
 
 

CHRISTO BLAAK (PADAM) 
Tilbyder bl. andet Reiki-kurser som foregår på den traditionelle måde, 
i overensstemmelse med retningslinjerne fra Reiki-Alliancen.  
 
Ved siden af Reiki-kurser (og sammen med andre terapeuter/healere) 
afholder Christo Blaak såkaldte Healing-Retreats, en kombination af 
healing, meditation og terapi. Disse Retreats har forskellige temaer, 
f.eks.  ”Miracle of Love”,  ”Indre Barn og Essens” , ”Healing og 
Familieopstillinger” mm. 
Han holder jævnligt kurser og foredrag gennem hele Danmark. Det er 
også muligt, at invitere ham til at holde et foredrag/workshop eller 
kursus i din egen by, eller at prøve en behandling. En behandling 
(Healing og samtale) varer cirka 1½ time og koster 750 kr.. 
                                   �  �  �  �  �  �  �   
Christo Blaak er healer og terapeut fra Holland, hvor han har 
beskæftiget sig aktivt med personlig vækst og spirituel udvikling siden 
1975. Han har haft sin Reiki-praksis siden 1988 og gennemgik en 7-årig 
uddannelse til spirituel terapeut. Har undervist i Reiki siden 1991.  
I mange år har han været inspireret af den indiske mystiker Osho. I 
hans kurser har han udviklet en sans for at stimulere den enkelte 
deltager til at finde frem til hvad der er sandt for én lige nu. 

�  �  �  �  �  �  �   
Christo Blaak 

Søbækvej 11, Troelstrup, 8740 Brædstrup 
50 80 40 01, info@christo.dk / www.christo.dk 
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REIKI 
Reiki er en enkel og naturlig form for healing gennem håndspålæggelse, 
som nemt og umiddelbart kan læres af alle. Du kan bruge Reiki både til 
dig selv og til andre, til dyr, potteplanter, børn og ellers alt hvad du 
kan lægge dine hænder på. Når du lærer at bruge Reiki bliver din 
medfødte evne til at videregive helbredende energi aktiveret igen. 
 

� 
EFFEKTEN 
Reiki virker afslappende og genopretter balancen. Det giver ro i 
tankerne og er med til at forebygge eller helbrede ubalancer, fysisk 
som psykisk, akut som kronisk, små som store. Reiki er en meget 
konkret måde at give omsorg til dig selv og andre på, og tillige at 
forhøje livskvaliteten i éns hverdag på alle områder. 
Dem der har en længsel efter ”at komme hjem” kan ofte i Reiki 
genkende en energi de længe (og tit ubevidst) har søgt. 
 

� 
AT GIVE 
Når du bruger Reiki, bruger du ikke din egen personlige energi. Derfor 
bliver du ikke træt og du kan ikke overtage modtagerens ubalancer.  
Der er ingen grænser for at give Reiki: du kan anvende det så tit og så 
meget du ønsker. Dem der allerede arbejder med mennesker kan bruge 
Reiki som et ekstra redskab i deres praksis. Du behøver ikke at tro på 
Reiki for at det virker. 

� 
NEMT AT LÆRE 
Reiki kan læres på en weekend. Det lyder utroligt, og det er det også! 
En Reiki-Mester fjerner de blokeringer i dit energisystem, som 
forhindrer at du kan videregive healing-energi lige nu. Også erfaren 
healere vil opdage, at deres evne bliver forstærket.   
Allerede på kurset vil du begynde at praktisere Reiki og lære de 
fundamentale håndstillinger for behandling af dig selv og andre.  

 
OPRINDELSEN 
Reiki blev udviklet i starten af forrige århundrede af dr. Mikao Usui 
fra Japan. Efter anden verdenskrig er denne viden bragt til vesten af 
Hawayo Takata, en amerikansk-japansk kvinde, som var blevet 
helbredt af kræft i Reiki- klinikken i Tokyo. I dag praktiseres Reiki i 
alle lande over hele verden. Reiki har været kendt i Danmark siden 
1984.  

� 
REIKI’S 3 TRIN 
Reiki er opdelt i 3 trin. Med Reiki-1 får du et redskab i dine hænder 
som du vil kunne bruge resten af dit liv.  
Med Reiki-2  gør du forbindelsen til Reiki-kilden stærkere. Du lærer 
bl.a. at sende fjernhealing, at bruge mentalhealing og der vil være 
mere power på din Reiki. Du skal have brugt Reiki-1 i mindst 3 
måneder. 
For dem der er blevet så rørt af Reiki, at de får et ønske om selv at 
kunne undervise i det, er der mulighed for at blive Reiki-Mester. Man 
skal have arbejdet med Reiki i mindst tre år og blive uddannet af en 
erfaren Reiki-Mester i løbet af mindst et år. 
 

� 
PRAKTISK 
Et Reiki-1 kursus koster 2200 kr. (inkl. moms) 
Et Reiki-2 kursus koster 4500 kr. (inkl. moms)   
Tilmelding: info@christo.dk 
Efter tilmelding får man en bekræftelse med flere oplysninger ang. 
kurset (tider, sted, betalingsmåde). 
  
Fredag: 19.00 – 22.00 
Lørdag: 10.00 – 13.00  og 14.00 – 17.00/17.30 
Søndag: 10.00 – 14.00/15.00 (Reiki-2) 
Alle kurser afsluttes med et certifikat fra Reiki-Alliancen. 


