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Mässbesökarnas upplevelse vid möte med Reiki 
 
 
Första gången jag provade på Reiki. Var stressad när jag satte mig ner. Det tog en liten stund men sedan 
kände jag hur lugnet kom och allt blev mer stilla. Tack! 
 
Hej, Första gången på liknande mässa och första gången Reiki. 
Andningen gick ner, lugn. Efter halva behandlingen kände jag mig lite yr och avslappnad. 
 
Känner mig mer avslappnad. Skulle vilja fortsätta längre. 
 
Avslappnad, varmt och jätteskönt. 
 
Det är min första gång på Hälso- och Harmoni mässa och första kontakt med Reiki. 
Det kändes fantastisk pirrigt i hela kroppen. Är mer avslappnad nu. Tack! – Michaela 
 
Härligt avslappnande och rogivande. <3 Tack! 
 
Första gången, efter 4 minuter kände jag total avslappning. Såg många färger, blått och grönt.  
Mycket skönt. Tack! <3 
 
Härlig healingstund. <3 
 
Väldigt avslappnande och skönt! 
 
Jätte bra avslappnande, meditativt, helande och kraftfullt. <3 Tack! 
 
Tack för skön avslappning Michaela. Jag somnade nästan. Kram - Marianne 
 
Tack för denna stund Michaela. Total avslappning. Tack - Rosemarie 
 
Tack för skön avslappning och mycket värme. Tack Michaela! – Gunilla 
 
Det var skönt och varmt. Tack! 
 
Tack Michaela för en härlig stund med fina råd om min framtid! – Malin, katterna hälsar :-) 
 
Skön avslappningsstund, varmt och skönt. Kände hur andningen blev mer lugnare och hjärtslaget sjönk. 
– Tania 
 
Kände mycket värme, positiv värme och avslappnande effekt. – Javiera ¤ 
 
Kände värme och avslappnande och kraftig fors. 
 



Var väldigt skönt och avslappnande. Blev varm i hela kroppen. – Michaela 
 
Super skönt och avslappnande! 
 
Det var avslappnande en ökad värmepåslag i bakhuvudet. Det var häftigt samtidigt som mina handflator 
blev varma. 
 
Upplevde allt större avslappning. Kände full tillit och omsorg. – Birgitta 
 
Klockrent, rätt på! Tack för hjälpen. – Johan 
 
Värme och tröttheten försvann. Energipåfyllning. <3 – Lotta och Annika 
 
Lugnande uppklarnande, fick mer energin från huvud. <3 Tacksam 
 
Rogivande värme som spred sig i kroppen. Känner mig lugn och harmonisk. – Camilla 
 
Alltid positiv och lugnande. Jätte tacksam för den goda energin. – Flávia 
 
Blev an med mina spänningar i nacken. Känner mig väldigt avslappnad. – Cecilia 
 
Smärta vid vänster axel mot örat, smärtan tilltog för att sedan minska. Kändes mycket bra. – Inger 
 
Mycket avslappnande. 
 
Harmonisk och avslappnande behandling. 
 
Härligt avslappnande.  
 
Det här var första gången. Kändes pirrigt i axeln och jag kände en värme på axeln. Tack!  
 
Tack för en fantastisk stund i kärlek. Hjärtat öppnade sig och jag kände hela världens kärlek.  
Jag blev varm i kroppen och upplevde att jag blev ”duschad” i lila färg. Tack så mycket!  
All kärlek! – J <3 
 
Motståndet till hjälp från andra släppte och insikten och känslan att kärlek finns, bara jag tillåter det in. – 
Mical  
 
Välbehövligt, mjukt och skönt. Gick att stänga ute allt runtomkring och bara släppa. – Anne-Sofie 
 
Väldigt skönt, rogivande. – Anne 
 
Oerhört skön healing. Mycket kraftfullhet på en begränsad plats men det vackert.  
Tack så mycket. – Johan 
 
Tusen tack för en himmelsk stund! <3 – Alexis 
 
Lugn, harmoni och kraft. TACK <3 – Kicki 



Avslappnande, har känt mig yr sedan jag kom till mässan. Detta kändes som att jag stabiliserades en bit 
och landade. <3 – Susanna 
 
Alltid skönt att slappna av en liten stund. – Vivienne 
 
Jag kände mig jätte lugn. Det var jättebra. Tack så mycket. 
 
Jag kände värme, fick värmeattacker. Lite värk på vänster axel. 
 
Jag kände värme och är tacksam över denna healing! Tack Néstor och för dina ord. 
 
Jag kände en värme genomströmma i hela kroppen. En viss tyngd samt lättnad i kroppen.  
Avslappnande och lugnande. Intressant. 
 
Det kändes väldigt avslappnande och meditativt. Jag kom i fullständig ro i kroppen.  
Jag kom i kontakt med mig själv. Mycket skönt. 
 
Det kändes avslappnande, bra. Tack!  
 
Kände mig avslappnad och lugn. – Sebastian 
 
Det kändes som att kroppen från tå till huvud pirrade i början när händerna var runt huvudet.  
Blev yr av all pirr som kom upp och ur huvudet. Känner mig mer rörlig. Varit även lugn och riktigt 
avslappnad. Tack det gjorde susen! <3 
 
Väldigt mycket power, en rejäl dos av energi. Stark Anima Energi från utövaren som ingav trygghet. 
Kände mig väl efter, starkare Animus energi fick jag. (Anima – feminin energi, Animus – maskulin energi.) 
<3 Tack så mycket. 
 
Jag fick min första Reiki session idag på mässan i Solna. Fantastisk upplevelse, varmt både kroppsligt och 
i själen. Kände hur energierna flödade. <3  Tack Tack! Love & Light – Tamara Sayiner 
 
 
 
 
 
 


