
“ALLE KAN LÆRE AT HEALE”
Healingskunsten blev for ca. 100 år siden genfun-

det af japaneren Mikao Usui i nogle flere-tusind-år 

gamle budhist-iske skrifter.

Gennem de seneste 50 år har Reiki bredt sig som 

ringe i vandet i den vestlige verden. Reiki er en af 

de mest enkle healingsteknikker.

Reiki betyder ”universel livs-energi” og alle, der 

lærer healingskunsten, kan kanalisere denne livsen-

ergi til mennesker, dyr og meget andet. Derved 

aktiveres kroppens eget fantastiske healingssystem 

og der skabes energimæssig balance, så lindring 

og helbredelse kan finde sted.

Ethvert symptom – fysisk eller psykisk – er et bud-

skab fra kroppen/sjælen om, at et eller andet skal 

korrigeres.

De fleste symptomer opstår som følge af en eller 

anden forkert adfærd i henhold til loven om årsag/

virkning.

Eller på grund af en ”stress-faktor” – måske 

fordi vi ikke udlever vores sande behov eller er 

følelsesmæssigt påvirket af hændelser i vores liv.

REIKIBEHANDLING

Min behandlingsform er 
typisk 3 behandlinger inden 
for 1 uge. Disse 3 behan-
dlinger er ofte tilstrækkelig 
til at lindre eller helt fjerne 
et symptom.
Som nævnt har symptomer 
forskellige årsager – akutte 
kræver få behandlinger og 
kroniske ofte flere behan-
dlinger.
Skyldes årsagen psykolo-
giske faktorer, får enten jeg 
eller den behandlede ofte 
intuitive beskeder om hvilke 
skridt, der skal tages for at 
ændre en adfærd.
Som behandler er jeg ikke 
”mirakelmager”, men blot 
et redskab. Det er langt hen 
ad vejen klientens ønske, 
tro og vilje, som er bestem-
mende for udfaldet. Ved 
mere alvorlige symptomer 
opfordrer jeg altid klienten 
til at rådføre sig med sin 
læge og forholde sig til 
dennes anvisninger. Jeg har 
kun erfaring for, at den tra-
ditionelle lægevidenskab og 
Reiki-healing understøtter 

hinanden på bedste måde.
Langt de fleste, som har 
prøvet Reiki, vender tilbage 
og får enkeltbehandlinger 
– eller vælger at deltage 
på et kursus for selv at lære 
healingskunsten.

KURSUS – REIKI 1

Et kursus for alle, der ønsker 
at lære at heale sig selv og 
andre og som vil arbejde 
med bevidst personlig 
udvikling.
Kurset finder sted over en 
weekend med 4 moduler á 
3 timer. Under kurset får du 
åbnet op for adgangen til 
den universelle livsenergi 
og du vil herefter for altid 
kunne anvende Reiki-heal-
ing på dig selv og andre.
Man lærer de officielle 
håndstillinger og får mange 
andre informationer – bl. a. 
introduktion til chakralære, 
visualisering og meditation.

Prisen for dette kursus
er kr. 2.000,-

KURSUS – REIKI 2

Et kursus for personer, der 
har taget Reiki 1, og som 
ønsker at praktisere eller 
bare ønsker endnu mere og 
en forstærket energi.
Kurset kan tidligst tages 3 
måneder efter Reiki 1.
Gennem et weekendforløb 
lærer man at anvende 3 
symboler – et kraftsymbol, 
et mentalhealingssymbol 
og et fjernhealingssymbol. 
Endvidere læres teknikker 
med henblik på at manifes-
tere ønsker.

Prisen for dette kursus
er kr. 4.500,-

På www.steenkeller.dk finder 
du yderligere oplysninger.

REIKIHEALING

Min baggrund er et spændende
og udfordrende liv. Erhvervsmæssigt 
med arbejdsopgaver med kunde-
rådgivning, projektarbejde, salg
og markedsføring i bank- og 
sportsverdenen.

Interessemæssigt med egen og
andre menneskers personlige 
selvudvikling med respekt for det 
enkelte menneskes personlighed og 
behov. Er grundlæggende overbe-
vist om menneskets ubegrænsede 
potentiale og muligheder ved 
bevidsthed om tankens kraft.

Det er mit ønske – med kærlighed, 
livsglæde, humor og indsigter – 
at  støtte, hjælpe og motivere et  
menneske til at finde den lykkelige 
tilstand. En tilstand hvor man er 
bevidst om, at man er skaber af ens 
eget liv – at man er i kontakt med 
sig selv og nuet – at man arbejder 
bevidst på balance i alle livets 
forhold.
              
Jeg har også en terapeutisk bag-
grund som alternativ behandler og 
kan tilbyde behandling med healing 
og samtale samt uddannelse af
healere, hvori indgår visualiserings- 
og meditationsteknikker.
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