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Também é necessário que ele descreva da melhor maneira seu estilo de vida, como qualidade do sono, alimentação, trabalho, assim como intensidade de suas atividades intelectuais e físicas. Tais profissionais têm enxergado no Biomagnetismo uma efetiva alternativa aos tratamentos baseados no uso tradicional e muitas vezes indiscriminado de
técnicas invasivas ou químicas, que carregam em si efeitos colaterais deletérios. Certificação Certificado de aperfeiçoamento em Par Biomagnético. Consiste basicamente na aplicação de imãs potentes, a partir de 2000 Gauss, sobre o corpo, a partir de um rastreio (leitura) inicial feito com a metodologia criada pelo cientista."Com os mais de 200 pares
biomagnéticos que até o momento foram estabelecidos, é possível superar 99% das doenças" Dr. Isaac GoizA aplicação dos imãs produz ressonância magnética e tem como resultado o imediato equilíbrio do PH, e dessa forma o organismo torna-se desfavorável a existência de vírus, fungos, bactérias e parasitas. Não produz danos nem efeitos
colaterais indesejáveis, ou seja, cura sem danos, retira as dores e a inflamação, estimula os tecidos quando se encontram debilitados, melhoram a circulação sanguínea, oxigena os tecidos, recupera a saúde, equilibrando internamente. Assim, o Biomagnetismo consiste na utilização de ímãs potentes para combater parasitas, bactérias, fungos, vírus
que são as causas de diversas enfermidades. Benefícios do Biomagnetismo Dentre os vários males que podem ser tratados pelo Biomagnetismo, destacam-se as doenças infectocontagiosas, metabólicas, disfuncionais, autoimunes, crônico-degenerativas, psicoemocionais, intoxicações e até tumorais, desde que observadas as poucas contraindicações
que impedem o uso do método (uso de marca-passos, implantes cocleares, gestantes e pessoas em tratamento rádio ou quimioterápico). Tratamento convencional X alternativo Ao contrário do que muitos céticos possam argumentar, a terapia do Biomagnetismo não é algo místico, sobrenatural ou meramente especulativo. O efeito que se consegue é
uma restauração do equilíbrio homeostático do organismo. Rayyls Jr 1930 – Dr. George Goodheart 1964 –Cinesiologia Aplicada – Dr. Richard Broeringmeyer 1980 • Descoberta dos Pares Biomagnéticos (Biomagnetismo Medicinal) – Dr. Isaac Goiz Duran e sua descoberta • Simbiose de Micro-organismos (vírus, bactérias, fungos e parasitas) – Fungos e
vírus acidez – Parasitas e bactérias alcalinos • Barra polarizadora – Planos corporais • Contra-indicações – Absolutas – Relativas • Comprovação científica Dr. Raymond Hilu 2009 – Vídeo do experimento • Cinesiologia aplicada (rastreio, resposta inteligente) • Tipos de pares – Pares regulares – Pares especiais – Pares disfuncionais – Pares de
reservatório – Pares complexos – Pares temporais – Pares psico-emocionais • Crises Curativas (depurativas) • Auto Rastreio Tratamento à distância Prática Publico e Requisitos Público Alvo Público em geral, profissionais da área da Saúde. Pré-Requisitos Não há pré-requisitos. O Biomagnetismo é uma terapia integralista e complementar que se utiliza
de campos magnéticos gerados por ímãs aplicados sobre pontos terapêuticos específicos do corpo. Esther Del Rio e o CLARATO (água na forma de cristal líquido h2o37), Magnetita e Tetraedro – rede ferroso-férrica – Dr. Albert Roy Davis e Dr. Yyalter C. Embora a história revele a utilização dos ímãs há séculos como forma de terapia para a prevenção
e cura de doenças, a técnica foi sistematizada apenas na década de oitenta por um médico mexicano, obedecendo a protocolos científicos baseados em muita experimentação e observação clínicas. Este tratamento tem como principal objetivo debelar potenciais ou reais disfunções do nosso organismo que resultam em diversas doenças, sejam elas
