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Godt nytår til alle!
Min datter og jeg satte os i aftes for at se, hvor mange ord vi kunne danne ud fra bogstaverne i ”Godt Nytår”.
Vi blev overraskede over, at vi kom op på hele 55 ord. Tænk at et ”godt nytår” kan gemme på så meget, der
ikke lige er åbenlyst ved første øjekast… både bogstaveligt og i overført betydning.
Om denne uvished om fremtiden opleves positivt eller negativt afhænger i høj grad af den enkeltes livssyn.
Hvis du f.eks. ængstes, har negative forventninger til fremtiden, plages af sygdom eller andre ubalancer vil
energiarbejde som healing, meditation, clairvoyance, spirituel udvikling m.v. kunne berige og opløfte dit liv.
Måske endda på en måde, du slet ikke forventer, fordi energiarbejde kan påvirke både det fysiske,
følelsesmæssige, mentale og åndelige plan. Da vi er sammensatte helheder vil en bedring på et plan påvirke
de øvrige planer og medvirke til et lykkeligere liv.

GRATIS healingsaften
Mandag den 10. januar kl. 19:30 er afsat til noget jeg længe har haft lyst til at afprøve: Her inviteres til gratis
healingsaften. Rammerne for aftenen er sat og jeg er sikker på, at det bliver en god oplevelse for os alle. Der
er ingen forudsætninger for deltagelse, men der er kun plads til 4 deltagere, så tilmeld dig hurtigst muligt.
Du har først en plads, når du modtager en bekræftelse. Du er også mere end velkommen til at invitere
nogen, som du tænker kunne have glæde af healing – man behøver ikke at tro på det!

Åbne meditationsaftener
Næste datoer for meditationsaftener er fastlagt til: onsdag den 12/1, torsdag den 10/2… (flere datoer følger
på hjemmesiden). Alle er velkomne, men husk tilmelding senest 3 dage før.

Kurset ”Meditation 2”
Startdato er ændret til onsdag den 19. januar (uge 3). Der er endnu ledige pladser. Selvom det er et
fortsætter-kursus er meditationerne ikke sværere. Det er de teoretiske oplæg, som flytter sig fra at være
individ-orienteret til at handle mere om helheden, meningen med livet og menneskeheden generelt,
fortrinsvis udfra Martinus’ kosmologi og energiforståelse. Meditation 2 forløber onsdag aftener i ugerne
3,5,7,8 og 10. Se mere på www.healing-mk.dk/kurser.htm.

Nu også på Facebook
Fremover annonceres arrangementer også på Facebook under ”Reiki Healing Midtjylland”. Der kan linkes
hertil fra hjemmesiden… og nu vi taler om hjemmesiden: en ny menuknap ”nyheder/downloads” giver
adgang til nyhedsbreve, min brochure m.m. Tjek www.healing-mk.dk .
Al tilmelding og spørgsmål til marianne@healing-mk.dk eller på tlf: 2087 7017.
Jeg ønsker dig og dine et lykkebringende nyt år.
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