Dr. h. c. Petra Döring

De kracht
van magneten
Magnetische accessoires en hun werking
Met vele ervaringsberichten over
• rugpijn
• migraine
• reuma & artrose
• slaapstoornissen
• gebrek aan energie …
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Voorwoord
Fijn dat ook u belangstelling heeft voor de werking van
magneten.
In dit boekje heb ik de belangrijkste feiten over de werkingswijze en de toepassingsgebieden voor u samengevat.
Laat u door de talrijke ervaringsberichten van de positieve
kracht van de magneten overtuigen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen: u kunt er alleen maar bij winnen:
nieuwe energie, een betere gezondheid, meer levensvreugde!
Met hartelijke groet,

Christian Neureuther
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Magneten – van oudsher stenen
met geneeskracht
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De geschiedenis van het magnetisme is nauw met de aarde
verbonden. Al het leven op aarde
wordt immers direct beïnvloed
door het sterke aardmagnetische
veld. Dit hangt samen met de
elektromagnetische trillingen van
de atomen die de kern van alle
levende wezens vormen.

Hoogontwikkelde, voorchristelijke
culturen maakten van dit principe
gebruik. De Chinezen plaatsten
magnetische stenen op bepaalde
acupunctuurpunten om onevenwichtigheden in het menselijke
lichaam te herstellen en zodoende
Chi, de levensenergie, weer vrij te
laten stromen.

Al heel vroeg in de geschiedenis
van de mensheid werd deze
samenhang ontdekt en de
therapeutische werking van
magneten voor geneeskundige
doeleinden gebruikt.

Ook hiërogliefen uit het Oude
Egypte bewijzen dat de magneet‑
therapie daar als onontbeerlijk
beschouwd werd. De legendarische koningin Cleopatra
droeg een magnetisch amulet,
niet alleen om verschillende

.

ziektes en kwalen te genezen,
maar ook om haar schoonheid
en jeugd te behouden.
Aristoteles beschrijft in zijn
optekeningen vroege behande‑
lingsmethoden met magneten.
In de middeleeuwen werd de
kennis verder verdiept.
Grote invloed ging ongetwijfeld
ook uit van de beroemde abdis en
genezeres Hildegard Von Bingen
in de 12e eeuw.
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Magnetisme vandaag
Vandaag de dag doet de reguliere
medische wetenschap intensief
onderzoek naar de manier
waarop magneten werken. In
1994 heeft bijvoorbeeld het
Internationale Instituut voor
Gezondheid in de VS nieuwe
termen zoals „biomagnetisch
veld“ en „biomagnetisme“
gecreëerd. Het onderzoek naar
het biomagnetische veld houdt
zich bezig met de nauwelijks
waarneembare energie van
magnetische velden die het
menselijk lichaam doordringen.
Deze energie stimuleert het
menselijk lichaam, houdt het
fit en zorgt ervoor dat wij ons
6

vitaal en gezond voelen. Als het
biomagnetische veld uit evenwicht
raakt, heeft dit vermoeidheid,
uitputting en ziekte tot gevolg.
Ook gevoelens van stress en
woede, angsten en zorgen
hebben een elektrische lading
die een negatieve invloed op
het gevoelige magnetische veld
van ons lichaam kan hebben.
De conclusie ligt dus eigenlijk
voor de hand: het dragen van
magneten heeft doorslaggevende invloed op ons welzijn.  
Van dit inzicht tot de „uitvinding“
van magnetische sieraden was het
dan nog maar een kleine, maar
bepalende stap.

7

Het menselijk lichaam: een wonderlijk
organisme dat aandacht nodig heeft!
De heilzame werking van
magneten wordt thans door
talrijke studies van gerenommeerde wetenschappers
gestaafd.
Zo heeft bijvoorbeeld de universiteit
van Virginia in de VS in dierproeven
aangetoond dat magneten de
doorbloeding bevorderen en de
bloedstroom verbeteren, waardoor
het genezingsproces vooral bij
zwellingen, ontstekingen, littekens
en sportblessures zeer positief
beïnvloed wordt.
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Ook een Britse studie in 2004 bewijst dat pijn veroorzaakt door

