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De voeten masseren, er niet moe van worden en tegelijkertijd de cliënt wel laten profiteren van een ontspannende en regenererende massage. Jeannette Bal geeft al ruim zes jaar
massages en workshops waarbij zij magneten het werk laat doen. “Hierdoor beschermt u
uw eigen handen, die hoeven geen kracht te zetten om de doorbloeding aan te zetten en
klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en maag- en darmproblemen te verminderen.” Ze vervolgt: “Laat de magneten voor u werken, dat hoeven uw eigen spieren niet meer te doen.”

Magneetmassage
voor de voet
Magneten ontlasten niet alleen het lichaam
van de masseur, ook blijkt uit onderzoek
dat een magnetisch veld een ontspannend
effect heeft op bloedbanen. Daardoor verbeteren bloeddruk en doorbloeding, zo
blijkt uit onderzoek op ratten dat de Amerikaanse hoogleraar Biomedische Technologie Thomas Skalak, verbonden aan de Universiteit van Virginia, Charlottesville, USA,

in 2007 verrichtte. Jeannette raakte verder
geïnspireerd door het boek van dr. Verena
Breitenbach ‘Eindelijk gezond!’. Daarin vertelt deze Duitse gynaecoloog over haar ervaringen met magneetsieraden en -accessoires.

Cleopatra
Al in de oudheid werd er met magneten

gewerkt: zo zet de traditionele Chinese geneeswijze al duizenden jaren acupunctuur
in. Jeanette: “Vaak worden daarbij gemagnetiseerde naalden gebruikt.” Ook in het
oude Egypte werd in de medische literatuur
het toepassen van magneetstenen genoemd en Cleopatra schijnt deze als
schoonheidsmiddel te hebben ingezet. De
Griekse arts Hippocrates adviseerde zelfs
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magneetpoeder bij onvruchtbaarheid. Dat
heeft waarschijnlijk dr. Breitenbach aangezet om magneten voor te schrijven bij de
behandeling van pijnklachten tijdens de
menstruatie. Deze specialist vermoedt dat
de positieve werking wordt veroorzaakt
doordat magneten de celstofwisseling verbeteren, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd. Jeannette: “Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt door
massage met magneten aangezet.”

sere ontspanning.” Ze verwarmt zowel de olie
als de magneten voor gebruik. “Dit om een
schrikreactie te voorkomen en om te zorgen
voor een nog grotere relaxatie.” Maar eerst
neemt zij de voeten af met hete doeken gedrenkt in water met zeezout vermengd met
lavendel en rozenblaadjes: “Dat werkt ontspannend, ontsmettend en het ruikt lekker.”

Jeannette Bal werkt als massagetherapeut en heeft de Magneetmassage voor onder meer de voeten ontwikkeld.

Manueel

Massageolie
Het masseren met magneten van mensen
met een pacemaker of een ander medisch
apparaat met een batterij wordt afgeraden.
Vandaar dat een anamnese van te voren
van groot belang is. Massage van de voeten
kan zowel over de sokken heen als op de
blote huid plaatsvinden. Zowel daarvoor,
als tijdens de handgrepen met de magneten adviseert Jeannette het gebruik van
massageolie: “Ik gebruik de Relaxing massage oil van Kathleen Kay. Deze natuurlijke
olie wordt door het werken met de magneten nog dieper door de huid opgenomen.
Bovendien werkt lavendel, het hoofdbestanddeel ervan, rustgevend en sandelhout,
een ander ingrediënt, zorgt voor een inten-
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Rode bloedlichaampjes
“Rode bloedlichaampjes hebben de neiging
om te klonteren”, zo vertelt Jeannette Bal.
“Doordat magneten invloed hebben op het
ijzer in het bloed, trekken zij de cellen als het
ware uit elkaar. Hierdoor kunnen deze cellen
weer beter werken en door een betere doorbloeding kunnen klachten verminderen.”

Nadat Jeannette de massageolie over beide
handen heeft verdeeld, strijkt zij met haar
handen via de voetrug over de onderbenen
van de cliënt (foto 1). Ook maakt ze de voeten los door ze beide naar boven, onder,
links, rechts en over elkaar heen te bewegen (zie foto’s 2 en 3). Dan pakt zij de pebbles, zoals ze de magneten noemt. Met de
bolle kant masseert zij allereerst de rechtervoet. Ze herhaalt elke greep driemaal. Nadat ze deze voet heeft ingepakt met een
warme handdoek, behandelt ze de linkervoet. Vanaf de tenen strijkt Jeannette met
de pebbles op de beide zijden van de voeten langzaam in kleine cirkels vanaf de tenen naar de hiel en weer terug: “Het kuiltje net na de grote teen is een belangrijk
punt bij nekklachten.” Op foto 4 is te zien
10
dat zij daar extra aandacht aan besteedt.
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De magneten zijn, in overleg met de Duitse firma Energetix Bingen, in drie verschillende vormen ontwikkeld om zo gemakkelijk mogelijk
te kunnen masseren.
Jeannette vervolgt: “Door langzaam met
de bolle kant te werken, stimuleer ik balans
en rust.” De ene pebble neemt zij vervolgens in haar linkerhand, terwijl zij met de
rechter de bovenzijde van de voet masseert
(foto 5). Dan draait zij de magneet om zo
met de punt tussen de middenvoetsbeentjes te masseren (zie foto 6). Ook rond het
uiteinde van het kuitbeen gebruikt ze deze
punt (zie foto 7).

Voetzool
Op de voetzool zitten, net als elders op de
voet, allemaal reflexpunten. Jeannette:
“Tijdens de magneetmassage beperk ik mij
tot een ontspannende voetmassage. Ik
neem de reflexzones wel mee, maar alleen

ter ontspanning.” Zij masseert met de pebble zowel in banen als cirkelend op de voetzool. Ook de tenen komen helemaal aan
bod (zie foto’s 8 en 9). Tot slot gaat Jeannette nog met een pebble langs het scheenbeen om eventuele spierknopen te ontdekken en vervolgens aan te pakken (zie foto
10). Ze eindigt de behandeling door met de
bolle kant op de zonnevlecht, in de holte
van de voet (zie foto 11), de energie ‘uit het
hoofd te trekken’. Jeannette: “Zo kan de
cliënt geaard de praktijk verlaten. Daarnaast is het nog van belang om de cliënt
rustig te laten bijkomen en water te laten
drinken om zo de vrijgekomen afvalstoffen
af te voeren.”

Lezersaanbieding
Jeannette Bal geeft workshops in de
door haar ontworpen Magneetmassage voor de voet. Dat doet zij in de
City Spa van het Hampshire Hotel
Arendshoeve in Bergambacht. Speciaal voor de lezers van VoetVak+
biedt Jeannette een korting van
25% aan als u zich voor 1 maart opgeeft voor de eerstvolgende workshop via www.magneetmassage.nl.
Stuur daarvoor een mail naar redactie@voetvakplus.nl onder vermelding van aanbieding Magneetmassage en uw naam.
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