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Waarom ben je ziek?  

Wat is de oorzaak?  

Hoe kun je gezond worden?  

Wie kan je helpen? 

 

Met Biofix kunnen we de oorzaak van je klachten of ziekte ontdekken en begrijpen en in de 

bron neutraliseren. Biofix is de werkwijze van Jeroen Koster die uit bestaande inzichten en 

eigen waarneming is ontstaan.   

 

Biofix is opgebouwd uit drie basiselementen: 

- Het Biomagnetisch Paar, met effect op je fysieke lichaam. 

- Bio-energetica, met effect op je energie, het niet-fysieke deel van jou. 

- Bewustwording, gaat in op je leefwijze en gedachtenpatronen. 

 

Het Biomagnetisch Paar van Dr. Goiz bestaat uit het naspeuren van het fysieke lichaam om alle 

verzuurde locaties (biomagneetparen) te ontdekken en te neutraliseren. We onderscheiden 

biomagneetparen die een bacterie, virus, schimmel, parasiet of dysfunctie identificeren (er zijn 

er ca. 360) en die een emotie in een orgaan identificeren (ca. 30).  

  

De Bio-energetica van Dr. Goiz is een werkwijze die de meeste andere oorzaken van onze 

klachten en ziekten kan opsporen, identificeren en neutraliseren. Dr. Goiz geeft inzicht in 

psycho-emotionele traumatische gebeurtenissen die een verstoring veroorzaken. De Bio-

energetica omvat alle energieën en informaties die in gemuteerde vorm onze gezondheid en/of 

welzijn beïnvloeden.  

 

Bewustwording is het verkrijgen van inzicht in je eigen leefwijze en gedachtenpatronen die van 

invloed zijn op je welzijn en gezondheid.  

Gebeuren er dingen in je leven die nieuw inzicht nodig hebben? 

Ben je steeds zo moe of heb je nergens meer zin in?  

Ben je helemaal vastgelopen? Is het tijd voor een verandering? 

 

Jeroen kan helpen om je knelpunten in te zien en terug te keren naar een gezond en natuurlijk 

uitgangspunt. 

 

Gezondheid is voor iedereen! 

Jeroen Koster, 2016 
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HET BIOMAGNETISCH PAAR. 

 

Wetenschappelijke benadering van het biomagnetisch paar. 

Het Biomagnetisme van Dr. Goiz spoort op een begrijpelijke manier de 

dieperliggende oorzaak in de bron op en brengt het lichaam terug in een gezonde 

harmonie waarin het lichaamsweefsel weer pH-neutraal wordt.  

 

We weten dat bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, dysfuncties, 

emotionele trauma's en gifstoffen de mens ziek maken. Goiz ontdekte dat zij een 

zuur-base disharmonie veroorzaken in een lichaamsdeel zoals orgaan, klier, 

zenuw, gewricht, spier, bot, etc. Zonder naar de symptomen te kijken kunnen we 

de zuur-base disharmonie opsporen en neutraliseren.  

 

Hoe werkt het? We onderzoeken het lichaam op meer dan 200 punten die alle 

organen en klieren, een groot aantal zenuwen, botten en spieren omvatten. 

Tijdens het onderzoek ontdekken we een orgaan met zuur-base disharmonie. De 

combinatie van een basisch orgaan met een verzuurd orgaan noemt Goiz “Het 

Biomagnetisch Paar” dat meestal een micro-organisme, dysfunctie of emotioneel 

trauma identificeert. Bij een basisch orgaan hoort ook altijd een zuur orgaan of 

orgaangedeelte. De combinatie van alle opgespoorde zure en basische organen, 

gifstoffen en trauma's geven inzicht in de bron van de klachten of ziekte.  

 

Na behandeling verzwakken de micro-organismen zodat je afweersysteem de 

(chronische) aandoening of infectie nu wél definitief kan aanpakken en je lichaam 

zich kan herstellen voordat er nog meer of ergere klachten ontstaan. 

Klierdysfuncties en emoties zwakken af en verdwijnen op hun specifieke manier. 

 

Soms spelen er blokkades vanwege emotionele trauma's. Zij kunnen met de bio-

energetica opgespoord en geneutraliseerd worden waarna snel opluchting kan 

ontstaan. 

 

Op deze wijze krijgen alle natuurlijke processen in het lichaam weer de kans zich 

te herstellen en op evenwichtige wijze te blijven functioneren. Een behandeling 

kan preventief werken voordat er nog meer of ergere klachten ontstaan.  



 

[4] 
 

Inleiding. 

