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Hej allesammen 
Siden sidst…
For nylig var jeg på besøg som gæstelærer i 6.x og 6.y på Viborg Private Realskole. Jeg ankom til et
fælleslokale med 40 spændte elever, som havde forberedt rigtig mange gode spørgsmål om
healing, clairvoyance, spøgelser og husrensninger.
Jeg fortalte indledende om energiarbejde og auraer, og anviste eleverne, hvordan de kunne
fokusere på min aura. Det var imponerende og overraskende at erfare, at næsten halvdelen af
disse 12-årige børn umiddelbart kunne se lysfelt og farver i min aura, og de var selv overraskede
over, at de kunne. På mine voksenkurser er det gennemsnitligt hver 3.-4. person, som har bevaret
denne psykiske evne. Nu tror jeg på, at man sagtens kan leve et godt liv uden at se auraer, men
oplevelsen siger noget om, at de evner, som vi bruger, udvikler sig, mens de evner, som vi
ignorerer, negligerer eller er ubevidste om, visner hen.
Reiki healing uddannelsen
Jeg mener, at alle har potentielle healende evner. Reiki er en konkret metode til at udvikle og
praktisere disse evner. Uanset om du ønsker at være alternativ behandler eller ej, så er Reiki
Healing uddannelsen en god (og billig) investering i en personlig udviklingsproces mod healing og
spirituel vækst. Har du interesse for at hjælpe andre, at hjælpe dig selv eller for alternativ
behandling er Gendai Reiki et godt sted at starte.
Man danser ikke for at blive hurtigt færdig, man danser for dansens skyld. I Reiki healing
uddannelsen bestemmer man selv takten i samarbejde med sin Reiki Mester.
Næste Reiki 1 kursus foregår i weekenden den 14.-15. januar. Reiki 2 er fastsat til den 11.-12.
februar. Læs om hele Gendai Reiki healing uddannelsen på www.healing-mk.dk/kurser.htm.
Ønsker du at vide mere kunne det måske være en god idé at tilmelde dig en healings-aften, den
næste er torsdag den 5. januar (max. 4 pladser).
Åbne meditationsaftener
Næste dato for åben meditationsaften med samvær i stilhed er fastlagt til: onsdag den 11/1….
Flere datoer følger på www.healing-mk.dk. Alle er velkomne, men husk tilmelding 3 dage før.
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Meditationskurser
Læs kursusbeskrivelse m.m. på www.healing-mk.dk/kurser.htm.
Bemærk, at der er ændringer til tidligere udmeldte datoer:
Kurset ”Introduktion til meditation og mindfulness”:
Ans (Gråsig 7), starter 31. januar
Viborg (LOF, Vævervej 10), starter 31. januar
Hammel (Inside), starter 1. februar
Kurset ”Meditation 2”:
Viborg (LOF, Vævervej 10), starter 1. februar
Tilmelding skal på alle meditationskurserne ske til LOF, på www.lof.dk/midtjylland eller tlf. 8726
2326. Bemærk at der kun er 8 pladser, og at der kræves 6 tilmeldinger for opstart, så tilmeld
snarest muligt.
Er du interesseret i andre kurser eller andre tidspunkter, så kontakt mig endelig.
Tilbud
Også i januar og februar 2012 tilbyder jeg dig et kvarters gratis zoneterapi efter hver healing.
Zoneterapien gives som et stærkt, integreret supplement til de ubalancer, healingen og/eller
samtalen måtte have afdækket. (Dog må jeg desværre ikke tilbyde zoneterapi til de klienter, som
deltager i forskningsprojektet omkring healing og tarmkræft).
Prisændringer
Jeg har indtil nu kørt under markedspriser for behandlinger udført af en Reiki Mester. Da jeg i 2012
skal leve af min praksis, ændres priserne pr. 1. januar til
Reiki healing behandling: kr. 450,Clairvoyance: kr. 700,Øvrige priser er uændrede.
Du er altid velkommen til uforpligtende at henvende dig til marianne@healing-mk.dk eller på tlf.
2087 7017.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt, udviklende nytår til alle 

Marianne Kaufmann
Reiki Healing Midtjylland
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