
JULE- og NYTÅRS hilsen 
2021 

…bød her på nedlukninger, hjælpepakker, en 2,5 årig projektansættelse i Kvisten, 

familiære – og personlige udfordringer, huskøb, renoveringer, flytning, og mange 

fantastiske møder med mennesker, natur og ånd, historien og tanker om fremtiden. 

Solen skinner ind i mit ansigt, mens jeg skriver dette, og sender en vished ind gennem min hud om, at det 

barslende nye år folder mere bredspektret lykke ud for os alle, hvis det er disse valg, vi fokuserer på. Om få 

døgn går det mod lysere tider, det spirer både indeni og udenfor. Naturen er naturlig alle steder, i dette 

nu… og dette nu... og dette… lyt selv… 

 

GAVEKORT 

Mangler du en (jule)gave til en af dine kære eller dig selv, så kan du selv 

kreere et smukt gavekort og dertil købe et link til lydfilerne ”Hjerte Bær Mig 

– 6 meditationer med puls og pauser”, kr. 129,- her:  

https://mollermusik.dk/webshop.html#!/products/marianne-kaufmann---

hjerte-b%C3%A6r-mig-%E2%80%93-digital 

…Eller købe et gavekort til fx en healing eller integreret psykoterapeutisk 

session. Du kan selv bestemme beløbet på dit gavekort, betale og registrere 

modtageren hos mig. Modtageren booker så selv tiden, der passer 

ham/hende. Jeg har også fysiske gavekort, du kan afhente i Øby. På denne 

måde er din gave en investering i en vækstende, forløsende personlig 

udvikling – det er ”bæredygtigt” på et dybere, indre plan. 

 

REIKI HEALING KURSER 

Der er en konstant bevægelse hen mod højere bevidsthed i vores samfund. Gendai Reiki kurser er 

fantastiske katalysatorer for denne nødvendige vækst. Du lærer healing som et sikkert håndværk samtidig 

med, at metoden flytter dig og forfiner din energi, så du tiltrækker mere af det positive, der gavner dig. På 

kurserne er du blandt 4-6 deltagere i en fredfyldt, rummende og vækstende atmosfære, med plads til 

spørgsmål og undren. Kursuskalenderen er opdateret på hjemmesiden, og på Facebooksidens 

begivenheder (Reiki Healing Midtjylland). Priser er uændrede siden 2012 (fx kr. 2000,- for Reiki 1 Healing). 

Læs mere her: https://www.healing-mk.dk/.  

 

HEALINGSAFTENER 

…er energifyldte sammenkomster, hvor ”mine” Reiki healere træner i fællesskabet. Vi mødes 1-2 gange om 

måneden i Øby, starter altid med en fællesmeditation og tilbyder klienter 1-2 sessioner til et symbolsk 

beløb. Flere healere kommer langvejsfra og har efterspurgt alternativer. Sig til, hvis du vil lægge hus til min. 

10-12 personer, så kommer jeg gerne ud, hvis nogle flere healere nær dig tilslutter sig. Dette ville være en 

god måde at sprede lyset og vibrationsniveauet i dit nærområde. (Prisen kan være let forhøjet afhængig 

bl.a. af afstand). Årets første healingsaften er onsdag den 12. januar. 

 

REPETITIONER 

Da der er et begrænset antal pladser på Reiki kurserne i Øby, tilbyder jeg nu enkeltdage med repetitioner. 

Du som healer sender evt. spørgsmål og ønsker forinden, så strukturerer jeg dagen. (Enkeltdags-

https://mollermusik.dk/webshop.html#!/products/marianne-kaufmann---hjerte-b%C3%A6r-mig-%E2%80%93-digital
https://mollermusik.dk/webshop.html#!/products/marianne-kaufmann---hjerte-b%C3%A6r-mig-%E2%80%93-digital
https://www.healing-mk.dk/


repetitioner tæller ikke med i Reiki 4 forudsætninger, men højner naturligvis alligevel dit niveau). Første 

gang er lørdag den 12. februar kl. 9.30 – 16.30, i øvrigt dagen efter en healingsaften. Pris kr. 350,-. 

Kalenderen for første kvartal 2022 er opdateret på https://healing-mk.dk – men smugkig her: 

• Reiki 1 healing - 4 mandage aftener fra 17. jan. 2022 

• Reiki 1 healing - 22.+23. jan. 

• Reiki 1 repetition 1 dag – 12. februar 

• Reiki 2 healing - 17.+18. feb. 

• Reiki 1 healing - 26.+27. feb. 

• Reiki 3 healing - 19.+20. mar. 

• Reiki 1 healing - 31.+1. mar./apr. 

• Reiki 2 healing - 23.+24. apr. 

• Reiki 1 healing - 14.+15. maj 

Ring og forhør om andre datoer. Forbehold for ændringer og tilføjelser efter behov. 

 

CORONA 

Jeg følger de restriktioner, der til enhver tid måtte være for frisører og andre liberale erhverv. Selv er jeg 

vaccineret, men respekterer andres valg. 

 

 

Med TAK for mange dybe møder og nærværende 

øjeblikke, ønsker jeg dig og dine en rigtig glædelig 

juletid og et højvibrerende, lykkeligt nytår 2022.  

 

Jeg glæder mig allerede, til vi ses i det nye friske år.  

 

Med kærlig hilsen 

Marianne Kaufmann 
Reiki Healing Midtjylland 

 

Mobil: 20877017 

Mail: marianne@healing-mk.dk 

www.healing-mk.dk 

 

 

 

 

OM:...Marianne Kaufmann er 4. led i kæden af Reiki Mestre efter Mikao Usui sensei. Hun er 

undervist/initieret af Hiroshi Doi sensei, som har grundlagt Gendai Reiki; den oprindelige Reiki metode 

tilpasset de mennesker vi er i dag med såvel østlige som vestlige Reiki metoder til healing og vækst. 

Derudover er Marianne holistisk psykoterapeut og ejer af Reiki Healing Midtjylland (siden 2007), som hører 

til i Øby ved foden af Ø Bakker. 
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