Na de ontdekking van het eerste Biomagnetisch Paar in 1988 door Dr. Isaac Goiz 

Durán in Mexico-Stad, bleek al snel dat het principe en de werking grotendeels op 

bestaande wetenschappelijke gronden verklaard kon worden. Hij ontdekte een 

natuurlijk zuur-base fenomeen in het menselijk lichaam en werkte het uit tot een 

diagnostische en therapeutische methode. Naar zijn bevindingen wordt het 

fenomeen door de onderstaande begrippen gedefinieerd: 

- magnetisme 

- pH-waarde 

- wet van Coulomb 

- elektromagnetische resonantie (meetrillen) 

- symbiose tussen micro-organismen 

- entropie 

   (Deze begrippen worden elk aan het einde van dit artikel beschreven.) 

 

Historie. 

Meer dan 40 jaar geleden ontdekte de Amerikaan Dr. Richard Broeringmeyer dat 

weefsel van het menselijk lichaam veranderingen kon ondergaan die de pH-

waarde beïnvloeden. Tevens bleek deze pH-verandering kwalitatief meetbaar te 

zijn. Kwalitatief wil zeggen dat de aanwezigheid van de pH-verandering bepaald 

kan worden maar niet de hoogte van de pH-waarde zelf. Het weefsel dat een pH-

verandering heeft ondergaan betreft een zeer gelokaliseerde plaats in het lichaam 

van een orgaan, klier, spier, zenuw, bot, bloedvat, hersenen, etc. waarvan de pH-

waarde uit haar oorspronkelijke neutraliteit is getreden. 

Broeringmeyer interpreteerde zijn ontdekking unipolair (als één op zichzelf staand 

punt) en behandelde de basische punten die een chemische negatieve lading 

dragen met een positieve magneet, om zo de lading als het ware uit het lichaam 

te trekken. Goiz nam deel aan een lezing van Broeringmeyer in de zomer van 

1988. 

 

Meetmethode. 

Broeringmeyer ontdekte dat pH-veranderingen meetbaar zijn, omdat het lichaam 

reageert op de magneet als deze op een orgaan met basisch weefsel wordt 

gelegd. Broeringmeyer gebruikte voor het afvragen de spiertest. Voor een insider 

is deze lichaamsreactie heel goed waarneembaar. Steeds legde hij de magneet op 
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een punt om daarna op een zwakke of sterke spier te testen. Ligt de magneet op 

een punt met pH-neutraal weefsel dan test men sterk, ligt de magneet op een 

punt met pH-basisch weefsel dan test men zwak. 

 

Van oudsher bestaat er in centraal America een andere wijze om de intelligentie 

van het lichaam te bevragen middels een reactie op celniveau. Vroege pre-

Mexicaanse culturen hadden dit dankzij hun uitmuntende observerende 

vermogens al ontdekt. Zij zagen een verkorting van het lichaam (ca. 15 tot 30 

mm) die het duidelijkst zichtbaar is in het rechter been. Kinderen in Mexico 

spelen nog altijd met dit fenomeen waaraan je kunt zien hoe het in de cultuur 

verweven is.  

Goiz maakt gebruik van deze celreactie om de positie van elk basisch punt in het 

lichaam te ontdekken. Ligt de magneet op een punt met basisch weefsel dan 

reageren de cellen met contractie (het lichaam wordt korter). Ligt de magneet op 

pH-neutraal weefsel dan blijft een reactie uit.  

 

De ontdekking van Goiz ligt in het feit dat hij begreep dat het fenomeen bi-polair 

is, waarbij het dus altijd twee punten betreft. Een basisch punt (minpool) dat 

altijd in verband staat met een zuur punt (pluspool). Dit polenpaar heeft hij Het 

Biomagnetisch Paar genoemd. In elk paar staan de twee polen in relatie tot elkaar 

middels wat we noemen “biomagnetische resonantie”. Bovendien is tijdens zijn 

onderzoek proefondervindelijk vast komen te staan dat er zich in deze polen 

veelal micro-organismen installeren. In de basische pool meestal de bacteriën en 

parasieten, in de zure pool de virussen en schimmels. Eveneens bleek dat orgaan- 

en klier-dysfuncties op deze manier zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

 

We kunnen zeggen dat we met de methode Het Biomagnetisch Paar inzicht 

kunnen verschaffen over de zuurgraad van het lichaamsweefsel. Goiz ontdekte 

dat wanneer de zuurgraad van lichaamsweefsel steeds binnen een nauwe 

bandbreedte van ca. 7,0 tot 7,6 blijft, de condities voor goede gezondheid 

optimaal zijn. Hieruit ontstaat de waarneming dat de natuur op aarde de 

gezondheid voor hogere organismen rondom de pH-neutraliteit heeft gesitueerd. 
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Het ontstaan. 

