Registreringsprogram för Holy Fire Karuna Reiki®
Avsikten med registreringsprogrammet för Holy
Fire Karuna Reiki® är att säkerställa integriteten för
Holy Fire Karuna Reiki®systemet och bevara det.
Därför ska alla lärare använda en gemensam
kursplan, inklusive identiska symboler, initieringsprocedurer och standardiserat undervisningsmaterial baserat på en etisk kod. Tanken är
att det resulterar i att allt det värdefulla och essensen i Holy Fire Karuna Reiki® förblir intakt.

Undervisa Holy Fire Karuna Reiki®

För att undervisa måste du registrera dig, samt
köpa manualer och diplom från Centret. För att
registrera dig krävs att du samtycker till våra minimikrav för undervisning och vår etiska kod,
genom att underteckna ett registreringsformulär.
Det sker på kursen, men har det inte blivit gjort
kan du ladda ner det svenska formuläret på:
www.secourong.com/kurser-moten/karunareikimaster och skicka in till svenska representanten
Det har funnits andra healingsystem, till exempel för Holy Fire Karuna Reiki®. *
Seichim Reiki, Tibetansk Reiki och speciellt Usui
Reiki, där väsentliga förändringar har gjorts med Annonsera Holy Fire Karuna Reiki®
tiden, antingen avsiktligt eller av många männi- Namnet Holy Fire Karuna Reiki® är ett registrerat
skors misstag, vilket resulterat i att dessa system varumärke. Om du annonserar om Holy Fire
undervisas på en mängd olika sätt. Ändå fortsät- Karuna Reiki®-behandlingar eller -kurser, eller
ter de under samma namn, även fast förändring- använder namnet Holy Fire Karuna Reiki® till
arna i många fall har resulterat i signifikanta varia- annat i något tryckt material såsom visitkort, eller
tioner av systemets ursprungliga energi och på din hemsida, då måste du använda ®-symbovärde. Detta har resulterat i att namnet som len efter namnet Holy Fire Karuna Reiki i all
används för systemet inte adekvat motsvarar det annonsering, för att visa att Holy Fire Karuna
som lärs ut.
Reiki® är ett registrerat varumärke av The
International Center for Reiki Training.
Samtidigt som Centret, enligt sina grundläggande
principer, erkänner värdet hos alla Reikiutövare Registrering och licensiering
och skolor, tror Centret också att det är värdefullt Det registrerade Holy Fire Karuna Reiki®programatt Holy Fire Karuna Reiki®systemet får behålla sin met är inte det samma som vårt Center licensieintegritet. Därför, strax efter att Karuna Reiki® ringsprogram. Om du går Holy Fire Karuna
utvecklades och namngavs 1995, varumärkes- Reiki®kurs behöver du inte ytterligare kurser. Om
skyddade Centret namnet ”Karuna Reiki” hos du går Holy Fire Karuna Reiki®masterkurs blir du
United States Trademark Office och har utökat kvalificerad till att undervisa efter kursen.
detta varumärke i många länder runt om i världen. Licensieringsprogrammet innefattar mer och kräVi tog detta steg för att skydda namnet, så att det ver minst ett års undervisning, inkluderat alla
alltid kommer att representera samma undervis- Centrets kurser, repetition av dem, samundervisning och samma healingsystem. När du annonse- ning med en Centerlicensierad lärare m.m. Om
rar och undervisar Holy Fire Karuna Reiki® kom- du vill veta mer om Licensieringsprogrammet kan
mer folk alltså att känna igen det som en kurs du ladda ner ett gratis exemplar av Reiki Licensing
med hög kvalitet.
Program Guidelines, vilket finns i Advanced
Teacher Training Program på vår hemsida
www.reiki.org.

*
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Svensk representant för Holy Fire Karuna Reiki® är
Gun Moss Bjerling på svenska Holy Fire Karuna Reiki®centret Secourong Förlag & Energibehandlingar. Dit
skickas registreringsformulär, som epost-bilaga till
info@secourong.com eller per brev. För postadress se
www.secourong.com. (ö.a.)

