
 
  

Lecher-antenne cursus 

 

De Lecher-antenne kan met zijn magnetische 
polen, wanneer afgestemd op de juiste 
golflengte van een bepaald orgaan, de 
energiesterkte van dat orgaan bepalen. De mate 
waarin de energiesterkte afwijkt van de 
standaard, is indicatief voor de disbalans van het 
orgaan.  

Het is mogelijk om in korte tijd veel informatie te 
verzamelen over organen, weefsels, 
ontstekingshaarden, emoties, parasieten 
bepaalde aandoeningen en nog veel meer met 
de Lecher-antenne. Ook pijnlijke plekken en 
blokkades zijn nauwkeurig te lokaliseren. 

 

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de 
samenhang en het bestaan van alle materie te danken 
is aan energie wat als elektromagnetische (EM) 
straling meetbaar is. Elk orgaan, weefsel of cel heeft 
zijn eigen specifieke trillingsfrequentie. Deze EM 
straling meet je met de Lecher-antenne. 

 

Omdat zowel geopathogene- als elektro-pathogene-
belasting bij mens en dier steeds meer voorkomt, 
maakt u in de cursus ook uitgebreid kennis met 
woonbiologie en bijbehorende 
toepassingsmogelijkheden. 

Voor meer informatie, kijk op onze website www.healthcare-academy.nl 
of neem contact op met Claudia de Gooijer-Kant: info@healthcare-academy.nl  / +31 (0)633688491 
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De Lecher Antenne is een meetinstrument 
waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen 
kan worden gemeten.  
Hiermee kan exact de mate van gezondheid of 
pathologie van een orgaan of weefsel bepaald 
worden.  
 
De Lecher-antenne is een uiterst waardevol 
instrument in bijvoorbeeld acupunctuur en manuele 
therapieën. De Lecher-antenne kan bevestiging 
geven over de juistheid van bepaalde medicatie (w.o. 
homeopathische en fytotherapeutische medicatie) 
en de mate van effectiviteit voorspellen. 
 

De opleiding bestaat uit 6 dagen, verspreid over drie blokken van 2 lesdagen op vrijdag en zaterdag. De 
eerstvolgende cursusdata zijn: 21, 22 september, 5, 6 oktober, 9, 10 november 2018.           

De cursus is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om - onder begeleiding van deskundige docenten 
- te oefenen. De beste vaardigheid in het meten met de Lecher-antenne wordt verkregen door veel te oefenen 
en waar mogelijk de metingen te (laten) staven. Het leren meten met de Lecher-antenne staat voorop in onze 
uitgebreide basiscursus. Tevens bieden we in aansluiting op de basiscursus diverse nascholingen voor het 
gebruik van de Lecher-antenne op gebied van acupunctuur, manuele therapieën, gebruik van medicatie, 
woonbiologie en neuraaltherapie.   
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