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TIP : Customer support 

is met 2 Nederlands 

sprekende heren erg druk. 
Heeft iets ECHT haast, 

stuur een mail en bel direct 
na. Zij kunnen dan het 

probleem lezen en gelijk 
antwoord geven. Stuur je 

overige vragen in het 
Engels/Duits voor snellere 

reactie.   

 

In dit nummer : 

14-18 januari 
Willingen 
Misschien zie ik je 

daar voor de aftrap 

van het jaar 

(aanmelden site 

Enx) 

 

23 januari 
Laren (gld) 
Basis Magneet 

Massage  
 

 

Je begint net of je bent al een tijd bezig en kunt wel 

wat inspiratie gebruiken. In «Energetix en 

jij !« komen zaken aan de orde rond Energetix, van -

hoe pak ik dat nu aan- tot -handige hebbedingetjes- 

die je nodig hebt om een succes te maken van je 

Energetix business. 

Bewaar dit om af en toe eens terug te lezen en voor 

je nieuwe mensen, zodat ook zij geïnformeerd, 

geïnspireerd en aangezet worden tot actie.  

 

Noteer de volgende trainingen in je agenda ! 

03 januari 
Alblasserdam 
Bedrijfspresentatie 

10-12 uur  

 

Makkelijke Magneet 

Massage  

14-17 uur    

 

Andere locaties 
zie site Energetix 
 

 

 

22 januari 
Essen België  
Basis Magneet Massage  

 

Hengelo 

Makkelijke Magneet 

Massage  

 

31 januari 
Essen België  
Teamtraining 1 

Contacten leggen   = 
dagtraining 

 

Waarom een ‘‘Energetix en jij !’’  
(door je upline Jeannette Bal) 

 

Energetix en jij !  
 

Informatie, inspiratie en actie ! 
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ENERGETIX EN JIJ ! 
 

NUMMER 1 – JANUARI 
 2014 

 

 
 

 
 

  

Beurzen 
Dit jaar had ik als doel om de Magneet Massage nog 
meer bekendheid te geven en zo ook de Energetix 

magneet sieraden en producten bekender te maken.  
Hiervoor stonden we op de Massage vakbeurzen in 
Utrecht en in Hoevelaken.  

Dankzij Caroline, Sebastiaan, Cecilia en Henk hebben 
we een hele leuke beurzen kunnen draaien.  

Altijd fijn als je kinderen enthousiast mee helpen. 
Sebastiaan en Daphne ook bedankt.  
 

 

En voor het laatst dit jaar, 4 x op de Paranormaal 

beurs in Rijswijk gestaan. 1x overgenomen door onze 
collega John Bakker. Tamara gaat het volgend jaar 
overnemen.  

 

Magneet Massage workshops     
Bijna elke maand werd er een Magneet Massage workshop gegeven in Nederland en 
door Caroline in België. Inmiddels zijn er 5 modules : Basis, Verdieping, Voet, Stoel en 

Gelaat. Dit jaar is er zelfs een All-Round Magneet Masseur afgestudeerd. En in januari 
volgen er nog 2.   

De basis wordt gegeven in Dordrecht en in Essen. Op verzoek op locatie met minimaal 6 

deelnemers. 23 feb. Is er een extra basis workshop in Laren (gld) in Beautyboerderij 
Schipbeek en op 8 feb. In Roermond. Mail voor info@magneetmassage.nl 

 

 

 
 
 

Elke maand maken we weer leuke 

inspirerende dingen mee. 

  

 Hightlights 2014 

http://www.schipbeek.eu/
http://www.schipbeek.eu/
mailto:info@magneetmassage.nl
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Zonder mijn man 

Henk zou ik de tijd 
en energie niet 

hebben om er voor 
jullie te zijn en om 

de Magneet Massage 
verder uit te 

breiden.  

Bedankt  
Henk.  