Hoe biomagneetparen in ons lichaam ontstaan begrijpen slechts ten dele. We zien 

in de praktijk dat op de plaats van een fysiek trauma een aandoening in het 

lichaam ontstaat. Het is een aanwijzing dat door de fysieke klap een 

biomagneetpaar ontstaat waarin zich na enige tijd de micro-organismen 

installeren. Dit kan pas jaren na de gebeurtenis symptomatisch worden. 

Belangrijke punten in dit verband in het lichaam zijn vanzelfsprekend de nek, 

schouder, lage rug, heup en knie.  

Ook spelen bacteriële en virale infecties een rol die, als ze in de acute fase niet 

door de immunologische reactie vernietigd worden, zich chronisch in hun 

corresponderende biomagneetpaar installeren. 

Spanning en emotionele gebeurtenissen spelen eveneens een rol hetgeen er toe 

leidt dat specifieke organen verzuren en een biomagneetpaar vormen. Een 

voorbeeld zijn hartritmeverstoringen, waarbij we een biomagneetpaar (pH-

verandering) tussen het hart en een ander orgaan waarnemen.  

 

Diagnose. 

We voeren de diagnose uit middels het sequentieel naspeuren van het lichaam. 

Punt voor punt doorlopen we elke keer het lichaam met het doel om heel 

nauwkeurig de basische punten op te sporen. Vandaar de vertaling van het 

originele spaanse woord ‘’rastrear = speuren of naspeuren’’. Er zijn tot op heden 

ca. 190 belangrijke punten in het lichaam gevonden. We vinden bij het naspeuren 

van een volwassen persoon zo’n drie punten, ook bij mensen die nog geen 

symptomen hebben.  

Bij iedere basisch punt (met chemisch negatieve lading) hoort steeds weer één 

zuur punt (met chemisch positieve lading). Leggen we een negatieve magneet 

(noordpool) op de basisch punt dan wordt het lichaam iets korter. Zodra de 

positieve magneet (zuidpool) op het juiste zure punt ligt heerst er harmonie en 

laat het lichaam géén reactie meer zien. De lichaamslengte is weer normaal en zo 

weten we dat we Het Biomagnetisch Paar hebben gelokaliseerd. Een 

Biomagnetisch Paar bestaat dus altijd uit één basisch en één zuur punt. 

 

Vanaf het begin bleek vrijwel meteen dat er in de punten van een biomagnetisch 

paar heel vaak micro-organismen zitten zoals een bacterie, virus, schimmel of 

parasiet. Gebaseerd op tienduizenden praktische waarnemingen (in samenhang 
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met laboratoriumuitslagen) kon worden vastgesteld dat elk micro-organisme zich 

installeert op een vast punt in het lichaam. Dr. Goiz heeft daarmee ontdekt dat 

een bacterie, bijvoorbeeld de bekende maagbacterie Helicobacter Pyloris, altijd 

en bij iedereen die geïnfecteerd is met deze bacterie op een specifieke locatie 

langs de slokdarm (hiatus oesophageus) zit. Het influenzavirus installeert zich 

altijd op de luchtpijp. 

Het is niet alleen een baanbrekende ontdekking, maar het betekent ook dat we 

nu om die reden indirect, op basis van de locatie van het gevonden punt kunnen 

zeggen welk micro-organisme zich daar heeft geïnstalleerd. Vanwege het belang 

van deze ontdekking heeft Dr. Goiz zijn bevindingen in de Pathogene Sleutel 

(Código Patógeno) gepubliceerd. Hierin staat dus welk micro-organisme zich op 

welke locatie in het menselijk lichaam bevindt. 

 

Zodra we met het naspeuren van alle mogelijke punten klaar zijn, is een volledig 

beeld van de locaties en type micro-organismen verkregen. Nu kunnen we vanuit 

een etiologisch* standpunt het ziektebeeld verklaren (* Etiologie is de leer van de 

oorzaken).  

 

Voorbeeld. 

Resultaat van het naspeuren van een volwassen man. Bij hem trof de therapeut 

aan: luchtpijp, keelamandel, lendewervel 4 en 5. Hieruit resulteren vier 

biomagneetparen bij deze persoon: 

1) luchtpijp – luchtpijp; identificeert het Influenza virus 

2) keelamandel – keelamandel; identificeert het Herpes-2 virus  

3) L4 – L4; identificeert de Neisseria bacterie 

4) L5 – L5; identificeert de Staphylococcus bacterie 

 

Zonder vooraf te weten wat de symptomen bij deze man zijn, kunnen we vanuit 

de ontdekte biomagneetparen inschatten dat hij griep of een longprobleem heeft, 

mogelijk af en toe een koortslip en matige tot ernstige lage rugklachten met 

mogelijk uitstraling naar bil en/of benen heeft. Mogelijk zelfs een hernia tussen 

L4-L5 en/of L5-Sacrum. De praktijk laat zien dat de inschatting verbluffend juist 

blijkt te zijn omdat we zowel de exacte locatie van de aandoeningen als de 

verantwoordelijke bacterie ontdekken. Hieruit resulteert dat we het stellen van 
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de diagnose en uitvoeren van de behandeling vanuit een etiologisch standpunt 

kunnen doen en derhalve niet afhankelijk zijn van symptomen.  

