
Magnetisme E-Book/Video 

Het menselijk lichaam straalt uit. Het zendt stralen, warmte en verschillende invloeden uit. 
Het ioniseert de lucht en het is daarom wanneer veel mensen op een dezelfde plaats blijven bij donder, 
ze de bliksem aantrekken. 
 
Deze uitstralingen bij het menselijk lichaam is aan de toppen van de vingers, in het kijken, in de adem 
en het schijnt het denken te vergezellen. 
 
Het is vooral aan de toppen van de vingers, het zicht, en het denken dat men de naam van magnetisme 
gegeven heeft (vitaal magnetisme, dierlijk, persoonlijk, menselijk magnetisme enz.) 
 
Wanneer men leert waaruit deze uitstraling bestaat dan zien we complexe samenvoegingen bestaat: 

-De werkelijke stralen die zich voordoen als natuurkundige stralen, deze stralen gaan door 
verschillende hindernissen, gaan rechtlijnig en wordt weerkaatst door een spiegel.  De stralen planten 
zich voort op lange afstand. Hun voortplantsnelheid is veranderlijk: in het menselijk lichaam gaan ze 
met de snelheid van het zenuwstelsel .  Buiten het lichaam gaan ze vele malen sneller. 

-Een zeer samenhangende stof of de magnetische fluïde het is deze fluïde die de aandacht getrokken 
heeft van oude magnetiseurs en dit is ook begrijpelijk omdat, in sommige gevallen, het waarneembaar 
wordt: men zou stoom zeggen, lichtgevend, verschillend gekleurd, men voelt een koude of warme 
lucht…Deze fluïde hoopt zich op in andere lichamen en men kan het in stoffen onder andere 
water,was,talk,hout,papier,staal, laten indringen en ontbindt zich onder invloed van het licht en 
verspreid zich in de lucht. Men kan zeggen dat ze zich niet ver verbreid. 
 
-Men vindt nog effecten in het magnetisme een geheel van mentale eigenschappen.  In feite is het 
magnetisme onafscheidelijk van het denken: het is altijd met een intelligente sterkte begaafd en elke 
gedachte, hoe voortvluchtig ook, wordt vergezeld van het magnetisme (het is zo wanneer men een 
sigaretten blaadje op iemands voorhoofd legt men via pendelen of psychometrie de gedachte van de 
persoon kan weten.) 

De effecten van het menselijke magnetisme 

Het magnetisme beïnvloed elk levend en niet levend wezen op korte en lange afstand. 
op korte afstand is het magnetisme volledig TOTAAL: 
-Stralingen, -fluïde, -het denken. 

Het speelt een voorname rol in de genegenheid, de sympathie en behelst het voornaamste van de 
invloed dat een persoon op iemand kan uitoefenen. Maar slaat ook op de niet levende wezens: 
De pen of het potlood van de artiest, de viool van de muzikant, het werktuig dat veel gebruikt wordt 
door iemand krijgt zijn karakter, en wordt doordrongen met zijn gevoeligheid. Wanneer je een potlood 
of pen van iemand gebruikt schrijf je anders namelijk zoals de persoon aan wie het potlood of de pen 
toebehoort.  En dit zolang jou magnetisme de bovenhand niet gehaald heeft! 
 
Personen met een zeer sterk magnetisme, beïnvloeden sterk hun omgeving zonder er iets speciaals 
voor te doen.  Hun tegenwoordigheid is genoeg.  

-Het meest gekende van zijn aspecten is, dat het magnetisme de pijnen en de ziekten verlicht en 
geneest.   



