
 
 

Amager d. 14.10.2012 
 

Gendai Reiki terapiforløb 
 

Kære Gendai Reiki-praktiserernde, 
 
Flere gange er denne idé dukket op, når jeg har arbejdet med reiki, terapi og grupper 
og nu vover jeg pelsen og søsætter ideen for første gang i denne form. 
 
Du inviteres hermed til at deltage i et terapiforløb i gruppe baseret på reiki. Dvs. at du 
får en unik mulighed for at arbejde med dine livstemaer i en tryg lille fast gruppe med 
fokus på at bruge din reiki i din selvudvikling. 
 
Ideen kommer fordi selve weekend-reiki-kurset er kort med intense og dybe 
processer. Shares er kendetegnet ved at et mix af mennesker dukker op. Her i dette 
terapiforløb får vi chancen for at arbejde sammen som gruppe i et længere forløb med 
udgangspunkt i den enkeltes proces og virkelig integere reiki-teknikkerne i vores liv. 
 
Målet med forløbet er, at Gendai Reiki bliver en fast integreret måde, at møde dig 
selv, dine mønstre, dine vanskeligheder, dine sorger og glæder med reikis ubetingede 
kærlighed og harmoni i din hverdag. At du får det løft i din livstilstand der skal til for 
at du kan opleve fred, harmoni og glæde og udvikle din bevidsthed og skabe dit liv 
efter din egen vibration. 
 
Reiki er en måde at leve på – og med træning af ens opmærksomhed, bliver reiki en 
en enkel og blid teknik til konstant at bringe dig i svingning med reikis frekvens af 
ubetinget kærlighed og harmoni. 
 
Det er målrettet dig, der allerede er indviet med reiki – og som har lyst til at bruge 
reiki endnu mere i din hverdag – uanset hvor meget du har brugt det indtil nu. Det er 
et terapeutisk forløb, hvor du konkret og aktivt anvender reiki på samlingerne til dine 
livstemaer. 
 
Der indgår også fælleshealing, meditation og kropsarbejde på samlingerne alt efter 
behov. 
 
Siden mit møde med Doi har jeg hver dag bestræbt mig på at lære og bruge reiki 
endnu mere. Det har medført enorme forandringer i mit liv de sidste to år. Jeg 
oplever, at reiki kærligt virkelig insisterer stærkt på at få min essens frem og leve det 
bedste liv og udfolde mit fulde potentiale – et liv som er langt større og rigere end jeg 
kan forestille mig. 
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Praktiske oplysninger: 
 
Datoer:  
 
Tid: Onsdage 

Ved to deltagere fra kl. 17-19=2 timer 
Ved tre deltagere fra kl. 17-20=3 timer 
Ved fire deltagere fra kl. 17-21=4 timer 

 
Sted: Hallandsgade 6, st., 2300 Købehavn S 
 
Pris: 430 kr. pr. person pr. gang uanset antallet af deltagere 
 
Forløbet er et samlet forløb, dvs. tilmelder man sig, comitter man sig både til sin 
proces, til gruppen og til den fulde kursuspris for de 6 mødegange. For 6 mødegange 
ialt kr. 2.580 over 6 måneder. 
 
Betaling sker i månedsvise rater, som indbetales mandagen før samlingsdagen til min 
konto, som oplyses ved tilmelding. VIGTIGT: Anfør ’Reikiforløb’ i tekstfeltet, jeg får 
automatisk dit navn med betalingen. Kursusafgiften dækker undervisningstid og min 
forbedelsestid. 
 
Tilmelding: 
 
Sker ved at tilmelde dig personligt, pr. telefon, sms eller mail – så er din plads på 
kurset reserveret og din tilmelding er bindende fra tilmeldingstidspunktet. 
Fremsendelse af underskrevet tilmeldingsblanket samt indbetaling 1. rate skal ske 
umiddelbart efter tilmelding.. 
 
Når du tilmelder dig – enten personligt, pr. telefon, sms eller mail, accepterer du 
samtidig de beskrevne vilkår og betingelser for kurset i nærværende 
kursusbeskrivelse. På kurset er alle deltagere og underviser omfattet af gensidig 
tavshedspligt. 
 
