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VOOR DE HELE MENS

INFO PRODUCTEN MAGNEETVELDENERGIE:
Alle levende wezens op aarde zijn afhankelijk van een intact en stabiel (ferro)magnetisch veld op
aarde, wat door de evolutie heen een essentieel onderdeel van onze
“constructie” is geworden. Dit veld beschermt deze en beïnvloed op een
positieve en uitbalancerend manier alle cellen. Belangrijk is bovendien
ook dat wij altijd -naast op voedingsgebied- ook magnetisch in balans
zijn door de invloeden van een noordelijk en een zuidelijk pool. Dit zijn 2
verschillende -door wetenschappelijk onderzoek bewezen- kwaliteiten
die elkaar ondersteunen en in balans houden.
Naast de voeding zijn er ook verdere omgevingsfactoren ( te weinig en
onrustig slaap, geïsoleerde omgeving in de auto, gebouwen [een
staalbetonvloer mindert het natuurlijke magnetisme met 1/3 ], TV,
andere stralingsbronnen, ...) die de kans verkleinen voor onze lichaam
om de natuurlijke magneetveld-energie 'bij te tanken'. Helaas ondervinden wij
niet direct, maar soms met een vertraging van ~ 15 / 20 jaar de gevolgen van
deze tekorten. Pas op moment dat de reserves (tot 80 %) onherroepelijk
verbruikt zijn, beginnen de kwaaltjes, symptomen, klachten, immuun-zwakte enz.
voelbaar en meetbaar te worden.
Het gaat hier nu om het tekort aan natuurlijke magneetveld-energie, samengevat
in de (medische)
literatuur als het MagneetveldDeficiëntieSyndroom.
Dankzij de technische ontwikkeling op het gebied van b.v. werkstofkunde en toegepaste technologie
voor therapeutische applicaties zijn er sinds 1975 producten ontstaan, die NIET met elektrische
magnetisme werken en aan de vakinhoudelijke, technische en wetenschappelijke eisen voldoen voor
magneet-energie-ondersteunende toepassingen. De constructie is echter zo gehouden, dat de
producten door iedereen gebruikt kunnen en mogen worden (belangrijke uitzondering: pace-maker),
ze volgen het concept van "easy-to-use".
Naast de inlegzolen, het slaap-systeem en b.v. de
geïntegreerde body-warmer zijn er 2 “gereedschappen” ontstaan, die en direct de natuurlijke
magneet-energie toevoeren en door de beweging het volume en de effectiviteit van de toevoer
exponentieel verhogen, nl. de MagBoy-Roller bijzonder en de MagCreator.
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PRAKTISCHE TIPS VÓÓR HET GEBRUIK:
Æ NOOIT bij mensen met een pace-maker gebruiken en ook
zelf als pace-maker-patiënt NOOIT bij anderen gebruiken !!
Æ Niet bij zwangeren in de eerste 3 maanden en niet bij mensen binnen 4 weken na een
(hernia)ok aan de rug. Dit advies is puur uit voorzorg, er bestaan geen onderzoeksresultaten en
dit zal om ethische redenen ook niet worden onderzocht.
Æ Graag metalen voorwerpen uit de tassen halen (afleiding en opslaan van de energie, die voor het
lichaam bedoeld is), evt de broekriem los maken, dames nog de sluiting van de BH (de druk erop
doet anders evt pijn).

Æ Het gebruik van de MagBoy-Roller en ook van de MagCreator zal langzaam worden
opgebouwd, d.w.z. in de eerste 2 weken het niet langer dan 15 – 20 min worden gebruiken.
(De inlegzolen b.v. in het begin na ~ 8 tot 10u dragen uit de schoenen halen).
Ook is het aan te bevelen om -afhankelijk van conditie- een “roll-out” niet meteen voor de
bedrust toe te passen. Het lichaam is in het begin nog niet aan deze aanvoer van de
magneetveld-energie gewend, hij moest het in het verleden immers met minder doen. Sommige
mensen hebben zoveel “bijgetankt” dat zij in de wenningsfase moeilijker in slaap vallen. Dit
verschijnsel is de natuurlijke reactie van onze lichaam op de toegevoerde energie, hij gaat
meestal binnen 2 weken wennen aan het nieuwe, verbeterde energieniveau.

De MagBoy-Roller
Op alle plaatsen waar je b.v. een massage of een inwrijving zou toepassen, is de MagBoy te
gebruiken. Bij pijnlijke gewrichten, wekedelen-letsels of kneuzingen, geswitchte enkels, spierverspanningen of spier-overbelastingen kan de aanvoer van het natuurlijke magnetisme en het
lichaams-eigen genezings-proces en andere therapieën ondersteunen. De 2 rollen in de praktische
houder bewegen draaiend rond de plaats van gebruik en het magneetveld wordt op alle 2 assen
verspreidt.
Als de MagBoy over het hele lichaam wordt gebruikt, graag de instructies volgen
zoals voor de MagCreator.