Alle mensen stralen uit, dus is iedereen magnetisch bij de meeste is deze uitstraling zwak.  Maar we 
kunnen dit versterken door oefening.  Het is net hierom dat ik deze E-video’s voor jullie aanbied. 
Om kennis te maken met het magnetisme om het beter te begrijpen en om je duidelijk te maken dat je 
er nog veel meer mee kan.  Op een van onze magnetisme en mesmerisme cursussen leer je alle tips en 
tricks om die dingen aan te trekken of te doen die voor anderen misschien wel hocus pocus lijken… 
 
Nu via deze GRATIS E-video’s geef ik u reeds de kans om een basis te leggen je zal merken dat je na 
een tijdje wonderbaarlijke resultaten boekt! Na enkele gemakkelijke oefeningen. 
Enkele mogelijkheden: mummificeren van vlees,eieren,fruit door eenvoudig handoplegging. Het 
versnellen of vertragen van de groei van planten. 
 
Voor mensen die zeer geoefend zijn dus ook de mensen die onze cursussen volgden is het een spel om 
pijnen en ongemakken van omringende personen en huisdieren te verzachten en te helpen bij hun 
herstel. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op afstand uit het magnetisme zich zeer goed in de vorm van straling, altijd begaafd met een mentale 
eigenheid, maar de fluïde is afwezig: het heeft zich verspreid is opgegaan in de lucht. Zelfs zonder het 
fluïdieke deel, in zuivere kracht krachttoestand, handelt het magnetisme krachtig op levende wezens. 
Zijn Aktie op levenloze dingen is minder vanzelfsprekend op lange afstand.  Men zou kunnen zeggen 
dat ontdaan van zijn fluïde dat het magnetisme niet anders reageert dan op levende wezens. 
Het is belangrijk deze oefeningen zorgvuldig uit te voeren waardoor je voldoening haalt uit je 
groeiende magnetische uitstraling.  Zo zal het voor u ook mogelijk worden de groei te zien van uw 
invloed op andere mensen zonder iets speciaals te moeten doen.  Je sympathie zal meer invloed 
hebben op anderen. 

Alle personen die met magnetisme bezig zijn merken al snel dat ze de goede dingen van het leven 
aantrekken één voor één!  Het slechte wordt automatisch afgestoten.  Is het dit wat GELUK zou 
kunnen zijn?  Eigenlijk is het niets meer dan persoonlijk magnetisme… 

Misschien is de behandeling of beïnvloeding minder zeker op naasten familie en vrienden. 
deze zijn meer wantrouwig dan anderen…men is nooit Profeet in eigen land! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Magnetisme is verschillend van hypnose 

Het magnetisme is verschillend van de hypnose, de suggestie, de bezwering of de telepsychie. 
Het magnetisme handelt steeds langzaam voorstrevend, alleen al door zijn uitdrukking. 
De magnetisch onderlegde persoon handelt alleen door zijn tegenwoordigheid en zonder aan zijn 
handelswijze te veranderen.  Zelfs op afstand handelt hij alleen al door het denken (zoals iedereen en 
zonder concentratie, doordat zijn gedachten vergezelt zijn van een sterker magnetische macht.) 

De hypnose is eerder brutaal en vergezelt minder genegenheid; men is steeds waakzamer t.o.v. de 
hypnotiseur. 

De suggestie werkt niet noodzakelijker wijze; men moet zich afstemmen en dat doet men niet altijd. 

De bezwering schaadt zowel de bezworene als de bezweerder. 



Telepathie eist een vaste handelswijze (zoals in de magie) en een uitgave van de nerveuze kracht 
veelal onevenredig met het verkregen resultaat. 

Het magnetisme daarentegen is steeds weldoend: De mensen ondervinden een weldoening van de 
handelingen ondergaan zijn groei, en het doet hen goed.  Het is daarom juist dat de massa de 
magnetische individuen opzoeken.  Diegene die sterk uitstraalt is zonder dat hij het werkelijk wil een 
vitale bron voor de anderen. 

Het magnetisme vergezelt steeds in zekere mate de hypnose, de suggestie, de bezwering en telepathie. 
Maar het magnetisme bestaat op zichzelf en heeft geen andere factoren nodig: bv. om het 
mummificeren van vlees moet men niets suggereren, niet bezweren of zich concentreren  
om het doel te bereiken. 
Het volstaat het alleen te onderwerpen aan de magnetische handelingen door handoplegging.. 

