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VOORWOORD
  
Dit boek is geschreven door Jeannette Bal. 
Zij is massagetherapeute en gezondheidscoach. Sinds 2002 ver-
diept Jeannette zich in het eff ect van magneten op het menselijk 
lichaam. Als succesvolle ondernemer staat zij in het boek Koplo-
pers 2015 – inspirerende verhalen over ondernemerssucces. 
Haar methode wordt beschreven in diverse massagevakbladen en 
zij is geïnterviewd voor het tv-programma Life is Beautiful.

Haar fi losofi e: “Het menselijk lichaam functioneert optimaal als het 
in balans is. Disbalans kan zorgen voor klachten en zelfs ziekte.” 

Magneten kunnen het lichaam ondersteunen, waardoor het welzijn 
verbetert en het lichaam in balans komt. Je voelt je dan energie-
ker, waardoor je de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn. 
Probeer het uit, geniet van de weldadige werking van magneten 
voor jouzelf en voor een ander.

BERICHT VAN JEANNETTE 
Wat is er leuker dan een cadeau te krijgen of iemand te laten 
glimlachen? Met deze gedachte is dit boek gemaakt, zodat het 
een echt cadeau is.

In dit boek heb ik informatie verwerkt die ik sinds 2002 over 
magnetisme en magneten ben tegengekomen. Alle ervaringen van 
mijzelf en anderen heb ik vertaald naar mijn waarheid. 
Het is mijn interpretatie van alles wat ik weet over 
magnetisme, magneten en massages. Ik leer elke 
dag weer en er komen steeds nieuwe inzichten bij. 
Er kunnen dus geen rechten worden ontleend 
aan dit boek.

Ik wens je veel lees- en kijkplezier. Probeer de 
methode uit, ervaar de positieve werking van 
de magneetmassage en laat magneten voor je 
werken.

Magnetische groet,
Jeannette Bal

P.S. De massage kan ook zonder 
magneten gegeven worden, maar 
is dan minder eff ectief.
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ONZE MISSIE EN VISIE: 

Onze missie: “100.000 mensen helpen voor een betere balans in 
hun welzijn door het positieve effect van magneten via de  
magneetmassage methode.”

Onze visie: “De missie halen lukt ons als we dit samen doen met 
anderen die wij deze methode aanleren.” 

Hoe bereiken wij die 100.000 mensen? Het is onmogelijk om zelf 
zoveel mensen te masseren, daarom hebben wij jou nodig. 
Wij gunnen iedereen een magneetmassage, zoiets bijzonders  
mogen we niet voor onszelf houden. Leren masseren  
met magneten doe je het beste tijdens een praktijkworkshop.
Wil je eerst meer weten of leer je liever vanuit een boek?  
Lees dan verder.

De methode die in dit boek is beschreven, is een eenvoudige versie 
van een magneetmassage die je geeft over de kleding heen op een 
gewone (keuken)stoel. Deze magneetmassage is ook uit te voeren 
op een massagetafel en op de blote huid met olie. De professionele 
versie kun je via workshops leren.
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GESCHIEDENIS
Magnetisme bestaat al eeuwenlang en fascineert de mensheid 
al duizenden jaren. Magneettherapie werd door Cleopatra al 
toegepast als schoonheidsbehandeling en tegen jicht.

In de traditionele Chinese geneeswijze speelt acupunctuur 
een belangrijke rol. Er wordt dan vaak gebruik gemaakt 
van gemagnetiseerde naalden.

Ook in de Ayurveda (geneeswijze uit India) worden indien nodig 
magneten therapeutisch ingezet.

Paracelsus (1493-1541) – een beroemd dokter, chemicus en 
fi losoof uit de Renaissance – geloofde dat je magneetpoeder 
moest plaatsen op de plek waar de ziekte ontstond om te 
kunnen herstellen. Hij maakte gebruik van magneetpleisters.

Prof. Thomas C. Skalak (21e eeuw) onderwijst en onderzoekt 
aan de Universiteit in Virginia (USA). Hij ontdekte dat een 
magnetisch veld een ontspannend eff ect heeft op bloedbanen 
en daardoor zwellingen sneller verdwijnen.

Masseren met magneten is ook niet nieuw. Deze magneetmassage 
methode is wel nieuw. De methode is ontstaan nadat Jeannette Bal 
als massagetherapeute last kreeg van haar handen en niet meer 
met plezier kon masseren. Zij is gaan zoeken wat ze nog wel kon.

