Het is een voorrecht als Dr. Isaac Goiz Durán op je pad komt en hij met een
behandeling je leven verandert.
Wanneer er tijdens een ziekenhuisopname alle mogelijke onderzoeken, testen
en scans worden uitgevoerd en na een verblijf van een week men uiteindelijk
concludeert dat men niets kan vinden, ben je vanaf dat moment niet officieel
ziek en zul je met de symptomen moeten leren leven, met alle gevolgen van
dien, en blijf je met de vraag zitten; wat is er toch met
mij aan de hand?
Heb je het geluk dat je behandeld kunt worden door
Dr. Isaac Goiz Durán (foto hiernaast) dan kan het
gebeuren dat hij je in de eerste vijf minuten van het
onderzoek zegt aan welke ziekte je lijdt. Daarna laat hij
enkele magneten op je lichaam leggen en een half
uurtje later is het klaar en hoef je niet meer terug te
komen. De dagen daarna heb je een vreemd moe
gevoel, de weken daarna knap je flink op en enkele
maanden later voel je dat de gewone gezondheid van lang geleden grotendeels
is teruggekeerd.
De vragen over je ziekte maken plaats voor een grote curiositeit te ontdekken
hoe dit mogelijk is en wat een behandeling met Het Biomagnetisch Paar
inhoudt.
Dit overkwam mij als 46 jarige technicus tijdens een bezoek aan Mexico-stad.
Het was op vrijdag 16 januari 2009 toen Dr. Goiz mij behandelde in zijn praktijk
op de zevende verdieping van een kantoorgebouw in het centrum van Mexicostad. Veel later begreep ik dat ik als arrogante Europeaan eventjes tussendoor
mocht en daarbij op ca. 20 nederig geklede Mexicaanse medemensen
voordrong. Ik betaalde 900 pesos (ca. 60 Euro).
Enkele maanden later, toen ik deelnam aan zijn cursus op de Universiteit van
Chapingo, noemde Dr. Goiz de leerstof van de cursus en zijn methode

“poedergoud op een schoteltje” en zei hij: “wees er genereus mee en help mij
opdat het niet in de vergetelheid geraakt”. Hiermee schetste hij het belang van
zijn ontdekking en levenswerk en motiveerde hij met grote intentie elke
student er goed mee te doen.
Het heeft mij ertoe gebracht de methode te bestuderen, te begrijpen, dagelijks
toe te passen en er bovenal veel goeds mee te doen met de intentie het
poedergoud te verspreiden.
Het Biomagnetisch Paar is door Dr. Goiz op 10 Oktober 1988 ontdekt en is de
sleutel tot het begrijpen van de oorzaak van ziekten bij de mens. Met andere
woorden: met deze methode begrijpen we de etiologie van de pathologie.
Zonder tussenkomst van kostbaar en tijdrovend laboratoriumonderzoek,
moderne apparatuur of ingrijpende en soms pijnlijke onderzoeken stelt het de
therapeut in staat in luttele minuten diagnose te stellen en de oorzaak van
onze kwalen te identificeren. Door middel van het doelgericht neerleggen van
natuurlijke keramische magneten kan het de verantwoordelijke pathogenen of
dysfuncties neutraliseren.
Gracias Dr. Goiz, gracias por todo!
Jeroen Koster.
Ik ben in 1962 in Krommenie (Zaanstreek, Noord-Holland)
geboren en opgegroeid in een gezin waar muziek en kunst
centraal stonden. Deze laatste twee aspecten waren niet
aan mij besteed, want ik was als kind geïnteresseerd in de
verscholen waarheid binnenin. Technisch speelgoed werd
zonder pardon uiteengenomen om te ontdekken hoe het
werkte. Als ik iets niet open kon krijgen om binnenin de
werking te doorgronden vond ik het niet interessant.
Meccano gebruikte ik voor alles en nog wat behalve om er de voorbeelden uit
het boek mee na te bouwen. Daarna waren de Solexen en Lelijke eenden aan
de beurt. Na de middelbare school bepaalden deze interesses mijn keuze voor