 

Behandeling. 

De behandeling begint op het moment dat we de magneten op de punten van 

Het Biomagnetisch Paar neerleggen. De minpool op het basische punt en de 

pluspool op het zure punt. Zodoende wordt het diëlektricum dat het 

Biomagneetpaar in stand houdt doorbroken en heffen de negatieve en positieve 

ladingen zich op. Zonder dit diëlektricum zou het biomagneetpaar zich zelf 

spontaan moeten opheffen maar dat doet het niet. Het heeft een zetje nodig van 

de magneten om de ionenstroom op gang te brengen. Uiteraard gebeurt dit 

proces veelvuldig op natuurlijke wijze en dus ogenschijnlijk vanzelf.  

Denk maar eens aan het ziektebeeld van de griep. Het influenzavirus installeert 

zich als zuur-base fenomeen op de luchtpijp-luchtpijp. We krijgen vervolgens de 

griep of griepachtige verschijnselen. Het lichaam reageert in deze acute fase met 

een krachtige immunologische reactie waardoor het influenzavirus wordt 

aangevallen en het biomagneetpaar luchtpijp-luchtpijp weer vanzelf verdwijnt. In 

een enkel geval lukt het niet en blijft het influenzavirus chronisch aanwezig. De 

acute fase is weliswaar achter de rug maar het virus blijft door zijn aanwezigheid 

symptomen veroorzaken. Een chronische influenza wordt als zodanig zelden 

herkend en gaat ervoor door als een lichte longinfectie, chronische bronchitis of 

andere longproblemen maar zelden als chronische influenza. De uitleg van de 

patiënt zelf die zegt: ‘’sinds die heftige griep van drie jaar geleden zijn mijn longen 

nooit meer de oude geworden’’ is daarmee niet alleen helemaal juist maar thans 

ook nog begrepen en vanuit haar oorzaak behandelbaar. 

 

Bij de aanwezigheid van meerdere Biomagneetparen in het lichaam laat elk paar 

heel duidelijk zien welke minpool bij welke pluspool hoort omdat zij in 

biomagnetische resonantie staan. Het onjuist neerleggen van de magneten leidt 

om deze reden eenvoudigweg tot niets maar kan tegelijkertijd geen negatief 

effect hebben.  

 

Methode. 

Er zijn tot op heden ca. 360 biomagneetparen van belang ontdekt waarvan meer 

dan 200 een micro-organisme identificeren (virus, bacterie, schimmel of parasiet). 
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De overige 150 betreffen zeer uiteenlopende dysfuncties van klieren, organen, 

etc. Daarnaast bestaan er 30 emotionele biomagneetparen. Er kunnen ook 

tijdelijke biomagneetparen ontstaan in het weefsel van een blessure. Door middel 

van het neutraliseren van het biomagneetpaar verdwijnt de blessure veel sneller. 

In de paardenrensport is men hier al vele jaren van op de hoogte en worden 

magneten 

gebruikt bij de 

heling van o.a. 

blessures. 

Insiders weten 

dat het werkt, 

mogelijk zonder 

het fenomeen 

te begrijpen. 

 

Rechts: voorbeeld 

van het ontstaan, 

voortzetting, 

behandeling en 

oplossing van het 

biomagneetpaar 

"pancreas-lever" 

welke de bacterie Clostridium Botulinum identificeert. 

(zie tevens grotere grafiek aan het einde van dit artikel) 

 

 

 

Het effekt. 

Na de behandeling is er géén reactie meer tussen magneet en het eerder 

gevonden basische punt in het lichaam. Het Biomagneetpaar is daarmee 

geneutraliseerd. Er zijn soms enkele behandelingen nodig om duurzame pH-

neutraliteit te bereiken. 

De verkregen pH-neutraliteit in het weefsel heeft effect op de daar aanwezige 

micro-organismen (virus, bacterie, schimmel, parasiet) of orgaandysfunctie, 

omdat voor hun vermenigvuldiging, metabolisme of persistentie een basisch of 

zuur milieu een primaire vereiste is. In een pH-neutraal milieu zullen deze micro-
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organismen hun kracht verliezen en definitief door het lichaamseigen 

immuunsysteem opgeruimd worden, zelfs na een jaren durende patstelling 

tussen het micro-organisme en het immuunsysteem.  

