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Hej allesammen, 
 
Siden sidst… 
…har jeg i den grad haft en fantastisk oplevelse ved i oktober måned at følge Hiroshi Doi’s mester 
kursus i Gendai Reiki healing. Hiroshi Doi er arkitekten bag den Reiki-retning som ikke blot 
beskæftiger sig med healing som helbredende håndværk, men i lige så stor grad med den 
spirituelle udvikling, som medfører et liv i lykke. Udover berigende samvær med healere fra 8 
forskellige nationer gav kurset mig et enormt energiløft. Min indsigt og healings-evne er forbedret, 
og jeg glæder mig rigtig meget til at videreformidle gennem undervisning og behandling . 
 
Reiki healing kurser 
Næste Reiki 1 kursus foregår i weekenden den 14.-15. januar. Reiki 2 er fastsat til den 11.-12. 
februar. Læs om Gendai Reiki healing uddannelsen på www.healing-mk.dk/kurser.htm. Ønsker du 
at vide mere kunne det måske være en god idé at tilmelde dig en healings-aften. 
 
Gratis healingsaftener 
For dig som er nysgerrig, dig som gerne vil heales, dig 
som gerne vil opleve en aften med healingsenergi, eller 
dig som gerne vil mærke eller afprøve dine egne healings-
evner. Aftenerne er improviserede, spændende, og 
hyggelige. Næste datoer er mandag den 7/11, torsdag 
den 8/12, torsdag den 5/1…. Alle er velkomne men 
bemærk, at der kun er 4 pladser hver gang.  
 
Åbne meditationsaftener 
Næste datoer for åbne meditationsaftener med stilhed er 
fastlagt til: mandag den 21/11, mandag den 12/12, 
onsdag den 11/1…. Alle er velkomne, husk tilmelding.  
 

Behandlerdag i Viborg 
Jeg deltager med Reiki healing til næste behandlerdag på 
Det Gamle Apothek i Viborg, lørdag den 5/11 kl. 10-15. 
Her betaler man kun for en indgangsbillet, hvorefter man 
kan skrive sig på lister blandt ca. 6-8 forskellige 
alternative behandlingsformer. Et godt tip: Det vil være 
smart at komme kl. 10, hvis du vil have en tid!  
Se http://detgamleapothek.info/.  
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Kurset ”Introduktion til meditation og mindfulness” 
Næste kursus i Ans starter den 18. januar 2012 kl. 19.30. Kursusdatoer er onsdage i ugerne 3, 5, 7, 
9 og 11. Læs kursusbeskrivelse m.m. på www.healing-mk.dk/kurser.htm. Er du interesseret men 
forhindret disse datoer, så kontakt mig. Som altid er det små hold, så vi har god mulighed for at 
finde alternative datoer. Jeg forventer også nye introduktionskurser hos LOF Midtjylland i Viborg, 
datoer herfor er endnu ikke fastlagt.  Jeg håber også at kunne imødekomme ønsket om et 
fortsætterhold i Viborg til foråret.  
 

Juletilbud 
For resten af året 2011 tilbyder jeg dig 1 kvarters zoneterapi efter hver Reiki healing. Husk i øvrigt 
specialpris i hele 2011 på Reiki healing for kursister (aktuelle meditations- og Reiki healing 
kursister), se www.healing-mk.dk/priser.htm. 

 
Healing og meditation på arbejdspladsen? 
I bl.a. England og Spanien arbejder healere på hospices, hospitaler og i private og offentlige 
virksomheder. Det er kun et spørgsmål om tid, før denne praksis også følges i Danmark. Kender du 
en virksomhedsleder, der ikke er bange for at gå foran med alternative initiativer i 
personaleplejen, så vil jeg være taknemmelig for kontaktoplysninger med henblik på en 
uforpligtende snak. Nogle af mine kursister har anbefalet mig også at tilbyde meditationskurser til 
virksomheder. Både healing og meditation kan bl.a. hjælpe med stressforebyggelse, indre fred, 
perspektivudvidelse og eliminering af fysiske og psykiske ubalancer. En samarbejdsaftale kan 
tilpasses individuelle vilkår og behov. 
 
Al tilmelding og spørgsmål til marianne@healing-mk.dk eller på tlf. 2087 7017. Jeg foretrækker 
tilmeldinger senest 3 dage før. Først til mølle princippet gælder. 
 
 

Med ønsket om et dejligt farverigt efterår til alle  
 

Marianne Kaufmann 
Reiki Healing Midtjylland 
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