
 

Reikiupplevelser på  Harmoni-Expo 28-29 oktober 2017 
 
 
Mycket rogivande. Stort tack för extra energin. 


En härlig energigivande och avkopplande stund. / Jona  
 
Skönt och avslappnande. Andningen ”kom igång” och det kändes väldigt bra. / Anna  
 
Mycket rogivande och avslappnande. Stort tack! / Helene  
 
15 minuter på bänken. Kändes mycket bra och läkande. / Kicki  
 
Blev varm i hela kroppen och särskilt händer efter behandlingen. / Sianie  
 
Skönt och mysigt! Känner mig harmonisk efter. TACK!  
 
Hade ingen aning om vad Reiki var innan och visste därför inte vad jag skulle förvänta mig, men det var 
otroligt avkopplande och nu efter känner jag mig varm och bubblande på ett mycket behaglig sett.  
 
Tack Christina för 10 fantastiskt sköna och avslappnande minuter. Jag känner mig verkligen skönare i 
kroppen nu! Tack. / Hanna  
 
<3 och värme och lugn! / Eva  
 
Tusen tack det var underbart. <3  
 
Mycket skönt och avslappnande - djup suck. <3  
 
Jätte skönt och avslappnande. / K.L.  
 
Väldigt rogivande & välbehövligt. TACK! 


Tack! <3 Var så rofyllt och skönt! Behövdes! Gick precis dit det skulle!  
 
Avslappnande. Efter en stund på slutet kändes stega energier!  
 
Skönt att få sitta still och få ta över någons healingenergi! Eva kände av mina spända axlar och mina 
öron – tinnitus och ljudkänslighet. Tack En annan Eva  
 
Tack så mycket för ett fridfullt moment mitt i ett stökigt liv. <3 / Miranda  
 
Med en fin känsla och välbefinnande tar jag med mig ett lugn och ny energi. Till Catharina Tack <3  
 
Tack för en fin stund av vila och energipåfyllning. <3  



Tack för en härlig stund. Jag kände både energi, glädje, värme & avslappning. All kärlek till er. <3 / RB  
 
Tack för en underbar känsla och upplevelse. Det var härligt och kändes varmt i kroppen. / PA  
 
Jag ska börja med ett stort TACK. Jag kände mig väldigt attraherad till den här platsen. På något sätt 
efter det kände jag mig med mycket energi och glad. Det är lite svårt att beskriva mina känslor men tack 
för hjälpen. Mvh Veronica <3 *  
 
Avslappnande och skönt. Kände jag mig lättare efteråt. Tack så mycket. <3 Kristina  
 
Tack Nina! 10 min – tidlösa minuter smärtan/ känslan i bröstkorgen/hjärtchakrat släppte redan när du la 
dina händer på mina axlar. Sensationen i hjärtat var fantastisk! Tack Agnes  
 
Tack för fin healing. Jag kände att energin healade mig där det behövdes som mest. Och mina händer 
vibrerade. Tack! / Sanna  
 
Tack för healing som kändes helande, trygg, förstående, kvinnlig, och sist men inte minst upplyftande. / 
Kvinna som just genomgått cancerbehandling 


Tack för en stund av vila där jag bara fick njuta och ta emot era fina energier! Kramar Helena!  
 
Tack för en lugn och fin stund. Jag kände värme och trygghet. Kramar Marianne  
 
Marit, Vilka änglar händer. <3 Vilken upplevelse. <3 Tack / Jasenka  
 
Tack snälla! Detta var verkligen avslappnande och helande! <3 Kicki  
 
Wow, vilken upplevelse! <3 / J  
 
Ett väldigt lugn kom över mig när detta var färdigt. Man kunde känna att det hände något med kroppen. 
Skön känsla och väldigt fin upplevelse. Tack så Mycket <3 Mitsy  
 
Tack! En bra och lugnande behandling och stund. <3 Anja  
 
Stort tack för fantastisk energi, läkning och fokus!  


