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Magnetiseren, 
het geven van onvoorwaardelijke liefde in de vorm van ener-
gie.

Hoe de natuurgeneeswijze verdween rond 1910

Tot het begin van de vorige eeuw waren er 2 visies op gene-
zing: 

- de allopathische visie, waarbij ziekte uit het lichaam verdreven 
wordt m.b.v. middelen die symptomen onderdrukken of te-
genwerken (de hedendaagse klassieke reguliere geneeskun-
de)
- de empirische visie waar men uitgaat van een holistische 
aanpak waarbij lichaamseigen afweersystemen gestimuleerd 
worden m.b.v. natuurlijke remedies en die gericht is op het 
zelfhelende vermogen van de mens. 

De natuurgeneeswijzen en kruidengeneesmiddelen stonden in 
die tijd hoog aangeschreven. Dit veranderde rond 1910. We-
tenschappers ontdekten dat uit olie vitaminen konden worden 
gemaakt. Voor JD Rockefeller, in het bezit van ruim 90% van 
alle Amerikaanse olieraffinaderijen, was deze ontdekking een 

 Drukke tijden! 
Drukke tijden, maar hier dan 
eindelijk mijn nieuwe nieuws-
brief. Veel leesplezier. 

Deze keer meer in-
formatie over mag-
netiseren 

Ik heb al heel veel mensen een 
energetische massage / mag-
netiseersessie mogen geven 
en enkelen komen al regelma-
tig terug. De terugkoppelin-
gen zijn hartverwarmend en 
bevestigen dat wat ik weet en 
wat de ander eerst moet erva-
ren: magnetiseren maakt 
daadwerkelijk verschil. 

Healer-Coach 

Ik heb het woord 'healer' lang 
niet willen gebruiken, omdat 
het zweverig of vaag kan over-
komen. Vreemd, zeker nu ik 
me alleen nog maar bezig 
houd met het mentaal en fy-
siek helen van mensen en ze 
coach om te zijn wie ze zijn. 
Dus nu zeg ik het trots en 
hardop: Ik ben healer-coach.  
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nieuwe manier om geld te verdienen. De Rockefeller- en Carnegiefoundation financierden een onder-
zoek dat resulteerde in het Flexnerrapport. Dit rapport heeft er mede voor gezorgd dat natuurlijke ge-
neeswijzen werden verketterd en dat farmaceutische bedrijven en olieraffinaderijen geld konden ver-
dienen aan medicijnen (meer info over het Flexnerrapport en het begin van de farmaceutische ge-
neeskunde kun je vinden op internet  bijvoorbeeld www.artsenvoorvrijheid.be of www.fanofhealthy-
plan.nl). 

Wat goed is blijft 

Vandaag de dag krijgen alternatieve geneeswijzen steeds meer de waardering die ze, wat mij betreft, 
verdienen. Symptomen bestrijden met medicijnen is niet voldoende. Er moet ook gekeken worden 
naar de oorzaak van klachten, anders blijft de spreekwoordelijke wond etteren. Een van de tools die ik 
gebruik is magnetiseren. 

Wanneer pas je magnetiseren toe. 

Magnetiseren pas je toe als er een energetische disbalans is ontstaan tussen lichaam en geest (en ziel). 
Disbalans kan ontstaan door blokkades (zie vorige nieuwsbrief) in het energetisch lichaam. Je energie 
kan dan niet meer goed door je lichaam stromen waardoor verschillende organen en lichaamsdelen 
teveel of juist te weinig energie krijgen. Wist je dat blokkades jarenlang in je energieveld kunnen zitten 
zonder dat je er iets van merkt? Ze komen pas aan het licht als je daadwerkelijk klachten krijgt of ziek 
wordt.  

Wat gebeurt er tijdens het magnetiseren?   

Magnetiseren is het geven van energie door middel van je handen. Ik raak je lichaam niet aan, maar 
houd mijn handen boven je lichaam (i.t.t. een energetische massage waar ik je wel aanraak). Ik verwij-
der negatieve en/of vastzittende energie uit het lichaam en breng positieve energie in. Zo wordt de 
energiebalans van je lichaam hersteld en wordt je lichaam positief gevoed. Als magnetiseur behandel 
ik niet alleen symptomen, maar focus ik me ook op het aanpakken van de oorzaak van de klacht. Ook 
wordt het zelfherstellend vermogen van je lichaam geactiveerd en ondersteund.  Ik werk hierbij met 
mijn intuïtie en heldervoelende kwaliteiten. 

Tijdens het magnetiseren kom ik in verschillende energielagen. In elke energielaag kunnen verstorin-
gen zitten. Elke behandeling wordt er een stukje dieper gegaan. Soms moeten er eerst verschillende 
verstoringen opgeruimd worden voor je bij de oorspronkelijke blokkade komt.  

Magnetiseren werkt ook preventief. Er worden blokkades opgeruimd die mogelijk in de toekomst 
klachten kunnen veroorzaken. Zo krijgen blokkades geen kans meer krijgen om op te stapelen.

Tijdens het magnetiseren kun je tintelingen, koude, druk, ruimte, warmte of prikkelingen voelen. 
Sommige mensen nemen kleuren waar of laten emoties los. Andere ervaren niets, maar dat wil niet 
zeggen dat er niets gebeurt in de lichaam. Vrijwel iedereen ervaart de behandeling als ontspannend, 
aangezien magnetiseren innerlijke rust bevordert.