Na jarenlange ervaring in het dragen en adviseren van sieraden 
met magneten is ze deze twee gaan combineren. Nadat Jeannette 
de magneetmassages aan haar klanten is gaan geven, is zij er in 
2009 met collega masseurs over gaan praten en heeft ze de 
methode verder ontwikkeld tot een workshop magneetmassage.

De magneetmassage methode is gebaseerd op de effl  eurages 
(strijkingen) vanuit de sportmassage en is opgezet als een 
ontspanningsmassage. 
Door vragen van collega’s zijn er ook een Voet en Verdieping 
magneetmassage ontwikkeld en in samenwerking met Kathleen 
Kay is er een Gelaat-magneetmassage en een Aromaclay-magneet 
therapie tot stand gekomen. Samen vormen al deze massages een 
Allround-magneetmassagetherapie.
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“Als je lang wacht gebeuren er 
mooie dingen.

Als je er voor werkt gebeuren er 
betere dingen”
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ELEKTROSMOG
We horen tegenwoordig steeds meer over 
elektrosmog en de negatieve invloeden  
daarvan op het menselijk lichaam.

Elektrosmog is alle straling van elektrische 
apparaten bij elkaar, zoals een elektrische 
wekker, koffiezetapparaat, magnetron en 
computers. Ook hoogspanningsmasten, 
UMTC-masten en de niet meer weg te  
denken mobieltjes vallen eronder.

Onderzoekers gaan er vanuit dat het aard-
magnetische veld verstoord raakt. Hierdoor 
kan het menselijk lichaam uit balans raken, 
waardoor er meer energie nodig is om de  
balans te herstellen en er minder overblijft 
voor lichamelijk herstel.

Zoals met alles is de ene persoon er 
gevoeliger voor dan de ander, maar de 
volgende klachten worden met elektro- 
smog in verband gebracht: hoofdpijn, 
migraine, concentratieproblemen,  
maag- en darmklachten, prikkelbaarheid, 
vermoeidheid en zelfs depressies.

Elektrosmog is de grootste stoorzender 
van het aardmagnetische veld. Om  
jezelf te beschermen of weer in balans 
te brengen kun je dagelijks een  
magneetsieraad dragen.
Eén keer in de maand een magneet- 
massage kun je zien als een ’reset’ van 
het lichaam. Bijkomend voordeel is dat 
het ook nog eens heerlijk ontspannend is.
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MAGNETISME

Magnetisme is een natuurkundig verschijnsel en is de kracht die 
ontstaat door het magnetische veld van een magneet.

Alle magneten hebben een noordpool en een zuidpool. De noord-
kant van de ene trekt de zuidkant van de andere magneet aan. 
Noord op noord en zuid op zuid stoten elkaar af. Zo ontstaat er  
een stroom die iets in beweging zet. Ook de aarde is een grote 
magneet.

Ruwweg onderscheiden we drie soorten magneten:
• natuurlijke magneten, zoals hematiet en gemagnetiseerd lava.
• elektromagneten; werken alleen als er stroom op wordt gezet.
• neodymiummagneten; bestaan uit hoogwaardige samengeperste 

grondstoffen die opgeladen zijn. Ze kunnen hoog opgeladen  
worden, zodat ze na 100 jaar maar 1% van hun kracht verliezen. 
Zij worden toegepast in bijvoorbeeld computers en in sieraden.

Tijdens de magneetmassage maken we gebruik van de ordenende 
kracht van magneten. De neodymiummagneten zijn verwerkt in 
edelstalen vormen, zodat we kunnen masseren zonder dat het ons 
kracht kost.

Ons lichaam is opgebouwd uit cellen met een plus en een min,  
welke reageren op magneten. De cellen worden energieker en  
kunnen beter hun werk doen. Een massage met magneten  
versterkt dit effect. Ook sieraden met magneten hebben een  
positief effect en zijn een mooie aanvulling voor dagelijks gebruik.
Magneten hebben ook invloed op de doorbloeding van het  
menselijk lichaam. Rode bloedlichaampjes hebben de neiging om 
te clusteren. Magneten hebben invloed op het ijzer in het bloed; 
zij trekken de cellen als het ware uit elkaar, geven ze energie en de 
cellen kunnen zo weer beter hun werk doen. Door betere  
doorbloeding van de organen wordt het zelfherstellend vermogen 
geactiveerd en kunnen klachten eventueel verminderen.