Dysfuncties laten zich eveneens op deze manier neutraliseren.  

 

Zodra de bacterie, virus, schimmel of parasiet haar pathogene vermogens heeft 

verloren of een dysfunctioneel orgaan (meestal een klier) is geneutraliseerd, kan 

het lichaam met het herstel van het aangetaste orgaan of weefsel beginnen. Dit 

herstelproces verschilt van persoon tot persoon en is eveneens afhankelijk van de 

aard en duur van de aandoening en complexiteit van eventuele (onomkeerbare) 

schade aan het orgaan of weefsel. 

 

Reikwijdte van de methode. 

Dr. Goiz zegt met deze methode tot de oorzaak ofwel etiologie van onze ziekten 

te zijn doorgedrongen. Vanuit zijn praktijkervaring blijkt dat bijna alle bij de mens 

bekende ziektebeelden worden veroorzaakt door één of een combinatie van 

micro-organismen of dysfuncties. Dit maakt de methode allesomvattend en is er 

bij voorbaat niets uitgesloten van behandeling. 

 

Gezien het feit dat de methode diagnose stelt door middel van het methodisch 

naspeuren van het lichaam zonder eerst naar symptomen te kijken, maakt dat ze 

zeer doelgericht en efficiënt is. 

 

Statistisch gezien herbergt ieder mens een unieke combinatie van 1 tot maximaal 

6 van de 360 Biomagneetparen. Bij gemiddeld 3 biomagneetparen kun je het 

aantal theoretisch mogelijke combinaties uitrekenen; 360 x 359 x 358 = 46 

miljoen combinaties. Tellen we daar leeftijd, geslacht, beroep, sociale en etnische 

afkomst, geografische factoren, voedingspatronen, culture en maatschappelijke 

omstandigheden, etc. bij op dan is het duidelijk dat iedere patiënt een uniek 

ziektebeeld heeft. De dagelijkse praktijk laat zien dat dit steeds weer het geval is. 

Tussen gezinsleden kan op sommige punten wél een opmerkelijke gelijkenis 

optreden die van microbiologische aard is. 
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Omdat de methode hoofdzakelijk in midden en zuid Amerika is ontwikkeld, wordt 

er in nieuwe gebieden soms een nieuw Biomagneetpaar ontdekt omdat een 

betreffende bacterie of virus uitsluitend in zo’n regio voorkomt. 

Vanuit een geografisch standpunt laat de methode statistisch zien, dat op het 

noordelijk halfrond (beïnvloed door de Noordpool) de bacteriële aandoeningen 

en op het zuidelijk halfrond (beïnvloed door de Zuidpool) de virale aandoeningen 

de overhand hebben. 

 

Omdat de behandeling zich beperkt tot het veranderen van de pH-waarde zal het 

lichaam daarna zelf met hulp van al haar beschikbare mogelijkheden de micro-

organismen uitschakelen, de afvalstoffen afvoeren en een herstelproces inleiden. 
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Wetenschappelijke basisbegrippen. 

Het Biomagnetisch Paar is een bipolair pH-fenomeen in mens en dier dat voor het 

eerst in 1988 in zijn volledigheid is begrepen. Het rust op principes die met 

hedendaagse wetenschappelijke wetten verklaard kunnen worden. Deze zijn: 

- magnetisme 

- pH-waarde 

- wet van Coulomb 

- elektromagnetische resonantie (meetrillen) 

- symbiose tussen micro-organismen 

- entropie 

 

Magnetisme. 

Het fundamentele principe van magnetisme berust op de elektromagnetische 

eigenschappen van het elektron. In gewoon niet magnetisch materiaal is de baan 

van elk elektron verschillend waardoor het magnetisme van de elektronen elkaar 

opheft. In het materiaal van een permanente magneet is de baanbeweging van de 

meeste elektronen in één bepaalde oriëntatie gerangschikt waardoor het 

magnetisme van de elektronen in die richting versterkt wordt. Zo ontstaat aan 

één zijde de magnetische noordpool en de andere zijde de zuidpool. Ook geldt 

dat gelijke polen (min-min of plus-plus) elkaar afstoten en tegengestelde polen 

(plus-min of min-plus) trekken elkaar aan. De behandeling volgens Het 

Biomagnetisch Paar berust op de praktische effecten van het magnetisme. 

 

pH-Waarde. 

Een waterstofatoom (H = hydrogeen) heeft als eerste element uit ons periodiek 

systeem één positief proton en één negatief elektron. Verliest het atoom haar 

elektron, dan ontstaat theoretisch het positief geladen H+-ion, dat praktisch als 

H3O+voorkomt. H+-ionen zijn zeer reactief. 