Na de behandeling 

Na de behandeling voelen mensen zich gelijk lichter. Ze zitten lekker in hun vel en vaak vallen dingen 
op hun plek. Klachten kunnen verminderen en zelfs verdwijnen.  

http://www.artsenvoorvrijheid.be
http://www.fanofhealthyplan.nl


nieuwetijdslab   november 2021

Sommige mensen ervaren snel na de behandeling fysieke reac-
ties zoals spierpijn, hoofdpijn, een licht gevoel het hoofd, mis-
selijkheid, trillen of een koud gevoel. Dit komt door het loslaten 
van onbewuste patronen en  energie.  

Soms zorgen de behandelingen er ook voor dat je actief ver-
anderingen in je leven doorvoert en dichter bij jezelf komt en je 
persoonlijk weer kunt groeien. 

Hoe vaak? 

Na één behandeling zul je al verschil merken. Heb je fysieke 
klachten, dan zul je meer behandelingen nodig hebben voor-
dat je merkt dat de klachten afnemen. Heb je klachten door 
hardnekkige vastzittende patronen en negatieve overtuigingen 
dan is het goed om daar ook aandacht aan te besteden. An-
ders blijft het een trigger die voor een nieuwe blokkade zorgt. 

Kan iedereen magnetiseren? 

Er wordt wel  gezegd dat iedereen kan magnetiseren. Jij hebt 
vast ook wel eens een hand op een zere plek bij je kind gelegd 
wat uiteindelijk leidde tot verlichting van pijn. Maar niet ieder-
een heeft dezelfde kracht van energie. Vergelijk het met voet-
ballen: iedereen kan voetballen, maar de één kan het beter dan 
de ander. En de mensen die er echt aanleg voor hebben (een 
gave, een talent) blinken uit en ontwikkelen zich. Mijn gave heb 
ik geërfd van mijn voorouders. 

Voor wie? 

Magnetiseren kan toegepast worden op volwassenen, pubers, 
kleine kinderen en baby’s en zelfs dieren.  

Welke klachten kunnen verminderen of verdwijnen? 

Alle klachten die zijn ontstaan door een energetische disbalans.  

Denk bijvoorbeeld aan de volgende lichamelijke klachten 
  
- algemene (vage) lichamelijke (pijn)klachten 
- klachten m.b.t. spieren en gewrichten 
- fibromyalgie  
- huidklachten 
- chronische (pijn)klachten 
- vermoeidheid 
- buik-, darm- en maagklachten 
- genezingstijd verkorten na een operatie 

Room4Yoga en 
Coachhuis 

Mijn sessies geef ik bij 
Room4Yoga of bij het 
Coachhuis. Beiden zijn aan 
de Emmastraat in Velp. Mak-
kelijk te bereiken met vol-
doende  parkeergelegen-
heid. 

Magnetiseren is 
geen reiki 
De intentie (het herstellen 
van de energiebalans) is ge-
lijk. Maar reiki betekent ener-
gieoverdracht van mens op 
mens waarbij verloren ener-
gie bijgetankt wordt. Reiki 
kun je leren, doe je volgens 
regels en is gericht op het 
bestrijden van symptomen. 
Magnetiseren betekent het 
herstellen van balans tussen 
lichaam, geest en ziel waar-
door je levensenergie weer 
gaat stromen en het zelfge-
nezend vermogen van je li-
chaam in gang wordt ge-
bracht. Een magnetiseur fo-
cust zich ook op de oorzaak 
van je klachten. Magnetise-
ren is een gave en gebeurt 
gevoelsmatig. 
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En aan de volgende geestelijke klachten 

- spanning 
- onzekerheid 
- weinig zelfvertrouwen 
- slaapproblemen 
- stress 
- angststoornis-
sen 
- nervositeit 
- bedplassen 
- hyperventilatie 
- faalangst 
- examenvrees 
- buikpijn door 
stress 
-vermoeidheid 

Magnetiseren bij 
Nieuwetijdslab 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer langs en maak ge-
bruik van de actie. Ik heb al heel veel goede ervaringen met 
geestelijke problemen (vaak ondersteund met coaching), slape-
loosheid, darmklachten, angsten, vermoeidheid en reumatische 
klachten.  

The best and most beautiful things in the 
world can not be seen or even touched - they 

must be felt with the heart  

Lieve groet, Desirée 
 

Actie !!! 

Ervaar het zelf en geef je op 
voor 2 sessies voor € 75,= 
(normaal € 100,=). Alleen 
geldig voor behandelingen 
in de maand november en 
december 2021 en bij con-
tant afrekenen. Natuurlijk 
geldt dit ook voor vaste cliën-
ten. 

Disclaimer: Zoek bij klachten 
eerst hulp bij uw huisarts. 
Magnetiseren een mooie 
aanvulling op de reguliere 
gezondsheidszorg, maar niet 
een vervanging. 

Delen mag!  
Voel je vrij om mijn nieuws-
brief door te mailen aan ge-
ïnteresseerden. Wil jij je af-
melden, stuur me dan even 
een bericht. Ik haal je dan 
gelijk van de lijst af. 

Contactgegevens 
info@nieuwetijdslab.nl 

https://nieuwetijdslab.nl/con-
tact-informatie/ 

06-41118254
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