Sommarhälsning
från Hela kroppen i Visby

En ljuvlig, varm och lång sommar ligger
framför oss. Jag hoppas att du kommer att ha
möjlighet att ta tiden tillvara på bästa sätt!
För Hela kroppen gäller följande:
 Begränsade öppettider i sommar
 Träning Free Movement
 Upplevelsemässa, 2122 juli
 Reikikurs steg 2, 12 sep
 Reikikurs steg 1, 34 okt
Läs mer nedan!

Öppettider i sommar
Under juniaug har jag öppet tistor förmiddag. Se bokningsschemat!
Ibland har jag möjlighet att ta emot på ytterligare tider. Maila mig ditt önskemål, så vår vi
se!

Free Movement
Flera har önskat att jag ska köra Free
Movementträningspass i Tallunden i år igen.
Jag har svårt att boka upp mig i sommar, så vi
testar en ny variant:
Håll koll på Hela kroppens Facebooksida! Där
lägger jag upp en notis om jag tänker köra.

Upplevelsemässa
2930 juli
Välkommen att besöka min
monter på Upplevelsemässan!
Jag ger provapåbehandlingar
till mässpris och håller någon
föreläsning om dagen.
Schema och andra utställare
hittar du på arrangörens sida.

REIKI steg 2

På begäran: Fortsättningskurs i Reiki!
12 september, 3 200 kr
Du får utökad kunskap om Reiki samt verktyg
för att sända Reiki; till människor som är på
andra platser, till djur, till händelser, till platser.
Det är en gedigen verktygslåda som du kommer
hem med! Där finns tekniker för att
kommunicera med djur, göra upp med ditt
förflutna, förstärka dina mål och mycket mer.

REIKI steg 1
Få Reiki i dina egna händer!
34 oktober, 2 300 kr
Du får tillgång till Reiki i dina egna händer och
kan behandla dig själv när du vill. Givetvis kan
du också ge andra Reiki! Vi lär oss att jobba
både enligt ett fastställt schema och intuitivt, då
Intresseanmälan Reiki
kurs

vi lyssnar på vårt inre, följer signalerna och gör
det som känns rätt.
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