De pH-waarde definieert de concentratie van H+-ionen in een waterige oplosing. 

Een vloeistof met pH-waarde 7.0 is neutraal en derhalve niet reactief, waarbij de 

harmonie van H+- en OH- -ionen in evenwicht is. Zuiver water heeft bij 25°C een 

waarde van pH-7.0. In een zuur is het aantal H+-ionen groter (pH 6…pH 0), in een 

base is het aantal H+-ionen kleiner (pH 8…pH 14). De meeste basen zijn negatief 

geladen door het overschot aan OH- -ionen (of tekort aan H+-ionen). De meeste 

zuren zijn positief geladen door het overschot H+-ionen. 
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Door het doelgericht neerleggen van de magneten “drukken” we de lading van 

haar plaats en brengen zodoende een ionentransport op gang. De ionenstroom of 

protonenstroom (een waterstof-ion is tevens een waterstofproton) zou grafisch 

kunnen worden voorgesteld in onderstaand schema. Bron: Erik Nibbering. 

 

 

Ph en gezondheid. 

Voor hogere organismen heeft de natuur de gezondheid rondom de pH-

neutraliteit gesitueerd. De gemiddelde pH-waarde van weefsel in het menselijk 

lichaam is 7,35. Binnen een smalle bandbreedte rondom deze relatieve pH-

neutraliteit kunnen micro-organismen niet gedijen en derhalve geen (heftige) 

pathogene uitingen hebben. Zodra de pH-waarde zich met ongeveer ±0,3 

vertekent, kunnen aanwezige of binnendringende micro-organismen wel gedijen, 

zich delen of vermenigvuldigen. Het lijkt alsof ons immuunsysteem ze niet meer 

waarneemt of in bedwang kan houden. Deze micro-organismen houden met hun 

metabolisme het pH leefmilieu in stand maar hoeven op dat moment nog (lang) 

niet symptomatisch te zijn. De geringe pH-verandering en daarmee indirect het 

micro-organisme is echter al wél te detecteren met de methode. 

 

Ter informatie. De methode detecteert uitsluitend de pH-veranderingen van 
orgaanweefsel, in tegenstelling tot de pH-waarde van lichaamsvochten zoals 
speeksel, bloed, urine of de huid. In andere woorden; de pH-waarde van het 
intracellulaire water, ofwel het water waaruit de mens bestaat tussen de 
lichaamscellen. Dit is geen gewoon water (H2O) maar voor een deel H74O37 ook 
wel klatraat (H2O)37 genoemd en heeft kristaleigenschappen. Zie artikel over 
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(H2O)37 (vooralsnog in het spaans, aan de vertaling wordt gewerkt). 
 

Wet van Coulomb. 

Deze wet beschrijft o.a. de afstotende kracht die ladingen van gelijke polariteit op 

elkaar uitoefenen. De kracht is afhankelijk van de grootte van de ladingen en de 

afstand tussen de ladingen. De praktische toepassing bij de ladingen van Het 

Biomagnetisch Paar is de afstotende kracht die ontstaat door een negatieve 

noordpool op het basische milieu en een positieve zuidpool op het zure milieu te 

leggen. 

Door het neerleggen van de magneten wordt een diëlektricum (elektrische 

weerstand) weggenomen zodat de negatieve en positieve ladingen naar elkaar 

toe kunnen vloeien. Iets dat niet spontaan gebeurt maar uitsluitend tot stand 

komt door het neerleggen van de magneten op Het Biomagnetisch Paar. Er is hier 

als het ware sprake van een hysterese of drempelwaarde die overwonnen moet 

worden om de ladingen in harmonie te krijgen. 

 

Elektromagnetische Resonantie. 

De twee polen van een Biomagneetpaar staan met elkaar in verbinding. We 

kunnen dit praktisch aantonen als we in het lichaam meerdere Biomagneetparen 

vinden. Leggen we een magneet op een basische pool dan heft zich de 

lichaamsreactie slechts op wanneer we de zuidpool van de andere magneet op de 

juiste zure plaats leggen. Een magneet op de andere zure plaatsen heeft geen 

effect. 

In resonantie staan is eenvoudig gezegd hetzelfde als het afstemmen van de radio 

op een zender zodat de ontvanger op dezelfde frequentie trilt als de zender. Op 

vergelijkbare wijze trillen ook de polen van een biomagneetpaar in resonantie 

met elkaar. Omdat in de polen micro-organismen huishouden en deze micro-

organismen met elkaar op dezelfde frequentie trillen, spreken we van 

biomagnetische resonantie. 

 

Symbiose van Micro-organismen. 

