Bio-Magnetoterapia
Dupa metoda Dr. Isaac Goiz Duran din Mexic http://www.biomag.de/

Manuel Christian Maurer este acreditat ca terapeut autorizatin Germania la D.G.H., fiind
instruit in aceasta terapie personal de catre Dl. Dr.Isaac Goiz Duran, in Germania.
Acum si in Romania va este oferita aceasta terapie inovativa la un pret promotional.
Pentru a va programa la terapie va rugam sa ne contactati telefonic la nr. 0722-517.101
Bio-Magnetoerapia face parte din grupul de terapii neinvazive, vibrationale care asigura o
vindecare holistica a omului si consta in aplicarea unei perechi de magneti de fluxul cuprins
intre 1.000 si 50.000 Gauss in doua sau mai multe puncte fixe si specifice pe corpul uman cu
scopul de a restabili echilibrul intern, prin care se obtine auto-reglarea organismului si a
functiilor vitale a acestuia.
Beneficii obtinute in urma Bio-Magnetoterapiei
-inlaturarea mediului infectios, inflamator, micotoc sau parazitar

-normalizarea circulatiei sanguine
-cresterea nivelului de oxigenare celulala
-creste sinteza de colagen
-creste sinteza ARN-ului (acidului ribonucleic)
-se reface calusul osos mult mai rapid
-creste nivelul de asimilare a calciului in oase
-este stimulata formarea proteinelor in tesuri
-in cazul bolilor grave se constata o ameliorare a starii de sanatate si instalarea unei stari de mai bine

Bio-Magnetoterapia sau Terapia cu magneti in pereche
Terapia consta in a aplica magnetii pe punctele specifice prin care se obtine fenomenul numit depolarizare,
obtinut prin aplicarea campului magnetic de polatitate inverse bio-domeniului energetic al punctului pe care
este aplicat magnetul.
Se porneste de la dignosticarea prin metoda Kinestezica.
Dupa diagnosticare, se aseaza magnetii in pozitiile fixe aferente fiecarei afectiuni in Bio-Punctele-Magnetice
unde vor ramane timp de min. 20 minute. Practic pentru bolile comune se utilizeaza o singura pereche, dar
numarul perechilor de magneti poate creste in functie de complexitatea bolii si a diagnosticului. In cele mai
multe cazuri sunt necesare minimum 3 sedinte repetate.
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Terapia vizeaza restabilitrea echilibrului electromagnetic in aceste puncte-pereche BMP care au fost
impartite in patru mari categorii:
1. BMP obisnuite(regulare) in care sunt identificate microorganismele patogene indiferent dacă acestea
sunt viruşi, bacterii, ciuperci sau paraziţi.
2. BMP speciale in care se identifica modificarea ţesutului
3. BMP Disfunctionale sunt cele care afectează functionarea optima a glandelor cu secretie interna şi
producţiei hormonale.
4. BMP Rezervor identificate in organe şi ţesuturi, care deţin potenţialul de agenţi patogeni. Aceste
rezervoare permit agenţilor patogeni sa supravietuiasca in stare latenta pentru un timp nedefinit,
până când prin unele modificări din balanţa pH-ul organismului declanşează evolutia lor. Odată ce
acest process este declansat, încep sa se formeze asociaţii unice sau multiple, de virusuri, bacterii,
ciuperci sau paraziţi.
Conform Dr. Goiz Duran aceste asocieri dintre virusi/bacterii si ciuperci/paraziti sunt cauza
deteriorarii sanatatii noastre si aparitia bolilor in cele mai multe dintre cazurile medicale.
Desemenea faptul ca in cele mai multe cazuri aceste microorganisme nu sunt analizate de analizele
bioclinice uzuale, nici nu este depistata prezenta lor in organism si tratamentele aloptate nu include
masuri de inlaturarea lor.
Grupe de afectiuni tratabile/ameliorate prin Bio-Magnetoterapie
-dereglari hormonale

