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Par Biomagnetíco 

 
in de natuurlijke zuurbalans van intern orgaanweefsel kunnen 

micro-organismen als schimmels, virussen, bacteriën en parasieten niet overleven?  

op de plek waar ze worden aangetroffen en van nature niet voorkomen  

ook het coronavirus niet 
ook al is een virus dode materie 

dat leggen we u graag uit  
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Dr. Isaac Goiz Durán 
 
drisaac.goiz@escuelaisaacgoiz.com 
 
De Mexicaanse arts Goiz Isaac Duran ontdekte in 1988 de par Biomagnético therapeutische 
techniek. Deze therapie maakt gebruik van magneten die in positief en negatief geladen 
samenhang op het lichaam gelegd de pH-balans van het intern orgaanweefsel herstellen en 
zo helpen om virussen, bacteriën, schimmels en parasieten te elimineren waarmee hun 
ziekmakende brandstof eindigt. Deze techniek is zeer succesvol in een breed scala van 
ziekten. Ook het bestrijden van het coronavirus behoort hiermee tot de mogelijkheden. 

Par Biomagnético richt zich niet op de symptomen van een ziekte, maar op de 
etiologische oorzaken ervan zonder de noodzaak van laboratoriumtests. 

Par Biomagnético is in de eerste plaats een preventieve therapie, en het is ook curatief. Het 
is een schone en goedkope techniek. De theoretische principes zijn vrij eenvoudig te 
begrijpen en snel aan verpleegkundigen over te dragen. 

Er zijn op dit moment duizenden therapeuten in de wereld die toegewijd zijn aan Par 
Biomagnético. Miljoenen patiënten zijn al met succes behandeld voor ernstige of chronische 
aandoeningen.  

 

Shortlist Dr. Goiz 

 Physiotherapist, School of Physical Medicine at the American British Hospital, Mexico, 1964. 
 Pulmonologist (longarts), Autonomous University of Puebla, Mexico, 1984.  
 Member of the Mexican Academy of Traditional Medicine, 1990 
 Founder and General Director of the Medical Biomagnetic Research Center, 1993 
 Founder and General Director of Alternative Medicines and Rehabilitation, 1994. 
 Founder of the New Sciences University of America, 1997. 
 "Martín de la Cruz" National Prize, Mexican Academy of Traditional Medicine, Mexico, 1997 
 Member of Honor of the National Association of Quantum Medicine, Neurosciences, and 

Bioenergy, Barcelona, Spain, 1999. 
 Diplomatic Correspondent for the World Organization of Naturopaths, Rome, Italy, 1999. 
 Doctor of Philosophy in Bioenergetic Medicine, International University of Oxford, England, 

1999. 
 Member of the New York Academy of Sciences, USA, 2000. 
 Founder and Honorary Life President of the Mexican Association of Medical Biomagnetism 

and Biomagnetic Medicine, 2002. 
 Professor of Medical Sciences at the National University of Loja, Ecuador, 2002. 
 Professor and Coordinator of the academic program, The Biomagnetic Pair: Biomagnestism 

and Medical Bioenergy, Autonomous University of Chapingo, Mexico. 
 Mexican Academy of Geography and Statistics of "Tlamatini", 2006. 
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Doctoral thesis  
 

Enrique de Juan Gonzalez de Castejon 

biological effects of biomagnetic pair therapy 
 

Dit proefschrift richt zich op het controleren van het effect van magneten op het lichaam 
volgens de Par Biomagnético techniek en het meten van het effect dat ze hebben op de 
neuromusculaire prikkelbaarheid.  

Biomagnetic Pair is een methode gemaakt door Dr. Goiz Durán op basis van het effect van 
1000 gauss statische magneten op het lichaam. Volgens Dr. Goiz heeft het Par Biomagnético 
de mogelijkheid om functionele veranderingen in de pH van levende organen te bestuderen, 
te detecteren, te classificeren, te meten en te corrigeren.  

Par Biomagnético is gebaseerd op zintuiglijke, ritmische manipulatie die de toepassing van 
magneten op verschillende delen van het lichaam combineert. Wanneer er een lokale 
elektromagnetische storing is, wordt deze gedetecteerd met de noordelijke statische 
magneet en het verkorten van het rechterbeen treedt op. Later, met een magneet van 
zuidelijke polariteit op het lichaam, wordt gezocht naar het paar dat deze zuurgraad 
ondersteunt. Op deze manier wordt een relatie gelegd tussen beide paren en wordt de 
zuurgraad van het lichaam hersteld.  

De Biomagnetic Pair techniek is creatief, nieuw, nuttig, van eenvoudige medische toepassing 
en heeft een grote sociale impact vanwege de lage kosten. Maar tot nu toe is er geen 
onderzoek gedaan om het effect aan te tonen. Daarom is het doel van dit proefschrift om 
een biologisch effect van magnetische paren op het lichaam aan te tonen.  

 

Conclusie  

Par Biomagnético is een diagnostische methode en behandeling die een regulerend effect 
heeft op de neuromusculaire prikkelbaarheid. 

1. De Biomagnetische Paar ontdekt een nieuw teken van prikkelbaarheid:  
de magneto podale reflex 

2. Gezien de huidige situatie in de zoektocht naar lage kosten, met grote klinische 
effectiviteit, wordt de Par Biomagnetic voorgesteld als een techniek die van belang is 
voor de gezondheid.  

3. Het gebruik van neuromusculaire prikkelbaarheid geeft een kennis van de toestand 
van het zenuwstelsel met alles wat het impliceert op het niveau van de arts. 