artrose van heup en knie door
het dragen van magnetische armbanden verminderd kan worden.
De resultaten van dit onderzoek
werden in december 2004 in het
“British Medical Journal” en later
ook in het “Deutsche Ärzteblatt”
gepubliceerd.
Om de therapeutische werking
van magnetische sieraden ook
in Duitsland op een betrouwbare
manier in kaart te brengen,
werd een onderzoek uitgevoerd,
waarbij 5100 proefpersonen
ondervraagd werden. De proefpersonen moesten hun pijnklach-

nek
schouder

ten beschrijven en hun graad van
pijn aangeven (op een scala van 1 tot
10): een keer vóór het dragen van
magnetische sieraden en accessoires
en dan nog een keer vier weken later.
De resultaten overtuigden over de
hele lijn: 92% van alle ondervraagden gaf aan dat bij minstens één
van hun klachten een duidelijke
verbetering opgetreden was!
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De doorbloeding:
het geheim achter ons welzijn
Bloed is dé grondstof voor ons
leven. Het is verantwoordelijk voor
bijna alle processen die zich in
het lichaam afspelen, bv. voor de
verzorging met zuurstof, vitaminen
en enzymen. Om fit en gezond
te blijven, moet ons bloed een
voldoende hoeveelheid van alle
levensnoodzakelijke stoffen snel
overal heen transporteren. Hier
„grijpt“ de magnetische kracht in:
deze activeert de stofwisseling en
ondersteunt op deze manier alle
lichamelijke functies.
Maar hoe gaat dat in zijn werk?
10

In 1954 ontdekte Linus Carl Pauling
de magnetische eigenschappen
van de bloedkleurstof en ontving
hiervoor de Nobelprijs voor
scheikunde. Deze ontdekking is
van grote betekenis, omdat ijzer
niet alleen als zuurstofdrager
fungeert, maar daarnaast ook een
belangrijke rol bij de stofwisseling
binnen de cellen speelt. IJzer is dus
een belangrijke energiedrager – én
kan goed gemagnetiseerd worden.
Zo valt het ook te verklaren
waarom zo uiteenlopende
„algemene symptomen“ van

het lichaam als slapeloosheid,
menstruatiepijn, depressieve
stemmingen of algemene
vermoeidheid bestreden kunnen
worden. Door het dragen van
magneetsieraden wordt de
verzorging met voedingsstoffen
geactiveerd!
Hierna vindt u een paar interessante berichten van overtuigde aanhangers van de magneettherapie –
ingedeeld naar belangrijke
lichaamsgebieden of bepaalde
klachten.
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Hoofdpijn en migraine
Iedereen die regelmatig aan
hoofdpijn of migraine lijdt, wil
niets liever dan eindelijk van
deze kwaal bevrijd te worden.
Terwijl lichte tot middelzware
hoofdpijn meestal nog wel
door beweging in de buitenlucht,
veel water drinken en een
gezonde voeding gecontroleerd
kan worden, is een heftige
migraineaanval voor de betrokkenen een ramp. „De pijn
komt als een donderslag bij
heldere hemel“, vertellen vele
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patiënten. Tot op de dag van
vandaag is nog niet volledig
opgehelderd welk biologisch
mechanisme schuilgaat achter
migraine. Waarschijnlijk gaat
het om een ontsteking van de
zenuwbanen. Vast staat in elk
geval dat veel factoren een
rol spelen: leeftijd, geslacht,
hormonen, voedingspatroon,
stress enz. Uiteraard is het
raadzaam om een arts te raadplegen of de veroorzakende
factoren voor een aanval te
vermijden.

Daarnaast zijn echter ook
magneten nuttig gebleken.
Een betere verzorging van
de zenuwen met vitaminen
en voedingsstoffen heeft hier
een bijzonder gunstig effect.
92% van de proefpersonen gaf
aan dat de klachten door het
dragen van magneetsieraden
duidelijk verminderd waren.
Bij sommigen verdwenen de
migraineaanvallen zelfs helemaal.
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Greep op hoge bloeddruk
en hoofdpijn
Sinds geruime tijd lijd ik – veroorzaakt door stress – regelmatig aan
heftige migraineaanvallen en hoge
bloeddruk.

