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Reiki Nytt, maj, 2011 
 

Innehåll 

 

Mauds reflexioner 

 Grupp Reiki i Göteborg  

Reiki kurser i Göteborg 

   
  

Kära Reiki-vän! 

 

Så viktigt ljuset är för oss. Jag antar att jag inte är ensam om att känna hur mycket lättare det är att gå 

upp på morgonen när fåglarna redan har satt igång sin morgonkonsert! Visst är det fantastiskt hur all 

fågelsång passar ihop. Det låter aldrig falskt – allt vävs ihop till en makalöst fin harmoni. Till och med 

trädens sus blir ett härligt komp som förhöjer det hela. Samma sak med de vilda blommorna. De 

passar också ihop. Alla trädgårdsböcker och tidningar beskriver hur man kan komponera sin trädgård 

eller blanda blommor i sin balkonglåda så att det passar ihop och visst blir det tjusigt men sällan 

vackrare än en vild backe med sin egen naturliga blandning. Ljuset styr när växterna skall börja sticka 

– inte värmen som de flesta tror – eller är det en kombination? Ljuset säger de som tror sig veta.  

 

Jag skriver ”de som tror sig veta” eftersom det allt oftare framgår att de som hävdar att de vet långt 

ifrån alltid har rätt! I vardagslivet – i skolan, i familjen, på jobbet, i politiken - vet vi att det är så men 

det gäller även vetenskap. Det är viktigt att komma ihåg och vara medveten om vad man faktiskt vet 

och tycker själv. Det är viktigt att känna till vem som säger vad och vem som finansierar det som sägs. 

Det räcker inte att många tycker på samma sätt för att det skall vara sant - men det är svårare att stå på 

sig om man är ensam om sin uppfattning. Just nu hävdar man i EU att det är farligt med örter och 

kosttillskott. Homeopatiska preparat är också farliga enligt experter och lagstiftare i EU. För något år 

sedan kom en forskningsrapport som kom fram till att akupunktur inte fungerar. Man kan avsiktligt 

sticka nålarna fel och ändå få resultat. Slutsats: det är bara placebo. I april presenterade så en forskare 

en ny rapport som visade att akupunktur orsakade mycket skador, bland annat punkterade lungor! 

Vem ligger bakom alla dessa sanningar? Och varför kommer alla dessa restriktioner runt alternativa 

förhållningssätt just nu när allt fler människor runt om i världen väljer alternativa behandlingsformer 

som första alternativ? Man kan ju fundera! Tack och lov har vi alla vår egen reflektionsförmåga och 

vår egen sanning.  

 

Läste just i Bruce H. Liptons bok: Tro, dogmer och biologi följande ord av Mahatma Gandhi: 

  

Din tro blir dina tankar 

Dina tankar blir dina ord 

Dina ord blir dina handlingar 

Dina handlingar blir dina vanor 

Dina vanor blir dina värderingar 

Dina värderingar blir ditt öde 

 

Är just på väg till grupp-Reiki i Göteborg. Kanske ses vi där. 
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Våruppladdning i Göteborg !  

 

Nu återstår två härliga möjligheter att träffas för grupp-Reiki i Göteborg! Kom du också och njut i 

glädjefylld och närande samvaro över en kopp te eller kaffe och så en härlig omgång Reiki 

tillsammans med trivsamma, goa människor på Hotell Vasa, Viktoriagatan 6, kl 18.30 – 21 (senast).  

 Tisdag 3 maj 

 Onsdag 8 juni 
 

Dessa tillfällen ger livslust och energi utöver det mesta man kan få en ”vanlig” kväll. Delad glädje du 

vet! Ta med dina Reiki-vänner, filt och kudde eller något som gör vistelsen på träborden bekväm och 

skön. Enkel fika ingår. Du behöver inte anmäla i förväg. Priset är SEK 100: -/gång. VÄLKOMMEN! 

 

Seminarietillfällen i Göteborg 

 

Det återstår ett grundkurstillfälle i Reiki i Göteborg i vår: 
 

21-22 maj. 
 

Har du släktingar eller vänner som du tror eller vet vill gå en kurs så var snäll och säg till dem. Jag har 

inga fria presentationer utöver vad som sägs på hemsidan. De är välkomna att ringa eller e-posta om 

de vill ha mer information än den du kan ge. 
 

Ännu finns det också en möjlighet att går fortsättningskursen i Reiki före sommaren nämligen den 

14-15 maj!  
 

 

Ibland känner jag för att upprepa mig: 

 

Det glada viruset 

 

Jag blev smittad av det glada viruset igår 

När jag var ute och sjöng under stjärnorna 

Det är anmärkningsvärt smittsamt - 

Så kyss mig.  

(Hafiz – sufisk poet) 
 

Fram tills vi hörs/ses igen – unna dig Reiki regelbundet och må väl!  


