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Covid healings 
door: dr. Alex Klein 

 
 
Vanaf april ga ik mensen, die last hebben van het post-Covid syndroom, helpen met het hervinden 
van hun energie. In drie sessies wil ik samen met deze cliënten ‘de tijger bevrijden uit de slapende 
roos’.  
 
De laatste weken heb ik herhaaldelijk de vraag gekregen of mijn helende sessies ook ingezet kunnen 
worden voor de verschijnselen die sommige Covid patiënten hebben ná hun besmetting: extreme 
vermoeidheid, pijn in de borst, hartkloppingen, afwezigheid van energie of bijvoorbeeld spier- en 
gewrichtspijn (ook wel bekend als ‘long Covid’ of het post-Covid 19 syndroom). 
 
Hierover heb ik gemediteerd en nagedacht. Tijdens de meditatiesessie visualiseerde zich dat ik  
de tijger moest bevrijden uit de slapende roos. Ik ga er vanuit dat de tijger symbool staat voor de 
energie van de Covid-patiënt en dat de slapende roos beeldspraak is voor de liefdevolle bescherming 
van het lichaam tegen de aanvallen van het Covid virus. 
 
Doornroosje en de tijger? 
Maar hoe wek je een roos? De knoppen van een roos gaan open door de warmte van de zon. In mijn 
optiek zorgt universele energie (ik noem het positieve, liefdevolle energie of PLE) er voor dat de 
overbodige bescherming tegen Covid komt te vervallen, waardoor de eigen energie weer gaat 
stromen (lees: de tijger bevrijd wordt). Tenminste, dat is mijn interpretatie van de meditatie en 
derhalve mijn verwachting.  
 
In drie sessies van een uur, met tussenposen van twee weken, zal ik door middel van manuele 
energetische therapie (handoplegging; MET) die universele energie aan de Covid patiënt doorgeven 
vanuit de verwachting dat daardoor diens roos ontwaakt, diens tijger bevrijd wordt en dus dat de 
levensenergie van de cliënt weer gaat stromen. Deze trits aan behandelingen kost €250, maar dat is 
(zoals al mijn behandelingen) op no cure, no pay-basis. Als de cliënt zelf niet overtuigd is van de 
heling na drie sessies, dan betaalt hij niets.  
 
Vier meetmomenten 
Mijn persoonlijke slogan is: ‘Word beter!’ Daarmee bedoel ik dat ik je toewens dat je met minder 
belasting (spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk) door het leven kunt gaan. Om deze 
verbetering van de kwaliteit van leven na de behandeling meetbaar te maken, maak ik gebruik van 
de methode uit de Chinese genezingsfilosofie Chi Neng Qigong boeken (Van Walstijn, 2008). 
Deze indeling in verbetering van je gezondheid betreft: 

- totaal genezen (geen klachten meer en geen objectieve afwijkingen); 
- grotendeels genezen (bijna klachtenvrij en minimale objectieve afwijkingen); 
- deels genezen (aanzienlijk merkbare verbeteringen, zowel subjectief als objectief) en 
- niet genezen (geen verandering of juist verslechtering). 

 
Het is mijn verwachting dat de meeste deelnemers na drie sessies (groten-)deels tot totaal  
genezen zullen zijn. Het lichaam van de cliënten zal de universele energie herkennen als van henzelf 
en op basis daarvan de eigen energie weer laten stromen. De tijger kan weer rennen! 
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De terugkoppeling vanuit de cliënten betreft een zelf-evaluatie aan de hand van bijgevoegde 
vragenlijst voorafgaand aan ieder behandelmoment (en één na twee weken ná de laatste 
bijeenkomst). Door op deze manier van alle deelnemers bij te houden wat hun bevindingen zijn in de 
loop van de twee maanden, verwacht ik medio 2021 een betrouwbaar beeld te hebben van de 
genezende kracht van Manuele Energetische Therapie op het post-Covid 19 syndroom.  
 
Ook deelnemen? 
In eerste instantie zullen alle sessies plaatsvinden in mijn praktijkruimte in Noordwijk aan Zee.  
Mocht blijken dat de behandelingen effectief en succesvol zijn, dan zal ik de sessies ook aanbieden 
op andere locaties in het land.  
 
Wil je deelnemen aan deze helende sessies? 
Neem dan vrijblijvend contact met me op via mail (AlexKlein@ProfitAbilities.eu), via WhatsApp of 
telefoon (0620 875 290). Natuurlijk houd ik je daarnaast graag op de hoogte van de uitkomst van 
deze healings en de gerapporteerde verbeteringen van de cliënten.  
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