Axel Amstätter,
buschauffeur

Vrienden en kennissen hadden
mij allang op de indrukwekkende
werking van magneetsieraden gewezen, maar ik bleef erg sceptisch.
6 weken geleden kocht ik dan toch
een armband. Ik kan het nauwelijks
geloven: ik heb aanzienlijk minder
migraine¬aanvallen en mijn

Gerda Büffor,
gepensioneerd
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bloeddruk is – helemaal zonder
geneesmiddelen – weer normaal.
Axel Amstätter

Neusbijholten-onsteking:
operatie vermijden door
magneetsieraden
Toevallig leerde ik bij een vriendin
een consulente voor magneetsieraden kennen. Ik vertelde haar
van mijn chronische ontsteking
van de neusbijholten.

Zij adviseerde mij om een magnetisch accessoire van koper
afwisselend op mijn voorhoofd
en mijn wang te plakken.
Sindsdien kan ik elke dag vrijer
ademen. En de operatie die mijn
dokter gepland had, hoef ik
nu gelukkig niet te ondergaan!
Gerda Büffor
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Nekpijn en rugpijn
Meer dan 60% van de bevolking
heeft periodiek of permanent last
van pijn in zijn rug, schouder
en/of nek. Niet verwonderlijk, want
de moderne mens zit te veel
en beweegt te weinig. Andere
factoren zoals kantoorwerk, lange
autoritten en overgewicht werken
de pijn nog in de hand.
Naast een juiste houding bij
het zitten, staan en liggen en
een sterking van de spieren
door gerichte training zijn ook
de zenuwbanen bepalend voor
ons welzijn. Methoden die de
doorbloeding verbeteren, zijn
daarom bijzonder effectief.
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Naast de Chinese acupunctuur
hebben ook magneten een
uiterst positieve invloed op
de doorbloeding. Door heel
sterke magneten precies op
de gespannen plekken (nek,
schouder of rug) te plaatsen,
kunt u nog meer effect sorteren –
en dat helemaal zonder bijwerkingen!

magnetische
accessoires
17

Weg met rugpijn

Karin Mayer,
coach

Ik denk dat het normaal is
dat je eerst aan de werking van
magneetsieraden twijfelt.
Ik besloot dan toch het een
keer te proberen, omdat ik als
sportieve vrouw regelmatig
pijn in mijn schouder en rug had.
En inderdaad: dankzij het
magneetsieraad is de pijn nu
voorbij. Meer nog, ik voel me
over het algemeen veel beter
en ben weer vol energie.
Ook mijn man draagt intussen een
armband en is er heel tevreden mee.
Karin Mayer
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Net of ik een nieuw
leven begonnen ben
Sport is voor mij meer dan
een hobby, het is een hartstocht.
Daarom was mijn hernia
10 jaar geleden voor mij een
echte shock. Vanaf dat moment
had ik voortdurend rugpijn en
kon ik niets meer zo doen als ik
het gewend was.
Toen vertelde een goede
vriend mij over de werking van
magneetsieraden. Natuurlijk
geloofde ik er in het begin niets
van. Maar ik moest al gauw
inzien dat ik het mis gehad had:

mijn rugklachten zijn verdwenen,
ik slaap nu veel beter en voel mij met
50 topfit.
Ik kan de magneetsieraden echt
aanbevelen.
Lothar Bräunig

Lothar Bräunig,
machine operator in een
houtverwerkend bedrijf
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Magneetsieraden
Rugpijn en kneuzingen
Elke keer dat ik mij‚ s‘nachts
omdraaide, werd ik wakker,
omdat mijn rug zo gespannen
was. Maar sinds ik een magnetisch
armband draag, is die pijn weg.
Anderhalf jaar lang had ik zo‘n pijn
in mijn rug dat ik maar zelden een
nacht kon doorslapen. Nu draag
ik de magnetische armband dag
en nacht en heb geen pijn meer.
Niet te geloven, maar waar!
Dit magnetische deel heeft mij heel
erg geholpen.
Christian Neureuther
20

overtuigen ook professionele sporters
Spanningen in de nek
en slaapstoornissen
Ik gebruik magneetsieraden omdat
ze me deugd doen!
Ik had lang last van een stijve nek,
maar ik kwam er niet meer aan
toe om nog zo veel te skiën of aan
Nordic Walking te doen als vroeger.