provocadas pelo natural desgaste do organismo em nossa experiência diária ou (e principalmente) pelo ambiente externo bastante agressivo no qual vivemos. Inclui: material didático, par de imãs, estágio assistido (ambulatório), certificado. Facilitadora: Shirley Lopes - biomagnetista e programadora Bioenergética, herbalista, geoterapeuta
(foto). Dias: 29 e 30 de junho de 2019 (o dia todo)Local: Altiplano Leste, Brasília - DFInformações: (61) 9.9613-9680 Vagas limitadas!Fanpage: O Biomagnetismo Medicinal, mais conhecido como Par Biomagnético, é um sistema diagnóstico-terapêutico desenvolvido pelo médico Dr.Isaac Goiz Durán, em 1988. App Size: 7.8M Release Date: Mar 8, 2018
Price: Free You're Reading a Free Preview Pages 5 to 7 are not shown in this preview. O paciente é então iniciado nas sessões de terapia, nas quais o terapeuta biomagnetista realizará o rastreio das reais ou potenciais enfermidades às quais o organismo está sujeito, confirmando ou não as suspeitas iniciais, ao passo que também poderá identificar
outras doenças ou desequilíbrios antes não percebidos ou descritos pelo paciente. A terapia, portanto, promove a regulação do organismo de modo a eliminar os estados que facilitam o desenvolvimento das doenças. Além de ser um método terapêutico preventivo, pois corrige e evita o desbalanceamento do pH nos tecidos e órgãos do corpo humano, o
Biomagnetismo: Normaliza a bioeletricidade orgânica; Facilita o reconhecimento dos microrganismos patógenos; Ativa o sistema imunológico; Permite a desintoxicação dos órgãos e Reabilita as diferentes funções do organismo.Como o Biomagnetismo é realizado? Importante mencionar que o número de sessões necessárias dependerá de cada caso
em particular, isto é, do grau de desequilíbrio verificado e das respostas ao tratamento, geralmente durando entre duas a cinco sessões em média. A técnica pode ser utilizada para tratar enfermidades auto-imunes, tumores, metabólicas, degenerativas, psicoemocionais, dores, diminuindo assim os efeitos adversos dos tratamentos convencionais e a
diminuição de remédios. É uma terapia alternativa capaz de curar a maioria das doenças que tem a presença de um micro-organismo, corrigir disfunções de órgãos e glândulas. Existem um ou vários Pares Biomagnéticos para cada enfermidade. Participação consciente e ativa do paciente Por fim, nenhuma terapia, assim como a do Biomagnetismo,
deve trabalhar sozinha no combate aos desequilíbrios que originam as doenças. • Contextualização histórica do uso de magnetos – Magnetoterapia – Tipos de Ímãs ferrite e neodímio – Polaridades dos Ímãs – Lei universal das cargas magnéticas • Precursores do Biomagnetismo Medicinal – Dr. Claude Bernard: O terreno com Ph alcalino, ácido e neutro
– 1865 – Dra. Vale lembrar que muitos dos tratamentos convencionais não atuam nas causas, mas apenas no alívio dos sintomas; uma espécie de “camuflagem” das condições que provocam as doenças, fazendo com que elas permaneçam ocultas em nosso corpo. É imprescindível que o paciente esteja consciente das causas das doenças verificadas e,
ao lado do tratamento, interfira positivamente, ajudando a mitigá-las com uma postura proativa em relação às necessárias mudanças no seu estilo de vida, além de buscar periodicamente o Biomagnetismo de forma preventiva, de acordo com as recomendações do seu terapeuta biomagnetista. O reconhecimento destas áreas se efetua com a colocação
de ímãs passivos (não eletrificados nem conectados a máquinas eletrônicas), nas diversas áreas do corpo humano através de um rastreio. O sistema consiste no reconhecimento de áreas de Ph e energia alterados no organismo humano, que em conjunto provocam uma doença. Dr. Goiz descobriu que os patógenos têm predileção por determinadas