Afbudsregler: 
 
Når du har tilmeldt dig personligt, pr. telefon, sms eller mail, er din plads på kurset 
reserveret, og du binder dig samtidig til at betale den fulde kursusafgift idet du har 
optaget en plads på kurset og rammerne sættes efter antallet af deltagere.  
 
Afbrydes kurset før start eller under forløbet skal den resterende kursusafgift 
erlægges idet du har optaget en plads på kurset – disse indbetales på ovennævnte 
konto senest 2 hverdage efter du skriftligt har meddelt, at du ønsker at ophøre med 
kurset. 
 
Er du forhindret i en eller flere mødegange erlægges kursusafgiften – den månedlige 
rate stadig. Du omfattes af fælleshealingen hvis du er forhindret i at møde frem. 
 
Skulle underviser være forhindret grundet sygdom gives der selvfølgelig en 
erstatningsundervisningsgang. 
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Mine forventninger og mål med dette forløb: 
 
Intens selvudvikling – gennem arbejdet med reiki og terapi og gruppe-processer, som 
bringer dig i harmoni og balance og støtter dig at komme igennem med din sjæls 
mission i dette liv. 
At du oplever at have et konkret, enkelt og meget effektivt selv-hjælpsredskab lige 
ved hånden. 
At du gennem arbejdet med reiki støttes i at tage fuldt ansvar for dit eget liv og lade 
din sjæl komme igennem med sin intention. 
Træning i at lade sig vejlede fra sjælsplanet og styrke forbindelsen til egen sjæl og 
derigennem kunne leve dit liv derfra – i stedet for dine ”sår og mønstre”. 
Træning i at styrke jordforbindelsen. 
 
Formen: 
 
Formen er oplevelsesorienteret, du vil blive bevidst om mønstre – både kropsligt, 
tankemæssigt, følelsesmæssigt og energetisk. Du vil blive støttet i at opdage og 
opbygge nye muligheder og spor. 
 
Jeg lægger vægt på at løfte ressourcer og muligheder frem – og bruge krop og energi 
som container for de svære følelser. Du vil dermed erfare, at tilstande/følelser, som 
kan være svære for dig at håndtere, de finder et trygt rum at være i – din egen krop 
støttet af healingen og guidning til at holde nærværet med præcis det, der er. 
 
Jeg vil invitere til forundring, forandring, nysgerrighed, til oplevelse og læring – alt 
sammen baseret på respekt, accept og anerkendelse af dine strategier og 
handleformåen. 
 
Jeg ønsker gennem min undervisning at vise dig, hvordan du kan møde dig selv – og 
være med dig og det som er – præcis som det er. Det giver muligheden for ægte 
transformation – og erstatter ikke bare gamle mønstre med nye mønstre. 
 
Mit mål er, at du kan tage energiarbejdet, den konkrete kropsundervisning, 
opmærksomheds- og nærværstræning med direkte ud i dit liv – og selv forsætte din 
proces der. 
 
Der er specifikt fokus på selvudvikling og dermed terapeutiske processer, hvor jeg gør 
brug af min træning som krops- og psykoterapeut, chok-traumeterapeut samt healer. 
 
Der er således åbnet op at give plads til dybe personlige processer i et kvalificeret og 
trygt terapeutisk rum – så både læring af metoden og integration følges ad i endnu 
højere grad end hvad tiden levner mulighed for på weekendkurserne. 
 
 
Medbring på samlingerne: 
Spis evt. et let måltid før vi mødes samt hav mad/frugt til efter samlingen. Hav en 
drikkedunk med samt varme sokker. 
 
Jeg glæder mig til et fantastisk forløb baseret på reiki’s ubetingede kærlighed, 
harmoni og healing. 
 
 
Kærligst fra Kristina Mie 
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Tilmeldingsblanket: 
 
Kursusafholder: 
Kristina Mie Andersen 
Holistisk Terapi 
Tlf. 22 21 56 40 
www.holistiskterapi.dk
kristina@holistiskterapi.dk
 
 
Kursist: 
Navn: 
Adresse: 
E-mail: 
Mobilnummer: 
CPR. NR.: 
 
Jeg tilmelder mig hermed Gendai Reiki terapiforløb med start _________________ 
20__ og bekræfter med min underskrift at have læst og accepteret ovenstående 
kursusbeskrivelse og vilkår: 
 
Dato og navn:_______________________________________________________ 
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