetar med energimedicinska behandlingar.
18 juli, mån kl 9-12
1 aug, mån kl 13-16

Workshop: Vårdande samtal
För dig som arbetar med energimedicinska behandlingar.
18 juli, mån kl 13-16
1 aug, mån kl 9-12 

Energimänniskan 1 
En introduktion till energins värld. Du lär dig att påverka din energi och därmed påverka din hälsa och ditt välbefinnande. En övergripande 
teoretisk grund presenteras varvat med praktiska övningar och meditationer.
25 juli, mån

Energimänniskan 2
Fördjupa dig i energivärlden.
26 juli, tis

Energimänniskan 3
Energikommunikation.
27 juli, ons

AngelicReiki® 3&4
Denna nivås masterenergi hjälper dig att finna din egen inre mästare och bemästra ditt eget liv. 
29-31 juli, fredag-söndag

Usui/Holy Fire II Avancerad Reikikurs - ART
Höj dina Reikivibrationer till masterenergin, och utveckla din healingförmåga med nya Reikitekniker. 
6 aug, lördag

Usui/Holy Fire II ART/Reikimaster
Denna kurs är mycket värdefull även för dig som inte planerar att bli lärare. Holy Fire-energin integreras då fullständigt med dig vilket 
skapar ännu kraftfullare helande och vägledning.
6-8 aug, lördag-måndag

Holy Fire II KarunaReiki®master
En fortsättning på Reikisystemet. Initiering till 8 högfrekventa healingenergier med specifika syften
och effekter för att sätta igång inre processer och ge kraftfullt helande. Du får också förmågan att lära vidare KarunaReiki®
19-21 aug, fre-sön

Önskar dig en harmoniskt skön och energigivande sommar!
Gun & Peter
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Secourong Förlag & Energibehandlingar
www.secourong.com
Secourong på Facebook
info@secourong.com

Mottagning, möten & kurser
Human Touch Body & Brain:
Pusterviksgatan 15 vid Järntorget i Göteborg
Gun: 0702-27 61 01

Förlag & kontor
Prästgårdsängen 11
412 71 GÖTEBORG
Peter: 0760-27 61 01

Energimedicinska tankegångar: 
Alternativjournalblogg
Livsstilsblogg

Du finns med på vår epostlista för att vi tror att du kan vara intresseras av något i utskicket. Men om du inte vill få mer information från 
oss, kan du returnera detta mail och skriva "ta bort från lista" i ämnesraden.
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