Als je deze sporten beoefent, raak
je die spanning in de nek ook
kwijt. Nu heb ik als vervanging de
magneetsieraden ontdekt. Als ik die
draag, voel ik mij lichter en soepeler.
Mijn nek is nu niet meer zo
gespannen. Heerlijk!

Rosi Mittermaier,
Olympisch kampioene

Rosi Mittermaier

Christian Neureuther,
winnaar wereldbeker

Nekpijn en rugpijn – ervaringsberichten 21

Gewrichtspijn en reuma
Bij het ouder worden krijgt bijna
iedereen last van artrose. Artrose
is slijtage van het kraakbeen van
de gewrichten, waardoor ook de
botten, spieren, gewrichtskapsels
en gewrichtsbanden in kwaliteit
achteruit gaan. Dit is uiterst
pijnlijk.
Reuma daarentegen is een
overkoepelend begrip voor
meer dan 400 verschillende
aandoeningen, waarbij
meestal, maar niet altijd, het
bewegingsapparaat aangetast
wordt. Het zijn aandoeningen
van het bindweefsel. Daar het
22

bindweefsel vrijwel overal in
het lichaam voorkomt, kan de
reumatische ontsteking in de
meeste delen en organen van
het lichaam ontstaan. Al deze
aandoeningen hebben gemeen
dat ze een stekende, scheurende
pijn veroorzaken, waardoor de
patiënten in het leven van alle dag
grote beperkingen ondervinden.
Door een betere doorbloeding
en een betere verzorging van
de cellen met voedingsstoffen
kunnen de magneetsieraden er
ook bij artrose en reuma vaak
toe bijdragen dat de klachten

duidelijk verminderen of zelfs
helemaal verdwijnen.
Bij artrose in de vingergewrichten
is het heel eenvoudig: gewoon
een flexibele magnetische ring
dragen. De pijn verzacht en de
bewegelijkheid keert terug!
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Van gewrichtspijn af
Ik ben intussen 73 jaar oud. Ik had
er me al bijna bij neergelegd dat
mijn lichaam niet meer zo meewerkt
als vroeger. Dan hoorde ik van
het therapeutische effect van de
magneten en besloot het gewoon
een keer uit te proberen.
Ottilie Gardt,
gepensioneerd

Het is nauwelijks te geloven: na
korte tijd was de pijn in mijn hand
al weg. Zodoende ben ik ook nog
magnetische oorringen gaan
dragen. Nu is zelfs de zenuwpijn
in mijn gezicht verdwenen.
Fantastisch!
Ottilie Gardt

Volker Schumacher,
gepensioneerd
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Verhoogde oogdruk en
artrose onder controle
Sinds meer dan 15 jaar lijd ik aan
het Raynaud-syndroom, ook wel
“witte vinger-syndroom” genoemd,
en aan verhoogde oogdruk.
De ziekte van Raynaud is een
ernstige vorm van artrose. Deze
had tot gevolg dat mijn vingers
steeds ijskoud waren. Ze waren
helemaal krom, het leken wel
klauwen. Op een gegeven moment
heeft mijn dochter mij gewoon
een magnetische accessoire
“opgedrongen”. Ik verwachtte er
helemaal niets van.
Na een paar weken kon ik dan
echter verbetering bespeuren, dat

viel echt niet te ontkennen. Mijn
handen zijn weer goed doorbloed, ik
kan mijn vingers zelfs weer strekken.
De druk op mijn ogen is ook
minder geworden. Mijn oogarts
was sprakeloos. En de artrosepijn?
Intussen werk ik weer graag vele
uren in de tuin, zonder er achteraf
dagenlang onder te moeten lijden.
Volker Schumacher

Polyartrose in de vingers –
snel pijnvrij
Sinds meerdere jaren lijd ik aan
artrose in verschillende vingers
tegelijkertijd. Hiervoor bestaat er
geen behandeling, afgezien van
een operatie. Maar daar wilde ik

nooit iets van weten.
Een jar of twee geleden gaf een
consulente voor magneetsieraden
mij het advies om flexibele,
magnetische ringen te dragen.
Al gauw merkte ik het verschil:
ik kon mijn vingers weer veel beter
bewegen.
Intussen draag ik overdag en
s‘nachts tot vier ringen tegelijkertijd –
en ben helemaal zonder pijn. En het
beste aan de hele zaak: de ringen
overtuigen niet alleen door hun
therapeutische werking, ze staan
nog leuk ook.