technisch onderwijs. De daaropvolgende internationale technisch-commerciële
carrière en het wonen/werken in voornamelijk Spanje, Duitsland, VS en México
vormden mijn open mind. Ik kreeg het inzicht dat de acceptatie van andere
culturen, zienswijzen en opvattingen wezenlijk kunnen bijdragen aan een
groter begrip van de dingen. Vooral in Nigeria en Mexico leerde ik om het leven
vanuit een nederige positie waar te nemen. Het bleek een hardnekkig proces te
zijn mijn westerse hoogmoed en ogenschijnlijke alwetendheid te veranderen in
de acceptatie van mijn onwetendheid en open te staan voor de ware
informatie die heel subtiel door het lawaai van alledag heen te horen is.
Ik kwam op een dag in 1999 terug uit Nigeria met een onbehaaglijk gevoel om
daarna gedurende tien jaar steeds iets zieker te worden. Huisartsbezoekjes,
nog meer reisvaccinaties, paracetamol, antibiotica, nieuwe uitdagingen
aangaan, niets hielp en niemand kon iets voor mij doen of mij zeggen wat ik
had. Een nagenoeg chronische lichaamstemperatuur van rond de 38 °C kun je
lang volhouden totdat het lichaam na enkele dagen met 41 °C ingrijpt en een
ziekenhuisopname in 2005 onvermijdelijk wordt. Omdat men geen oorzaak kon
vinden en mij niet kon genezen had ik nog minder houvast want je bent immers
weer helemaal 'gezond verklaard'.
Drie jaar later kwam Dr. Goiz op mijn pad en na minder dan vijf minuten
onderzoek zei hij: "Tiene Tetano y ya esta afectando al cuerpo" hetgeen zoveel
betekent als: "U heeft Tetanus dat ook uw lichaam al aan het aantasten is". Hij
liet magneten op mijn nieren neerleggen en kwam mij een half uurtje later
controleren. Het Biomagneetpaar was inmiddels opgelost en ik hoefde niet
meer terug te komen. Later leerde ik dat het Biomagneetpaar 'Nier rechts met
Nier links' de Clostridium Tetanie bacterie identificeert.
Na een vreemd gevoel vlak na de behandeling voelde ik dat het week na week
beter ging. Een half jaar later voelde ik mij een ander mens en waren vele
lichamelijke en alle mentale klachten zo goed als opgelost. Een jaar later
ontdekte ik dat zelfs de stijfheid in m'n gewrichten verdwenen was. Op deze
manier observeerde ik dat het lichaam geen aan/uit knop heeft voor ziekte en
gezondheid maar lange processen kent voor het ziek worden, in mijn geval 10

jaar, en weer beter worden in één jaar. Mijn problematische darmen kwamen
pas weer in het gareel nadat ik spiritueel met mijzelf in het reine gekomen was.
Het was een bijzondere en belangrijke ervaring die mij ertoe bracht de
methode bij Dr. Goiz aan de
Universiteit van Chapingo te
gaan leren. De cursus duurde
slechts één week. Na het
opdoen van praktijkervaring
in Mexico-stad keerde ik naar
Nederland terug om deze
bijzondere methode op eigen
bodem te beoefenen en te
propageren. Ik vertaalde
twee van zijn belangrijkste
boeken: Het Biomagnetisch
Paar en Het Tumorfenomeen.
Met deze kennis heb ik vele behandelingen volbracht met de intentie het
poedergoud te verspreiden.
Ik ben ervan overtuigd dat zonder tussenkomst van Dr. Goiz en zijn magneten
ik nog zoekende zou zijn met een degenererende Tetanusinfectie die door
slechts een gering aantal onderzoeksmethoden gevonden en behandeld had
kunnen worden. Met de kennis die ik thans heb mag ik vermoeden dat Bioresonantie en Acupunctuur mij eveneens een kans zouden hebben kunnen
bieden weer gezond te worden. Het zijn twee methoden die Het Biomagnetisch
Paar en de Bio-energetica van Dr. Goiz op meerdere punten overlappen. Ik heb
echter nog geen methode gezien die zo doeltreffend en efficiënt te werk gaat
en mede daardoor zo kostenbesparend is als die van Goiz.
Dank u Dr. Goiz dat ik u op mijn pad mocht ontmoeten.
Mijn dank gaat ook uit naar familie, vrienden en alle klanten die zich ingezet
hebben de methode in Nederland bekendheid te geven en de vertaling van de

beide boeken mogelijk te maken. In het bijzonder Miriam die er voor zorgde
dat ik eerst met de methode (2008) en enkele maanden later met Dr. Goiz zelf
in aanraking kwam, Julia en Adelheid die de eerste behandelingen in Nederland
mogelijk maakten, Jan en Anneke die de behandelruimte in Alkmaar
beschikbaar stelden, Pim en Kitty voor hun bijdrage aan de vertaling van Het
Biomagnetisch Paar, Helen voor haar correcties in de tweede uitgave en
Margarita voor de correctie van Het Tumorfenomeen en vele klanten die ieder
op hun eigen wijze als ambassadeur de methode steeds weer propageren.
Thans, enige jaren later zijn er in Nederland meer dan tien beoefenaars van de
methode, allen leerlingen van dr. Goiz, die tezamen het poedergoud dagelijks
verspreiden.
Dank jullie zeer, jongens van Brendly, voor het maken van de stijlvolle Biofixwebsite. www.brendly.nl
Alkmaar, Februari 2015.