Magnetisme kan gecombineerd worden met andere therapieën. 
Dr. Breitenbach zegt er in haar boek Eindelijk gezond het volgende 
over: “Juist de combinatie van magneetkracht met medicijnen,
alternatieve producten of zelfs acupunctuur kan vaak leiden tot 
een synergie van geneeskundige krachten. Mensen die ziek zijn 
hoeven niet zelf van alles te proberen en mensen die gezond zijn 
kunnen wanneer zij maar willen profiteren van de weldadige  
effecten van een magneetsieraad of magneetaccessoire.”
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“Als je iets goeds ziet, geef een 
compliment. Als je iets fouts ziet, 

bied dan je hulp aan.”
Nelson Mandela
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Contra-indicaties:

We masseren gezonde mensen met een blessure, net 
als tijdens sportmassages. Een magneetmassage is bedoeld  
ter ontspanning van gezonde mensen die ongemakken  
vertonen als gevolg van stress of een blessure.

Bij klachten altijd eerst een arts (laten) raadplegen.
Het wordt afgeraden om mensen met een pacemaker of ander 
medisch implantaat met batterij te masseren in verband met  
het mogelijk leegtrekken van de batterij.

Vanwege de afvalstoffen die vrijkomen, wordt het ook  
afgeraden om tijdens de zwangerschap een magneetmassage 
te geven, tenzij iemand al van te voren magneetsieraden droeg. 
Het lichaam is er dan al aan gewend.

Raadpleeg bij klachten of ziekte altijd een arts
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VOORBEREIDING MAGNEET MASSAGE:
Voor je begint zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten:

Omgeving
Het beste resultaat bereik je in een rustige en aangename omgeving. 
Zorg dat de ontvanger zich kan ontspannen. Hiervoor zijn rust en 
warmte van belang. Vraag om de mobiele telefoon uit te zetten en 
horloge en sieraden af te doen. Zorg voor een aangename warmte; 
als je stilzit en ontspant voelt het al gauw koud aan. Een rustig mu-
ziekje en lekker geurtje zorgen ook voor een snellere ontspanning.

Jijzelf
Zorg dat jij – voordat je begint – ontspannen bent en echt al je 
aandacht op de massage kunt richten. Zet ook je eigen telefoon uit. 
Was je handen van tevoren en zorg dat ze warm zijn.
 

Benodigdheden
Zorg dat de magneten en de olie (als je op de blote huid masseert) 
verwarmd zijn. Leg alle spullen binnen handbereik; handdoeken en 
eventueel een dekentje om toe te dekken.
Leg ook kussentjes klaar die je kunt gebruiken om je klant lekker te 

laten zitten of liggen. Gebruik een gastendoekje om tussendoor je 
handen en de magneten af te vegen als je met olie masseert. Stop 
deze in de rand van je broek, zodat je die altijd bij de hand hebt.

Houding van de ontvanger
Degene die gemasseerd gaat worden neemt achterstevoren plaats 
op een keukenstoel.
Leg een kussentje op de leuning en laat daar het voorhoofd op  
rusten.
Laat de handen ontspannen op de benen liggen. Let op een  
ontspannen houding en zorg dat de voeten op de grond rusten.

Houding van de gever
Ga achter de ontvanger staan en zorg dat je eigen 
schouders gedurende de gehele massage ontspannen 
blijven.
Kun je moeilijk door je knieën zakken? Ga er dan achter 
zitten op een andere stoel. Zorg dat je rug recht blijft 
en je voeten goed op de grond staan.
 



22 23

HOE MASSEER JE MET DE MAGNETEN:

Voor je begint
Zorg voor warme handen en opgewarmde massagemagneten. 
Warm de magneten op door ze bijvoorbeeld van tevoren bij je te 
dragen, onder de hete kraan te spoelen of kort op de verwarming 
te leggen (eventueel op een handdoek).

Laat de ontvanger wennen aan je handen en de druk van de 
magneet. Begin rustig, vraag de ontvanger wat hij ervaart en 
voer de druk naar wens op.
Let op! Laat de magneten voor je werken. Je geeft namelijk al 
snel te veel druk.

Vasthouden van de massagemagneet
De massagemagneet (pebble) heeft een bolle en een platte kant. 
Wij gebruiken de bolle kant op de huid van de ontvanger. 
De platte kant houdt de gever in zijn handpalm.
 

