
Från: Secourong Förlag & Energibehandlingar info@secourong.com
Ämne: Reiki-info september

Datum: 24 september 2017 20:15
Till: secourong@gmail.com

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

Reiki – kurser, planscher, AngelicReikimanualer,
m.m.
New Shamballa i Spanien
Än finns chans att komma med på Shamballa-kursen i Spanien 4-11 november. Vi träder då in i 13 olika
dimensioner och förstärker förbindelsen med Shamballas mästarenergier. Det krävs inga förkunskaper.
Vi bor tillsammans i ett härligt semesterhus: Milagro. På dagarna har vi kurs och sedan är det valfritt;
gemensamma aktiviteter eller dra ut på egna äventyr. Fredagen är helledig. Läs mer här

Vårens kursdatum är inlagda
Kurstider är inlagda fram till juni så att du ska kunna boka in din kurs i god tid. Finns även ett fåtal
platser kvar på några av höstens/vinterns kurser, Se kalendariet.
I mån av plats kan man även repetera kurser för 200 kr/dag.

Holy Fire II KarunaReiki@master
Det finns forfarande plats på kursen 7-9 okt. Den är ett kraftfullt steg för dig som varit Reikimaster i
minst 6 månader. Läs mer här.

Extra workshoppar
Nyinsatta workshoppar 25 nov:
Dokumentation & jounalföring
Vårdande samtal

Mängdrabatt handpositions-planscher
Halva priset när du köper 10 st. Läs mer här.

AngelicReiki-bok och -manualer
Boken om Angelic Reiki® kommer ut på svenska i vinter. Den andra reviderade upplagan av manualen
för 1&2 kommer också i vinter och kommer då att säljas genom Secourong Förlag.

Reikimöten
Gamla och nya Reikivänner är välkomna. Nästa möte är söndag 1 okt 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.
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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.
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