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Em tempos tão difíceis como estes que estamos
vivendo nos dias atuais, saber que existem terapias
integrativas e complementares que podem nos ajudar a
tratar e também prevenir as doenças que nos cercam, nos
traz uma esperança e conforto. Por este motivo venho
através deste e-book trazer mais informações sobre esta
técnica terapêutica inovadora que é o Biomagnetismo.

O nosso corpo é uma máquina perfeita e
inteligente. Ele produz quase tudo que precisa para se
manter vivo, e também se auto regenera. Mas claro que isso
só ocorre se ele estiver em homeostase, ou seja, com todos
os seus parâmetros equilibrados e funcionando
normalmente, como o pH dos fluidos corporais, a pressão
arterial, a temperatura corporal, dentre outros...

Quando ocorre um desequilíbrio, cria-se no corpo
ambientes propícios para a proliferação de microrganismos
patogênicos, e também ocorrem disfunções de glândulas e
órgãos.

Este equilíbrio do corpo está relacionado ao pH
(potencial de hidrogênio), e todo o corpo possui pH, o
sangue, os tecidos, os órgãos, os ossos, os fluídos corporais.

Quando o pH está equilibrado, significa que ele
está neutro, e quando ocorre um desequilíbrio cria-se no
corpo um ponto ácido e outro alcalino.



Cada célula do nosso corpo produz um pequeno
campo magnético e assim também, cada órgão e sistema, o
que acaba originando o seu próprio campo eletromagnético,
sendo que o equilíbrio desses campos irá determinar o bom
funcionamento do nosso corpo.

Quando nos infectamos com algum microrganismo
patogênico, podemos ter uma doença aguda ou podemos
conviver com estes hospedeiros por muitos anos, mas em
algum momento esse equilíbrio se rompe, devido a diversos
fatores, os quais veremos mais adiante.

Outro fato importante, é que alguns desses
microrganismos hospedeiros se alimentam dos elementos
essenciais a nossa saúde como os (sais minerais, vitaminas,
enzimas, hormônios e outros nutrientes) desencadeando
assim um desequilíbrio nutricional e consequentemente a
doença.



Existem diversos fatores que alteram o pH do nosso
corpo. Nosso organismo é composto por diversos sais
minerais e vitaminas que ajudam nos processos fisiológicos e
bioquímicos, os quais não são produzidos por ele, e deveriam
ser absorvidos pelo corpo através da nossa alimentação, pois
todo alimento orgânico contém estes nutrientes tão
importantes.

Mas infelizmente hoje em dia isso não ocorre, pois
a alimentação do ser humano nos dias atuais, se resumiu ao
consumo excessivo de alimentos industrializados e fast food,
o que é extremamente prejudicial ao nosso corpo, pois estes
alimentos e bebidas acidificam o nosso organismo.



As emoções são outro fator agravante, sim nossas
emoções também alteram o pH do nosso corpo, pois elas
estão ligadas às glândulas endócrinas, que são responsáveis
pelos hormônios.

Cada emoção está relacionada a um órgão e uma
função do corpo humano. As causas mais comuns de doenças
são as atitudes e as emoções negativas como a culpa, o
ressentimento, a carência e o medo, dentre outras. Qualquer
desequilíbrio emocional pode se refletir em sintomas ou em
doenças de tais órgãos.



O biomagnetismo também corrige o pH dos órgãos
que estão em desequilíbrios, decorrentes de fatores
psicoemocionais. Pensamentos negativos geram emoções
negativas, emoções negativas estimulam a produção de
cortisol, elemento químico do estresse, que faz com que o
corpo entre num estado de alerta, como se estivesse
correndo risco de morte e precisasse lutar ou fugir. Como
essa ameaça não existe, a química produzida acaba sendo
absorvida, caindo como um veneno que intoxica o
organismo. Isso ocorre cada vez que sentimos medo, raiva,
ansiedade, fúria etc.

Dica: a ansiedade está ligada diretamente ao nível de
oxigênio que o corpo absorve. Por isso, se a respiração for
muito curta, o organismo absorve pouco oxigênio e a
pessoa fica mais ansiosa. Então quando se deparar com
estados de ansiedade, procure respirar profundamente e
passar alguns segundos de olhos fechados, somente
sentindo a sua respiração.