-infectii si inflamatii recidivante
-afectiuni dermatocosmetice
-afectiuni degenerative
-afectiuni metabolice
-parazitoze, micoze
-afectiuni ale sistemului nervos
-afectiuni ale aparatului circulator cu preponderenta cel periferic
-afectiuni ale sistemului imunitar
-in situatii de stress prelungit, oboseala si epuizare fizica
-in recuperare fizica dupa diverse afectiuni sau interventii
-antiaging
-alergii
-intoxicatii diverse inclusive cele cu metale grele
-tumori
-dureri
-in preventii
-disfunctii ale organelor
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Istoric al terapiei cu magneti
Din cele mai vechi timpuri si in diverse culturi, magnetii au fost utilizati in combaterea durerilor si in
ameliorarea starilor de sanatate. Chiar si azi sunt comune situatiile in care bijuterii care contin magneti sunt
purtate de oameni pentru a reduce durerile, a energiza o zona sau a reduce o inflamatie.
La inceputul secolului douazeci Dr. Albert Roy Davis a descoperit ca organismele vii sunt influentate diferit
de campul magnetic, in functie polaritatea magnetului care este utilizata la aplicare. Astfel studiile lui au
demonstrat ca polul nord al unui magnet aplicat pe corpul omenesc are efect antiinflamatoar, in timp ce
aplicarea polulul sud produce efecte analgezice.
Studiile Dr Davis reprezinta inceputul utilizarii termenului de biomagnetism, definit ca parte a biofizicii care
se ocupa cu studiul campurilor magnetice generate de structurile biologice, precum si actiunea acestora
asupra organismelor vii.
Azi este deja bine cunoscut faptul ca toate functiile corpului uman sunt in esenta biomagnetice; inafara
faptului ca traim intr-un mediu magnetic, fiecare organ, tesut, celula si AND-ul nostru au campuri
biomagnetice proprii care interactioneaza atat intre ele cat si cu mediul. Echilibrul domeniului
electromagnetic creat de fiecare celula in parte garanteaza functionarea optima a corpului uman. Deci starea
de sanatate.
Conceptul metodei “ Bio-Magnetoterapiei”
Dr. Isaac Goiz Duran din Mexic, continua studiile initiate de Dr. Albert Roy Davis si in 1988 pune la
punct o noua terapie in care magnetii sunt utilizati intotdeauna in pereche si se aplica in puncte specifice pe
corp numite “Bio-Par magnetic” sau pe scurt “BPM”, in polaritate inversa.
Aceasta metoda este cunoscuta in lumea terapeutica mondiala cu denumirea de “Bio-Magnetoterapie”iar
punctele specifice numindu-se “Bio-Perechi Magnetice” .
Atunci cand suntem supusi la stres, poluare, traume, cand organele noastre cu secretie interna nu mai
functioneaza optim, cand avem proaste obiceiuri alimentare sau de conduita cu noi insine, echilibru
biomagnetic natural se strica. Cand vorbim de functionare optima a corpului uman, deci despre starea de
sanatate, traducem prin analiza pH-ului valori apropiate de cea a pH-ului neutru; la aparitia dezechilibrului
biomagnetic, pH-ul se modifica prin a avea valori definite ca alcaline sau acide, aparand imbolnavirea.
Dr. Isac Goiz Duran prin studiile, cercetarile si practica sa a demonstrat ca prin imbolnavire in corpul uman
se dezvolta in pereche 2 zone fixe specifice fiecarei afectiuni in parte, in care se produc modificari ale Phului astfel: un punct dezvolta pH negativ, deci un mediu acid(exces de ioni de hidrogen) si perechea lui
dezvolta pH pozitiv, deci un mediu alcalin(deficit de ioni de hidrogen). Aceste 2 puncte pereche au
frecventa si intensitate opus egala, sunt in comunicare electromagnetica si intre ele se genereaza un camp
care provoava si intretine afectiunea(boala). Prin aplicarea magnetilor pe aceste puncte, in polaritate inversa
generam un camp prin care cele doua punce sunt “indreptate” unul impotriva celuilat, iar prin acest camp
magnetic, obtinem ca efect anularea excesului sau deficitului de ioni de hidrogen si restabilirea pH-ului
neutru. Implicit informatia acelei bolii este neutralizata pana la nivel de ADN.
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Un alt aspect dezvoltat de Dr. Isaac Goiz Duran este cel asupra sistemului imunitar; am aminitit despre polul
negativ al magnetului care are efect antiinflamator si polul pozitiv are efect analgezic.
Din experinta sa, Dr. Isaac Goiz Duran pune la dispozita cursantilor pe care ii instruieste o harta a corpului
uman pe care sunt cca. 250 puncte-pereche(BPM) care acopera in mare parte majoritatea afectiunilor
cunoscute: disfunctionalitati ale glandelor cu secretii intene, infectii, procese degenetative si sindroame
diferite, dureri, boli nevindecabile precum cancer, diabet, HIV. Noutatea vine prin faptul ca a demostrat ca
in ce priveste sistemul imunitar intotdeauna zona care manifesta aciditate va dezvolta virusuri iar zona care
dezvolta mediu alcalin produce bacterii. O alta pereche care vizeaza sistemul imunitar este ascocierea dintre
ciuperci-paraziti.

Inoformatii pretioase si utile inclusiv biografia Dl.Dr. Isaac Goiz Duran puteti gasi pe
www.biomagnetismusa.com

Bio-Magnetoterapia este considerata o terapie alternativa, nu pretinde sa inlocuiasca tratamentul medical
convenţional, putand fi utlizata ca suport sau complementabilitate in tratamentele medicale alopate.

Toate drepturile sunt rezervate, © Manuel Christian Maurer si Centrul Vywamus Romania
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