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Nyhetsbrev # 2 2021
 

 

Ordförande har ordet
 
Det är fantastiskt att vara i reikienergierna. Vi hade styrelsemöte i helgen den
6-7 februari och så mycket inspiration och glädje det är när man har med
reikiutövare att göra. Den nya hemsidan gicks igenom och uppdateringen av
hemsidans texter är ett pågående arbete. Texten om Reiki som friskvård är
uppdaterad. Det finns även en sida med formulär för att beställa material. Vi har
nu 12 olika utländska forskningsrapporter översatta och sammanfattade. Det är
dags att publicera dem på hemsidan. Om ni inte får nyhetsbrevet eller om
mailadressen är fel är det är bra om ni själva ändrar er mail. Det gör ni genom
att gå till vår hemsida där vi lagt till en knapp ”nyhetsbrev”.   
 
Så vill jag säga att ni medlemmar är fantastiska att jobba med. När det inte
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fungerat med betalningarna, uppkopplingarna m.m. har ni varit tålmodiga och
väntat tills det löst sig. Inga hårda ord där inte. Vi har nått 300 gränsen på
medlemsantalet. Nämligen 307 st. Vi ger inte upp med mässorna när de inte är
fysiska i år heller. Vi har aldrig haft så många annonsörer i tidningen Free som
denna gång, där vi som medlemmar har rabatterat pris. Annonsen kommer att
användas på den digitala hälsomässan. 
 
Att vi har lanserat digitala reikiträffar över zoom verkar bli bra. I nuläget är det 5
träffar som genomförts och fler träffar planeras. Glädjande är att över 40
medlemmar har anlitat försäkringsbolaget Gefvert där vi som medlemmar
också har rabatterat pris. 
 
Vår facebooksida har 1950 medlemmar och där kommer det till flera varje
vecka. Kommer snart att vara 2000 medlemmar där. Det är alltid roligt att gå in
på vår facebooksida och läsa inläggen. Det märks att de skrivs med kärlek.
Reikins popularitet har bara ökat med åren. När jag var 17 år 1967 köpte jag en
bok om yoga. Jag övade andning, solhälsning, olika ställningar, avslappning
m.m. Det var inget jag pratade om utan jag höll det för mig själv för det var
ingen annan som höll på med det. I dag är det inne med yoga. Jag är säker på
att reikin också kommer att vara inne snart. Tror faktiskt att utvecklingen
kommer att gå ännu snabbare nu när vi har den digitala uppkopplingen. 
 
Tack för ordet! 
Bengt-Arne Gustavsson 
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Årsmöte 8 maj
Save-the-date 
 
När: 8 maj kl 13-15.30  
Var: Zoom
 
Covid-19 fortsätter sätta sin prägel på vardagen för oss här på Moder jord och
vi fortsätter att förhålla oss till och följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och restriktioner. Då framtiden är osäker har vi i styrelsen
beslutat att Förenade Reikiförbundets årsmöte kommer att vara i det virtuella
rummet även i år. Vi genomförde årsmötet via Zoom förra året och känner att
det kommer att fungera alldeles utmärk. 

I samband med årsmötet kommer vi ha lite andra aktiviteter på zoom under
lördagens förmiddag. Kortare föreläsningar, meditationer mm. Program kommer
senare i vår liksom kallelse och information om anmälan till mötet.

För att kunna delta i mötet behöver du en dator/surfplatta/smartphone med
internetuppkoppling. Du kommer att se övriga deltagare i bild (vill du inte vara i
bild går det utmärkt att stänga videoskärmen och delta genom att lyssna och
prata). Du väljer själv användarnamn. Eftersom endast medlemmar i förbundet
har rösträtt kommer vi att kontrollera ditt medlemskap i samband med att du
anmäler dig.

 

Påverka

Var med och påverka hur och med vad vi ska jobba med genom att skriva en
motion till årsmötet. Maila till ordforande@reikiforbundet.se senast den 27
mars.

 
Valberedningen söker

Har du bra koll på människorna i Reikisverige? Tycker du att det kul att hjälpa
till och få ihop vem som sitter i styrelsen för förbundet? Då kanske du vill ta
plats i valberedningen för nästa år? Det finns också några vakanser kvar i
styrelsen om du är intresserad av att jobba med reikiförbundets frågor.
Valberedningen är tacksam för nomineringar. Hör av dig om du själv vill eller
vet någon annan som kan/vill ha något uppdrag i styrelsen eller valberedningen
till Ann på info@dragonflyutveckling.se 

 

Uppdatera rekommendationerna för Reikikurser
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Rekommendationerna för Reikikurser har funnits sedan 2005 när förbundets
grundades. Vi skulle vilja uppdatera dem med små ändringar. Det handlar om
några ord som ska strykas. På årsmötet kommer vi att lämna två förslag:

1. Rekommendationerna är så pass breda att de täcker in de flesta stora
Reikigrenar

2. Vi har olika rekommendationer för de olika Reikigrenarna. 

 

Vi fattar också beslut på om:

a. Det ska vara samma rekommendationer för både digitala kurser och fysiska
kurser

b. Det ska vara olika rekommendationer för digitala kurser och fysiska kurser

Årsmötet får välja vilket alternativ förbundet ska gå vidare på

Copyright © 2021 Förenade Reikiförbundet i Sverige, All rights reserved. 
Du får detta mail då du är registrerad som medlem i Reikiförbundet 

eller för att du själv prenumererar på våra mail. 
 

Our mailing address is: 
Förenade Reikiförbundet i Sverige

Stubbgatan 4
Lidköping 531 42

Sweden
 

Add us to your address book
 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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