
 MARTIN REUL 
 

Mind-over matter research & development. 
 

Dedemsvaartweg 70  2545 AC Den Haag - 070 3961338 - 06 53412694 - mfr@martinreul.nl   
www.martinreul.nl Banknr: NL 56 ABNA 055.92.28.317  t.n.v. M.F. Reul  

KvK nr: 27350254 BTW nr: NL001143196B02 

Start in 2022 een Cursus Magnetiseren! 
 

Op vrijdagavond in DEN HAAG. 
 

Magnetiseren is liefde geven in de vorm van energie. Met magnetiseren herstelt u de 
balans tussen lichaam en geest en ruimt u blokkades op! 

2022:  
14 januari, 28 januari, 11 februari 4 maart, 

18 maart, 1 april, 22 april, 20 mei, 10 juni en 24 juni. 
 

Dit is geen geldig inschrijfformulier. 
 

Het deelnamegeld bedraagt voor de gehele cursus €. 175,- Inclusief cursusmap en 
deelname certificaat, tevens zijn consumpties; koffie en/of thee inbegrepen. 
Betaling graag d.m.v. overmaking voor 20 december 2021.  
Bank rek. nummer: NL 56 ABNA 055 92 28 317 
 
ALGEMEEN: 
De avonden beginnen om 20.00 uur in het gebouw van Ken U Zelven aan de Laan van 
Poot 292  2566 DC Den Haag. (De zaal is open om 19.15 uur). Draagt u er zorg voor om op 
tijd aanwezig te zijn, dit om onnodige verstoring te voorkomen. Op de Laan van Poot is 
voldoende parkeer gelegenheid. 
 
Toelichting cursus magnetiseren: 
Als magnetiseur stelt u zich open door concentratie waardoor u begeleid zal worden door een 
gids/begeleider die de energie door u heen zal laten stromen. Waardoor u in staat wordt gesteld 
deze energie door te geven aan de persoon die u op dat moment behandeld. Magnetiseren is een 
uiterst krachtige methode die door iedereen ontwikkeld kan worden. Verantwoord magnetiseren 
begint met een theoretische basiskennis. In deze cursus leert u wat blokkades zijn en hoe ze 
ontstaan. U komt te weten wat traumatische ervaringen zijn en welke storingen ze in het menselijk 
energiesysteem teweeg kunnen brengen. U gaat ontdekken wat de aura is, de chakra's en de 
behandeltechnieken die u als magnetiseur gaat gebruiken. 
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen op onderstaand telefoonnummer. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingsformulier: Magnetiseren Den Haag op vrijdagavond. 
 
Ik geef mij hierbij op voor “de cursus magnetiseren” o.l.v. Martin Reul en verklaar het deelname 
geld voor 20 december 2021 te voldoen via storting c.q. Overschrijving op Bank rek. nummer:  
NL 56 ABNA 055 92 28 317 t.n.v. M.F. Reul. Dedemsvaartweg 70 2545 AC Den Haag. 
 
Naam:……………………………………………………………….  Roepnaam:……………………………………………………… 
 
 
Adres:……………………………………………………………….. Postcode/woonpl:…………………………………………… 
 
 
Telefoonnummer:………………………………………………..  E-mail adres:…………………………………………………… 
 
 
Datum:……………………………………………………………..   Handtekening:……………………………………………… 
 
VERHINDERING: Uw inschrijving is niet herroepbaar en geldt voor de gehele cursus. Restitutie van het 
cursusgeld is in beginsel niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan schriftelijk restitutie worden 
aangevraagd bij Martin Reul. Bij eventuele restitutie wordt in ieder geval €. 20,00 administratiekosten in 
mindering gebracht. 


