INTRODUÇÃO
O Par Biomagnético (PB) é uma técnica terapêutica desenvolvida pelo cientista Mexicano
Dr. Isaac Goiz Durán à mais de 26 anos.
Está focada em eliminar as causas que originam, exacerbam ou impedem a reabilitação
de uma enfermidade, isso mediante a aplicação de imãs artificiais permanentes em
diferentes zonas do corpo ques e encontram em "Ressonância Biomagnética" em base a
uma metodologia descrita por seu descubridor. Desta forma, possibilitando o tratamento
de distintas enfermidades infecto-contagiosas, crônico degenerativas, metabólicas,
disfuncionais, auto-imunes, psicoemocionais, tumorais e intoxicações, diminuindo a
sintomatologia clínica, reabilitando as distintas funções no organismo e restabelecendo a
saúde das pessoas, obtendo a melhoria clínica do paciente em um grande número de
casos evitando efeitos adversos dos tratamentos convencionais, intoxicação
farmacológica por sobredoses ou anafilaxia, resistência antimicrobiana e diminuindo os
riscos de infecção, hemorragiua e complicações ciríurgicas, assim como o tempo de
hospitalização, convalecência e reabilitação. O Par Biomagnético é uma técnica simples
que qualquer pessoa
pode aprender e é recomendável que tenha obtido seus conhecimentos e informações
em primeira mão para o benefício e saúde da população.

PROGRAMA
Biomagnetismo
1-História do Par Biomagnético
2- Metodologia do Rastreio
2.1 - Pontos de Rastreio
2.2 - Eixos Biomagnéticos
2.3 - Auto-raestreio
3- Fundamentos do par Biomagnético
3.1 - Magnetismo
3.2 - Conceito fundamental de PH
3.3 - Lei universal de cargas
3.4 - Simbioses
3.5 - Entropia
3.6 - Ressonância
3.7 - Reologismo
3.8 - Nível Energético Normal
3.9 - Influência Geomagnética na enfermidade
3.10 - Forças Fundamentais da Natureza

4- Pares Biomagnéticos
4.1.1 - Vírus
4.1.2 - Bactérias
4.1.3 - Fungos
4.1.4 - Parasitas
4.2- Pares Especiais
4.2.1 - Disfuncionais
4.2.2.- Reservórios
4.2.3 - Complexos
5- Enfermidades Complexas (AIDS/HIV)
6- O Fenômeno tumoral
7- Regras de Ouro do par Biomagnético
8- Revisão de Casos Clínicos
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