Deze elementaire waarheden zijn niet dikwijls aan het grote publiek vrijgegeven.  Vergeet niet dat het 
magnetisme steeds één van de grote geheimen is geweest. Bij alle grote inwijdingen.  Veel schrijvers 
hebben magnetisme gedeeltelijk of geheel vermengd met suggestie of hypnose. 

Het is daarom dat ik u graag deze E-video’s aanbied zodat u met het zuivere magnetisme kan 
kennismaken wat altijd goed is, altijd nuttig en nooit schadelijk. 
Daarbij zijn de magnetische doctrines nooit schadelijk met eender welk geloof of godsdienst. 
De ontwikkeling van het magnetisme draagt altijd bij tot een grote morale verhevenheid en hoge 
spiritualiteit. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het universeel magnetisme 
De mens is niet alleen de magnetische generator.  De waarneming, de ervarenleer, het waarnemen van 
verwonderlijke effecten tonen aan dat buiten de mens een evenwaardig magnetisme bestaat gelijk aan 
het zijne; De mineralen, bij de plantengroei, bij de dieren, in de elektriciteitsbronnen,  bij de magneten, 
bij de kleuren, bij de vormen,in de natuur, in de dingen, de schilderijen, de sculpturen, de boeken, de 
stenen, omlijstingen, juwelen enz. 
Deze aspecten van het magnetisme bestaat met het menselijke magnetisme.  Het geheel heet dan ook 
universeel magnetisme. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De bestaansredenen van deze methode 
ik ga er niet te diep op in daar het reeds gekend is vanaf de oudheid .  Een ontdekte papyrus in de 
ruïnen van Thebe kan men resumeren: “Leg je hand op de zieke om de pijn te verzachten en zeg dat de 
pijn ophoudt.” 
Het magnetisme is het onderwerp geweest van duizenden boeken en geschriften, vooral vanaf Mesmer 
(1734-1815). Men moet toch bij de moderne schrijvers komen (Hector Durville, Aktinson, Jagot, enz.) 
om klaar te zien in de ontwikkeling van het magnetisme. 
Evenwel zelfs de geleerdste schrijvers, de modernste zien enkel het oefenprocedé dat bestaat uit 
magnetiseren van meerdere onderwerpen. 
Door de jaren heen en uit gesprekken met andere magnetiseurs heb ik kunnen concluderen dat 
men tekeningen kan magnetiseren en men hierdoor dezelfde kracht kan  ontwikkelen alsof het 
op een echt levend wezen zou zijn. Daarom heb ik in deze E-Video’s tekeningen gestopt en 
oefeningen die jou gaan helpen jou kracht te gaan versterken.  
Ik heb het magnetisme niet uitgevonden het is al even oud als de wereld.  
Wat ik ook kan zeggen is dat ik op 15jarige leeftijd aan de slag ben gegaan met deze tekeningen en 



oefeningen en het zo sterker en sterker heb kunnen maken.  Het is dus heel effectief en een perfecte 
basis.  Als je ook gebeten wordt door de Magnetisme microbe dan kan ik je aanraden om je in te 
schrijven op een van onze cursussen.  Daarin gaan we nog veel verder en leer je je magnetische kracht 
nog beter te gebruiken en ook veel krachtiger.  Door de jaren heen zijn technieken en oefeningen 
verbeterd en afgestemd op ons Westerse mensen.  Het is niet mogelijk uren te oefenen toch niet voor 
mij en ik neem aan dat het voor veel mensen onmogelijk is dagelijks uren te oefenen. 
Daarom leer ik jou technieken waardoor je met een minimum aan tijd een maximum aan resultaat 
haalt iedere dag.  Zo kan je stap voor stap voor stap groeien tot Master Magnetiseur. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AANBEVELINGEN 
GELIEVE ZEER AANDACHTIG TE LEZEN!!! 
HAAL ZO HET MAXIMAAL UIT DEZE OEFENINGEN… 
Het magnetisme is bevorderlijk voor de gezondheid maar in het begin geeft elke oefening een lichte 
vermoeidheid zowel wat spieren als zenuwen betreft.  Daarom is het beter deze oefeningen te doen als 
men fit is om aan de magnetische ontplooiing te beginnen. 
Eenmaal je goed gestart bent met de oefeningen stop dan niet meer! Zelfs bij ziekte of niet fit. 
Het is beter de oefentijd in te korten of minder oefeningen te doen dan een dag over te slaan. 
Hoe gering je vrije tijd ook mag zijn verplicht jezelf tot het magnetiseren ELKE DAG! 
Vrouwen mogen NIET magnetiseren gedurende hun maandstonden!!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dosering van de oefeningen 
Indien mogelijk start je met de volledige reeks oefeningen te maken wat 15 a 30 minuten vraagt. 
Bij een zwakke of slechte gezondheid is het beter enkel met de eerste 4 oefeningen aan de slag te gaan. 
De tweede week kan je dan de eerste 8 oefeningen maken, de derde week eerste 12, de vierde week 
heel de serie. (enkel bij zwakke gezondheid) 