E outro fator importante é o sedentarismo, o corpo
foi projetado para estar em movimento, a prática de
exercícios é muito importante, principalmente para o nosso
sistema circulatório. Pessoas que não se exercitam, tendem a
desenvolver trombos.

Existem também outros fatores: hereditário, idade,
fatores decorrentes de efeitos colaterais de medicamentos,
etc.



E para finalizar não podemos deixar de citar as
radiações e a poluição eletromagnética que também
desequilibram o nosso pH corporal.

Todos os nossos eletrônicos e eletrodomésticos
emitem ondas que interferem no nosso corpo causando
desequilíbrios, um grande sintoma relacionado à
interferência dessas ondas, é forte dores de cabeça, e podem
provocar insônia também.



Enfim, são tantos os fatores agravantes que
interferem diretamente na nossa saúde, que é praticamente
impossível o nosso corpo se manter em equilíbrio.

O Biomagnetismo é um sistema terapêutico
desenvolvido pelo mexicano Dr. Isaac Goiz, na década de 80,
com a utilização de pares de ímãs terapêuticos para
restabelecer o equilíbrio tanto biomagnético (frequências
celulares) como bioquímico (pH, neurotransmissores,
neuroreguladores, hormônios e enzimas) de tecidos e órgãos
do corpo, eliminando os ambientes propícios para a
proliferação de parasitas, bactérias, fungos, vírus e outros
germes que causam diversas doenças.

A técnica consiste em efetuar um rastreio
completo no corpo para identificar os pontos que estão em
desequilíbrio e com o par de ímãs, que são aplicados no
corpo efetua-se a correção.

Muitas doenças são silenciosas, a pessoa é
assintomática e não percebe que a doença já está instalada
no corpo, ela só vai se dar conta quando aparece o primeiro
sintoma e ela vai ao médico.

E neste caso o Biomagnetismo é uma ferramenta
fantástica, pois através dele podemos antever a doença, ele
atua de forma preventiva, podemos corrigir os desequilíbrios
antes que vire uma enfermidade.



- Alivia a dor: atua como um analgésico potente

- Acelera os processos de cura

- Estimula as trocas celulares

- Melhora a oxigenação e a nutrição dos tecidos

- Reduz as inflamações

- Estimula a reabsorção dos edemas e melhora o fluxo capilar

- Regenera as células sem energia

- Atrasa o processo de diminuição da densidade óssea

- Ajuda a atenuar as dores e as inflamações sem o uso de remédios

- É uma terapia não invasiva e segura

- Não provoca dor

- Reduz em 50% os tempos de recuperação de uma fratura

BENEFÍCIOS DO BIOMAGNETISMO



O biomagnetismo atua em todos os sistemas do
corpo, como por exemplo no sistema digestivo, promovendo
melhores condições de absorção e de eliminação das toxinas
presentes.

Também produz a desintoxicação do fígado e
vesícula e estimula o bom funcionamento do pâncreas. Além
disso, tem ação direta sobre a normalização da secreção
gástrica, inibindo completamente os casos de azia, gastrite e
úlceras. A ação terapêutica dos ímãs melhora o processo de
absorção dos nutrientes ingeridos pelo organismo, equilibra o
pH e facilita a digestão.

No caso específico do fígado e do pâncreas, melhora
o seu funcionamento, facilitando o processo de digestão das
gorduras, diminui a taxa de toxinas produzidas pelo sangue
que passou pelo fígado, aumenta a oxigenação para o fígado, e
atua também no pâncreas auxiliando no tratamento a
diabéticos.

Já no sistema circulatório, torna o sangue menos
viscoso, conduzindo de forma dinâmica os nutrientes para as
células. A função renal melhora, produzindo reflexos benéficos
sobre a pressão arterial, tonificando os vasos sanguíneos e
fortalecendo o coração.

Regula as funções cardiovasculares, regula o ritmo
cardíaco e melhora o fluxo dos glóbulos vermelhos.



Este método terapêutico, não é invasivo e é indicado
para adultos e crianças, restabelecendo a bioenergia e bem
estar, sem desencadear qualquer agravamento da doença.

Pode ser utilizado simultaneamente com os
tratamentos médicos, assim como, com outras terapias
naturais.

Os efeitos podem ser sentidos imediatamente ou levar
alguns dias para o organismo se reequilibrar.

