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Der er ikke planlagt faste datoer, idet kursisterne henvender sig 

efterhånden som de er klar til det. 

 

Der er max. 4 kursister på hverv hold, så optimalt udbytte 

opnås. 

Enkelt persons undervisning er mulig for et tillæg på 900 kr. 

pr. modul. Her kan du ”frit” endvidere vælge hvilke dage som 

passer dig – også hverdage! 

 

Specielt for Reiki 4: 

Kursister som selv ønsker at undervise skal deltage i 

forberedelse og undervisning af reiki l hold som læreproces. 

 

Undervisningen starter på alle kurserne kl. 10.00 og slutter  

Ca. kl. 16.00. 

 

Priser incl. Materiale: 

Reiki 1: 3.800 kr. 

Reiki 2: 3.800 kr. 

Reiki 3: 10.500 kr. for 4 dage 

Reiki 4: 15.300 kr. 

 

Depositum 1.800 kr. betales ved tilmelding og restbeløbet 

senest 14 dage før kursusafholdelsen til Danske Bank, reg.nr. 

4317, konto nummer: 3429 554 993 

 

Gentagelse af et kursus: Kun halv pris. 
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Reiki-healing. 

 
Kunsten at heale krop, sind og ånd. Reiki betyder: Universel 

livsenergi. 

 
Reiki er helende energi i dybeste forstand. Når reiki udøveren 

kanaliserer denne livsenergi gennem sine hænder til 

modtageren, aktiverer den kroppens naturlige evne til at 

helbrede sig selv. Energien går til de dybeste planer af 

personens væsen, hvor sygdommene har deres oprindelse. Den 

virker hvor modtageren har mest brug for den, frigør 

energiblokeringer, renser kroppen for affaldsstoffer, og arbejder 

for at genoprette balancen. Den styrker modtagerens evne til at 

tage ansvaret for sit liv, og hjælper med at foretage de 

ændringer i holdning og livsstil, der skal til for at leve et 

gladere og sundere liv. 

Det er harmoniseringsprocessen der gør reiki anderledes end 

andre healings metoder. Efter de indledende harmoniseringer 

behøver du blot at lægge hænderne på dig selv eller en anden 

person, og der trækkes reiki fra universet. 

 

Efter indvielsen er evnen til at kanalisere denne livsenergi altid 

hos dig. 

 

Reiki 1:  

Du får en grundlæggende teori om reiki’s ophavsmand dr. 

Mikao Usui og reiki’s historie. Du lærer om håndpositioner, 

lidt anatomi, vores metafysiske legeme , chakraerne og farverne 

omkring os. Du lærer en reiki meditation og får initiering af 

første grad. Du vil høre om reiki’s fem åndelige principper. 

Herudover vil du lære at heale andre mennesker. Der er øvelser 

begge dagene. Der vil – hvis der er tid til det - blive orienteret i 

brugen af pendul til healing 

 

Reiki 2: 

Information om symbolerne, hvordan de bruges til 

kontakthealing og kontakt med spirituelle guider. Øvelser i 

brug af symbolerne, der hver især er en bestemt del af 

universets lys. Reiki meditation, mantraet og beskyttelse. 

Herudover vil du lære at heale dig selv. Der er øvelser begge 

dagene.  

 

Reiki 3: 

Du modtager dit tredje symbol som er mestergraden og  lærer at 

heale dyr og planter samt din kost. Der vil – hvis der er tid til 

det - blive orienteret i brugen af sten og krystaller til healing. 

 

Reiki 4: 

Du deltager i forberedelse og undervisning af flere reiki hold. 

 

Lidt om Sanne Luisa Behrendt 

Jeg er RAB-behandler (registreret alternativ behandler), hvilket 

vil sige, at Sundhedsstyrelsen har godkendt mig som behandler 

med garanti og sikkerhed for mine uddannelser og behandlinger 

i massage. 

  

Jeg er naturbehandler, eksamineret og uddannet:  

Kranio-sakral terapeut for både voksne, børn og dyr, 

Neurofysiurgisk helseterapeut, Psykoterapeut, NLP mester, 

Master hypnotisør, Reiki mester og lærer, Healingsmassør, 

Ansigts zoneterapeut, Bars behandler, Muskelterapeut, Bach-

terapeut, Født og eksamineret Clairvoyant rådgiver og Shaman. 

Quero (Andespræst) 

  

Udover at undervise i Reiki-healing underviser jeg også i 

Kranio-Sakral Terapi, Clairvoyance, De fire elementer og 

Munay-Ki. Jeg har godt 20 års erfaring i voksenundervisning. 