Heb je geen 30 minuten per dag over om jou doelen te bereiken dan volgt een lichter schema: 
Maandag en Donderdag    :oefeningen 1-4 
Dinsdag en Vrijdag           :oefeningen 5-8 
Woensdag en Zaterdag      :oefeningen 9-12 
Zondag                              :oefeningen 1-16  
Voor de beste resultaten kan je best alle oefeningen dagelijks herhalen. 
Men kan ze ook over de dag verdelen…’s morgens,’ s middags, ‘s avonds… 
De beste periode om te oefenen is voor het slapen gaan. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Natuur van de oefeningen 

Zuiver magnetische oefeningen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 
Ademoefening 11 (om een magnetisch projectiel te maken) 
Zichtmagnetisme 4, 12, 16 
Autosuggestie  8  (beter evenwicht en algemene harmonie) 

De laatste 4 oefeningen zijn extra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duur van elke oefening 
In principe moet elke oefening minstens één minuut duren. 
Neem de maximum tijd van 2minuten niet voor 3 maanden oefening! 
Sommige oefeningen mogen verlengd worden wanneer je er de tijd voor hebt. 
Deze zal ik voor je aanduiden. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duur van de volledige basis training  
Vanaf de eerste dagen zelfs op laag tempo ondervindt men al prachtige resultaten.  Na een maand 
voelt men zich volledig goed.  Na 3 maand voelt men dat men andere mensen kan beïnvloeden. 
Na 6 maanden plukt men de vruchten van deze basis training.  Na een jaar mag men zich volledig 
geschikt voelen voor het magnetiseren.  Het volstaat dan om de oefeningen eens per week te herhalen 
om de vorm te behouden.  Wil je sneller gaan kan dit via onze cursussen dan leer je op 4 dagen waar je 
anders een jaar over doet…ook telepathie, beïnvloeding, healing en andere zitten in onze trainingen. 
Nog een woordje over deze basis training gebruik geen onderwerpen zoek niet om de tekeningen te 
veranderen door onderwerpen. 
De eerste oefening bestaat erin te magnetiseren door “passes” (strijkbeweging) op een 
magneettekening.  Zoek geen echte magneet die zou schadelijker kunnen zijn dan de tekening. 
De derde oefening vertegenwoordigt een man vervang hem niet door een persoon uit je omgeving (ook 
niet als hij zich aanbied) Ook hier zou je minder resultaat halen dan met de tekening. 
Zo ook bij de negende oefening vervang de tekening niet door een fles water. 
Gebruik enkel de afbeeldingen verbeter of verander ze in geen geval. 
De afbeeldingen zijn niet toevallig ze zijn zorgvuldig uitgezocht volledig in evenwicht met het 
menselijk magnetisme.  De afbeeldingen volstaan. 
Je zal aanvoelen dat na enkele dagen oefening deze afbeeldingen je een reactie zullen geven. 
In feite geven ze je sterkere gevoelige kracht ze geven je de mogelijkheid om je met het groot 
universeel magnetisme te binden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hoe maak je de magnetische passes 
Je houdt de handen ongeveer 3cm van elkaar verwijderd. De vingers samen en gespitst in de richting 
van de tekening en deze op 1cm hoogte.  De handen worden in deze stand gehouden. Nu schuiven we 
de handen langzaam naar beneden van de top naar de basis.  Beneden gekomen van de afbeelding sluit 
men de handen en schuift men de handen iets sneller terug naar boven (Top) men schuift dan terug 
naar beneden wat je tweede passe is. 
Kort samengevat: 
-Van de Top naar beneden. 
-Handen open 3cm van elkaar, vingers samen en gespitst naar de tekening op 1cm hoogte. 
-Handpalmen naar de tekening. 
-Langzaam naar beneden slepend. 
-Beneden gekomen sluit men de handen zachte vuisten, beweging naar boven iets sneller. 
 Als de handen terug boven zijn begint de volgende passé. 
 
