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En Reikimester Fortæller Lisel Vad Olsson Hent PDF En Reikimester Fortæller indeholder alt det du har brug
for at vide om Reiki, healing, selvudvikling, chakra, De 5 Leveregler, Reiki's historie mm. Om du har Reiki
inde på livet eller ej, så vil denne bog vise dig, hvordan du meget praktisk kan tage den filosofi til dig, som
ligger i Reikisystemet og som handler om, at få en større bevidsthed i Nuet, på vejen ind til hjertet og som vil
give en større indre ro og glæde i din hverdag uden stress og bekymring. En elev skriver sådan her efter et

kursus hos Lisel: Efter at have fået muligheden for at komme på Reiki 1 hos Lisel, så må jeg indrømme, at det
virkelig har sat en masse i gang i mig.Lisels måde at give...lytte...stå til rådighed på er inspirerende....De
mindre hold som hun holder giver intimitet...dialog og bred forståelse for egne såvel som andres måde at

opleve...leve reiki på.Det betyder så også, at for mit vedkommende, skal Reiki 2 gennemleves hos Lisel. Da
jeg ikke er i tvivl om at her gives Reiki med hjerte og sjæl.Tak for din måde at være på.
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