Tempo
De streken doen we 3 x (of meer) heel rustig achter elkaar. Dit 
geeft rust en ontspanning. Tel in gedachte rustig mee: 21, 22 … 
Dat is de tijd die je nodig hebt om één streek rustig te doen. 
Je kunt ook een rustig muziekje opzetten en het tempo 
van de muziek volgen.
We herhalen de grepen minstens 3 x rustig. Zo 
wordt jouw parasympaticus geactiveerd; die 
zorgt voor ontspanning.
De eerste keer denken je hersenen wat ge-
beurt er. De tweede keer is er herkenning 
en de derde keer kun je er van genieten en 
ontspannen.

Let op!
Herhaal alle bewegingen minstens 
3 x. Dit geeft herkenning en rust. 
Met 2 magneten kun je rechts en 
links tegelijk masseren. Met 1 mag-
neet begin je altijd eerst rechts en 
daarna links van het lichaam van 
de ontvanger.
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“Ik heb geen speciaal talent, 
ik ben slechts nieuwsgierig.”

Albert Einstein
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DE MAGNEET MASSAGE

Indeling van de massage (op een normale stoel): 

Je verdeelt de massage in 4 delen: 
1. hele rug  
2. heupen en zijkant  
3. schouders en bovenarmen 
4. nek.

De rug, heupen en zijkant

De beweging ziet er uit als een palmboom.  
1. Van bovenrand billen recht naar boven naar de nek en terug.
2. Zelfde beweging maar eindigt op de schoudertop en terug.
3. Zelfde beweging maar gaat tot aan het schouderblad en terug.
4. Zelfde beweging tot de taille en terug.
5. Zelfde beweging tot over de heuprand en terug. 

           
Als laatste ga je van de bilrand met cirkelbewegingen van beneden 
naar boven en van boven naar beneden. 
Doe dit ook aan de zijkant van het lichaam. 
              
Sluit de rug af met zijwaartse bewegingen. 
Van links naar rechts en terug. Steeds een stukje naar boven 
opschuiven en ga dan naar de schouders.
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De schouders en bovenarmen

Let op een rustig tempo. Als je met 1 magneet werkt, eerst 
rechts en dan links van de ontvanger. Het schouderblad 
van beneden naar boven strijken en terug. Daarna de 
andere kant.

Neem een deel van de bovenarmen mee. Hierna in cirkel-
vorm bovenstaande herhalen. Masseer nu dwars. Masseer 
als laatste rond het schouderblad.

De nek

Masseer zonder druk vanaf de schouders tot de schedelrand. 
Daarna in cirkelbewegingen vanaf de schouders tot de schedelrand 
en dan dwars op de lengte richting.

Hierna masseren we met kleine draaibewegingen de 
rand onder de schedel, boven de oren tot aan de slapen. 
Dan met de magneet (dwars vasthouden) de onderkant 
van de schedelrand volgen.
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Afsluiting

Strijk zonder magneten de gehele 
rug en nek (met vlakke handen) 3 x 
af van boven naar beneden richting 
stuitje.

Laat de ontvanger even rustig bijko-
men en een glas (gemagnetiseerd) 
water drinken. Drink zelf ook een 
glas (gemagnetiseerd) water om de 
vrijgekomen afvalstoff en af te voe-
ren.

Het is aan te raden om even rust te 
nemen na het ontvangen van een 
massage.

Slotopmerking

Bovenstaande beschrijving is een leidraad. Zodra je meer 
ervaring krijgt met het masseren met de massagemagneet, 
zul je merken dat je steeds meer je gevoel volgt: oefening 
baart kunst. Op een gegeven moment zal het geven van een 
magneetmassage ook jou veel ontspanning geven.

Zorg dat jij masseren zelf leuk blijft vinden, dan houd je het 
ook langer vol.
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 “Gun jezelf rust. 
Een ander trapt niet voor jou 

op de rem”
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VOORDELEN VAN MAGNEET MASSAGE: 

1. Eenvoudiger en soepeler masseren met minder kracht 
(waardoor ook bij de gever fysieke klachten worden 
voorkomen of verminderd)

2. Meer eff ect in minder tijd (je hoeft de massage niet op te 
bouwen. De magneten masseren gelijk de oppervlakkige en 
diepere delen)

3. Massage kan op blote huid of over kleding heen gegeven 
worden (dus overal toepasbaar)

4. Diepere en langere ontspanning (bij de ontvanger omdat het 
geen pijn doet, bij de gever omdat je geen kracht hoeft te 
zetten)

5. Goede resultaten tegen hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid en 
andere stressgerelateerde klachten

6. Brengt de ontvanger fysiek, psychisch en energetisch in 
balans (werkt op spieren, hormoonhuishouding en 
energiebanen)

OLIE
“Wat ik niet kan eten, smeer ik niet op mijn huid.”