Versnel de beweging van de passes nooit maar doe het steeds langzaam. 
Heb je minder tijd? Verkort dan de oefentijd of het aantal oefeningen NOOIT het ritme! 
Indien je kan is het beter de passes oefeningen rechtstaand te doen boekje plat op tafel. 
Moet je zitten leg het boekje dan op je schoot.  (met het boekje bedoel ik de oefeningen die je 
afgeprint en gebundeld hebt tot een boekje…) Bij de passes oefeningen mogen de ellebogen naast het 
lichaam blijven en doe ze steeds ontspannen en soepel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gezichtsoefening 
Voor oefeningen 4, 12 en 16 zit je in een gemakkelijke stoel of zetel met je boekje op 45° 
Je moet je enkel fixeren op het punt zoals op de afbeelding aangegeven. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autosuggestieve oefening 



Oefening 8 doe je op dezelfde manier als de vorige (de gezichtsoefening) in dezelfde houding. 
Eenvoudigweg herhaal je een machinale formule waarbij je naar het midden van de afbeelding kijkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gevoelsoefening 
Oefening 11 doe je rechtstaand met de handen in de zij. 
Je maakt een ronde mond en ademt zacht uit met een VVVHHH klank (zonder klinker bij te voegen) 
De luchtkolom maakt zelf een geluid dat sterker en sterker wordt. 
Deze oefening versterkt en ontwikkelt de magnetische adem en versterkt de stem en de stemkleur als 
ook de draagwijdte van de stem. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mentale oriëntatie 
Bij verloop van de oefeningen moet men zich ontdoen van wat men kan noemen “denkconcentratie” 
Men mag zich NIET concentreren men mag zich NIET inspannen, men hoeft de wenkbrauwen NIET 
te fronsen en neem zeker geen verschrikkelijke of bedreigende houding aan. 
Je moet altijd soepel en ontspannen blijven! 
De bedoeling van deze oefeningen is om in een bepaalde geestestoestand te komen.  
Het heeft dus niets te doen met de wil. Het is de wens, het voornemen, het streefdoel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gewone effecten van de beoefening 
Fysisch: 
-Men ondervindt een volledige herleving, de indruk dat men over (nieuwe) krachten beschikt. 
 Algemeen welzijn,euforie, optimisme:het lichaam komt rechtop gebaren en gaan worden leniger,         
 bewegingen harmonieuzer. 
-Een noodzakelijke doorlopende en geordende activiteit vervangt de neerslachtigheid en het zich laten   
 gaan. 
-De vermoeidheid en zelfs overspanning en stress worden vervangen door de rustige en kalme indruk. 
-De spierkracht vergroot. 
-Het zicht wordt vastbesloten en meer zelfverzekerd. 
-De stem klinkt beter en verder, ze is klaarder mooiere stemkleur,de spraak is zuiverder en  
 invloedrijker. 
-De fysionomie neemt een energieke indruk aan en een latente macht. 
-Men kan krachten ontwikkelen die men vroeger nooit zou gedacht hebben te kunnen ontwikkelen. 
Moreel: 
-Men voelt zich kalmer, meer verzekerd, meer zelfzeker. 
-Men ziet dieper in de mensen en de dingen. 
-De verlegenheid valt weg voor een verzekerde kalmte. 
-Het denken wordt klaarder en het is alsof er een sluier is gevallen, die ons zou verduisterd hebben. 
-Men voelt beter de vriendschappelijke gevoelens voor iedereen en men ziet dat de hardnekkigste  
 toegeeflijker zijn en zoeken om diensten te bewijzen. 
-Zonder iets speciaals te doen, verzoent men zich met de welwillendheid van iedereen. 
-Men is niet geneigd met zijn gave van zijn nieuwe kracht op te scheppen of te overdrijven. 
Psychisch intellectueel 
-De gevoeligheid wint een buitengewone scherpte. 
-Het geheugen, de aandacht, de wil en het oordeel is verscherpt. 
-De kalmte, de beheersing bestaat voortdurend op zichzelf 
-Een gevoel van zelfvertrouwen en een optimisme vervangt angst en de uitputting. 
