
 



ENERGETIX fan van het eerste uur 

Al sinds 2002 ben ik fan van Energetix magneet sieraden. Nadat mijn 

vriendin me gevraagd had of ik haar wilde helpen door de sieraden in  

mijn massage praktijk te verkopen, ben ik het eerst zelf gaan uitproberen. 

Ik wil namelijk niets adviseren waar ik niet achter sta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer energie 

Eerst ben ik begonnen met het dragen van een magneet armband met 

koper omdat dit me meer energie zou geven. Na 3 weken de armband 

gedragen te hebben, werd me gevraagd of het me hielp. Ik was nog net zo 

moe en dacht eerst dat er geen verschil was. Totdat ik in mijn agenda keek 

en zag dat ik 3x zoveel klanten had behandeld en me realiseerde dat ik ’s 

middags geen middagdutje meer deed.  

TIP: Hou eens bij wat je allemaal doet en hoe je je voelt. Ga dan 

een magneet sieraad dragen en kijk na 2 weken en 4 weken nog 

eens naar je leefpatroon om te zien wat er veranderd is.  

 

 



Meer ontspanning  

Ik had dus meer energie, maar tijdens en na het geven van de massages 

had ik nog wel veel last van mijn nek en schouderspieren. Door het dragen 

van een Energetix magneet ketting nam de spanning aanzienlijk af. 

Hierdoor kostte het me zelfs nog minder energie om massages te geven.  

 

Dorst 

Wel kreeg ik meer dorst, waardoor ik vanzelf meer water ging drinken. 

Water drinken is nodig om de losgekomen afvalstoffen sneller het lichaam 

te laten verlaten. Drink je te weinig (of iets anders dan water) dan slaat het 

lichaam de afvalstoffen gewoon weer op en verandert er niets. 

TIP: Draag je al een magneet sieraad en heb je het idee dat het 

niet werkt, drink dan meer water en minder koffie of gewone thee.  

Gemagnetiseerd water werkt nog beter.  

 

 

 

 



Een ander leven 

Je begrijpt dat mijn leven er anders ging uit zien. Daarnaast gebeurde er 

nog iets “raars” … Ik werd ineens ongesteld. Tenminste zo leek het. Normaal 

gesproken kreeg ik eerst een migraine aanval, waardoor ik een dag in bed 

doorbracht met de nodige medicijnen. Vervolgens was ik een nacht aan het 

spoken, sliep de volgende dag en at dus niets. Om me de dag erna heel 

slap en zonder energie door de dag heen te slepen. Die dag werd ik dan ook 

ongesteld. Zo was ik elke maand bijna een week kwijt. 

TIP: Klachten die hormonaal gerelateerd zijn, zouden kunnen 

verminderen (of zelfs verdwijnen) als de hormoonhuishouding in 

balans wordt gebracht.  

Hormoonhuishouding in balans 

Nadat ik de armband ben gaan dragen is mijn hormoonhuishouding in 

balans geraakt en heb ik geen migraine aanval meer gehad. Als ik nu last 

krijg, dan neem ik 1x ibuprofen in en het verdwijnt. Hierdoor is heel mijn 

leven enorm veranderd. In plaats van een paar klantjes per week te 

masseren, heb ik nu een bedrijf waarin ik collega masseurs de Magneet 

Massage Methode aanleer die ik zelf ontwikkeld heb. Ik kan dus nu heel 

veel meer klanten bereiken en helpen.  

 

Ervaringen 

Inmiddels heb ik vele jaren ervaring met de magneet sieraden van 

Energetix en heb ik prachtige verhalen gehoord van mijn klanten  

en mijn collega’s. In het boek “Eindelijk Gezond” van de Duitse arts 

Verena Breitenbach staan nog veel meer ervaringen.  

(Vraag mij gerust naar het boek).  

 

 



Hoe werkt het nou? 

Eerlijk gezegd is het niet bekend hoe het precies 

werkt. Er wordt vanuit gegaan dat magneten 

invloed hebben op het transportvermogen in 

het bloed. Hierdoor worden zuurstof en 

voedingstoffen naar de cellen getransporteerd 

en afvalstoffen sneller afgevoerd. 