Dr. Goiz ontdekte hoe een virus met een bacterie in biochemische symbiose leeft 

binnen het Biomagneetpaar en hoe ze mede door het ontstaan van de pH-

verandering de omgeving van de lichaamscel aantast. Deze materie is 

biotechnisch zeer complex waarbij Na+ en K+ ionenuitwisseling, ATP, cel-pH, cel-
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entropie, toxines, vrije radicalen, membraanbeschadiging, etc. slechts enkele 

parameters zijn. De lichaamscel zal hoe dan ook de pH-waarde van haar 

citoplasma zo lang mogelijk neutraal houden middels een uitwisselings-

mechanisme. Het is de omgeving buiten de cel die als eerste een pH-verandering 

opbouwt. Terwijl de voorstadia van celdegeneratie nog asymptomatisch zijn, laat 

het Biomagneetpaar zich dan toch al detecteren. 

 

Het belang van de werking van symbiose voor de methode kan als volgt zeer kort 

worden samengevat: De bacterie produceert de specifieke proteïne die het virion 

ofwel het nucleïnezuur (RNA of DNA) nodig heeft als eiwitmantel (capside) voor 

haar volledigheid en bestaan. Is de bacterie pathogeen in de minpool dan is een 

groot RNA-virus structureel in de pluspool. Is het DNA-virus pathogeen in de 

pluspool dan is een bacterie structureel in de minpool. Door deze biochemische, 

energetische en trillingsgewijze resonantie verkrijgt een DNA-virus de kracht voor 

haar pathogene uitingen. De mucoproteïne van bacteriële productie heeft een 

negatieve lading, het virion een positieve lading en het virus is neutraal. 

Entropie. 

Het begrip entropie wordt gebruikt als maatstaf voor de energetische chaos 

binnen een systeem. Wij kennen in onze technische wereld slechts toenemende 

of gelijkblijvende entropie. Vermindering van entropie achten we praktisch niet 

mogelijk binnen een gesloten systeem. Een Biomagnetisch Paar heeft een 

basische negatieve lading die kwantitatief net zo groot is als de zure positieve 

lading, echter van tegenovergestelde lading (negatief vs. positief) en staat 

zodoende altijd in volledige biochemische balans. Wordt het zure punt zuurder 

dan wordt volgens de wetten van het evenwicht het basische punt basischer. De 

balans verandert daarmee niet maar er ligt meer gewicht in ieder schaaltje, ofwel 

de chaos neemt toe met groter wordende verzuring. Het is de toename van deze 

verzuring die we meten bij een escalerend ziekteverloop. De basische 

tegenhanger nemen we medisch gezien niet waar. We zien dus slechts de helft 

van het fenomeen. Het toedienen van alkalische mineralen leidt tot nog hogere 

verzuring omdat het lichaam alles in het werk zal stellen om de balans te 

handhaven. 
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Als resultaat van het in harmonie brengen van de pH-veranderingen en daarmee 

het nivelleren van de negatieve en positieve lading binnen Het Biomagnetisch 

Paar, vindt er mogelijk een herordening van de entropie plaats. 

 

Gezondheid is voor iedereen! 

Jeroen Koster  
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BIO-ENERGETICA. 

 

Bio-energetica van Dr. Goiz is een verzamelwoord voor een werkwijze waarmee 

men alle fenomenen die niet fysiek tastbaar zijn kan observeren en indien nodig 

corrigeren.  

 

Wat zijn de belangrijkste fenomenen die onze gezondheid en welzijn 

beïnvloeden? 

- individuele traumatische ervaringen 

- familie- en gezinsverbanden en traumatische ervaringen 

 

Individuele traumatische ervaringen. 

Traumatische ervaringen zijn zeer persoonlijk. Wat voor de ene persoon 

traumatisch is, is voor de andere persoon niet relevant. Uit de praktijk blijkt dat 

de menselijke natuur ons enige tijd gunt om een heftige ervaring te verwerken. In 

de meeste gevallen hebben we ca. 6 maanden de tijd om deze taak van 

verwerking te volbrengen. Lukt dit niet dan wordt de ervaring traumatisch. Dit 

veroorzaakt een blijvende mutatie van onze normale toestand die we met de bio-

energetica kunnen opsporen en neutraliseren. 

