
Från: Secourong info@secourong.com
Ämne: Mässvinnare, nyöversatt bok och manualer, m.m.

Datum: 17 februari 2016 00:09
Till:

Hej!
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.

Grattis till mässvinnare
På helgens Livsstilsmässa i Göteborg drogs fyra vinnare av Reikibehandlingar: Grattis till
Thomas Vidmar, Farida Nughdizad, Ros-Marie Larsson och Lena Billing. Alla har kontaktats via epost.
Tack till alla er som besökte oss och delade energier med oss!

Nätbutiken på nya hemsidan
När du besöker nätbutiken måste du vara inloggad för att se dina priser. Första gången du ska logga in fyller du i din epostadress, och för 
privatkunder kommer då automatiskt ett lösenord dit. Du som ansöker om att handla som företag/återförsäljare får invänta ett svar efter 
manuell granskning.
OBS: Vi ber även våra gamla kunder att nyregistrera sig, så att alla uppgifter blir aktuella.

Reiki - Den helande beröringen
Då finns åter William Lee Rands populära bok ute i handeln. Denna femte reviderade upplaga har utökats bland annat med mer historik 
om hur Takata arbetade med Reiki. Den är nu också i ett större A4-format. Mer info här.

Nya Holy Fire-manualer
Fler och fler uppgraderar sin Usui-Reiki och Karuna-Reiki® med den kraftfulla och vägledande Holy Fire-strålen. Översättningen av 
manualerna är klar, så de finns nu tillgängliga även på svenska.

Reikiforskning
Nu när översättningarna blivit klara, är det dags att avsluta liiteraturstudien om Reiki. När den är klar blir mycket ny info upplagd på vår 
forskningssida.

Studien om Reiki vid alkoholberoende
Det har varit ett litet uppehåll, men nu fortsätter Reikistudien i Göteborg igen med nya patienter. Det kan ta ett år tills den avslutas helt.

Föranmälan vid alla kurser och möten
Kom ihåg att anmäla dig i förväg om du vill vara med på något här nedan:
Epost, sms, telefon, Facebook eller boka behandlingar, meditationer, möten och kurser på nätet.
Det är också viktigt att du avbokar om du får förhinder, så att någon annan kan få platsen.

Reikimöten
Gamla och nya Reikivänner är välkomna, och även du som är nyfiken och vill prova på.
Mötena är inplanerade den 29:e varje månad så det blir på varierande veckodagar. Mer info här.
Nästa möte blir måndag 29 februari kl 17. Vi tar fikat i slutet. 

Energirening i grupp
Under en vägledd gruppmeditation får du energibehandling som kan bli mycket kraftfull om du är redo för det.
150 kr/möte. Mer info här.
Vi har dessa träffar den 4:e varje månad. Nästa gång blir fredag 4 mars kl 18-19.30. 

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 gratis stödsamtal. Mer info här.

Vårterminens kurser
I mån av plats kan man även repetera kurser. (endast avgift för att täcka matkostnader o.d.)
Klicka på länken i överskrifterna för mer info.

Alla Reiki- och KarunaReiki®-kurser är uppgraderade med Holy Fire, en energi som är mycket kraftfull och vägledande.

Holy Fire 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®
20-22 feb, lördag-måndag

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.
Två kvällar; 24-25 februari, onsdag - torsdag

Usui/Holy Fire Reiki 1
Kursen innebär andlig/personlig utveckling och att lära sig förmedla Reikienergi -  till andra människor, dig själv, djur, växter, mat, m.m. 

mailto:Secouronginfo@secourong.com
mailto:Secouronginfo@secourong.com
http://secourong.com/butik/litteratur/reiki-den-helande-beroringen/
http://www.bokadirekt.se/places/human-touch-body-brain-secourong-f%C3%B6rlag-energibehandlingar-10463
http://secourong.com/kurser-moten/reikimoten/
http://secourong.com/kurser-moten/energirening-i-grupp/
http://secourong.com/reiki-healing-energi-behandlingar/gratis-distansbehandling/
http://secourong.com/reiki-healing-energi-behandlingar/stodsamtal/
http://secourong.com/kurser-moten/karunareiki-master/
http://secourong.com/kurser-moten/energimanniskan-1/
http://secourong.com/kurser-moten/reiki-i/


Kursen innebär andlig/personlig utveckling och att lära sig förmedla Reikienergi -  till andra människor, dig själv, djur, växter, mat, m.m. 
Två lördagar; 27 feb + 5 mars

Usui/Holy Fire 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.
19-20 mars lördag söndag

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

Usui/Holy Fire Reikimaster/lärare
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.
9-11 april, lördag-måndag

AngelicReiki® 1&2
Metoden integrerar Reiki med flera andra healingmetoder, vilket gör den extra kraftfull 
och behandlingstiden förkortas avsevärt.
1-3 april, fredag-söndag 

AngelicReiki® 3&4
Denna nivås masterenergi hjälper dig att finna din egen inre mästare och bemästra ditt eget liv. 
20-22 maj, fredag-söndag

AngelicReiki® Professional del 1
Det du behöver för att arbeta med Angelic Reiki professionellt, men som även är värdefullt för alla andra.
16-17 april, lördag-söndag

AngelicReiki® Professional del 2
Praktisk vägledning för att starta egen praktik. 
18 april, måndag

Angelic Reiki®master
Efter denna kurs kan du lära ut alla nivåer i Angelic Reiki®systemet.
13-15 maj, fredag-söndag

Varma hälsningar
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
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