-Men ziet zeer snel dat de goede dingen van het leven snel en van zichzelf komen en dat het geluk je  
 voortdurend toelacht. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In het algemeen verbeterd het persoonlijke magnetisme de gezondheid, de weerstand voor ziekte en 
vermoeidheid, het laat toe je te overtreffen en geeft het werkelijke succes. 
Op dit vlak is het onontbeerlijk voor zakenmensen, artiesten, handelaars, vertegenwoordigers, 
journalisten, publicisten, enz. 
Verder is het ook zeer nuttig voor priesters, leraren, geneesheren, advocaten, alle vrije en 
administratieve beroepen.  Voor de artiesten en de geleerden geeft het persoonlijke magnetisme een 
intellectuele scherpte, gevoeligheid, en intuïtie.  Het geeft aan hun werken dit “ingegeven” karakter 
wat aan meesterwerken in kunst of gedachten behoort. 
Aan de pendelaars, astrologen, handlezers, schrift ontleders geeft het magnetisme een groeiende 
gevoeligheid en een buitengewone intuïtie zonder dewelke de praktijk van hun kunst onmogelijk zou 
zijn. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noteer je vooruitgang en interesseer je aan de resultaten van je oefeningen. 
Houd hiervoor elke week een moment vrij, om deze te kunnen noteren.  Vergeet de datum niet op te 
schrijven van je aanmerkingen om beter de snelheid van het succes te onderlijnen. 
Je oefeningen gaan door zonder onderwerp! Zonder iets speciaals te doen zal je aantrekken wat 
gunstig voor je is.  Tracht nooit mensen te beïnvloeden, laat je tegenwoordigheid alleen handelen 
zonder aan magnetisme te denken buiten je oefeningen. 
Maar je zult binnenkort zo’n geluksgevoel ondervinden dat je zou verlangen…iets meer te kennen. 
Juister te handelen…meer te doen.  Dan ben je klaar om één van onze trainingen te volgen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acht  handelswijzen die je zullen helpen grotere overwinningen te behalen 
1.Volg één van onze live training. 
2.Praat niet zonder na te denken over magnetisme. Je invloed zal beter werken als mensen je kracht   
  en groeiende magnetisme niet kennen! 
3.Bedenk dat je uitstralingskracht steeds vernieuwt zonder je medeweten.  Je put uit de bronnen van  
  het universum.   
4.Indien er een kracht rondom je is, is er ook het verstand dat enkel vraagt om je te helpen. 
  Mediteer over deze enkele eenvoudige gedachten: 
   -Het geheel van alles wat is is vormt een deel van je schepper (God, Allah,Boeddha…) 
   -Alles wat buiten je staat is je metgezel in het goddelijke 
   -Dit vertegenwoordigd de som van alle verstand 
   -Het is de bron van intuïtie, van alle ingeving. Het is de voorzienigheid.  Wanneer je iets nodig 
    hebt vraag het aan het onzichtbare.  Je zult zien, Je zult het bekomen! 
5.Beschouw ieder levend wezen als een deel van het goddelijke. Besluit met te beschouwen dat elk  
  levend wezen als een vonk is dat een uitvloeisel is van God (vul hier in wat voor jou je schepper is) 
6.Maak je gewoon je te beschouwen als een rechtstreeks uitvloeisel, een vonk van het Goddelijke 
7.Ga niet slapen met het idee van rijk te worden. Werk zoals je gewoon bent. Leer je vergoeding te  
  bekomen langs onverwachte weg. Wanneer je werkt komt de vergoeding altijd. Zoals je het wenst, 
  zelfs beter, maar niet noodgedwongen van de kant dat je verwacht.  Kijk goed je zult zien dat alles je  
  gelukt, maar dat alles aangebracht is met een verstand en een voorzienigheid dat je petje te boven  
  gaat. 
8.Eindelijk slaap genoeg.  De slaap brengt je met het herstellen van de organische krachten, de ideeën,  
  de oplossingen van de moeilijkste problemen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tot slot enkele oefeningen en experimenten (pas na twee maanden oefening!) 
1.Neem een klein stukje vlees ongeveer 150gr. Leg op een schoteltje en magnetiseer het. Passes of  