Etisk kod för Holy Fire Karuna Reiki®
1. Aktivt arbeta på ditt eget helande för att 10. Avstå från droger och alkohol under alla
till fullo införliva och uttrycka Reikis
professionella aktiviteter.
essens i allt du gör.
11. Var ärlig i din annonsering. Var villig att
2. Samtyck till Usui-idealen, Centrets filosoöppet diskutera din utbildning och erfafi och syfte, och verka enligt dem.
renhet, vad som erbjuds under en
Reikibehandling, vilka ämnen som ingår i
3. Var öppen för den kontinuerliga procesdina kurser, prisuppgifter, samt tiden som
sen att förbättra dina professionella kvaavsätts för behandlingar och för kurser.
lifikationer, erfarenheter, färdigheter och
din utbildning.
12. Använd aldrig någon annans upphovsrättsskyddade material på dina kurser,
4. Respektera och hedra alla Reikiutövare
utan tillåtelse och utan att referera till
och lärare oavsett härkomst eller organikällan.
sations-anslutning. Gör aldrig negativa
uttalanden om andra Reikiutövare eller 13. Informera klienter om det värdefulla med
lärare.
Reiki, men förklara att det inte garanterar
bot och att det inte ersätter medicinsk
5. Verka aktivt föra att skapa harmoni och
eller psykiatrisk vård.
vänskapligt samarbete mellan alla Reikiutövare och -lärare oavsett härkomst 14. Bekräfta att Reiki fungerar tillsammans
eller organisations-anslutning.
med andra former av medicinsk och psykiatrisk vård. Om en klient har ett medi6. Uppmuntra elever att använda sin egen
cinskt eller psykiskt besvär, erbjud Reiki
inre vägledning för att avgöra vem de
men rekommendera dem även att uppska ta emot behandling eller gå kurs hos,
söka konventionell hälso- och sjukvård,
inklusive möjligheten att studera med
om de inte redan gjort så.
mer än en Holy Fire-lärare.
15. Ställ aldrig medicinsk eller psykiatrisk
7. Uppmuntra alla dina klienter och elever
diagnos och ordinera aldrig medicin.
att göra sitt allra bästa med det
Föreslå aldrig att en klient ändrar dos
Reikiprogram de vägleds till att använda.
eller avslutar medicinering som ordinerats av legitimerad hälsovårdspersonal.
8. Arbeta alltid för att stärka dina klienter
Ändra eller hindra inte heller behandling
och elever att hela sig själva, och för att
som ordinerats av legitimerad hälsouppmuntra och assistera dem i sin pervårdspersonal.
sonliga utveckling, likväl som i utvecklingen av deras Reikimottagning.
9. Behandla alltid dina klienter och elever
med största respekt. Engagera dig aldrig
i någon olaglig eller omoralisk aktivitet
med dina klienter eller elever. Berör aldrig genitala områden eller bröst, be dem
aldrig att klä av sig och gör aldrig sexuella
kommentarer, skämt eller antydningar.
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Minimikrav vid undervisning
1. Använd samma Holy Fire Karuna 6. Undervisa i följande ämnen:
Reiki®symboler som används av The a. Berätta historien om Holy Fire Karuna
Reiki® som det beskrivs i manualen.
International Center for Reiki Training
och som finns i ICRT:s Holy Fire Karuna b. Beskriv hur varje symbol tecknas och låt
alla memorera dem.
Reiki®manualer.
c. Beskriv hur symbolerna aktiveras.
2. Använd samma Holy Fire Karuna d. Beskriv varje symbols användningsområde.
Reiki®initieringar och tändningar som The e. Ge Centrets initiering eller Tändning för
varje nivå som undervisas.
International Center for Reiki Training
och som finns i ICRT:s Holy Fire Karuna f. Ge tid för att praktisera användning av
varje symbol.
Reiki®manualer. Initeringar och tändningar ska utföras på plats. Initieringar och g. Om det är en masterkurs, demonstrera
och ge tid för att praktisera varje initiering.
tändningar för invigningssyfte på distans
®
ingår inte i Karuna Reiki programmet. h. Demonstrera och praktisera mässande
och toning.
För mer information, var god se artikeln
om distansinitieringar på vår hemsida
7. Minimum kurstid: Holy Fire Karuna
www.reiki.org.
Reiki®.masterkursen ska vara minst tre
dagar. Du kan ha längre tid, men kom
3. Använd Holy Fire Karuna Reiki®manuaihåg att tändningsförberedelsen behöver
len från Centret som kursmanual och ge
utföras minst 24 timmar och max 72 timen till varje elev. Du måste köpa dessa
mar före första tändningen.
manualer från Centret eller från en av
våra representanter* – inga kopior tillåts.
Dessa manualer säljs till rabatterat pris 8. Kräv att eleven är Reikimaster före alla
nivåer av Karuna Reiki®. Detta är för att
för registrerade lärare när de köper fem
säkerställa att eleven har Usuimastereller fler av samma titel.*
symbolen. samt förmågan att ge initieringar, innan denne går vidare till någon
4. Berätta för eleverna om varumärket för
®
av Karuna Reiki®kurserna.
Holy Fire Karuna Reiki , samt registreringen. Tillhandahåll korrekta formulär.
9. Kräv minst sex månaders praktik som
Reikimaster före alla nivåer av Holy Fire
5. Dela ut Centrets diplom med sigill, som
Karuna Reiki®.
följer med Centrets manualer, till dina
elever. Låt dina elever fylla i registreringsformuläret och sänd det till Centret. 10.Genomför en skriftlig test på symbolerna.
Du erhåller då registreringsnummer till
elevernas diplom, vilket du sedan förmedlar till eleverna.**
* Secourong Förlag [www.secourong.com] är det svenska
®

