Nyhedsbrev
November 2016

Hej alle sammen – så er der vigtigt nyt fra Reiki Healing Midtjylland:
Skal vi følge naturen i os er det oplagt i højere grad at bruge den mørke og kolde tid til at vende
opmærksomheden og energien indad. I større og mindre kredsløb er der brug for at samle kræfter
og energi til at springe ud i fornyelser, når betingelserne og timingen er tilpasset.

Flytning til Viborg
Hos mig betyder dette, at jeg fra 1. januar 2017 flytter min klinik og healerskole til ny adresse.
Efter 9 år i mit private hjem vil Reiki Healing Midtjylland fremover findes på adressen Preislers
Plads 7, st., 8800 Viborg (kendt som lægehuset).
Det er mit store håb, at mine klienter og kursister vil følge med og finde sig godt tilrette i de nye,
lysere lokaler, og at synligheden vil tiltrække flere.
I samme anledning er det med stor glæde, at jeg inviterer dig til en uformel
RECEPTION
onsdag den 11. januar 2017 kl. 16 – 18.
(Du finder også begivenheden på Facebook via: https://www.facebook.com/Reiki-HealingMidtjylland-152383931476882/?fref=ts ). Tilmelding er ikke nødvendig, bare kig ind – eller kom og
vær med fra start til slut, og hjælp mig med at give stedet en god energi, som mange kan få glæde
af.

Nye tiltag
Udover de vanlige kurser i meditation og healing tilbyder jeg til forårssæsonen i samarbejde med
LOF Midtjylland en Selvudviklingsgruppe, der mødes 5 torsdag formiddage:
”Føler du dig anderledes eller ensom? Drænes du i sociale sammenkomster? Træt af smalltalk? Er du tro
mod dig selv? Går du alene med for mange ting?
Hvorfor fortsætte med det? - når du nu i en tryg, rummende og respektfuld, overskuelig gruppe af
hjertevarme mennesker (max 6 personer), kan sætte ord på det, der bor i dig og spejle det, som bor i
andre. Oplev og prioriter dig selv, udvikl dit mod i sociale sammenhænge og mærk glæden ved at være
nærværende for andre uden at give slip på dig selv. Tillad dig selv at blive set og hørt som den unikke
personlighed du nu er og erfar, at vi dybest set er ét.
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Møderne vil forme sig efter, hvad der er energi på i nuet og vil give dig mening, samhørighed, større
bevidsthed om dig selv, kendskab til psykoterapeutiske og kommunikative værktøjer, meditative øvelser,
spirituelle perspektiver og energiforståelse – alt sammen til glæde og gavn for din videre livsoplevelse og
dine omgivelser. Din gevinst afspejler sig efter din indsats. ”

Lyder dette tiltrækkende for dig? - så find Selvudviklingsgruppen i LOF Midtjyllands
forårsprogram eller på hjemmesiden. Vi starter i uge 6. Det er i øvrigt også her du finder kurset
”Introduktion til meditation og mindfulness”, som også starter i uge 6, både aften og formiddag.
Alle kurser finder sted hos Reiki Healing Midtjylland på Preislers Plads 7 st.
Derudover har jeg allerede sidst i november en en-dags-workshop i clairvoyance for dig, som
gerne vil udforske dine psykiske evner. Kurset er fuldtegnet, men det er muligt at blive skrevet på
venteliste til næste gang.

Prisændringer
Fra 1. marts 2017 stiger prisen på integrerede behandlinger (holistisk psykoterapi + healing) i
klinikken til kr. 750,- (ca. 1½ time). Og som noget nyt er det allerede nu muligt at bestille tid til
Reiki Healing alene (ca. 45 min.) til kr. 500,-. Dette for at kunne understøtte dig, som fx allerede
går i et terapeutisk eller medicinsk forløb (fx psykolog/psykoterapi, kemokur, antidepressiv
behandling m.v.), dig som søger spirituel vækst, arbejder med livsstilsændringer, søger kontakten
til din indre ro eller blot finder wellness i en Reiki healing).
Det glæder mig, at jeg på 10. år kan fastholde priserne på Reiki Healing uddannelsen uændret på
grund af øget søgning hertil. Med Reiki metodens visdom integreret i dit liv er du en endnu
tydeligere ambassadør for kærlighed, fred og harmoni. Fred er en egenskab i dig. Du finder den
ikke udenfor.
Du er altid velkommen til uforpligtende at henvende dig til marianne@healing-mk.dk eller på 
2087 7017, og du er altid velkommen til at videresende mit nyhedsbrev, til hvem du tænker, det
kunne interessere eller gavne.
Reiki healing Midtjylland og jeg ønsker dig en inderlig,
smuk vintertid.

Marianne Kaufmann
Reiki Healing Midtjylland
http://healing-mk.dk/

Herunder finder du kalender for det næste halvår, den er tillige vedhæftet mailen, så du lettere
kan skrive den ud til opslagstavlen…
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Reiki Healing Midtjylland

v/Marianne Kaufmann

KALENDER 2016/2017
REIKI UDDANNELSE:




Reiki 1 healing - 10.+11. december (Ans)
Reiki 1 healing - 21.+22. januar
Reiki 3 healing - 28.+29. januar
Reiki 2 healing - 11.+12. februar
Reiki 1 healing - 4.+5. marts
Reiki 3 healing - 18.+19. marts
Reiki 2 healing - 1.+2. april
Reiki 1 healing - 20.+21. maj
Reiki 3 healing - 10.+11. juni



…









HEALINGSAFTENER:










Onsdag den 16. november (Ans)
Mandag den 5. december (Ans)
Onsdag den 18. januar
Mandag den 27. februar
Torsdag den 16. marts
Onsdag den 19. april
Mandag den 15. maj
Tirsdag den 13. juni
…

FOREDRAG: Martinus Kosmologien


Torsdag den 23. februar: Solveig Langkilde, "Hvor tæt på den åndelige verden er
jeg?"

ÅBNE MEDITATIONSAFTENER:
 Torsdag den 15. december kl. 19 (Ans)
 Onsdag den 25. januar kl. 19
(Derudover henviser jeg til healingsaftener, som også indeholder fællesmeditation, samt til
meditationskurser hos LOF Midtjylland.)

ANDRE KURSER:



Introduktion til meditation og mindfulness (start uge 6)
Selvudviklingsgruppe (start uge 6)

Forbehold for ændringer/tilføjelser. Du kan altid se en opdateret kalender på healing-mk.dk.
Sted: Reiki Healing Midtjylland, Preislers Plads 7, st., 8800 Viborg, hvor ikke andet er
angivet.
Venlig hilsen

Marianne Kaufmann
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