De MagCreator
Het is de meest effectieve methode (naast het slaapsysteem) om gedoseerd het lichaam van een extra aan
magneet-energie te voorzien. Naast de wetenschappelijk
gemeten verbetering van de stromingseigenschappen
van alle processen in het lichaam blijkt ook uit de
persoonlijke ervaringsberichten van de afgelopen 20 jaar
dat door het gebruik van deze producten de mensen
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vitaler worden in geest en lichaam,
hun prestaties op alle gebieden verbeteren,
in hun immuunsysteem wordt aangesterkt,
in hun slaapkwaliteit significant verbetering ervaren,
psychisch stabieler maken,
belastingen door stress, sport, ziekte, dieet, ……….. beter “aankunnen”,
de regeneratiefases na belastingen efficiënter doorlopen,
op alle niveaus duidelijk meer in balans komen.
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Doorvoering Roll-Out:
De praktische tips zij in acht genomen, de persoon ligt comfortabel of op zijn buik (voorkeurspositie)
of op de rug. Hoofd en voeten zijn gesteund, verdere ondersteuning voor een ontspannen houding
graag toepassen, benen evt met een deken inpakken.
Tijdens de doorvoering de concentratie op de cliënt richten, amper praten en evt zorgen, dat er geen
storingen kunnen gebeuren (bel, tel, gsm enz.)
Voor de doorvoering zijn 3 punten op de wervelkolom belangrijk, nl
A = Overgang van nek en rug, einde nek-kolom, wervel C7
B = Einde borstkas (overgang borstbeen [proces. Xiphoïdeus] / buik) en
C = Overgang onderrug / heiligbeen (lumbo-sacraal)
Deze punten worden kort opgezocht ter oriëntatie en gestart met de Roll-Out, in totaal 5 delen.
Deel 1: Rond 15 keer rollen van A naar C (NIET terug), i.o. met de persoon
geleidelijk de druk opvoeren tot aan een aangenaam niveau.
Deel 2: Van C naar B met ieder inademing een kwart-draai (omtrek) verder
tot aan punt B. Na ieder kwart-draai rusten en zachtjes druk uitoefenen op
dit gebied.
Deel 3: Nu rond 20 keer in een versneld tempo en alleen met het gewicht
van de MagCreator van B naar C hen en weer, dwz deze keer WEL terug
van C naar B !
Deel 4: Stop deel 3 bij punt B en gaan naar punt A met de methode van
deel 2, nl. per inademing een kwart-draai vooruit, rust, druk enz.
Deel 5: Nu als afsluiting 20 keer versneld van A naar B, alleen met het eigengewicht en
wel ook terug van B naar A (methode deel 3).
Deel 1 t/m 5 worden 3 tot 5 keer doorgevoerd (aanbeveling 5 keer), maar afhankelijk van echte tijd,
agenda, storingen enz. beter 3 keer met rust, als 5 keer en dan stressen.
Laat na de Roll-Out zeker nog 15 min rusten, in een deken gehuld, ontspannen de Roll-Out werken.
Dagelijks is deze Roll-Out tot 3 keer herhaalbaar, een integrale en gelijkmatige verzorging met dit
systeem van magneetveld-energie biedt alleen het slaap-systeem voor de regeneratiefase en de
inlegzolen over dag, evt aangevuld met een brace / plaat voor een probleemgebied en/of de MiniSchijf in de broekzak.
Ter zijde:
Een geïntegreerd bestanddeel van de WelZijnsZorg voor ons, voor lichaam en geest
behelst ook, hoe zuinig en effectief wij (kunnen) omgaan met alle reserves in
onzelichaam. Naast voeding en magneet-veldenergie vormt als derde pilaar de
warmtehuishouding een belangrijk schakel in ons organisme. Wij horen bij de
“warmbloedige wezens” en hebben alleen een temperatuurmarge van 1° waarin alle
processen gezond en volgens functie gezond aflopen. Onder de 36,5° en boven de 38°
begint het lichaam al compensatie-mechanismen te activeren, die “de orde van de dag”
behoorlijk verstoren en aan de reserves “knagen”. Onopmerkelijk verliezen wij deze
warmte o.a. als ver-infrarood-straling, die het lichaam continu energetisch weer moet
aanvullen. Ondersteuning voor deze natuurlijke proces van de temperatuur-
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schommelingen in ons lichaam kunnen wij bieden door aangepaste kleding van nietstatisch isolerende materialen. Een voorbeeld is de combinatie van natuurlijke
grondstoffen, zoals katoen met keramisch-reflecterende en koper vezels voor b.v.
bandages, sokken, body-warmers, handschoenen, dekens, hoofd-kussens enz. Naast
het preventieve gebruik ondersteunt deze technologie ook de lichaams-eigen regeneratie
in probleemgebieden, zoals gewrichten, pezen, spieren, doorbloedingsarme gebieden,
enz.

Warmtefoto ter vergelijking, 100° F = 40° C Î bovenrand sokken links = continu verlies van lichaamswarmte

TWEE-POLIG MAGNEETVELD
ZICHTBAAR GEMAAKT DOOR IJZERKORRELS

DISCLAIMER:
Please note that any advice or information contained in these pages represent the opinion of Wolfgang M.R. Balliël,
unless referenced otherwise.
This information should not be interpreted as an substitution or replacement for your medical therapy, only as an
addition. Any advice taken concerning a medical treatment should be discussed with your own GP or other treating
specialistic physician. Mr. W.M.R. Balliël (RN-GER/NL/EC) cannot accept any responsibility for any unilateral action
taken by a reader of these pages, especially if this happens without any feed-back due to his advice. The information
contained on these pages and the available e-mail-information are frequently reviewed and edited to assure accuracy
and timeliness. The informations given in the testimonials are based on own practitioner's education & experience and
the summaries from customers’ history referring to the amount of information the customers were willing to give
freely. Obviously, the provided personal data and the clients privacy are handled legally due to the referrings laws in
the countries the advices are given. © wmr.balliël/NL-Maastricht/september 2005
Click ook voor:
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