Pode-se esperar um efeito chamado crise curativa,
onde os sintomas de mal estar se exacerbam.

É o organismo reagindo ao tratamento.



• Cistos, Abscessos, Câncer (dependendo da evolução, dos danos irreversíveis já
causados pela doença e do sistema imunológico do paciente).

• Osteoporose, Dores Musculares, Dores nas Costas e Quadril, Artrite, Artrose,
Gota, Bursite.

• Enxaqueca, Cefaleia, Tonturas, Esclerose Múltipla, Ciático, Herpes Zoster.

• Neuralgia, Epilepsia, Convulsões, Encefalite, Meningite, Parkinson, Alzheimer.

• Diabetes, Lúpus, Artrite Reumatoide, Anemia perniciosa, HIV, Esclerose
Múltipla.

• Anemias, Púrpuras, LEUCEMIA.

• Psoríase, Dermatite Atópica, Vitiligo, Acne, Herpes Labial.

• Cataratas (prevenção), Glaucoma, Conjuntivites, Degeneração Macular, Uveite.

• Hepatites A, B, C, D, E ou G, Cirrose. Amebíase Hepática, Esteatose Hepática
(Gordura no Fígado).

• Infecções, Gastrite, Acides, Refluxo, Colites, Cólon Irritável, Megacólon,
Constipação, Diarreia, Hemorroida.

• Infecções, Uretrite, Prostatite, Cistite.

• Sífilis, Gonorreia, Herpes, Papiloma Humano, Candidíases.

• Rubéola, Sarampo, Varicela, dentre outros...

O BIOMAGNETISMO IDENTIFICA, TRATA E PREVINE



A sessão da terapia dura em média entre 1h e
1h30, onde a pessoa fica acomodada confortavelmente em
uma maca, com os pés ligeiramente para fora da maca, pois é
através deles que o terapeuta vai efetuar o rastreio para
localizar os pontos em desequilíbrio para serem corrigidos.

O número de sessões depende do tipo de doença,
da gravidade, do estilo de vida, da cronicidade, da debilidade
e da idade da pessoa. Mas o tratamento habitual consiste em
uma sessão por semana, sendo possível a eliminação do
problema e/ou o alívio dos sintomas já após a primeira
sessão.



Os ímãs quando aplicados ao corpo devem
permanecer no local por no mínimo 20 minutos.

A restauração do equilíbrio do pH no sangue é
imediato, e o corpo vai passar dias trabalhando para eliminar
as toxinas geradas nas regiões tratadas.

O tratamento é igual para todo mundo? Não !!!

A resposta ao tratamento depende muito do
estado do corpo, pois a terapia é 100% natural, é seu próprio
corpo trabalhando para restabelecer o equilíbrio, por isso
depende muito do seu estado nutricional e de hidratação.

Crianças e animais tem uma resposta muito rápida,
na maioria das vezes com uma única sessão corrige-se o
problema.



Outro diferencial desta terapia, é a questão da
bioenergética, pois através dela podemos efetuar
tratamentos à distância, através do processo chamado de
“antena”, onde uma mãe pode tratar seu bebê, ou tratar seu
pet, ou até mesmo quem quer tratar um parente que resida
em outro Estado, ou até em outro País.

Outra grande vantagem é que podemos localizar
em qualquer parte do corpo os acidentes vasculares como
(aneurisma, coágulo, trombo, fibrose, dentre outros) e
também os tumores (cistos, abcessos, displasias, dentre
outros).

O biomagnetismo e bioenergética é realmente uma
ferramenta de tratamento muito ampla. Podemos também
identificar deficiências de sais minerais e vitaminas no
organismo para que possam ser suplementados.

Comparado aos tratamentos tradicionais, esta
terapia possui um baixo custo. Pois não necessita de nenhum
tipo de exame e nem precisa tomar nenhum tipo de
medicamento.



Se você está em busca de 
ingressar na carreira de terapeuta, 

ou se você já é terapeuta e quer 
aprender mais uma ferramenta 
para te ajudar no tratamento do 
seu cliente como um todo, ou se 

você simplesmente quer aprender 
uma técnica que possa tratar a 

saúde e bem estar dos seus 
familiares, clique no link abaixo e 

saiba mais sobre este curso 
maravilhoso de biomagnetismo . 

EU QUERO !!!

https://www.enerbio.com.br/cursodebiomagnetismo
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