áreas do corpo, atraídos por alterações no pH sanguíneo local e tratados pelo uso de ímãs nessas regiões. Essas áreas estão em pares e foram denominadas por Goiz como Par Biomagnético. Uma vez reconhecidas e confirmadas essas zonas – que corresponde a órgãos e tecidos que sofreram distorção – o terapeuta aplica um conjunto de ímãs com
polaridades positiva e negativa nestes pontos durante 10 a 40 minutos com a finalidade de nivelar o pH (o pH é o potencial de hidrogênio ou grau de acidez ou alcalinidade que contém a água do nosso corpo), para que, assim, o organismo humano recupere sua homeostase, ou seja, sua saúde ideal. Ou seja, nessas condições, o organismo retoma o seu
bem-estar e vitalidade, eliminando enfermidades. Liana ZumbachPesquisadora do Biomagnetismo e Liberação Emocional Magnética / Terapeuta Biomagnetista do Espaço Biomagneto em Curitiba / www.biomagneto.com.br / (41) 99283-0214 / (41) 3023-5092. Sábado: das 09h às 17h Domingo: das 09h às 17h Certificação Investimento Formação
Profissional R$1500,00 - RG - CPF - Comprovante de Residência A faculdade EBRAMEC reserva-se no direito de alterar as datas ou cancelar o curso caso o número de participantes não atinja o mínimo previsto. Algumas indicações: herpes, dengue, problemas renais, zinca, gripes, candidíase, reumatismo, imunodeficiência, entre outros. Durante uma
sessão de Biomagnetismo, o terapeuta considera aspectos integrais do ser humano, psico-emocionais, estilo de vida, alimentação. CURSO ONLINE GRÁTIS Biomagnetismo Categoria: Saúde Carga horária: de 08 a 280 horas Biomagnetismo ou Par Biomagnético (PB) é uma técnica terapêutica descoberta no ano de 1988, no México, pelo médico Dr.
Isaac Góes Duran. Finda a sessão biomagnética, que dura entre uma hora e uma hora e meia, o organismo terá reforçado seu sistema autoimune e suas condições de autorreparação, estimulando e promovendo o alívio e a cura das causas das doenças identificadas. Feito o rastreio, inicia-se a colocação dos pares magnéticos (ímãs de média
intensidade) nas respectivas regiões do corpo, sabidamente responsáveis pelos desequilíbrios observados, onde permanecem por alguns minutos para a rearmonização dos órgãos e tecidos afetados. Também atua como tratamento terapêutico preventivo.Curso sem pré-requisitos, destinado a todos que desejam atuar no tratamento, prevenção e
manutenção da saúde. Inicialmente, é necessário que o paciente exponha em conversa com o terapeuta suas percepções e sentimentos acerca de suas condições físicas e psicológicas, descrevendo eventuais dores, desconfortos e outros indícios de desarmonia de seu organismo, bem como as regiões afetadas e possíveis suspeitas em relação às causas.
E é exatamente com esta finalidade, a de reequilibrar nossa condição física e psicológica, que o Biomagnetismo tem se mostrado como uma ferramenta não invasiva e terapeuticamente comprovada de se buscar condições ideais que estimulam a autodefesa (sistema autoimune) do organismo. Poluição, alimentação industrializada ou desbalanceada,
estresse da vida moderna, sedentarismo e diversos outros fatores que afetam nossa qualidade de vida são elementos que agridem de forma incisiva nosso corpo e nossa mente, potencializando uma série de doenças que poderiam ser evitadas ou até mesmo freadas quando da sua identificação precoce, por meio do reequilíbrio do nosso sistema
orgânico como um todo. Desde então, vem sendo aprimorada e utilizada criteriosamente em diversos lugares do mundo e por milhares de profissionais, a exemplo de médicos, psicólogos e terapeutas biomagnetistas.
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