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En kurs för alla, ingen förkunskap behövs. En helg i harmoni, ljus och kärlek. 

Minst 4 deltagare max 6 deltagare. Jag erbjuder även healing coaching för den 

enskilde individen, anpassad till var Du står just nu. Kursen/coachingen är i 

Måbra källans lokaler mitt i stan, Kungsgatan 42, Umeå. Där har jag även mina 

behandlingar. 

Innehåll: 

- kort om min väg och mitt sätt att arbeta med healing och dess energier 

- genomgång av kursmaterial 

- Reiki, historia och användning 

- livets blomma 

- att jorda sig  

- att skydda sig och be om stöd av änglar eller andra ljusväsen 

- meditation 

- symboler 

- handpositioner 

- healing med änglar 

- vatten 

- kort inblick chakren (fördjupning kurs 2) 

- kort inblick heala naturen och bli ett med den (fördjupning kurs 2) 

- kort inblick i distans healing (fördjupningl kurs 2) 

- kort inblick i pendelns värd (fördjupning kurs 2) 

Vi börjar fredag kl 16:00. Efter genomgång/presentation av kursen kör jag en 

20 min. healing på var och en av er. Under tiden ni väntar får ni en symbol att 

öva på. Lördag börjar vi 9:00, lunch 1 - 1½ timme då ni kan gå och ta i er någon 

fast föda. På måbra Källan finns tillgång till kök med full utrustning, medtagen 

lunch kan även ätas där. Jag bjuder på ört teer och frukt. På söndagen jobbar vi 

vidare from kl 9:00, lunch 1 tim., vi avslutar kursen kl 15:00 med intyg, Reiki I 

och energetisk healing. 

Vi träffas igen för en uppföljning ca 2 månader efteråt. Ni får då även tillfälle att 

boka nästa steg i healing, där ni avslutar med intyg i energetisk healing 2 och 

Reiki II. Det finns tillgång till övernattningsrum på Måbra källan, 250,- kr 

/natt/person. 
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