Emmi Döring,
gepensioneerd

Emmi Döring
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Botbreuken & kneuzingen
Snelle hulp na zware val  

Inez Sippala,
gepensioneerd

Sinds enkele jaren woon ik in een
verpleeghuis voor ouderen. Onlangs
kreeg ik een magnetische armband
cadeau van mijn kleindochter.
Mijn medebewoners hebben al
heel bewonderend naar dat mooie
sieraad staan kijken.
Maar het is mij niet alleen om de
optiek te doen. Ik heb ook het
praktische nut van de magnetische
kracht ervaren: een tijd geleden
struikelde ik over mijn loophulp en
kwam lelijk ten val. Daarbij brak ik
mijn arm en heup.
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Op mijn hoge leeftijd (95 jaar)
konden de dokters mij niet veel
hoop op een snel herstel geven.
Des te verbaasder waren ze, toen ik
na slechts zes weken weer rechtop
kon staan en het gips om mijn arm
eraf kon!
Inez Sippala, Finland

Ischiaspijn: verlichting
na paardrij-ongeluk
Alhoewel ik goed kan paardrijden,
viel ik op een dag toch van mijn
paard. Vanwege allerlei letsels had
ik vanaf dat moment met heftige
pijn te kampen. Zonder er al te veel

van te verwachten probeerde ik dan
een magnetische accessoire uit. En
ziedaar: de pijn nam af en het ging
mij weer snel veel beter!
Ook als de tijd alle wonden heelt –
met magneetkracht gaat het
duidelijk sneller.
Gerlinde G.
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Andere klachten
Pijnverlichting voor het
hele gezin

Karl-Heinz en Irma Blöcker,
gepensioneerd

Twee maanden geleden nodigde
een collega mij uit aan een
presentatie van magneetsieraden
deel te nemen. Ik had al de hele
dag hoofdpijn. Voor de lol probeerde
ik daarom meteen aan het begin
van de avond een magnetische
accessoire uit. Ik was compleet
verrast: aan het einde van de
presentatie was mijn hoofdpijn weg!
Daarna ben ik dat ook eens bij
mijn geopereerde knie gaan
testen. En ook dat functioneerde:
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mijn doorbloedingsstoornissen
verdwenen. Net zo enthousiast ben
ik over de magnetische voetzolen.
De gevoelloosheid in mijn tenen en
voeten behoort nu tot het verleden.
Mijn vrouw had zware artrose.
Soms kon ze niet eens een glas
vasthouden. Een magnetische
armband heeft ook bij haar prima
geholpen! Onze dochter ten slotte
is dankzij de magneetsieraden
bijna helemaal van astma genezen.
Wij zijn overtuigd. Wij kunnen
de magnetische sieraden en
accessoires alleen maar aanraden.
Karl-Heinz en Irma Blöcker

Magnetische zolen –
weer lopen zonder pijn
Ik werk als medisch assistente in
een laboratorium. Ik moet dus
vaak ploegdiensten draaien, ook
s‘nachts. Een nachtdienst kan van
18.30 uur tot 8 uur de volgende
morgen duren. Tijdens mijn werk
ben ik voortdurend in beweging
en loop ik talloze malen van de
ene kamer naar de andere. Dat is
bijna te vergelijken met topsport!
Een dergelijke nacht eiste vaak
zijn tol: de volgende ochtend had
ik vreselijke pijn in mijn benen en

voeten. Daar kwam nog bij dat mijn
voeten door de plastic clogs die ik
bij mijn werk moet dragen, altijd
doorgezweet waren.
Sinds ca. 2 weken is alles anders.
Op advies van een collega legde
ik magnetische inlegzolen in de
plastic schoenen.

