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Hej – her en forårshilsen fra Reiki Healing Midtjylland og Marianne:
Cases fra klinikken - og gode muligheder for dig
RHM’s dygtige healere og jeg har på healingsaftener haft den store fornøjelse at heale bl.a. Jette, som har
en stor kræftknude, der påvirker flere organer i maven. Vi har også fjernhealet Jette. Hun kommer nu en
solskinsdag i klinikken med armene oppe og glædeslys i øjnene. Specialisterne konstaterede, at
metastaserne i leveren er forsvundet. Håbet er genvundet efter beskeden om, at
behandlingsmulighederne var ved at være udtømte. Jette er sideløbende med konventionel behandling
kommet i klinikken, hvor hun med holistisk psykoterapi har arbejdet med bevidstgørelse af, hvad tumoren
gør for hende – den beskytter hendes sårbarhed, så hun kan være den selvopofrende person, hun altid
har troet, hun skulle være i sine nære relationer…
Tina fik konstateret en ny knude i brystet for 2. gang. Fik healing inden foranstående scanning, knuden
var forsvundet. Tim havde pletter på lungerne – samme historie; healing, specialisterne fandt
efterfølgende intet. Vi kan berette om mange andre positive cases om stort og småt, som healing har
afhjulpet.
I nogle tilfælde nævner klienten hos sundhedssystemet, at
han/hun har modtaget healing med god effekt, men det
anerkendes sjældent. I enkelte tilfælde er klienter blevet mødt
med vrede over at ressourcerne ”spildes på en, der intet
fejler”, eller de må lægge øre til kritik af den henvisende læge
for ikke at være dygtig nok. Det er så indskrænkende og
ærgerligt.
Hos Reiki Healing Midtjylland har vi healingsaftener en
gang om måneden, hvor du kan tilmelde dig som klient og
erfare, hvordan Reiki healing tages imod i dit system. Det er
hyggelige, energifyldte aftener. Reiki (den Universelle energi
fra højeste dimension) healer både sindet og kroppen. Også
terminale klienter har glæde af den fredfyldthed som
healingen kan tilføre.
Mange som oplever Reiki healingens effekt får efterfølgende lyst til selv at lære denne enkle, men
kraftfulde metode. Trin 1 ruster dig til at heale dig selv, dine nærmeste, dine dyr m.v. og kan læres på en
weekend eller over 3 aftener. Samtidig træder du med stormskridt nærmere et mere højfrekvent liv, da
Preislers Plads 7, st., 8800 Viborg *  2087 7017 * mail: marianne@healing-mk.dk * www.healing-mk.dk

Gendai Reiki også er et selvudviklingsværktøj – en vej til at blive den, du er i din kerne, og en styrke til
at foretage de skift du selv MÅ tage for at leve et lysere og lykkeligere liv. Reiki healing er faktisk ikke
mere mystisk end oplevelsen af, at et møde med et glad menneske eller med et vredt menneske påvirker
dig hhv. positivt eller negativt, også her sker en energiudveksling – det kender vi alle til.
Både Inge og Ole har skudt en forandring i gang efter Reiki kurser og selvhealing. Begge har fundet mod til
at opsige deres stressfyldte, nedslidende jobs – endda uden at have nyt job på hånden. Med Reiki –
Universets hjælp - er tilliden til livet boostet, frygten dermed reduceret, og nye jobs dukket op med
perfekt timing. Dine ydre livsomstændigheder afspejles af din indre tilstand.
Hvordan kan alt dette ske?
Skal man ikke tro på det, før det virker?
Kan Reiki gavne mig?
- Kom selv og erfar det, her er absolut ingen bivirkninger. Du kan allerede nu tilmelde dig næste
healingsaften tirsdag den 15/5.
Inden sommerferien har du 3 muligheder for at deltage i Reiki 1 Healing:




3 tirsdage aftener fra 24/4
i weekenden 12.+13. maj eller
i weekenden 9.+10. juni.

Der er begrænset antal pladser tilbage, da det er små hold. Reiki 1 Healing koster kr. 2000,-. Du tager
rigtig meget med herfra – incl. et håndværk, dansk manual og netværkstilbud. Reiki Metoden sikrer tillige,
at du ikke bruger din egen energi, når du giver til andre.
Er du nysgerrig på dine egne psykiske evner tilbyder jeg dig en 1-dags workshop i clairvoyance på
Bededag, fredag den 27. april.
Der er flere muligheder herfra hjertet af Viborg. Du kan finde dem på hjemmesiden www.healing-mk.dk.
Tjek og like også Facebook-siderne ”Reiki Healing Midtjylland” og ”Holistisk psykoterapi, Viborg”.
Sessioner i klinikken kun efter aftale. 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 interessere eller gavne.
Reiki Healing Midtjylland og jeg ønsker dig et fortsat dejligt forår og en god sommer, når vi kommer dertil.
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