Välkommen till Angelic Reiki ® 1-2
Varmt välkommen till Känslas Angelic Reiki ® 1-2. Det blir en magisk kurshelg där du
blir initierad in i Ärkeänglarnas kungarike. Du kommer att få lära dig att hålla det helade
utrymmet och stärka din tillit till Reikin och de osynliga krafterna. Kurshelgen med
Angelic Reiki kommer att hela dig på en karmisk nivå och hjälpa dig att klippa energiband
begränsar sig. Håll ögon och öron öppna, för du kommer att lära dig lika mycket av de
övriga kursdeltagarna som av kursläraren. Ta gärna med en skrivbok – din book of magic
till vilken du kan återvända för att påminna dig om det du lärt dig och fått till dig.

Kurshelgen
Fredag kl 17-20

Lördag kl 09-17

Söndag kl 09-17

Innehåll

* Två Angelic Reiki ® reningar och initieringar
* En ärkeängels initiering och välsignelse
* En definition och förståelse av Angeli Reikis ® energis natur
* Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
* Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och
distanshelande
* Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra
* Hur man renar och tonar in kristaller
* Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin

Kristall, Angelicljus, kursbok och diplom
När du kommer till kursen får du en Angelic-kristall och ditt Angelicljus vilket brinner
under hela kurshelgen. Du får även den officiella kursmanualen för AngelicReiki samt
Känslas eget kompletterande kompendium. Efter genomgången kurs får du AngelicReikis
internationella och numrerade diplom.

Hålltider
Kursen går fredag- söndag. Fredagen kl 17-20, lördag och söndag kl 09-17. Lunch ca
kl 12. Vi fikar smörgås på förmiddagen och tar en kopp kaffe med kaka på
eftermiddagen. Fika ingår, Lunchmat ingår ej. I lokalen finns kylskåp och micro. Det finns också
gott om restauranger i närheten.

Förberedelser
Kursen börjar i samma stund som du anmäler dig. Energierna stegras när kurshelgen
närmar sig, och det är vanligt att sådant som ska helas under kursen bubblar upp till ytan
veckan innan. Om så är fallet; håll lugnet. Allt är precis som det ska. Insikter och helande
väntar. I övrigt behöver di inte ha några speciella förberedelser inför kursen. Vissa vill
undvika socker och rött kött, men detta är individuellt.

Uppföljning
Ca 3-4 veckor efter kursen får du ett uppföljningsmail, på vilket du kan svara endast
kursledaren eller alla dina kursdeltagare. Du får också gå med i Facebookgruppen Känslas
Reikielever i vilken det endast finns deltagare från Känslas Reikikurser. Det är en hemlig
grupp, så det är ingen som kan se vilka som är med. Här kan du ställa frågor eller känna
samhörighet med likasinnade.

Praktiska frågor
Hitta hit
Vi håller till centralt i Luleå city i Kroppsbalans lokaler på Stationgatan 46. Det är det vita
trähuset i backen från Ica upp mot Domkyrkan, intill EFS. Ingång från gatan. Det är nära
hållplatsen Smedjegatan, på vilken alla lokalbussar stannar. Om du kommer med länsbuss
eller tåg väntar en kort fem-tio minuters promenad genom Luleå City.

Parkering
Kommer du med egen bil finns det gott om parkeringar i närheten. Det finns två stora
parkeringshus med motorvärmare inom ett par hundra meters avstånd (Karpen, Smedjan
parkering). Vill du ha varmgarage kan du parkera på Kulturens hus. Om du står på gatan
är det ingen parkeringsavgift på söndagar.
Hör gärna av dig till annasofia@kansla.nu med dina frågor och
funderingar.
Varmt välkommen!

