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ENDELIG har vi rystet januar af os og vi begynder for alvor at kunne mærke det tiltagende dagslys, som
forhåbentlig giver os optimisme, glæde og positive forventninger. Forhåbentlig, siger jeg – for med positiv
forventningsenergi i ”udbakken” kommer der matchende kvitteringer i ”indbakken”. Det er ikke kun
årstidernes skifte, der går i kredsløb. Med tankens, følelsens og handlingens kraft skaber vi vores egen
fremtid i vores interne energimæssige kredsløb.
Måske har du haft lige så stor fornøjelse som jeg af DR2’s anbefalelsesværdige serie ”Sjæl og videnskab”.
Programmerne dokumenterer effekten af de begreber som den alternative og den åndsvidenskabelige
verden har praktiseret længe; meditation, mindfulness, tankens kraft, den sjette sans, reinkarnation m.v. Der
forskes i disse emner i både ind- og udland. Du kan se eller gense udsendelserne her:
http://www.dr.dk/DR2/S/Sjael_videnskab/seprogram.htm.

Reiki 1 healingskursus
På kun 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 også integrerer
spirituel udvikling. På kurset får du indsigt, indvielser, kendskab til og træning i metoder og øvelser samt en
illustreret, udførlig og lettilgængelig dansk manual. Reiki uddannelsen hos mig omfatter supervision og
fordelagtige repetitionsmuligheder. Og som sædvanligt er der kaffe/te, nødder og frugt på bordet. Det er
ikke et krav, men jeg anbefaler, at du forinden læser bogen: ”Reiki – en vej til selvudvikling og healing” af
Hiroshi Doi (Borgen).
Næste kursusdato: 12.+13. marts 2011, læs mere på www.healing-mk.dk/kurser.htm.
Jeg glæder mig rigtig meget til at videregive den visdom, som har betydet så meget i mit eget liv.

Åbne meditationsaftener
Næste datoer for meditationsaftener er fastlagt til: torsdag den 10/2, mandag den 21/2 … (flere datoer
følger på hjemmesiden). Alle er velkomne, men husk venligst tilmelding senest 3 dage før.

Kurset ”Meditation 2”
Der mangler kun en enkelt tilmelding før kurset kan starte op. Vi finder datoer i fællesskab. Læs
kursusbeskrivelse m.m. på www.healing-mk.dk/kurser.htm.

Clairvoyance
Clairvoyant rådgivning i Ans er blevet rigtig godt modtaget. Jeg er også med succes blevet betroet
husrensning. Jeg vil hermed gerne takke for tilliden og opbakningen og samtidig gøre opmærksom på, at
introduktionsprisen også gælder i februar måned.
Al tilmelding og spørgsmål til marianne@healing-mk.dk eller på tlf: 2087 7017.
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