Reiki en Seichem Tera Mai
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Kom nog meer in balans
en laat negatieve emoties los

Reiki, het natuurlijke vermogen om jezelf te
helen
Reiki is zo oud als het universum. Het is een liefdevolle en helende kracht waarop iedereen een beroep kan
doen en dit soms intuïtief ook al doet. Vooral kinderen
hebben de neiging om hun hand op een pijnlijke plek te
leggen. Dit natuurlijk helende vermogen ontgroeien we
meestal in ons latere leven. Begin deze eeuw echter ontdekte de Japanse monnik dr. Mikao Usuï dat het kanaal
(de kruinchakra) waar deze energie ons lichaam binnenkomt, heropend kan worden. Zijn methodiek heet Reiki.

Seichem Tera Mai maakt de cirkel rond

In onze tijd maakte Kathleen Milner de cirkel rond met
haar ontdekking dat Reiki slechts een van de vier elementen was, namelijk: Aarde. Zij vulde het systeem van
dr. Usuï daarom aan met de resterende drie elementen:
Vuur (Sakara), Lucht (Angelic Light) en Water (Sophi-El).
Dit complete systeem staat bekend als Reiki Seichem
Tera Mai. De inwijding hierin kent drie niveaus en wordt
gegeven in drie verschillende cursussen van 2 tot 5 dagen. Ook worden er regelmatig oefendagen georganiseerd.

Reiki Healing dag

Een dag van healing en heelheid! Een dag lang deelgenoot zijn van de liefdevolle en helende REIKI en SEICHEM energie. Jezelf opladen! Helingen ontvangen in
de meer subtielere lagen van ons bewustzijn. Een dag
om je volledig open te stellen voor de liefdevolle hulp
van onze Engelen en Helpers. Een dag voor iedereen!
Ook voor degene die nog geen enkele REIKI SEICHEM
inwijding hebben gehad en daar wel naar uitreiken.

De Reiki Healingdag is op zondag 24 mei en start om
9.00 uur en is inclusief lunch. Na de lunch is het de bedoeling om te rusten en te ontspannen in de oefenruimte in de vorm van een ligmeditatie! (slaapzak meenemen
a.u.b.). Rond 17.00 uur ronden we de Reiki Healingdag
af.
Ken je iemand die geïnteresseerd is in Reiki? Of hieraan
toe is? Nodig hem of haar dan uit voor de Reiki Healingdag. Voor het ervaren en ontvangen van de helende
kracht op deze bijzondere dag hoef je namelijk niet ingewijd te zijn, maar slechts uitgenodigd. Door jou, bijvoorbeeld. Om de drempel te verlagen, mag jouw introducé(e) ook mee voor de vriendenprijs, namelijk: €150,00
(incl. lunch). Dat is bijna 30% korting op de officiële prijs!
Een goede reden om het geluk dat je mag ontvangen te
delen met iemand die je dierbaar is.

Reiki Themadag

Op zondag 13 december hebben we weer tijd en ruimte
voor een themadag die in het teken mag staan van de
liefdevolle Reiki en Seichem energie. Een dag bedoeld
om samen met elkaar op te laden en ons open te stellen
voor de hulp van onze Engelen en Helpers. Ook een
dag om samen te oefenen. Een mooie kans voor zowel
Reiki en Seichem 1, als Reiki en Seichem 2 ingewijden.
Aanvang is om 9.00 uur, rond het middaguur genieten
wij van een welverdiende lunch. Aansluitend is het de
bedoeling om te rusten en te ontspannen in de oefenruimte in de vorm van een ligmeditatie (slaapzak en
matje meenemen s.v.p.). Rond 17.00 uur sluiten we de
Reiki Themadag af.
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Kosten

Wij vragen voor zowel de Reiki Healingdag als de Reiki Themadag €210,00 p.p. (incl. lunch). Leden van Sportclub F en F The Inner Way en Vrienden van Stichting Activity Foundation betalen €150,00 p.p.

Snelle beslissers-, en vitaliteitskorting

Snelle beslissers die zich aanmelden vóór 1 maart 2020 (Reiki Healingdag) of vóór 1 oktober 2020 (Reiki Themadag) ontvangen 10% snelle beslissers korting. Daarnaast kunnen deelnemers aan onze workshops vitaliteitskorting sparen. 5% per workshop met een maximum van 15% per jaar. De vitaliteitskorting blijft gedurende
2020 geldig op alle workshop waarop de korting van toepassing is.
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Inschrijfformulier Reiki en Seichem
Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Dieetwensen/allergiën
Naam contactpersoon in geval
van nood
Telefoonnummer contactpersoon
in geval van nood
Ik meld mij graag aan voor

Korting

Reiki Healingdag (24 mei 2020)
€210,00 niet-lid
€150,00 lid/introducé(e)/vriend of donateur Stichting Activity Foundation
Reiki Healingdag (13 december 2020)
€210,00 niet-lid
€150,00 lid/vriend of donateur Stichting Activity Foundation
10% snelle beslisserskorting (vóór 1 maart 2020 of vóór 1 oktober 2020)
Vitaliteitskorting:

Machtiging

5%

10%

15%

Ik machtig Sportclub F en F The Inner Way éénmalig om de bijdrage à: € ..................
- ..................% (totale korting) = € ............................. af te schrijven van mijn rekening.

IBAN-nummer
Naam rekeninghouder
Datum
Handtekening

Ik verleen hierbij toestemming tot het verwerken van de persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden en het toesturen van nieuwsbrieven en mailingen. Ik ga hierbij
akkoord met het reglement workshops en cursussen van Sportclub F en F The Inner Way.
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