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Hej,
Allerførst en varm og dybfølt tak til alle de af mine tidligere og nuværende klienter og kursister, som
anbefaler mig til andre. Det er min allerbedste og vigtigste reklame og en meget stærk motivationsfaktor. Jeg er jer dybt taknemmelig for dette .

Forskningsprojekt med cancerpatienter og healing
Syddansk Universitet har startet et forskningsprojekt med cancerpatienter (mave/tarm- og evt.
prostata kræft) og healing. Der har forudgående været et pilotprojekt, som afdækkede behovet for
mere forskning på området. Patienterne rekrutteres fra udvalgte behandlende hospitaler fra Region
Syddanmark og Region Midtjylland. I dette projekt stiler man mod 300 deltagende kræftpatienter.
De deltagende patienter har afsluttet kræftbehandling og er dermed klinisk raske. Patienterne får
tilbudt 4 gratis energi-healinger indenfor 2 måneder som led i rehabiliterende indsats, altså i
”tilbage-til-styrke,-livet-og-samfundet-fasen”. Patienterne sætter egne mål for healingens effekt.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev deltager jeg som healer i dette meget spændende projekt. Man
ønsker at undersøge healing så praksisnært som muligt, hvorfor healings-sessionerne skal foregå i
bl.a. min klinik. Der stilles krav til deltagende healeres uddannelsesniveau og erfaringer, i alt ca. 30
healere fra Healer-ringen deltager.
Jeg ser meget frem til den tid, hvor forskerne vil undersøge energi-healingens effekt som alternativ
til konventionel kræftbehandling, men dette igangværende projekt er afgjort et kæmpeskridt i rigtig
retning. Du kan evt. læse mere om projektet på
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ist_sundhedstjenesteforsk/Forskning/Forskningsne
tvaerk/CCESCAM/Forskning/Forskningsprojekter.

Kurset ”Introduktion til meditation”:
Kurset i Ans starter uge 39 (bemærk før annonceret til uge 37). Der har allerede længe været
forhånds-reservationer til et helt hold, men det er altid muligt at komme på venteliste. De
forhåndstilmeldte vil modtage en mail i august med nærmere information og anmodning om
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endelig tilmelding. Læs meget mere om meditationskurser og Reiki uddannelsen på www.healingmk.dk/kurser.htm. Der starter også et hold i Viborg i uge 40, se http://lof.dk/midtjylland/.

Nyt på hjemmesiden – clairvoyant brevkasse:
Som noget nyt er det nu muligt at indsende spørgsmål til min clairvoyante brevkasse. Jeg svarer ud
fra clairvoyant og/eller spirituelt perspektiv efter hvad min tid og energi tillader. Måske du har et
dilemma, står i en valgsituation, mangler et godt råd, behøver en anden synsvinkel eller at få kastet
lys på dine udviklingsveje? Læs mere om betingelserne på www.healing-mk.dk/brevkasse.htm.
Brevkassen er et gratis initiativ, hvor du selvfølgelig er anonym. Bemærk at jeg tager visse
forbehold.

Nyt på hjemmesiden – om særligt sensitive:
Ca. hver 5. af os har det karaktertræk man kalder ”særligt sensitiv”. Det kan være en enorm lettelse
at få afdækket og forklaret, hvorfor vi (måske) føler os anderledes og sarte, og ikke mindst at få fif
til, hvordan vi bedst tager hånd om vores sensitivitet – som dybest set er en gave. Jeg vil anslå at
f.eks. langt de fleste alternative behandlere og de fleste stress-ramte er særligt sensitive. Læs mere
om det at være særligt sensitiv på www.healing-mk.dk/sensitiv.htm. Måske vil du genkende dit
barn, din ægtefælle eller dig selv i beskrivelsen af dette karaktertræk. Jeg vil gerne medvirke til at
øge bevidstheden omkring sensitivitet, og dermed styrke og støtte selvindsigt, egenomsorg, den
kollektive tolerance m.v.

Klarsynsaften i Viborg:
Mandag den 15. august kl. 19 har jeg i samarbejde med Poul Haaning en klarsynsdemonstration på
Det Gamle Apothek, Nytorv 3 i Viborg. Hvad en klarsynsaften bringer ved man aldrig på forhånd,
men ved hjælp af egen og publikums energi ”plejer” der at blive formidlet clairvoyante beskeder og
evt. afdødekontakter til de fremmødte.
Tilmelding skal ske til http://detgamleapothek.info/. Entreindtægten går ubeskåret til Det Gamle
Apothek, da jeg samarbejder med og ønsker at støtte dette initiativ. (Et tip: der er gratis
meditationsaftener i Det Gamle Apothek på tirsdage i ulige uger med skiftende guider).

Næste aktivitetsdatoer fremgår altid af forsiden på hjemmesiden.

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle .

Marianne Kaufmann
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