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Nyhetsbrev 4, 2021
 
I det här nyhetsbrevet får du en liten sammanfattning av årsmötet och en
presentation av den styrelse som valdes/omvaldes. Det grönskar, kvittrar och
sommaren är här så vi vill också önska dig det allra bästa av den sommartid
som ligger framför oss. 
 

 
Ordförande har ordet
 
Då har vi haft årsmötet och jag har förmånen att ha blivit vald i två år till som
ordförande. Fantastiskt! Jag har också hunnit fylla 70 år sedan förra årsmötet.
Det är så befriande med Reikiförbundet. Här görs ingen åldersskillnad. Ingen
ålderism inom Reikin, alltså. Underbart, för jag känner att jag har mycket kvar
att ge och lära mig. Känner att jag är i början av min resa. Tack vare Reikin är
jag mer vital nu än när jag var 50.  
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Kärnan av den gamla styrelsen är kvar vilket gör att vi kan fullfölja planerade
aktiviteter snabbt samtidigt som de nya lär sig. Mycket entusiastiska
styrelsemedlemmar och glädje vilket bådar gott. Att Reikin är på gång märks i
det ökande antalet medlemmar. Roligt. 
  
Tack för ordet. 
  
Med vänlig hälsning 
Bengt-Arne Gustavsson 
Ordförande Reikiförbundet 
 

 

Årsmötet i sammanfattning
Vi var 17 medlemmar som samlades framför våra datorer runt om i landet och
loggade in oss till vårt digitala årsmöte. Bengt-Arne inledde med en fin och
andlig Reikiöppning (tänk om styrelsemötena runtom i våra företag kunde
öppnas så kärleksfullt). Sedan tog Anne Ninnas över och guidade oss igenom
en härlig chakrameditation som gav oss möjlighet att bli närvarande och
centrerade. Efter det berättade Astrologen Maria Dupal den mytologiska
historien om den sårade helaren Keiron. Härlig förmiddag! Efter lunch gick vi
igenom dagordningen och det blev både omval och nyval till styrelsen. 
 
Det här är den styrelse som valdes i årsmötet och deras svar på frågorna:
  
”Hur jag använder Reiki och Vad jag önskar åstadkomma med Reikin
framöver” 
 
Bengt-Arne Gustavsson, Lidköping, Ordförande, (omval 2 år). 
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- Jag använder Reiki dagligen genom att ge mig själv och ger också
behandlingar. Min önskan är mer Reiki åt folket. 
 
Anna-Sofia Giese Vesterlund, Luleå, Vice ordförande, (fortsätter 1 år).  
- Reiki är mitt allt, luften jag andas. Just nu fascineras jag över hur energierna
kan fastna i inspelningar. Jag vill att Reikin ska få större spridning och att fler
ska få upp ögonen för allt bra som den ger. 
 
Mi Norin, Växjö, Sekreterare, (omval 2 år). 
- Varje morgon ger jag mig själv en skön Reikistund om 12 positioner. Det
känns som en fantastiskt bra start på dagen. Jag blir lugn, balanserad och redo
att möta vad som helst. Jag är Usui Reikimaster och Reikilärare och har lite
olika kurser. Dels de traditionella Usui Reiki 1, Reiki 2 och ART/Reiki Master
men också ”Kickstarta din självReiki” och ”Personlig utveckling med Reiki”. Till
hösten ser jag fram emot att få ha Reikiträffar igen. Det blir också en härlig
heldag i skogen med Reikiretreat i augusti.  
 
Jag önskar att Reiki får stor spridning i samhället och att fler och fler får upp
ögonen för hur välgörande Reiki är. Jag önskar att alla som har Reiki använder
det på sig själv varje dag för sitt välmående men också på så vis hjälper till med
spridningen av de sköna vibbarna som Reiki för med sig. 
 
Annika Hagelin, Falun, Medlemsansvarig (nyval 2 år) 
- Jag driver en Reikiklinik i Falun tillsammans med en Reikikollega. Vi har även
klienter via distanshealing. Varje tisdagskväll sänder vi gruppreiki. För mig är
Reiki en del av min vardag sen 1994. Jag ger Reiki till mina nära, kära och mig
själv, för affirmationer, saker jag ska göra, för att rena och för att skapa god
energi. Ja, i stort sett har jag med mig Reikienergin i allt jag gör. Jag ser fram
emot när Reiki kommer att accepteras som ett komplement till den ordinarie
vården som i många andra länder. 
 
Jag önskar att vi framgångsrikt ska sprida kunskap om Reiki och att det blir
minst lika känt som akupunktur och andra energibehandlingar. 
 
Ellinor Häggström, Landskrona, Utvecklingssamordnare/forskning
(forts 1 år) 
- Letar upp forskning som görs på Reiki, översätter och sammanfattar den till
svenska. Detta hamnar sedan på förbundets hemsida. Jag använder Reiki till
allt! Jag ger Reiki till dagen när jag kliver upp, ger Reiki till min bil när jag ska
köra någonstans. Reiki till min trädgård. Reiki till mig själv. Och förstås till mina
klienter. 
 
