Hvad er Reiki Healing.
Reiki er en del af altomfattende og
sammenhørende energisystem, som vores eget
indre energisystem også er en del af.
Reiki healing er en over 3.000 år gammel
behandlings form, og er meget simpel og kraftfuld som
helbredelsesteknik, let at give og let at modtage og kan modtages af
ALLE.
Reiki har ikke nogen speciel trosretning eller religion.
Har du brug for et helbredsløft eller en afstresning ?
Reiki gives normalt gennem / med hænderne. En fuld
behandling varer 30-90 minutter afhængig af person og
problemstilling. Du kan modtage behandling uanset, om
du fejler noget eller bare trænger til en energiopladning,
afspænding eller afstresning.
Når du møder op til en behandling er det vigtigt at du gør det med åbent
sind og åbner op for de forandringer der sker i kroppen under
behandlingen, derigennem kan Reiki bedre strømme.
Det er ikke kompliceret. Healingen foregår på en briks, fuldt påklædt
(dog uden sko). Da healingen godt kan frembringe kulde/varme har du
et tæppe over dig.
Vær opmærksom på, at det kan kræve flere behandlinger for at opnå
den tilsigtede/ønskede effekt - tage kortere eller længere tid før Reiki
VIRKER, fordi Reiki er holistisk og går til årsagerne.
BEMÆRK: Reiki behandling er ikke en erstatning for lægehjælp, men
bruges til at styrke dig selv og dit helbred - gerne som supplement til
anden behandling. Hvis du mener at have alvorlige fysiske
helbredsproblemer, skal du ALTID opsøge din læge før en Reiki
behandling iværksættes.
Forløbet starter og afslutter med en fortrolig samtale om det
kommende/videre forløb.

Her er nogle eksempler på, hvad Reiki kan hjælpe
med:
- Fibromyalgi.
- Stress.
- Migræne.
- Spændings hovedpine.
- Iskias.
- Immunsygdomme & allergier.
- Luftvejslidelser og astma.
- Svagt immunforsvar.
- Kropslig afgiftning & udrensning.
- Fordøjelses- og maveproblemer.
- Overvægt.
- Hudproblemer & eksem.
- Psykologiske problemstillinger, herunder:
- Traumatiske oplevelser (PTSD)
- Angst (panik, eksamen o.s.v.)
- Sorgbearbejdelse.
- Depression.
- Fobier.

Reiki kan også bruges til:
- Kronisk træthedssyndrom.
- Forkølelser, influenza og infektioner.
- Smerter.
- Piskesmæld.
- Menstruationssmerter og problemer.
- Søvnløshed.
- Bihulebetændelse.
- Hormonelle forstyrrelser.
- Barnløshed & graviditetsproblemer.
- Forbrændinger.
- Misbrug (røg, stoffer & alkohol etc.)
- Husrensning.

Kontakt
Reiki Mester
Henrik Nielsen
Mørkhusvej 8
Vemmetofte
4640 Faxe

Har du brug for et helbredsløft eller en afstresning.

Tlf: 31 72 06 99
healingreiki.dk
reiki@healingreiki.dk
Tider:
Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag
19.00

Priser:
1½ time Reiki 400,Børn under 16 år:
30 – 45 min Reiki 150,Klippekort:
5 klip 1500,- (spar 400,-)

REIKIMESTER

Fjernhealing:
20 - 30 min 200,-

HENRIK NIELSEN
Mørkhusvej 8 Vemmetofte * 4640 Faxe * Tlf: 31 72 06 99
healingreiki.dk * reiki@healingreiki.dk

