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Hej Reikivänner!
Sommaren klingar så sakteliga av och vi laddar för en energirik höst med nya spännande 
upplevelser och utmaningar. 

Vårdvetenskaplig forskning om Reiki

I höst ska studien om Reiki vid alkoholavvänjning avslutas, vilket innebär att inga fler patienter tas 
med. Nu inleds analys av materialet och sedan skrivs slutrapporten. Hoppas bli klar med detta i 
december. 

Den vårdvetenskapliga litteraturstudien om Reiki blev klar i somras. I studien sammanställs 
forskningsläget, samt dokumentation från klinisk vård. Reikimetoden granskas generellt, men även 
med specifikt fokus på Reiki vid psykiatriska besvär. Studien kan även laddas ner gratis som pdf 
både från forskningssidan och från nätbutikens sida.

Det har tillkommit en hel del referenser på Secourongs forskningssida  men fortfarande finns mer 
material som ska läggas upp i höst.

Manualer och diplom för Holy Fire
Nu är även manualen för Holy Fire II Karuna Reiki®master översatt till svenska. Så alla manualer 
för Holy Fire finns nu tillgängliga på svenska. Det finns även specifika diplom för masternivåerna. 
När det gäller steg 1, 2 och ART är undervisningen inte så förändrad utan det är initieringsmetoden 
som skiljer sig. Därför använder vi fortfarande samma diplom som tidigare för UsuiReki, men 
kompletterar med Holy Fire-sigill.

Respektera copyright
Många vill använda texterna på vår hemsida. Ibland får vi vänliga förfrågningar om det och ibland 
stöter vi händelsevis på Secourongs texter på andra sidor. Ofta sker textkopiering pga okunskap om 
Upphovsrättslagen - att man inte får använda någon annans material (text eller bild) om man inte 
frågat om tillåtelse. Regeln är att du får endast skriva korta citat och då ska det vara korrekt 
referens under. Länka till andra sidor kan du däremot göra hur mycket som helst. Det är ju det hela 
internet går ut på - att sprida information och material. 

Mässa i Göteborg
Secourong medverkar på Livsstilsmässan 3-4 september. Vi kommer att lotta ut presentkort på 
behandling båda dagarna och har fyndpriser på Reikiböcker, Reikitröjor och cd-meditationer. 
Självklart kan du också prova på behandling på plats. Reikivänner/elever som vill vara med att ge 
gruppbehandlingar får höra av sig snarast. Det är ett ypperligt tillfälle att praktisera!

Reikimöten
Gamla och nya Reikivänner är välkomna, och även du som är nyfiken och vill prova på. Vi har 
möten den 29:e varje månad. Mer info här.
Nästa möte: Måndag 29 aug kl 18 - ca 21.

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. I höst är mötena en gång 
i månaden och alla datum är inbokade nu. Mer info här.
Nästa möte: 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 tillfällen 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.
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Fredagar kl 10-11 kan du boka ett gratis första stödsamtal. Mer info här.

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

Holy Fire Usui Reiki & Holy Fire Karuna Reiki®

Holy Fire II
Alla Secourongs Usui-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. 

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. 
17-18 sep, lör-sön

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.
1-2 okt, lör-sön

Usui/Holy Fire II ART/Reikimaster
Denna kurs är mycket värdefull även för dig som inte planerar att bli lärare. Du får tillgång till 
masterenergin i UsuiReiki. Dessutom integreras Holy Fire-energin fullständigt med dig vilket skapar 
ännu kraftfullare helande och vägledning.
25-27 nov, fre-mån

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®
9-11 dec, fre-sön

Angelic Reiki®

AngelicReiki® 1&2
Metoden integrerar Reiki med flera andra healingmetoder, vilket gör den extra kraftfull 
och behandlingstiden förkortas avsevärt.
23-25 sep, fre kl 17-20, lör-sön kl 9-17

AngelicReiki® 3&4
Denna nivås masterenergi hjälper dig att finna din egen inre mästare och bemästra ditt eget liv. 
28-30 okt, fre kl 17-20, lör-sön kl 9-17

AngelicReiki® Professionell
För att marknadsföra att du arbetar med Reiki professionellt krävs denna kurs. Men alla har nytta 
av kursen då du får energiförhöjning, fler redskap och ökad teoretisk kunskap.
Steg 1: 19-20 nov, lör-sön kl 9-17
Steg 2: 21 nov, mån kl 9-17

AngelicReiki®master
Ytterligare energiförhöjning som vid alla kurser, dessutom får du förmågan att lära vidare 
AngelicReiki®-systemet.
2-4 dec, fre kl 17-20, lör-sön kl 9-17

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. 

http://secourong.com/reiki-healing-energi-behandlingar/stodsamtal/
http://secourong.com/kurser-moten/holy-fire-usui-reiki/
http://secourong.com/kurser-moten/holy-fire-usui-reiki/#holyfire2
http://secourong.com/kurser-moten/reiki-i/
http://secourong.com/kurser-moten/reiki-ii/
http://secourong.com/kurser-moten/reiki-master/
http://secourong.com/kurser-moten/karunareiki-master/
http://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki/
http://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki-3-4/
http://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki-pro/
http://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki-master/


Varma hälsningar
Gun & Peter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Secourong Förlag & Energibehandlingar
www.secourong.com
Secourong på Facebook
info@secourong.com

Mottagning, kurser & möten
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
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