 

 

Magneten hebben een ordenend vermogen (denk maar aan 

de proefjes van school met ijzervijlsel op een blaadje papier 

en een magneet eronder bewegen). Al onze cellen in ons 

lichaam bevatten een positief en een negatief deel waar de 

magneten op werken. Er ontstaat een aantrekkend en 

afstotend effect. Ons lichaam streeft altijd naar balans, 

waardoor het zelf-herstellend vermogen geactiveerd wordt.  

 

 

In deze moderne tijd waarin computers en 

mobiele telefoons een steeds grotere rol 

gaan spelen krijgen we steeds meer last 

van elektrosmog. Magneten lijken ons 

mensen hier tegen te kunnen beschermen. 

Ze herstellen het magnetische veld dat 

ernstig verstoord raakt door vooral 

draadloze verbindingen.  

 

Ik heb zelf aan den lijve ondervonden dat de magneet sieraden  

een positief effect hebben op mijn lichaam en dus ook mijn leven.  

Lijkt het jouw ook het proberen waard?  

 

Door de jaren heen heb ik vele vragen beantwoord en verzameld. 

Hieronder heb ik de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.  

Zit je vraag er niet bij, mail of bel me dan gerust.  

http://magneetmassage.energetix.tv/


Meest gestelde vragen 

 

Moet ik mijn Energetix magneten altijd dragen?  

Je kunt je sieraden dag en nacht dragen. Veel mensen doen 

ze gewoon nooit meer af. Magneet therapie is een natuurlijke therapie en 

iedereen reageert er anders op. Als je jouw sieraad liever alleen overdag 

draagt, moet je dat vooral doen. Verergeren uw klachten dan is dat een 

teken dat je lichaam reageert. Net zoals na het innemen van 

homeopathische druppels en dergelijke kan er een begin verergering 

optreden. Pas dan de dosering aan. Bouw het dragen van je sieraad 

bijvoorbeeld met telkens een uur op, net zo lang totdat je hem een hele 

dag kunt dragen. Je kunt er zelfs voor kiezen om diverse magneetsieraden 

tegelijk te dragen (bijvoorbeeld armband + ketting). Neem bij twijfel 

contact met me op. 

TIP: Raadpleeg bij klachten altijd een arts!  

Waarom merk ik geen veranderingen?  

Ook bij magneet therapie is het belangrijk veel te drinken (1.5 tot 2 liter 

water per dag) om afvalstoffen kwijt te kunnen raken. Magneettherapie in 

de vorm van een sieraad is niet bedoeld om zo nu en dan toe te passen. 

Vooral in het begin is het belangrijk je armband overdag en ’s nachts te 

dragen voor sneller effect. 

 

Als je al zeer energiek en gezond bent en geen bijzondere klachten hebt zal 

je mogelijk geen verandering merken. Je kunt de sieraden dan als voorzorg 

dragen. Bijvoorbeeld tegen elektrosmog veroorzaakt door mobiele 

telefoons, computers en dergelijke. Magneten herstellen het magnetische 

veld waarvan ons lichaam afhankelijk is. Verder heeft een oude en/of 

chronische klacht meer tijd nodig om “opgeruimd” te worden dan een acute 

en/of lichte klacht. 



Hoe lang blijven Energetix magneten werken? 

 

Onze NEODYMIUM magneten hebben een levenslange garantie op hun 

magnetische werking. Neodymium verliest slechts 1 procent van zijn 

kracht in 100 jaar.  

En hoe sterk zijn ze? 

De sterkte is de meeste sieraden is 0,12 Tessla (tenzij anders vermeld). In 

Japan is aangetoond dat minimaal 0,05 Tessla nodig is om effect te kunnen 

meten.  

 

Kan ik de armband omhouden bij baden en douchen?  