Cornelia Westfal,
medisch assistente

Wat een ongelooflijk verschil. Al
na de eerste nachtdienst waren
mijn voeten ontspannen en voelde
ik mij weer helemaal lekker. Een
fantastisch gevoel.
Cornelia Westfal
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Hulp bij menstruatiepijn

Jamile Castro en
Norbert Hoffmann,
zakenlieden

Twee maanden geleden leerde ik
via een kennis van mijn vriend de
magnetische accessoires bij een
presentatie kennen. Aanvankelijk
dacht ik dat het effect op inbeelding
berustte en dus een psychologisch
verschijnsel was.
Die kennis gaf mij dan echter een
magnetische accessoire om te testen.
Eerst merkte ik niets. Maar een maand
later toen ik mijn menstruatie kreeg,
was het echt een groot verschil. Ik had
nauwelijks pijn, terwijl ik anders altijd
twee dagen lang onder de pijn gebukt
was gegaan.
Een poosje later testte ik dan nog
eens de werking van de accessoires.
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Nadat ik een eindeloze dag achter
de pc doorgebracht had en mijn rug
en schouders pijn waren gaan doen,
plaatste ik de magnetische accessoire
direct op de plek die pijn deed.
Het was fantastisch. Al korte tijd later
was de pijn duidelijk minder geworden.
Natuurlijk heb ik dat dan ook mijn
vriend aangeraden. Die had sinds een
liesbreukoperatie drie jaar geleden nog
steeds trekkende pijn in de lendenen.
Nu draagt hij een magnetisch sieraad,
heeft geen pijn meer en voelt zich weer
goed. Wij waren in het begin uiterst
sceptisch. Maar nu zijn wij overtuigd.
Dat kan allemaal geen toeval zijn.
Jamile Castro en Norbert Hoffmann,
Brazilië

Verschuiving van de
wervelkolom
Ik had zes maanden lang ischiaspijn.
Toen leerde ik de magneetsieraden
kennen. Na een paar weken was de
pijn verdwenen.
Bovendien lijd ik aan een verschuiving
van de wervelkolom. Een ongeneeslijke aandoening. Als ik pijn heb, draag
ik nu een magnetische accessoire op
de pijnlijke plek. Een paar uur later
gaat het me dan weer goed. Ik ben
er dus echt van overtuigd dat de
magneten helpen.
Ginette Bellœil, Frankrijk
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Magneetsieraden voor dieren

Sonja Edlinger, eigenares
van een winkel voor
dierenaccessoires

Honden levendiger
en beweeglijker

dagen later vertelde deze me dat
Lara weer op alle vier poten liep!

Ik heb een winkel voor dierenaccessoires en heb daardoor
veel contact met klanten en hun
geliefde vierpoters.

Een 6 jaar oude bastaard-herder
werd door een auto aangereden.
Het was duidelijk te zien dat hij
pijn had. Hij hinkte en bewoog zich
veel langzamer dan vroeger. Bij
het röntgen konden ze echter niets
vaststellen.

De volgende verhalen heb ik zelf
meegemaakt: Lara, een 5 jaar oude
hond, was aan haar kruisband
geopereerd en kon vier maanden
later nog steeds niet zonder pijn
opstaan. Bovendien liep ze op drie
poten.
Als kerstcadeautje voor Lara gaf ik
haar baasje een magneet. Een paar
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Arak kreeg toen een magneet. En kijk
aan: ca. 1 week later hinkte hij niet
meer, hij liep weer normaal en had
er ook plezier in met andere honden
te spelen.
Een 4 jaar oude herdershond met

aangeboren heupdysplasie was
eigenlijk een levendig dier, maar
vanwege die aandoening werd
hij gauw moe. Door de kracht van
magneten verbeterde zijn conditie
en kan hij weer veel langer met zijn
baasje op stap.
Mijn eigen honden hebben
verschillende drinkbakken, maar
slechts in één drinkbak ligt een
watermagneet. Die bak is altijd
sneller leeg dan de andere.
Sonja Edlinger, Oostenrijk
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Instinct en smaakzin

Rika und Phajo

Als medisch assistente houd ik ervan
zelf een beetje te experimenteren.
Vandaar dat ik de werking van de
magneten bij mijn twee honden ben
gaan testen. Ik kocht twee identieke
drinkbakken, vulde ze met hetzelfde
water en legde in één bak een grote
watermagneet.
Sindsdien drinken beide honden
alleen nog maar uit de gemagnetiseerde bak.
Cornelia Westfal

