En…, werkt het?
door: dr. Alex Klein

Een paar jaar geleden bedacht ik het woord ‘doelbereiktheid’ als simpel Nederlands voor effectiviteit.
Je bent louter effectief als je jouw doel hebt bereikt. De laatste tijd stoei ik met een andere kreet,
namelijk de vraag of de gehanteerde werkwijze ook daadwerkelijk effectief is.
Ik sprak laatst met een student, die een eigen wijze van het bestuderen van de stof hanteerde. Als
docent had ik daar mijn twijfels over en richting het examen vroeg ik: ‘En…, werkt het?’ De toets
werd met een onvoldoende afgesloten.
Tijdens een online lezing sprak ik met een onderneemster, die hetzelfde pleegde te doen als vóór de
coronacrisis. Want wat voor de crisis succesvol was, zou het nu ook nog zijn. En…, werkt het? De
omzetten vielen tegen en de verliezen liepen op.
Ik vernam via via van een huisarts, die het al maanden zwaar te verduren had met het post-Covid
syndroom. Graag zou ik haar de vraag willen stellen of haar eigen remedies het gewenste effect
hebben gesorteerd of dat het misschien tijd zou kunnen zijn voor een behandeling vanuit de
aanvullende geneeskunde.

Een doosje met spijkers
In dit licht moet ik denken aan de uitspraak van Maslov uit 1996: “I suppose it is tempting, if the only
tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.” Maar met wat fikse klappen bereik
je niet altijd je doel. Want…, werkt het?
Als je het gestelde doel niet bereikt, dan moet je iets anders bedenken. Out-of-the-box thinking heet
dat tegenwoordig. Maar kun je wel buiten je eigen doosje denken? Want als je een hamer bent, dan
ziet alles er toch uit als een spijker? En dan zullen al jouw voorgestelde oplossingen natuurlijk ‘de
spijker op z’n kop slaan’. Maar wat denk je zelf, zal ’t werken?
Mijn persoonlijke slogan is: ‘Word beter!’ Ik wens voor jou dat jij beter wordt. Dat je als ondernemer
meer uit je organisatie haalt. Dat je als privépersoon je eigen doelen bereikt. Maar vooral ook ‘word
beter qua gezondheid’. Want de meeste ziekten hoeven niet, er zijn goede remedies voor!

Word beter van Covid!
Mocht je al maanden of langer tobben met je gezondheid en komen de artsen en specialisten er niet
uit, neem dan contact met me op. Vaak benoem ik dit als ‘ziektes, kwalen en pijn, waar geen
medische oorzaken of oplossingen voor zijn’. Meestal betreft dat een blokkade ergens in je lijf, die
de reguliere zorg niet kan wegnemen.
In het bijzonder wil ik een oproep plaatsen voor mensen die (gelijk de huisarts aan het begin) te
maken hebben met ‘long Covid’ of het post-Covid syndroom. Heb je Covid gehad, maar kun je nog
steeds niet wat je vóór de besmetting wél kon? Kun je inderdaad nog geen twee trappen op? Kun je
geen 100 meter meer lopen, waar je voorheen je hand niet omdraaide voor een kilometerslange
hike? Neem dan contact met me op, dan gaan we samen die blokkade wegnemen.
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Energetische bescherming als blokkade
Ergens in jouw systeem zit namelijk een energetische blokkade en ik wil je helpen die te slechten.
Ergens in jouw lichaam zit een rem, dat voorkomt dat jouw energie weer gaat stromen. Het zal vast
een automatische bescherming zijn van je lijf tegen het virus, maar die bescherming is nu de kwaal
geworden. Dus moeten we die rem eraf halen…
Het is mijn verwachting dat je na drie sessies grotendeels tot totaal genezen zal zijn. Jouw lichaam zal
de door mij gegeven energetische behandeling herkennen als eigen energie, de blokkade wordt
weggenomen worden en daardoor gaat je eigen kracht weer stromen.
Want het werkt… 
Terug naar de beginvraag. En…, werkt het?
Als je tobt met je gezondheid in het algemeen en met post-Covid in het bijzonder, maar de reguliere
medische aanpak werkt niet voor je, dan help ik je graag verder. Want ik weet dat het werkt, alleen
wil jij dit zelf een keertje meemaken. Natuurlijk (zoals altijd) op no-cure, no-pay basis!
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