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Clairvoyant information læses dels fra din aura og dels 

fra den åndelige dimension. Clairvoyant information skal 

fortolkes og formidles, hvorfor en clairvoyance aldrig vil 

være 100% præcis. Alligevel opleves en clairvoyance of

test som god hjælp til fx: et aktuelt problem, vejledning 

i valgsituationer, bevidstgørelse af karaktertræk, ressour

cer og udviklingsveje eller lignende. Et kærligt skub til at 

komme videre i livet.

En clairvoyance kan med din tilladelse indeholde af

dødekontakt. En afdødekontakt er kun succesfuld, hvis 

den giver dig bevis på den afdødes identitet. Formålet 

med en afdødekontakt er at give dig trøst og tillid til, 

at sjælen lever videre, selv om kroppen forgår. Det er 

afdøde, der bestemmer, om der skal skabes kontakt.

Jeg anvender også clairvoyante/psykiske evner ved hus

rensninger og afholder workshops i clairvoyance. Se 

hjemmesiden for vigtig information om, hvordan jeg 

 arbejder clairvoyant, inden du bestiller tid.

Clairvoyance

Se kalender og priser på

Gendai Reiki Mester, 
Holistisk Psykoterapeut og Clairvoyant Rådgiver

Preislers Plads 7, st., 8800 Viborg

Tlf: 2087 7017
marianne@healingmk.dk

www.healingmk.dk

Reiki Healing Midtjylland
v/ Marianne Kaufmann

 En vej til et lykkeligere liv

Jeg har undervist i meditation, selvudvikling og perspek

tivudvidelse ved enkeltstående arrangementer og i kur

susforløb på aftenskoler siden 2008. Derudover tilbyder 

jeg netværksgrupper for særligt sensitive og Gendai Rei

ki Mestre. Kontakt mig eller se www.healingmk.dk for 

mere information.

Meditation/Selvudvikling

Holistisk klinik og healer-skole siden 2007
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Gendai Reiki Healing integrerer både energihealing 
og spirituel healing (vestlig og østlig praksis). Reiki  
metoden er let at praktisere, alle kan lære det. Lærepro
cessen støttes grundigt ved hjælp af indvielser, detalje
rede danske manualer, repetitionsmuligheder, netværks 
og supervisionstilbud. Du kan umiddelbart opnå gode 
resultater selv efter det første kursus. Med træning vil 
du tillige opnå bevidsthedsudvidelse og erfare den dybe 
visdom, der ligger bag.

Gendai Reiki metoden er både et håndværk og et selv
udviklingsværktøj. Med Gendai Reiki Healing metoden 
vil du kunne skabe lykke for dig selv, bidrage til andres 
velfærd og komme i harmoni med al eksistens. Når du 
har lært Gendai Reiki Healing metoden vil du altid have 
evnen til at heale dig selv og andre. Desuden er tiden 
moden til, at vi får en bevidst healer i enhver familie.

Reiki er et japansk navn for universel energi i højeste 
dimension. Denne energi består af vibration og rent lys 
og har egenskaberne: kærlighed, harmoni og healing.
En Reiki healer kanaliserer denne energi bl.a. ved 
hånds pålæggelse. Reiki kan virke på alle planer;  fysisk, 
følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt, energetisk  og 
relationelt. Reiki er effektivt uanset din religiøse over
bevisning, eller hvorvidt du overhovedet tror på, at det 
virker.

Du kan have gavn og glæde af Reiki healing i mange 
situationer, fx hvis ...

• Du har smerter eller andre fysiske symptomer. 
Smerter bliver så godt som altid lindret ved Reiki 
behandlinger.

• Du føler dig stressramt, energiforladt, depri meret,   
angst eller på anden måde i psykisk u balance.

• Du ønsker at understøtte en medicinsk/terapeutisk/
psykologisk behandling. Når du anvender Reiki 
 sammen med andre metoder øges effekten af disse.

• Du har brug for: ekstra energitilførsel i fx en 
 rehabiliteringsfase, at frigive blokeret energi,   
at forbedre jordforbindelsen, indre ro eller lign.

• Du ønsker at fremme en personlig eller spirituel 
vækst og sprede dit indre lys. 

• Du har behov for at forkæle dig selv.... eller bare er 
nysgerrig i denne retning. Måske med henblik på 
selv at uddanne dig i alternativ retning.

Holistisk Psykoterapi
Din nuværende tilstand afspejler, hvordan du har levet 
indtil nu. Reiki kan opløse din disharmoniske tilstand, 
men hvis du ikke ændrer din levevis, vil du træffe de 
samme valg som tidligere og tiltrække den disharmo
niske tilstand igen. En sådan udfordring kan du vælge 
at opfatte som en invitation til et udviklingsforløb. Med 
holistisk psykoterapi kan du fremme denne proces i kor
tere eller længere forløb. Holistisk psykoterapi er også 
særdeles velegnet når…

• Du oplever, at andre behandlingsformer er utilstræk
kelige, bivirkningsfyldte eller ikke føles rigtige for dig.

Holisme (fra græsk: ho-
los, hel), er en filosofisk 
eller videnskabsteoretisk 
retning, der lægger vægt 
på at betragte fænomener 
som helheder snarere 
end som sammensatte 
enkeltdele. Holisme siger 
bl.a. at helheden er mere 
end summen af delene. 
Kilde: da.wikipedia.org 
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• Du oplever menings
løshed, angst, de
pression, traumer, 
spirituel krise eller 
”livets mørke nat”.

• Du vil have indsigter 
i bevidste og ubevid
ste årsager til dine 
problematikker, og tage 
medansvar for din egen 
behandling.

• Du vil slippe det, der 
hæmmer dig, forløse gamle 
såringer, bryde uhensigts
mæssige mønstre, forbedre 
din kærligheds evne og 
 fremme evnen til at  
relatere til andre.

• Du har brug for ro, tid, 
tillid, accept, tryghed, 
nærvær og fokus på dine 
problematikker i et heal
ende rum med din psyko
terapeut.

• Du ønsker at indtage mere af din krop og dit liv, 
og stå i dit eget lys med selvtillid og selvværd, og 
manifestere det liv du ønsker dig, hvor du udfolder 
dine fulde potentialer.
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