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Jeg håber I alle, uanset livets udfordringer, nyder forårets tiltagende udfoldelse og varme. Som vi
lige nu ser naturen vågne, er det min oplevelse at flere og flere vækkes til spirituel udvikling. Dette
understøtter jeg gerne med specialpris i hele 2011 på Reiki healing for kursister (aktuelle
meditations- og Reiki healing kursister), se www.healing-mk.dk/priser.htm.
Det er mig en meget stor glæde at kunne fortælle, at det første Reiki 1 kursus i Ans er afholdt.
Kursuslokalet emmede af højfrekvent og healende energi, der var en fantastisk synergi og syn for
sagen. Tak for dejligt stort engagement og tillykke til de 4 nye Reiki healere og deres omgivelser .
Syddansk Universitet starter i august et forskningsprojekt med cancerpatienter og healing. Det
lover godt for cancerramte, sundhedssektoren og samfundet i det hele taget, at healing endelig
dokumenteres og forhåbentlig snart integreres i traditionel behandling. Jeg deltager som healer i
dette meget spændende projekt .
Reiki 1 healingskursus
På 2 dage kan du lære at heale dig selv og andre efter en gammel japansk metode, som er verdensudbredt
og anerkendt. Jeg underviser i Gendai Reiki retningen, som udover healing som håndværk også integrerer
spirituel udvikling. Der er brug for en healer i enhver husstand, og alle kan lære det!
Næste kursusdato: 2.+3. juni 2011. Læs meget mere om Reiki uddannelsen på www.healingmk.dk/kurser.htm. Jeg glæder mig altid rigtig meget til at videregive den visdom, som har betydet så meget
i mit eget liv.

Reiki 2 healingskursus
Næste kursusdato: 9.+10. juli 2011. Læs mere på www.healing-mk.dk/kurser.htm.
Åbne meditationsaftener
Næste datoer for meditationsaftener i Ans er fastlagt til: mandag den 5/9, torsdag den 6/10 … Alle er
velkomne, men husk venligst tilmelding senest 3 dage før. Jeg guider tillige meditationer i smukke
atmosfæriske omgivelser på Det Gamle Apothek tirsdage den 24/5 og den 30/8. Disse dage er kl. 19, uden
tilmelding. Meditationsaftener på Det Gamle Apothek er gratis. Se evt. http://detgamleapothek.info/.

Kurset ”Introduktion til meditation”
Næste kursus starter den 14. september kl. 19.30. Kursusdatoer er onsdage i ugerne 37, 39, 41, 43 og 45.
Læs kursusbeskrivelse m.m. på www.healing-mk.dk/kurser.htm. Er du interesseret, men forhindret disse
datoer så kontakt mig. Som altid er det små hold, så vi har god mulighed for at finde alternative datoer.
Al tilmelding og spørgsmål til marianne@healing-mk.dk eller på tlf. 2087 7017.
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