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Hej ,
Hermed nyt program for vinteren. Alle nævnte aktiviteter er nærmere beskrevet på www.healing-mk.dk.

Åbne meditationsaftener
Disse enkeltstående og uforpligtende arrangementer er velegnede til at afprøve meditation eller til at få ny
inspiration. Næste datoer for meditationsaftener er fastlagt til: torsdag den 9/12, onsdag den 12/1, torsdag
den 10/2… (flere datoer følger på hjemmesiden). Alle er velkomne, men husk tilmelding senest 3 dage før.

Kurset ”Introduktion til meditation”
Kurset starter næste gang den 17. januar og forløber mandag formiddage i ugerne 3,4,6,8,9. Det sker i
samarbejde med LOF Midtjylland i deres lokaler på Vævervej 10 i Viborg. Der er ikke fastlagt introduktionskursus i Ans på nuværende tidspunkt, men tilmeldinger er velkomne. Generelt igangsættes kurser i Ans ved
min. 4 tilmeldinger. Kurset er et godt sted at starte, hvis du vil forandring i dit liv.

Kurset ”Meditation 2”
Meditation 2 starter i Ans den 5. januar på onsdag aftener i ugerne 1,3,5,7,8. Der er stadig ledige pladser efter
først-til-mølle-princippet, men max. 8 deltagere. Har du lyst til at deltage men problemer med nogle af
tidspunkterne, plejer vi at kunne finde nye datoer i fællesskab. Indholdet på dette kursus kan give dig nye
perspektiver til din hverdag og øget fred i sindet. Se mere på www.healing-mk.dk/kurser.htm.

Clairvoyance og Reiki healing
Tilbudsperioden på clairvoyance forlænges til 1/3-2011. Bemærk også ”pakketilbud” med fordelagtig pris på en
kombination med clairvoyance og healing – et kærligt skub! Reiki healing er mit hjertebarn. Måske var det en
julegaveidé at give et gavekort til den, der altid har haft lyst til at prøve en healing – eller selv ønske sig det?
Jeg modtager også meget gerne tilmeldinger til Reiki healing kursus, der er brug for en healer i enhver familie.
Læs om Reiki healing uddannelsen på www.healing-mk.dk/kurser.htm– en vej til et lykkeligere liv.

Tak for året der gik og velkommen til det nye
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for den opbakning, feedback og dejlige omtale jeg har fået i
årets løb. Det er guld værd og meget motiverende.
I det nye år starter jeg på Tobias-skolens 4 årige uddannelse til spirituel integrativ krops- og psykoterapeut. Jeg
glæder mig rigtig meget både til processen og målet; at kunne hjælpe på flere planer.
Med ønsket om en glædelig jul og et udviklende, lykkebringende nytår til jer alle.

Marianne Kaufmann
Gråsig 7, 8643 Ans * tlf: 8770 8002 / 2087 7017 * email: marianne@healing-mk.dk * www.healing-mk.dk