Tijdens het masseren gebruik je altijd een tussenstof omdat de 
magneten moeten kunnen glijden. Dit kan olie of kleding zijn. 
Als je weet dat alles wat je op je huid smeert ook opgenomen 
wordt door je lichaam en via je bloed meegenomen wordt in je 
stofwisseling, dan is het logisch dat je alleen “eetbare” producten 
op je huid wilt smeren, dus gebruik een natuurlijke olie. 

Omdat de huid door een magneet massage de olie sneller 
opneemt, wordt een vettere olie aangeraden op basis van 
bijvoorbeeld amandel of jojoba. Jeannette gebruikt een olie 
van Kathleen Kay waar ook nog extra etherische oliën aan 
toegevoegd zijn vanwege de werking en aangename geur. 

Werk je liever zonder olie, maar 
vind je het lastig over kleding heen 
te masseren, dan kun je ook een 
dunne sjaal over het lichaam 
leggen en dat als tussenstof 
gebruiken. 



36 37

                   

IS JOUW INTERESSE GEWEKT?  

Er zijn diverse mogelijkheden om deze methode in de  
praktijk te leren. Zoek via Google op magneetmassage om te 
zien waar je terecht kunt.

Ook masseurs en therapeuten kunnen leren masseren met 
magneten op een professionele manier. Zo ontspannen zij hun 
klanten op een pijnvrije manier. 

Wil je zelf gemasseerd worden met magneten door een  
professionele masseur? Ook die is via het internet eenvoudig 
te vinden. 

Wil je meer lezen over het effect van magneten op jouw  
gezondheid? Lees dan de boeken Vitamine M van Roy Martina 
of Eindelijk Gezond van Frau Dr. Verena Breitenbach.
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WAT VINDEN KLANTEN ERVAN: 
“Ik had ineens een zeer pijnlijke stijve nek en kon mijn hoofd niet 
meer bewegen. Ik heb de massagepebble gepakt en daarmee heel 
voorzichtig en rustig over mijn nek gewreven. Tien minuten later 
kon ik mijn hoofd alle kanten weer op bewegen.“ – Dhr. Van der 
Harst

“Ik ben 84 jaar en heb een kunstknie die vaak pijn doet. Van mijn 
dochter heb ik een massagebol gekregen en daar masseer ik dan 
mee rondom de pijnlijke plek. De pijn wordt dan aanzienlijk minder 
en mijn knie minder stijf.” – Mw. Knijnenburg

“Nadat ik op mijn 25e tijdens een ongeluk mijn middenvoets-
beentjes gebroken had, had ik veel pijn. Ik moest zelfs mijn werk 
ervoor opgeven. De artsen konden me niet verder helpen. Na drie 
jaar pijn werd ik voor het eerst 30 minuten met magneten gemas-
seerd en de pijn verdween. Daarna ben ik mezelf gaan masseren 
zodra ik de pijn weer voelde opkomen en kan ik weer gewoon 
lopen en ben ik een stuk vrolijker.” – S. Dol 

“Als ik met de magneten masseer ervaar ik een kou bij blokkades, 
tijdens de massage neemt de kou af. Ik leg de massagemagneten 
ook in mijn bed tegen krampen en onrustige benen en dat helpt 
verrassend goed.” - Anja Robben

WAT VINDEN MASSEURS ERVAN:

“Ik masseer op de voetbalclub en de voetballers vinden het een 
aparte ervaring, ook al staan ze er eerst sceptisch tegenover. Ik 
behandel vooral knieën met de magneten omdat die met je  
handen minder diep te masseren zijn.” – Debbie de Vries  
(Allround Magneet Masseur - Rotterdam)

“De Magneet Massage is een super fijne massage die je klant zelfs 
met veel achtergrond lawaai tussen waken en slapen brengt. Als 
massagespecialist ben ik erg blij met deze aanvulling.” – Cecilia 
Huisman (Massagepraktijk Cecilia – Brielle)

 “Ik vind als masseur de Magneet Massage geweldig. Zonder 
kracht kan ik toch heel diep en zonder problemen masseren (ik 
krijg geen last van mijn handen) en mijn klanten worden nog  
beter geholpen. Zij ervaren een diepere en snellere ontspanning en 
spierpijnen en knopen verdwijnen snel.” – Caroline Rijsdijk  
(Massage praktijk Crispinus – Essen België) 

“De Magneet Massage methode is fysiek niet belastend voor de 
masseur. Het geeft een ultieme ontspanning voor de cliënt met 
veel gezondheidsvoordelen. Ik pas het heel veel en met succes 
toe!” – Marja Ringeling (Vivere-magneetveld therapie – Huizen)
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“Als één deur dicht gaat, dan opent 
een andere zich weer voor je. 

