
Holy Fire® III Usui Reiki steg 1 – Zoom den 14
augusti och på plats i Hoverberg Jämtland 21
augusti 2021

Nyfiken på Reiki? Reiki Master Ann Gripenlöf kommer till Jämtland. Holy Fire® III Usui
Reiki steg 1 – Zoom och på plats i Hoverberg Jämtland.

Lär dig Reiki. En mjuk och skonsam behandlingsform som är djupt avslappnade. Den motverkar stress,
löser upp blockeringar och balanserar kroppen. Reiki stödjer kroppens egen förmåga att läka och
snabbar på läkningsprocessen. Forskning visar att metoden är effektiv i många sammanhang och den
används inom vården i flera länder. I Sverige har Skatteverket klassat Reiki som friskvård och
rehabilitering.

TID. 14 och 21 augusti 2021

PLATS. Mikaelsro, Kyrkänget Hoverberg

Holy Fire® III Usui Reiki steg 1 – Zoom och fysiskt i Hoverberg, Jämtland. Grundkursen är fördelad på
två lördagar efter varandra. Det första tillfället sker digitalt och innehåller placeringen/initieringen som
ger förmågan att ge Reiki samt de teoretiska delarna av kursen. Det andra tillfället sker fysiskt med
fokus på att ge Reikibehandlingar. Du lär dig ge lugnade, stärkande och helande reikienergi med hjälp
av dina händer. Efter kursen har du förmågan att läka dig själv och andra. Du lär dig en metod för
energiöverföring och får samtidigt en kurs i personlig och andlig utveckling.

Metoden kommer från Japan och är den vanligaste formen av energiöverföring. Det är lätt att förstå
varför. Metoden är kraftfull och samtidigt tillåtande och lätt att lära.

Antalet platser är begränsat till högst 6 deltagare och vi följer rådande restriktioner.

Läs mer på www.dragonflyutveckling.se/kurser/

Kursledare: Ann Gripenlöf är master i Holy Fire®III Usui Reiki.

Anmälan: Till ann.gripenlof@gmail.com eller sms 070-6290344

Kursavgift: 2 800 kr var av 800 kr betalas så snart platsen är bekräftad.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223464966405873&set=a.1017795418700&__cft__%5b0%5d=AZXJS2cTV7SYVT_TJ3snGX9qNmz-XV22DlVhJQNSD0frXYxgNcnkUNtLCubJbGqnqscPvMFO-KxCoBV83Ji3-Pov1wyvgPWPGRKvH_JW-R9W6cDfXgXj1FPQZwS7vhXVlN4s-ot10tOKS21V_QhIDlVZ&__tn__=EH-R
http://www.dragonflyutveckling.se/kurser/?fbclid=IwAR3CiTDBfO54ltMmkhTsliSOx6pgcwVRkXMA-nnf6o_jcmMs1jUtuS2VCY8


Välkommen!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223464966405873&set=a.1017795418700&__cft__%5b0%5d=AZXJS2cTV7SYVT_TJ3snGX9qNmz-XV22DlVhJQNSD0frXYxgNcnkUNtLCubJbGqnqscPvMFO-KxCoBV83Ji3-Pov1wyvgPWPGRKvH_JW-R9W6cDfXgXj1FPQZwS7vhXVlN4s-ot10tOKS21V_QhIDlVZ&__tn__=EH-R

	Holy Fire® III Usui Reiki steg 1 – Zoom den 14 aug

