
Cursus Energetisch Genezen/ Magnetiseren: 

 

Praktijk Klaas Heinen Korte Kapoeniestraat 74  7001CA Doetinchem 
 

Energetisch genezen/Magnetiseren is een genezingsmethode die al in de 'oudheid' werd toegepast, en 

waarmee nu nog onverklaarbare resultaten worden behaald. Magnetiseren is het op liefdevolle wijze 

doorgeven van energie wat door veel magnetiseurs vanuit hun gevoel of intuïtie gedaan wordt en de 

handen voeren het uit. Op deze manier activeert het lichaam zichzelf om te genezen en klachten op te 

heffen.  

Magnetiseren kan iedereen leren en je hoeft er niet paranormaal begaafd voor te zijn. De energie 

waarmee je werkt is de energie die je uit het universum opneemt en dus niet je eigen energie, want 

anders zou je uitgeput kunnen raken. Je leert hoe je je op deze energie kunt afstemmen en gericht weer 

aan de ander kunt afgeven, met als doel de gezondheid verbeteren. Daarbij wordt de energie 

overgebracht op de verschillende zenuwstelsels, de chakra’s en de aura, vooral met het doel blokkades op 

te heffen. 

Het mooie van de cursus magnetiseren is dat je in eerste instantie jezelf ontwikkeld, omdat je veel leert 

en werkt op lichamelijk, geestelijk en op zielsniveau. De energie die je vanuit de kosmos ontvangt gaat als 

eerste door jouw lichaam heen en heeft een helende werking op jou als persoon. Je zal merken dat je 

steeds krachtiger wordt, dat de energie beter gaat stromen in jouw handen en je een sterkere verbinding 

gaat voelen met moeder aarde en je weer vol nieuwe energie komt te zitten. 

Wat ga je in de cursus o.a. leren: 

• Energie ervaren en ontvangen     
• Basisbehandeling magnetiseren 

• Afsluiten voor energie die niet bij je past  
• Zorgen dat je zelf goed in je eigen energie blijft 
• Tafelbehandeling magnetiseren 

• Polariseren                                   
• Aura reinigen                                

• Fotobehandeling        

Cursusdata: 

Cursusaanvang: 19.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur 

Cursusgeld: € 295.00 is inclusief koffie, thee en cursusmaterialen 

Locatie: Korte Kapoeniestraat 74, 7001CA Doetinchem 

Wil je meer informatie of aanmelden, mail naar klaasheinen@gmail.com  

www.klaasheinen.nl            
 


