


MEDLEMSKAP

Medlemskategorier
1. Ordinarie medlem
Kriterier: Diplomerad i en Reikimetod med Usui-

Reiki i grunden.
Förmåner: Subventionerade möten. Rösträtt från 15 år.
Årsavgift: 400 kr

2. Familje-medlem
Kriterier: Som kategori 1 + mantalsskriven på 

samma adress som ordinarie medlem.
Förmåner: Som kategori 1.
Årsavgift: 200 kr

3. Stöd-medlem
Kriterier: Vem som helst som stödjer föreningen.
Förmåner: Rätt att delta, till ordinarie pris, i 

aktiviteter då Reikiutbildning inte krävs.
Årsavgift: 100 kr

Rabatter
• Ny medlem som ansluter sig efter första 

kvartalet får reducerad inträdesavgift. 
• Reiki-Ringen i Väst och Förenade 

Reikiförbundet i Sverige ger 25% rabatt vid 
medlemskap i båda föreningarna. 

• Reiki-klinikens elever får 50% rabatt på 
medlemsavgift som betalas inom en vecka 
efter avslutad Reikikurs.

Medlemskap registreras enklast på 
www.reikiringenivast.se. Där finner du även 
våra stadgar och ytterligare information. 
Kontakta någon i styrelsen om du har frågor 
eller behöver hjälp.

Plusgiro: 987472-8
Bankgiro: 5493-2090
Swish: 123 675 80 23

En ideell förening, 
politiskt och religiöst 
obunden.
Org.nr: 802529-3278

START

Föreningen bildades den 8 februari 2020. 
Vid den tiden började den stora 
utbredningen av Covid19, så alla 
restriktionerna mot smittspridning har 
bromsat upp vår mötesverksamhet.

SYFTE

Vi ska underlätta för Reikivänner att 
mötas för att samarbeta, stödja varandra 
och vidareutvecklas, samt för att sprida 
och praktisera Reiki. 

Syftet är också att främja forskning om 
Reiki, samt utveckling av Reikimetoder 
och Reikiutbildningar. 

MÅL

Vårt yttersta mål är att Reikimetoden ska 
integreras och/eller samverka med sjuk- 
och hälsovård för människor och djur.

VÄRDEGRUND

• Alltid uppträda och bemöta andra med 
kärlek, respekt och omtanke.

• Vara ärlig mot sig själv och andra, både 
i tanke och ord.

• Ta personligt ansvar för sin livssituation.
• Lita på sin egen inre vägledning och 

sina inre resurser.
• Se både positiva och negativa 

upplevelser som möjligheter till 
utveckling och erfarenhet.

• Respektera andras val i livet utan att 
döma eller skuldbelägga någon.

• Tystnadsplikt inom sin Reikiverksamhet.
• Alltid uppmana klienten att uppsöka 

sjukvård vid uppenbart behov.
• Aldrig uppmana klienten att avbryta 

pågående vård och medicinering.
• Känna till och respektera lagstiftningen 

som berör Reiki.

Reiki-idealen 
Just idag släpper jag ilska 

Just idag släpper jag oro 

Just idag är jag uppfylld av 
tacksamhet 

Just idag arbetar jag hängivet 
med min utveckling 

Just idag är jag vänlig mot alla 
jag möter



KONTAKT

Adress
Reiki-Ringen i Väst
℅ Reiki-kliniken
Vegagatan 1b, gatuplan
413 11 Göteborg

Precis utanför dörren finns busshåll-
platsen ”Oscar Fredriks kyrka” och 
parkeringsgarage finns ca 150 m från 
lokalen. Mer kommunikationsinfo på 
hemsidan.

Hemsida
www.reikiringenivast.se

Facebook
www.facebook.com/reikiringenivast

E-post
info@reikiringenivast.se

Ordförande
Gun Moss Bjerling
ordforande@reikiringenivast.se
070-227 61 01

Kassör
Annika Tiitus
kassor@reikiringenivast.se

Sekreterare
Therese Bertelsen
sekreterare@reikiringenivast.se

REIKI-MÖTEN

Vad gör vi?
Alla medlemmar kan önska och påverka 
vad vi gör. Till exempel:
• Praktisera Reiki; i grupp eller enskilt
• Träna olika tekniker
• Få initierings-boosterdos
• Meditera
• Diskutera Reiki och relaterade ämnen
• Fördjupa oss i olika ämnen
• Bjuda in lärare & föreläsare
• Besöka kraftplats
• Fika och trivas tillsammans

Var?
På grund av covid19-restriktionerna har vi 
möten via internet eller är utomhus vid 
lämpligt väder. När restriktionerna släpper 
återgår vi till den vanliga mötesplatsen 
som är på Reiki-kliniken i Linnéstaden, 
Göteborg.

När?
Den 11:e varje månad. På vardagar börjar 
vi kl 18 och på helgdagar kl 11.

Pris 
Ordinarie medlem & familjemedlem: 
20 kr / möte. Fika 20 kr.
Stödmedlem: 140 kr / möte. Fika 20 kr.
Kan vara andra priser vid vissa möten, 
t.ex med föreläsningar.
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R E I K I-R I N G E N  
I  VÄST 

vi l l förena Reikivänner  
för att samarbeta  

och praktisera Reiki