Wij raden je af de sieraden (vooral met steentjes) om te houden bij 

baden/douchen i.v.m. verlijming van de magneten. Hetzelfde geldt voor 

zwemmen in zee of zwembad. Zout en chloor kunnen de vergulding e.d. 

aantasten. Pas ook op met haarlak en parfum. Voor sporten en zwemmen 

is de SPORTEX serie ontwikkeld.  

 

Kan ik de magneetarmband bij mijn horloge dragen? 

Ja, in principe draag je de magneten aan de onderkant van je pols. Alleen 

direct contact van de magneten met het klokje zelf, zou invloed op de 

batterij kunnen hebben. Ook heeft Energetix zelf prachtige horloges met 

magneten erin verwerkt in de collectie.  

 



Hoe doe ik het best mijn ENERGETIX armband om? 

Vooral de rekbare armbanden zijn gemakkelijk om en af te doen. Let wel, 

zij zijn niet elastisch! Als je ze te ver uitrekt om ze aan/af te doen zullen ze 

hun vorm verliezen. Je kunt ze gemakkelijk om/af glijden door ze binnenste 

buiten te draaien. Doe dit bij het rekbare gedeelte en niet bij het “plaatje”. 

Voor de sportbanden kun je dit filmpje bekijken.  

 

Moeten de magneten de huid raken? 

De magneten hoeven de huid niet te raken, dus je armband mag ook wat 

losser zitten. Over het algemeen zitten ze goed als je 2 vingers onder de 

band kunt steken. Sommige modellen zitten losser, vanwege het ontwerp, 

bijvoorbeeld een schakelarmband. De werking is hetzelfde.  

Mijn pols kleurt groen! (bij armband met magneten en koper) 

Dit kan alleen gebeuren bij de armbanden met koper aan de binnenkant. 

Dat is een goed teken! Zo kun je het tekort aanvullen. Via de huid komen 

de spoorelementen van het koper in de bloedbaan terecht en zo wordt het 

evenwicht hersteld. Koper werkt ontstekingsremmend en antibacterieel.   

De groene verkleuring laat zich eenvoudig met water en zeep van de huid 

verwijderen. Het is echter beter om de verkleuring te laten zitten zodat uw 

lichaam het kan opnemen. Als de band zelf erg vies wordt, kun je de 

binnenkant altijd met een doekje met citroen opwrijven.  

Wij bevelen deze armbanden graag aan voor mensen met reuma, artritis of 

andere ontstekingsklachten. Deze klanten geven aan door de magneet 

sieraden met koper minder last te hebben.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8McR76clGQ


Kan iedereen een magneet sieraad dragen? 

Het wordt afgeraden om magneten te dragen als je een 

pacemaker of ander inwendig medische apparaat met 

batterijen hebt. Dit omdat magneten batterijen kunnen 

leegtrekken. 

Verder is het beter om de eerste drie maanden van je zwangerschap 

geen magneet armband te dragen. Overleg eventueel met uw 

verloskundige. Bij klachten ALTIJD een arts raadplegen! 

 

Wat kan ik het beste kiezen?  

Dat is van vele factoren afhankelijk. De snelste werking krijg je door het 

dragen van een armband. Hier zitten de aders het dichtst aan de 

oppervlakte en kan de energie via de aderen door heel het lichaam gepompt 

worden. Mocht je een armband niet prettig vinden of vanwege je werk niet 

kunnen dragen dan zou een ketting met hanger of een magneet hart een 

uitkomst zijn. Mail/bel vrijblijvend voor een persoonlijk advies. 

Oorbellen en ringen geven bij de meeste mensen het minste effect, maar 

zijn prima te combineren met een armband of ketting.  

 

 

 

Verdere vragen: Neem vrijblijvend contact met me op. 

Plaats op FACEBOOK je ervaring en maak kans op een gratis sieraad.  

 

 

 

 

Je ENERGETIX contactpersoon: 

Jeannette Bal  

Weidemolen 6 

2957 XR Nieuw-Lekkerland 

Email: info@magneetmassage.nl 

Tel. 0184-764011 / 06-40386740  

 

VOOR DE MAGNEET MASSAGES GA NAAR WWW.MAGNEETMASSAGE.NL 
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