Dinsdag 30 juni 2020 bestaat Reikicentrum Zijn 20 jaar….
en we willen het mooie werk dat in deze 20 jaar vanuit het Reikicentrum Zijn is en wordt gedaan, ook voor de toekomst waarborgen. Een
plek waar mensen samenkomen om Reiki te beoefenen en een andere manier van denken te leren die de kanteling mogelijk maakt waar
deze tijd om vraagt. Ga eens naar onze website om ons programma te bekijken. We doen ook veel voor onze dakloze medemens in Den
Haag; in dit prachtige artikel kun je lezen wat wij precies doen.
Wat kan Reikicentrum Zijn voor jou betekenen in deze uitdagende tijd?
Het jaar 2020 laat zich zien als een uitdagende tijd voor iedereen, ook voor ons ondernemende Reikicentrum. In de afgelopen maanden
heeft ons werk alleen fysiek stil gestaan. We zijn blijven kijken hoe we mensen ook in crisistijd kunnen ondersteunen, hoe we op afstand
Reiki kunnen blijven uitwisselen en aanbieden. Dat vroeg om krachten bundelen en deze kracht bieden wij ook jou aan!
Wij vragen ook jou om hulp!
Door de huidige omstandigheden kunnen een aantal workshops voorlopig nog niet doorgaan; zeker niet die van leraren uit het
buitenland. Ook kunnen cursisten uit het buitenland ons nog niet bezoeken. Wel kunnen we weer individuele sessies gegeven of één op
één behandelingen in een kleine groep Reikibehandelaars; sommige Reiki bijeenkomsten blijven nog online, zolang als nodig is.
Het was de afgelopen maanden door de coronacrisis zeer moeilijk om de vaste kosten van het Reikicentrum te dragen. En ook nu nog
kunnen we dus nog niet voluit ons werk doen. Wij vragen je om te doneren, want alle beetjes helpen. Weet dat elk bedrag in grote
dankbaarheid wordt ontvangen!
Doneren? zo werkt het
Doneer het bedrag van jouw keuze op NL71 INGB 00 0426 1019 (BIC INGB NL2A) ten name van Reikicentrum Zijn, onder
vermelding van ‘Donatie Vriend van Zijn’.
Word je een vaste donateur die maandelijks een bedrag overmaakt? Stuur dan na je eerste donatie een mailtje naar Tabine Zoethout
(tabine.zoethout@outlook.com) met daarin je naam en rekeningnummer. Dat helpt ons om je donatie thuis te brengen; we willen je
namelijk graag bedanken!