Lucky
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Geen epileptische
aanvallen meer
Ik ben het trotse baasje van twee
kleine bastaardhonden. Helaas
kreeg het ene hondje Lucky, toen
het een jaar of drie was, epileptische
aanvallen. De dierenarts stelde
vast dat die erfelijk bepaald waren.
Diagnose: ongeneeslijk. Hij schreef
Lucky krampstillende middelen voor.
Ik kon het echter moeilijk aanzien
hoe de hond stijf en met schuim op
zijn muil voor me lag. Tot op dat
moment had hij alle acht weken een
zware aanval, soms ook twee achter
elkaar.

Op een gegeven moment hoorde
ik dan van de genezende werking
van magneetsieraden en kocht
een halsband voor hem.
Wat er toen gebeurde, was onvoorstelbaar. De aanvallen waren weg!
Elke dag waren wij bang voor een
aanval, maar er gebeurde niets. Dat
ging 9 maanden goed, totdat hij
dan in maart 2010 weer een aanval
kreeg. We schrokken ons kapot en
hadden er geen verklaring voor. Pas
dan ontdekte ik dat hij zijn halsband
verloren had!
Wij hebben nu weer een magneet
gekocht, want nu hebben we het
bewijs dat het helpt.
Silvia Hirsch
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Water
Water: ons levenselixir –
het beste gemagnetiseerd
Water is de bron van alle leven,
het is een symbool voor levenskracht, reiniging en vernieuwing.
Mensen, dieren en planten
hebben het nodig om te overleven. Alle stofwisselingsreacties
van ons lichaam hebben water
nodig. Maar het ene water is het
andere niet!
Het borrelende water uit natuurlijke bronnen wordt door het
magneetveld van de aarde verrijkt.
Totdat het in ons leidingsysteem
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terechtkomt, heeft het echter
veel van zijn activerende werking
verloren.

Elke morgen een slokje
“waterstaaf”
De magnetische waterstaaf heeft
de kwaliteit van ons leven enorm
verbeterd.
Onze artritisklachten zijn aantoonbaar gereduceerd. Het helpt zelfs bij
verkoudheden. We hebben gewoon
meer energie, kunnen de dag optimistischer tegemoetzien, gezonder

oud worden en optimaal genieten
van het leven.
Charles en Anastasia Aristidou,
Griekenland

Waterstaaf in plaats
van laxeermiddelen

Charles en Anastasia Aristidou,
gepensioneerd

Sinds ik elke ochtend twee glazen
geënergetiseerd water drink is mijn
spijsvertering weer op orde.
Nooit meer laxeermiddelen!
Monika Reichart
Monika Reichart
economisch doctorandus
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Maag ontkrampt
door magneetstaaf

Ottilie Gardt,
gepensioneerd

Maria Theresia Schreier,
koopvrouw (detailhandel)

Sinds mijn zestiende lijd ik aan
chronische verstopping en een
prikkelbare darm. Al die jaren moest
ik dag in dag uit laxeermiddelen
nemen. Dat is nu voorbij! Dat heb
ik aan de magneetstaaf te danken
die ik overnacht in water leg.
Elke morgen drink ik dan op
nuchtere maag een halve liter
lauw, gemagnetiseerd water.
Dat doet me echt deugd en mijn
spijsvertering werkt weer prima.
Ook bij ischiaspijn en een stijve nek
helpen de magnetische accessoires.
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Ik ben echt blij dat ik die magnetische sieraden ontdekt heb. Ze
zullen me ook in de toekomst nog
helpen, daarvan ben ik overtuigd.
Ottilie Gardt

Ontkalken niet meer
nodig
Ik gebruik twee waterstaven tegelijkertijd: de ene in een waterkan, de
andere in mijn koffiemachine. Sinds
de waterstaaf in de koffiemachine
staat, hoef ik die niet meer te
ontkalken. Praktisch en gewoon
geniaal!
Maria Theresia Schreier,
Tösens/Tirol

Waterstaaf tegen
neurodermatitis
Mijn twee kinderen lijden aan ernstige
neurodermatitis. Vroeger krabden ze
zich tot bloedens toe. Dat is nu voorbij!
Want nu liggen twee waterstaven
naast de badkuip, zodat mijn kinderen
alleen nog maar in gemagnetiseerd
water baden.
De neurodermatitis is als bij
toverslag verdwenen. Natuurlijk baden we niet alleen in
gemagnetiseerd water, we
drinken het ook. De waterstaaf
en de heilzame werking die ervan
uitgaat vind ik zo boeiend, dat ik
zelf consulente geworden ben.