   Henk van Dijk   -   Hugo Bakker 

 

 

Andere mooie momenten van 2014  …  
 
Wat dacht je van de (halve) Marathon in Mainz in mei 
om de Tempelmann Stichting te ondersteunen. Klik op 

deze link voor het interview en de belofte die wij 
(Caroline en ik) hen gedaan heb.  

 
Het eerste kwartaal zat ik in de Starclub van Energetix 
en wat nog mooier was, in het tweede kwartaal zat 

Caroline in de Starclub. Ik ben benieuwd wie er, uit ons 
team in 2015 in zal zitten. 

 
De nieuwe Catalogus Launch in Berlijn (elk jaar laatste 
weekend van  

augustus). Met alle (intern)nationale distributeurs is het 
elk jaar weer een reünie. Altijd spannend de presentatie 

van de nieuwe sieraden en dit jaar was er een 
geweldige band op het gala.  
 

Mijn nominatie tot Koploper bij Open Circles opleidingen 
met mijn ondernemers verhaal in het Koploper boek. 

Mede dankzij mijn sparring partner Henk van Dijk en 
Hugo Bakker die me af en toe een zet in de goede 
richting geeft met zijn implementatie academy. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Naast alles wat Enx te bieden heeft heb ik ook andere  
Elke grote zakenman of vrouw heeft coaches ! Dit zijn 
de mijne .. 

Henk van Dijk en Hugo Bakker. Ik raad je aan om ook 
adviezen in te winnen bij mensen die voor jou een 

voorbeeld zijn.  
 

Dankbaarheid ….  
Het meest dankbaar ben ik voor alle 
ontmoetingen met Energetix collega’s (wel of 
niet in ons team) die net zo enthousiast zijn over 

de Magneet Massage methode als ik.  
En voor iedereen in ons team, allemaal op onze 

eigen positieve manier bezit met Energetix.  
 
Speciale dank aan Willy en Koos die volgend jaar 

al weer hun 12 ½ jarig Energetix jubileum gaan 
vieren. 

En aan Caroline Schoenmakers-Rijsdijk die door 
haar enthousiasme en ondersteuning met de 
Magneet Massage me stimuleert om steeds door 

te ontwikkelen. 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Kr157bkRsPM
https://www.youtube.com/watch?v=Kr157bkRsPM
http://www.implementatieacademy.nl/


 

 

 

Beste wensen voor 2015 ! 
 
Voor inspirerende ideëen en vragen kun je me altijd contacten. 

Je eerste up-line is je eerste aanspreekpunt. 

AGENDA : 
Waar en wanneer zien we elkaar ? 

03 jan.       Energetix Bedrijfspresentatie &  

                 Makkelijke Magneet Massage in Alblasserdam 

14-18 jan.  Willingen – Energetix event Duitsland 

22 jan.       Makkelijke Magneet Massage in Hengelo 

22 jan.       Magneet Massage workshop Basis Essen (Caroline) 

23 jan.       Magneet Massage workshop Basis Laren (gld) 

25 jan.  Open Circles Nieuwe Gein (op het podium) 

31 jan.  Energetix training Basis 1 en 2 in Essen 

  

Zodra ik de Energetix trainingen van het hoofdkantoor ontvangen heb ga ik ze 

ook on-line geven. Het wachten is op de techniek en de vertalingen.  

  

Meer informatie en aanmelden : 

-   de Energetix trainingen via de site van Energetix > team > trainingen 

- de Massage workshops via de site www.magneetmassage.nl > inschrijven 

  

 

 

  

NUMMER 4 - MAART 2014 ENERGETIX EN JIJ !  

Jeannette Bal 
 

Weidemolen 6 

Nieuw-Lekkerland 

Nederland 

Tel. (+31) (0) 184-764011 

info@magneetmassage.nl 

http://www.magneetmassage.nl 
 

 

http://www.magneetmassage.nl/
mailto:info@magneetmassage.nl
http://www.magneetmassage.nl/