 

De meest voorkomende typen traumatische ervaringen zijn: 

- emotionele (in onze gevoelswereld) 

- psychische (in onze gedachtenwereld) 

- fysieke (in ons lichaam) 

- boosaardige (in verbinding met een andere persoon, onbewust) 

- catastrofale (in verbinding met een existentiële gebeurtenis, onbewust)  

 

Emotionele trauma's ontstaan na een relatiebreuk, overlijden van een familielid 

of vriend. Psychische trauma's ontstaan na misbruik, pesten, ontslag e.d. Fysieke 

trauma's ontstaan door een fysieke gebeurtenis bij geboorte of door een ongeluk 

of botbreuk. Boosaardige trauma's ontstaan als een andere persoon gedurende 

een lange periode boos op ons is en blijft. Catastrofale trauma's ontstaan als 

meerdere traumatypen tegelijkertijd ontstaan. 
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De praktijk toont dat de opstapeling van traumatische ervaringen ons welzijn in 

grote mate kan aantasten. Traumatische ervaringen muteren onze energie die in 

de eerste plaats de mentale processen veranderen. Over langere tijd, door 

opstapeling en afhankelijk van de aard en hoedanigheid kunnen ze het fysieke 

lichaam beïnvloeden.  

 

We kunnen de bio-energetische fenomenen middels kinesiologie, gevoelsmatige 

of mentale waarneming opsporen.  

 

Familie- en gezinsverbanden en traumatische ervaringen. 

Familie- en gezinsverbanden geven ons energieën mee bij de conceptie, geboorte 

en het opgroeien in het gezin. Traumatische gebeurtenissen in lijnen uit het 

verleden worden aan ons doorgegeven en maken dat we enerzijds uniek zijn en 

anderzijds in ons doen en laten lijken op onze voorouders. Traumatische 

ervaringen van onze voorouders kunnen tot vele generaties terug worden 

opgespoord en bewustgemaakt zodat ze oplossen. Een deel van deze werkwijze is 

bekend als "Familie-opstellingen" waarbij heftige emoties kunnen vrijkomen. De 

belangrijkste traumatische ervaringen uit vroegere lijnen zijn: 

- emotioneel 

- psychisch 

- fysiek 

- micro-biologisch 

- honger, langdurige tekorten 

- zintuigelijk (meestal geluid of licht) 

- misbruik 

- verbranding 

- verdrinking 

 

In de praktijk blijkt dat met deze zienswijze een fysiek trauma uit deze categorie 

de oorzaak kan zijn van de zere schouder. Een honger trauma kan de oorzaak zijn 

van overgewicht of de dwangmatige handelingen die daar toe leiden.  

 

Gezondheid is voor iedereen! 

Jeroen Koster 
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BEWUSTWORDING. 

 

Gebeuren er dingen in je leven die nieuw inzicht nodig hebben? 

Verandert je leven zo snel dat je het niet meer kunt bijhouden? 

Ben je steeds zo moe of heb je nergens meer zin in? 

Ben je helemaal vastgelopen? 

Is het tijd voor een verandering? 

 

Natuur. 

Zodra de mens zich buiten de natuur stelt en zich niet meer aan de natuurwetten 

houdt, ontstaan er spanningen die de mens in haar welzijn aantasten en op 

langere duur ziekten kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan sociale, 

maatschappelijke, financiële, relationele, arbeidsgerelateerde problemen of 

culturele, religieuze en familiaire verbanden en gebeurtenissen. Zij veroorzaken 

stress, druk en onnatuurlijke gedachtenpatronen waardoor we niet meer in staat 

zijn in vrijheid te denken of te handelen. 

 

Omgeving. 

De wereld, de maatschappij, de manier waarop we werken en over relaties 

denken veranderen met een zeer hoog tempo. Tegelijkertijd is de werkdruk en 

levenscomplexiteit zo enorm toegenomen dat het steeds duidelijker wordt dat de 

mens zijn grenzen heeft bereikt of gedeeltelijk al heeft overschreden. 

 

Lichaam. 

Lichamelijke en geestelijke klachten zijn de signalen die je lichaam uitzendt om te 

waarschuwen voor je leefwijze en gedachtenpatronen. Op grotere schaal laat de 

samenleving dit m.i. heel duidelijk zien: er zijn steeds meer mensen ziek dan 

voorheen en ziekte begint op jongere leeftijd. 

 

Oplossing. 

Is je gezondheid goed dan zou je in het huidige ritme kunnen doorgaan maar als 

je ziek wordt kan het tijd zijn om het roer om te gooien. Daarvoor is het 

noodzakelijk de knelpunten te analyseren en bewust te worden van de 
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veranderingen nodig zijn om weer gezond te worden, je goed te voelen, je 

levensvreugde terug te vinden en weer zin te krijgen om van alles te doen. 

  

Jeroen kan helpen om je knelpunten in te zien, de natuurwetten te leren 

begrijpen en toe te passen om stap voor stap de veranderingen te introduceren 

die nodig zijn om terug te keren naar een gezond en natuurlijk uitgangspunt. 

 

Gezondheid is voor iedereen! 

Jeroen Koster 

 

 