Nu is de waterstaaf mijn absolute
verkoophit.
Michaela Federspiel

Spelenderwijs gezond
water drinken

Lea Marie Federspiel, 5 jaar

Op de kleuterschool waar ik werk,
leren de kinderen spelenderwijs
water te drinken dat door waterstaven gemagnetiseerd is.
Dat lukt bijzonder goed met een
magnetische waterstaaf waarop
een leuk kikkermotief afgebeeld is.
“Kikkerwater” vinden de kinderen
gewoon lekkerder.

Andrea Reichart,
kleuterleidster

Andrea Reichart
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Ontlasting weer normaal – Tips voor het drinken
ook bij de baby  
van water
Mijn zoontje had vaak dagenlang
geen stoelgang. Ik wist me geen
raad meer.

Walter Federspiel, 2 ½ jaar

Toen hoorde ik op een feestje hoe
heilzaam de waterstaaf is. Ik volgde
het advies van de consulente op
en gaf mijn zoontje elke ochtend
een glas gemagnetiseerd water te
drinken.
Het resultaat was verbluffend: reeds
na 2 weken had hij een regelmatige
stoelgang. En dat is zo gebleven.
Moeder van Walter, 2 ½ jaar
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Drink dagelijks ten minste 2 tot
3 liter zuiver water
Water dat het lichaam verliest
door lopen, transpireren, sporten
en algemene inspanningen,
moet weer vervangen worden.
Vuistregel: 30 tot 40 ml water per
kilo lichaamsgewicht; bij 60 kg
ca. 2 liter (vrouwen), bij 80 kg ca.
3 liter (mannen).

Water kan door geen enkel
andere drank vervangen
worden
Water is een oplos- en reinigingsmiddel. U dompelt uw was toch
ook niet in koffie, bier, cola, sap of
melk? Wat voor textielvezels geldt,
geldt ook voor de bloedvaten van
uw lichaam.
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Over de schrijfster
Petra Döring, geboren in Alsfeld (Duitsland), studeerde bedrijfseconomie met zwaartepunt marketing in München en Londen
(examen MBA, 1986).
In 1991 richtte ze een bedrijf voor modesieraden op, dat binnen enkele
jaren tot een wereldwijd agerende onderneming uitgroeide. Voor het
opbouwen van het bedrijf, het scheppen van werkgelegenheid en het
bevorderen van de export heeft ze in 1996 een eredoctoraat van de
Schiller International University in Londen ontvangen.
Sinds 1999 houdt Petra Döring zich intensief bezig met de positieve
invloed van magneten op het welzijn. Dit bracht haar op het idee
magnetische sieraden, die tot dan toe slechts als „metalen pleisters“
verborgen onder de kleding werden gedragen, met de schoonheid
van designsieraden te combineren. Én oogstte daarmee veel succes.
Zij leidt in Frankfurt een onderneming voor designer magneetsieraden
en wellnessproducten.
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Met 25 ervaringsberichten,
bv. van Rosi Mittermaier en
Christian Neureuther.  

„Anderhalf jaar lang had ik zo‘n pijn in mijn rug dat
ik maar zelden een nacht kon doorslapen. Nu draag
ik de magnetische armband dag en nacht en heb ik
geen pijn meer.“
Christian Neureuther
Bron: BILD, tv-interview over het thema
„Werking van magnetische armbanden“
18 september 2009

ISBN 978-3-00-032981-4

„Ik heb de magneetsieraden ontdekt. Als ik die draag,
voel ik mij lichter en soepeler. Mijn nek is nu niet meer
zo gespannen. Heerlijk!“
Rosi Mittermaier