Jag hoppas att fler ska ta till sig Reikin. Att vi kan nå ut med information om att
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det är godkänt som friskvård samt att människor ska få upp ögonen för de
positiva effekter som Reikin faktiskt ger. Forskningsresultat är ett sätt att nå ut
och förhoppningsvis kan vi i framtiden bli ett komplement till den traditionella
vården. 
 
Anne Ninnas, Stockholm, Mässansvarig (fortsätter 1 år) 
- Jag erbjuder yoga, kurser och tar emot för behandlingar både i min lokal i
Tyresö, samt i Huddinge där jag bor. Healing har funnits med mig hela mitt liv,
eftersom jag är uppväxt med det, men efter att ha kommit i kontakt med Reiki
så använder jag det. Anledningen är att det inte bara är en form av healing,
utan ett sätt att leva som kan användas och integreras i allt från matlagning till
yoga, trädgård, husdjur, för att lära känna energier och mycket mer. Ett viktigt
mål inom Reikiförbundet som jag ser fram emot att vara med och bidra till är att
få med Reiki som ett komplement till den traditionella sjukvården. 
 
Michele Nobis, Stockholm, Webmaster, (fortsätter 1 år)  
- Jag använder Reiki för att hjälpa vänner och bekanta genom att ge dem skön
avslappning, förbättra sömn, frigöra stress och spänningar. Jag kör både
fysiskt och distans. Jag önskar fortsätta hjälpa människor med Reiki och att
sprida den i hela världen.  
 
Tina Berglund, Stockholm, Hemsidans innehåll (nyval 2 år)  
- Jag använder Reiki dagligen i förebyggande syfte och på mina nära och kära.
Det har blivit en rutin som jag inte kan vara utan och en livsstil där det helande
och att må bra inuti är i fokus. Jag önskar att Reiki blir mer utbrett både bland
folk i allmänhet och som komplement inom vården, och att det ses med mindre
skepsis. Reiki är för mig att må bra i själen, få ökad energinivå och kraft att vara
kreativ i livet. 
 
Ulrika Petré, Sthlm/Åkersberga, redaktör nyhetsbrev/blogg/suppleant
(nyval 1 år)  
- Jag använder Reiki på mig själv, mina nära och klienter. Sedan jag blev Reiki
Master håller jag även kurser i Reiki. Det är underbart att få dela och sprida
vidare Reiki och känna den härliga energi som blir när vi är fler som ger Reiki
tillsammans under kursdagarna.  Jag önskar att Reiki blir mer självklart för
många fler, eftersom det är ett så naturligt och fint redskap att ha med sig i livet.
Jag önskar också att det blir etablerat som komplement inom vården. 
 
Marie Sigra, Östhammar, suppleant (nyval 1 år). 
- Jag använder Reiki på mig själv, mina nära och kära, och någon enstaka
bekant då och då. Får alltid bra feedback tillbaka så jag vet att Reikin gör nytta.
I framtiden önskar jag att Reiki blir en naturlig del av allas vardag och inom
vården. I en alltmer "snabbare" värld behöver vi stanna upp, kontemplera, fylla
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på och/eller ge energi. 
 
Anna Eriksson – Suppleant (omval 1 år) 
 
Sofia Berglund, Söråker/Västernorrland, suppleant (nyval 1 år)  
- Idag använder jag Reiki i många situationer. Jag har företag där jag ger mina
kunder Reiki, jag ger mina husdjur, mig själv och dom nära mig Reiki. Jag
skickar även Reiki på situationer och i alla sammanhang där jag vill främja en
härlig energi. Min vision är att Reiki blir en välkänd behandlingsmetod och att
den etableras som friskvård och inom sjukvården. 
 
Ellionor Bohman, Växjö, Kassör (fortsätter 1 år) 
 
Valberedning: Ann Gripenlöv – OBS! vi behöver ytterligare en person. Hör av
dig om du är intresserad. 
 
Sammanfattningsvis så beslutades det även att godkänna revisorns berättelse
för bokslutet 2021, bevilja styrelsen ansvarsfrihet och fastställa budget för
2021. Medlemsavgiften fastställdes till att vara oförändrad, dvs 350 kr för
ordinarie medlemskap och 600 kr för plusmedlemskap. 
 
På Facebook har det strömmat in fler följare och vi är nu 2082, tänk om alla
dessa ville gå med i Förbundet! 
 
Arbetet går framåt i utvecklingsgruppen och mässgruppen ser fram emot att
kunna samlas igen på events så snart läget blir lite mer stabilt. 
 
I förbundet smider vi även spännande planer om hur vi kan möjliggöra för
Reiki som komplement inom vården, mer info om det kommer i höst. 
 
Har du tips och idéer om Reiki som komplement inom vården eller om vad
du vill läsa om i våra nyhetsbrev framöver? Hör gärna av dig
till:  Ulrika@naturligstresshantering.se 
 

En glad, vilsam, återhämtande, sprudlande sommar till alla
er härliga reikiutövare  

önskar Styrelsen !
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