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Hej allesammen  
 

Fødselsdagstilbud 
Reiki Healing Midtjylland fylder 5 år den 1. november 2012. Det har været 5 gode og meget 
udviklende år. Her i en reflekterende stund føler jeg dyb taknemmelig for den tillid, jeg er blevet 
vist, og for den gode uvurderlige reklame jeg hører, der går fra mund til mund. Det bekræfter mig 
i, at Reiki healing er et fantastisk værktøj, nyttigt og nødvendigt. 
 
Jeg kvitterer med et fødselsdagstilbud til dig. Du får din 5. healing helt gratis, hvis du bestiller tid til 
din 1. behandling i november måned (5. behandling skal blot bestilles inden 1. maj 2013).  

Tillad dig selv at få det bedre og ring allerede i dag  
 

 
 

Reiki i Ans, Viborg og Århus 
Reiki healing Midtjylland giver prøvebehandlinger til behandlerdag på lørdag den 3. november kl. 
10-15 hos Det Gamle Apothek, Nytorv 3 i Viborg. Entréen på kr. 100,- giver dig også adgang til at 
prøve anden alternativ behandling, se evt. http://detgamleapothek.info/behandlerdag/. 

Fremover vil du kunne bestille tid til behandlinger hos mig både i Ans og i Viborg (Det Gamle 
Apothek). Derudover vil du kunne tage Gendai Reiki healing uddannelsen i Ans og i Århus (hos 1st 
Floor, Vestergade 41, 1.). 

 

Nye datoer 
 Healingsaften torsdag den 22. november (Ans). Prøv om healing også er noget for dig. 

Arrangementet er gratis. 

 Meditationsaften mandag den 10. december (Ans) 

 Reiki 1, 10.+ 11. november (Ans) 

 Reiki 1, 24. + 25. november (Århus) 

 Reiki 2, den 26. + 27. januar (Ans) 
 

Du kan læse mere på http://healing-mk.dk/. Husk tilmelding i god tid.  

http://detgamleapothek.info/behandlerdag/
http://healing-mk.dk/
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Grupper for særligt sensitive mennesker 
Er du også særligt sensitiv? Så er jeg overbevist om, at det ville gavne og glæde dig at være 
sammen med ligesindede i en lille gruppe, et sted hvor du i fortrolighed kan dele og dyrke den 
sensitive side af dig, udforske dig selv og dine evner, give og modtage tips, udfolde og udvikle dig, 
samtale dybere end smalltalk m.v. Et sted hvor du rummes, som den sensitive person du er, 
uanset hvilke roller du udfylder i din hverdag. 
 
Har du interesse i at mødes med ligesindede en gang om måneden, så læs mere om denne 
mulighed og om karaktertrækket ”særligt sensitiv” (HSP) på http://healing-mk.dk/kurser.htm, hvor 
du også finder en selv-test. Vi finder datoer i fællesskab, når der er tilslutning nok til et formiddagshold 
eller et aftenhold. 
 

 

Lær meditation til foråret 
I øjeblikket er der 2 fuldtegnede hold i Viborg og 1 i Hammel, men kurset ”Introduktion til 
meditation og mindfulness” kommer på tapetet igen til marts. Jeg regner med, at kurset udbydes 
gennem LOF Midtjylland i Viborg, Ans og Hammel. Ring/mail gerne, hvis du vil vide mere eller sikre 
dig en plads. 
 
 
Du er altid velkommen til uforpligtende at henvende dig til marianne@healing-mk.dk eller på  
2087 7017, og du er altid velkommen til at videresende mit nyhedsbrev, til hvem du tænker, det 
kunne gavne.  
 
Med ønsket om god energi til alle i den mørkere tid, der ligger lige foran os. 
 

Marianne Kaufmann 
Reiki Healing Midtjylland 
http://healing-mk.dk  
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