  handoplegging 1cm boven het vlees 5 a 10 minuten/dag gedurende 1 week. Het vlees zal verdrogen  
  en nooit meer het minste teken van verrotting geven! 
 
2.In twee bloempotten A en B getekend zaai je evenveel en hetzelfde zaad in pod A en B 
  Magnetiseer ze elke dag 
  -Wens dat de zaden van pot A snel schieten en groeien 
  -Wens dat de zaden van pot B nog schieten noch groeien maar volledig uitdrogen. 
  -Verzorg beide potten met evenveel normaal verzorging (water,isolatie,…) 
 Je zult de zaden in pot A zien schieten in pot B zal er niets groeien! 
 

3.Iemand uit je omgeving is ziek, genees hem zonder zijn medeweten 
  -Vertrouw erop dat de geneeskundige krachten van het universeel magnetisme hem beïnvloeden 
  -Dat je deze krachten aan hem doorspeelt enkel door aan hem of haar te denken. 
 Je zal merken dat deze persoon veel sneller zal herstellen het zal je verwonderen! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit zijn de basis principe om je magnetisme te bevorderen te ontwikkelen. 
Wil je iemand helpen bij zijn genezing proces weet dan dat magnetisme ondersteunend werkt en claim 
NOOIT dat het door jou tussenkomst is dat de persoon beter is geworden tenzij je een dokter bent…!!! 
 
Bij ziekte is het beter rechtstreeks te behandelen enkele cm boven het lichaam en trek of duw de kwaal 
uit het lichaam.  Mogelijk voelt de zieke een warmte,koude,prikkeling of andere sensatie. 
BELANGRIJK!!! Was je handen liefst met zeep na elke behandeling!!! 
 
Rest mij nog je heel veel succes te wensen bij het oefenen van je persoonlijke en mentaal magnetisme. 
Hopelijk beleef je heel veel plezier aan deze E-video met bijhorende afbeeldingen. 
 
Benieuwd geworden of nu reeds meer willen weten over magnetisme? 
Schrijf je dan in voor één van onze trainingen en dan kijk ik er naar uit om je alles te leren met veel 
extra’s nog veel meer dan deze basis training. 
Vier dagen die je leven in positieve zin voor altijd zullen veranderen. 

Met vriendelijke groeten 

Scheers Tom 
International trainer & Mental Coach bij Suc7 in Mechelen  www.Suc7.com                                       
Mede bestuurder van Mesmerisme & Magnetisme United     www.Mesmerism-Magnetism.com    
 
Inschrijven voor een Magnetisme Training kan via Tom@Suc7.com  
Schrijf je ook zeker in op onze nieuwsbrieven en ontvang zo nog meer GRATIS  
en interessant materiaal alsook onze training data over heel de wereld! 
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