
Från: Secourong info@secourong.com
Ämne: Reiki-info augusti

Datum: 12 augusti 2017 23:09
Till: moss.bjerling@secourong.com

Du har fått detta nyhetsbrev för att du anmält dig till vår lista eller för att du är kund hos oss.

Reiki – studie, kurser, möten...
Välkommen till den sköna vardagen - fokusera på det fantastiska och fina i den! Det som du inte är nöjd
med - börja förändra det! Om det är omöjligt - acceptera det fullt ut; acceptera och älska din plats, din
roll i livet och gör det bästa av det. Kärlek är det bästa och mest transformerande redskapet för detta
och Reiki är kärlekens redskap. Använd Reikin i din vardag! Här kommer tips om hur du kan fördjupa
dig mer i Reiki, både teoretiskt och praktiskt.

Reikistudien klar 
Nu är vår Reikistudie avslutad och sammanställd till en artikel. Du kan ladda ner den gratis
här: secourong.com/butik/litteratur/reiki-vid-alkoholavvanjning

Kurser i Spanien
Vill du kombinera semester med personlig/andlig utveckling? Då kanske du vill följa med oss till
Javea/Xàbia i Spanien? Vecka 45-46 bor alla kursdeltagare tillsammans i ett härligt
semesterhus: Milagro. Det finns fem dubbelrum med plats för tio personer. Vi själva ockuperar ett rum
så då återstår 8 elevplatser. På dagarna har vi kurs och sedan är det valfritt att umgås tillsammans eller
dra ut på egna äventyr. Läs mer här

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: 200 kr. Nästa tillfälle: söndag 27 aug kl
17. Läs mer här. 

Reikimöten
Gamla och nya Reikivänner är välkomna. Nästa möte är lördag 2 sep kl 17. Läs mer här.

Gratis Reiki 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. Läs mer här.

Kurser 
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Kurser 
I mån av plats kan man även repetera kurser. (för 200 kr/dag)

Workshop: Dokumentation & Journalföring
För dig som arbetar med energimedicinska behandlingar.
2 sep, lör kl 9-12 

Workshop: Vårdande samtal
För dig som arbetar med energimedicinska behandlingar.
2 sep, lör kl 13-16

New Shamballa
Kursen syftar till att stärka din förbindelse med 13 dimensioner och till Shamballas mästarenergier. Kan
passa både nybörjare och erfarna.
5-9 nov, sön-tors OBS! i Spanien

Golden Heart Merkabah of Creation
Du lär dig forntida tekniker för att aktivera din merkabah (ljus-ande-kropp). En aktiverad merkabah ger
dig skydd, skapar balans, sprider mer ljus/helande, sammankopplar dig med ditt högre jag och kan
programmeras för specifika syften.  
11-17 nov, lör-fre. OBS! i Spanien

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. Holy Fire-energin ger Reiki kraftfull förstärkning.
26-27 aug, 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.
9-10 sep, lör-sön

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.
15-17 sep, fre-sön

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®
7-9 okt, lör-mån

AngelicReiki® 1&2
Metoden integrerar Reiki med flera andra energistrålar, vilket gör den extra kraftfull och
behandlingstiden förkortas avsevärt.
29 sep-1 okt, fre-sön
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29 sep-1 okt, fre-sön

AngelicReiki® 3&4
Denna nivås masterenergi hjälper dig att finna din egen inre mästare och bemästra ditt eget liv. 
27-29 okt, fre-sön

AngelicReiki® Professionell
Denna kurs är minimikrav för att marknadsföra professionellt arbete med Angelic Reiki®.
2-4 dec, lör-mån

AngelicReiki® master
Kursen för dig som vill lära ut AngelicReiki®-systemet.
8-10 dec, fre-sön
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