Staar niet te lang naar de dichte deur 
anders mis je degene die open gaat.”
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 “Niemand is zo arm dat hij geen 
glimlach kan geven en niemand 
is zo rijk dat hij geen glimlach 

nodig heeft.”
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NAWOORD
Hopelijk heb je genoten van dit cadeauboek met 
mooie foto’s, quotes en Spamurai’s en heb je 
inspiratie op gedaan om met de massagemagneten 
aan de gang te gaan.

De quotes die ik heb gekozen hebben voor mij een 
speciale betekenis.

Mijn ouders hebben mij geleerd hard te werken voor 
dat wat ik wil bereiken. Hierdoor wordt de Mag-
neet Massage methode steeds bekender.

Commentaar geven is makkelijk, maar 
hulp bieden is beter.

Mijn talent is nieuwsgierigheid, 
dit heeft mij nieuwe mogelijkheden laten 
onderzoeken en uiteindelijk geleid tot de 
Magneet Massage methode.

Ik werk graag en vergeet daardoor regelmatig 
rust te nemen, wat niet echt handig is. Ook 
mijn lichaam heeft af en toe rust en herstel 
nodig.

Toen mijn handen pijn gingen doen tijdens het 
masseren, sloot letterlijk de deur van mijn 
praktijk. Achter een andere deur lag de 
Magneet Massage methode wat voor vele 
mensen belangrijk is.

Tot slot, ga glimlachend door het leven en 
tover een glimlach op andermans gezicht, 
dat maakt het leven toch veel leuker.

Magnetische groet,

       Jeannette Bal
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AANBEVELINGEN

Toen ik 36 jaar geleden (1980) met mijn holistische praktijk startte, 
gaf ik mensen magneetjes mee om onder hun kussen en voeteneinde 
te leggen om hun genezing te versnellen. 20 Jaar geleden heb ik 
een boek geschreven, Vitamine M, over magneettherapie. Voordat 
ik Jeannette’s boek las wist ik niet van het bestaan van Magneet 
Massage. Ik vond het zeer boeiend, vol met ideeën die elke massage 
veel helender zouden maken. 
Ik beveel het ook van harte aan voor iedereen die meer wil doen 
aan gezondheid en vitaliteit. 
Geef het cadeau aan je massagetherapeut! Heel veel leesplezier! 
Roy Martina, holistisch arts, bestseller auteur van 70 boeken

Jeannette Bal heb ik leren kennen als een geweldige 
inspirator en een aimabel persoon om mee samen 
te werken. Dit boek is uit het hart geschreven 
in een makkelijke leesbare taal, met vele prak-
tische tips waar iedereen direct mee aan de 
slag kan. Een massage geven of een massage 
ondergaan is een ervaring die ik iedereen zou 
willen aanbevelen. Met de handreikingen die 
Jeannette in dit boek geeft kan iedereen zijn/
haar voordeel mee doen, beroepsmatig of 
gewoon privé.
Kathleen Kay, o.a. eigenaar Polder Spa



 
Waarom zou u dit boekje willen kopen en/of cadeau 
geven?
Het is een leuke manier om kennis te maken met 
magneetmassages.  Leer pijnvrij te masseren.  
Door dit boekje heen bladeren geeft al een goed 
gevoel. 

Wat doet een magneetmassage?
De combinatie van massage en magneten geeft een 
nog diepere en snellere ontspanning dan andere 
massagemethodes. Het brengt de ontvanger fysiek, 
psychisch en energetisch in balans en werkt o.a. op 
spieren, hormonen en energiebanen.

Voor wie  is het toepasbaar?
Deze methode kan eenvoudig door iedereen 
toegepast worden, maar de Magneet Massage is ook 
een mooie aanvulling voor masseurs en therapeuten 
en te combineren met andere massage methodes. 

Magn       tmassage

Jeannette Bal, 
Massage therapeute en grondlegger van de 
Magneet Massage methode

9 789492 164124