centret för Holy Fire Karuna Reiki . Här säljs de svenska
manualerna, men i stället för mängdrabatt är det lägre
pris för företagare/återförsäljare. (ö.a.)

** Sänds till Secourong Förlag. Skicka som epost-bilaga till
info@secourong.com eller per brev. Postadress se
www.secourong.com. Svenskt formulär kan laddas ner
från denna hemsida: www.secourong.com/kursermoten/karunareiki-master. (ö.a.)
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Registreringsformulär för Holy Fire Karuna Reiki®master/lärare
För att undervisa i Holy Fire Karuna Reiki® ska du skriva under detta formulär. Skicka det sedan till
svenska centret för Holy Fire Karuna Reiki®.* Behåll en kopia till dig själv.
Jag förstår att Karuna Reiki® är ett registrerat varumärke för The International Center for Reiki
Training. När jag undervisar Karuna Reiki® lovar jag att rätta mig efter följande grundläggande steg:
1. Jag har gått kursen Holy Fire Karuna Reiki®master hos en lärare som är registrerad hos Centret.
2. När jag undervisar kommer jag att köpa mina kursmanualer från representanten i Sverige för Holy
Fire Karuna Reiki®.
3. Jag kommer att följa minimumkraven för undervisning i Holy Fire Karuna Reiki®, så som de
beskrivs i Karunamanualen.
4. Jag samtycker till att rätta mig efter den etiska koden för Holy Fire Karuna Reiki®, så som den
beskrivs i Karunamanualen.
5. Jag kommer att låta mina Holy Fire Karuna Reiki®masterelever registrera sig genom detta
formulär, och sedan skicka in det till svenska Centret för Holy Fire Karuna Reiki®.
Jag kommer att sätta på sigillen på mina elevers diplom, om de inte redan har placerats där.
6. Jag kommer att ge mina elever de diplom med sigill från Centret som följer med varje manual.
När jag erhåller registreringsnummer för diplomen från Centret, kommer jag att förmedla dessa till
mina elever.
7. Jag kommer att föra eget register över alla mina elevers registreringsnummer.
8. Jag kommer att använda ®-symbolen efter namnet Holy Fire Karuna Reiki® i all annonsering och
visa att Karuna Reiki® är ett registrerat varumärke för The International Center for Reiki Training.
9. Jag kommer att informera dem som jag kommer i kontakt med som undervisar Holy Fire Karuna
Reiki®, men som inte har registrerat sig, att de måste göra det.
10. Jag förstår att jag är en oberoende affärsdrivande person, som är ansvarig för mina egna utgifter
och skatter m.m.
Underskrift:................................................................................... Datum: .................................................
Namn textat: ...............................................................................................................................................
Postadress: ..................................................................................................................................................
Stad: .............................................................................................. Postnr: ..................................................
Land: ............................................................................................. Telefon: ...............................................
Epost: ..........................................................................................................................................................
Min lärares namn: ......................................................................... Datum för min masterkurs:..................
Mitt registreringsnummer (övre högra hörnet på diplomet): ......................................................................
*Secourong Förlag & Energibehandlingar, Kallebäcksvägen 19B, 412 75 Göteborg. info@secourong.com.
Representant för Holy Fire Karuna Reiki® i Sverige: Gun Moss Bjerling, 070-227 61 01.

