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Treball de recerca 
 

Medicina alternativa. El Biomagnetisme 

1. Introducció personal sobre el tema. Per què la medicina 

alternativa? 

Davant de tots els possibles temes que pots triar per un treball de recerca sempre intentes 

triar el que més et crida personalment per algun fet o situació o per algun interès especial.  

Em considero una estudiant més aviat científica però, no crec que tot es resolgui a uns 

paràmetres químics i mecànics, és a dir, crec que la simple observació objectiva i racional 

com l’entenem actualment no pot comprendre l’abast energètic que posseïm.   

Personalment crec que a vegades quan un metge exerceix la seva professió ho fa des d’una 

visió massa “objectiva”. Amb això em refereixo a que hem perdut part del tracte entre 

pacient i doctor i simplement ens observa com un número, un expedient més amb unes 

característiques i amb un historial que donarà les pautes per determinar el tipus de malaltia 

que patim. Davant d’aquest distanciament “humà” que es dóna majoritàriament la medicina 

convencional, sorgeix la necessitat de trobar alguna medicina  que no sigui tant “objectiva”, 

que miri i senti per la persona, que et pregunti, que ens doni un medicament, si s’escau, per 

solucionar un problema que es repeteix, però que també  ens doni l’eina per solucionar 

l’origen d’aquest. Aquesta és una opinió personal segons la meva experiència viscuda però 

no per això no vol dir que no hi hagi metges amb una categoria humana.   

La causa d’un trastorn que patim a nivell de columna vertebral, per exemple, podria ser una 

dent mal col·locada o un desequilibri entre la visió dels dos ulls. Unes angines poden estar 

donades per l’incapacitat d’expressar un sentiment, diferents sensacions es poden 

materialitzar (el nus que sentim) per donar a lloc a una sèrie de patologies en determinats 

òrgans relacionades amb els sentiments. Per entendre aquests conceptes remuntem a un 

dels primers referents de medicina al món: la medicina xinesa. 

Fa aproximadament un any i mig vaig participar en una sessió de biomagnetisme. Vaig 

quedar sorpresa en veure que era el meu cos qui responia sobre les malalties que tenia o no, 

inconscientment: quan una pregunta era afirmativa una cama s’escurçava. Aquesta sessió va 

saber solucionar problemes que començava a patir. I a partir d’aquella primera experiència 

el meu interès va anar in crescendo fins al moment de plantejar-me fer aquest treball i anar 

fins al fons del coneixement d’aquesta tècnica per poder entendre la complexitat de l’ésser 

humà en els seus aspectes físics, emocionals, psicològics i espirituals o energètic. 
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DESPRÉS D’AQUESTA REFLEXIÓ EM PROPOSO FORMULAR LA MEVA HIPÒTESIS: 

EL NOSTRE COS TÉ LA CAPACITAT D’AUTOCURAR-SE, ESSENT LA PRINCIPAL CAUSA D’AQUESTA LA CONSCIÈNCIA.  

CONSIDEREM EL COS COM UN CONJUNT DE CAPES: LA FÍSICA, QUE ÉS LA MÉS DENSA ENERGÈTICAMENT, 

L’EMOCIONAL, LA PSICOLÒGICA I L’ESPIRITUAL, PER SIMPLIFICAR. I QUALSEVOL ALTERACIÓ VIBRACIONAL EN 

QUALSEVOL D’AQUESTES CAPES POT MANIFESTAR-SE EN LA FÍSICA. PER TANT, UN COP LA PART, PER EXEMPLE, 

EMOCIONAL ESTÀ SANEJADA, EL NOSTRE COS FUNCIONARÀ AMB NORMALITAT.  

Segons aquest concepte, el més important hauria de ser  buscar i tractar l’origen i la causa 

de les malalties i no només tractar les conseqüències visibles d’aquestes, és a dir, la 

simptomatologia. 

En aquest treball intentaré sanar la meva lesió crònica dels lligaments peronés i provaré  que 

altres companys puguin sanar-se a través de mi sempre amb la supervisió d’un expert.  

Tot això en el camp del biomagnetisme, submergint-me en les lleis que regulen aquesta 

ciència i estudiant tots els aspectes des del punt de vista més científic i objectiu que em sigui 

possible. A més, després de llegir-me el llibre Entre dos aguas del doctor Francisco Barnosell, 

doctor de medicina a la Universitat de Barcelona, treballador en el departament de 

neurologia en l’hospital Clínic de Barcelona, he pogut rebre més informacions sobre l’estat 

energètic d’una persona i m’he endinsat dins d’un terreny fangós on he pogut llegir sobre els 

mètodes més impactats d’algunes medicines alternatives.  
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2. Introducció a la història de la medicina alternativa     

Tal i com he citat en l’apartat anterior moltes de les causes de les malalties les trobem en els 

sentiments i desequilibris de tota aquesta part emocional. Existeixen molts tipus de 

medicina alternativa i que inclouen tot tipus de camps físics, biològics i psíquics com la 

osteopatia, la homeopatia, la pulsolologia, el biomagnetisme, la sanergia, la reflexoteràpia, 

la musicoteràpia, la fitoteràpia, les flors de bach, l’aromateràpia, l‘acupuntura i l’acupresió 

d’entre moltes altres. Una de les primers medicines sobre les que tenim informació és la 

medicina xinesa i majoritàriament totes les medicines d’orient, aquestes basaven els seus 

estudis en l’observació i en el principi d’equilibri de l’energia. 

 

2.1. La medicina tradicional xinesa 

La medicina tradicional xinesa 

tracta amb vibracions, olors i 

estímuls sensitius,  es basa en 

l’experiència i l’observació de 

tots els casos que els metges 

xinesos han anat documentant 

al llarg de la seva història. En la visita d’un pacient 

fan un seguit de preguntes sobre l’estat d’ànim, 

l’alimentació, les relacions personals, la infantesa i 

qualsevol problema que tingués. Així doncs al veure 

similituds entre diferents casos i diferents 

patologies, van fer relacions entre quins tipus de 

sentiments eren els que afectaven més un òrgan o 

un altre creant així una nova relació entre 

sentiment-malaltia.  A això cal adjuntar-hi les seves creences espirituals: la teoria del Yin-

yang i la teoria dels cinc elements. Aquestes dues teories són les més arrelades a la cultura 

xinesa, determinen que tot està lligat i unit, també afirma l’existència d’un dualisme entre la 

part positiva i la negativa i entre elles existeix  una tensió que les manté en equilibri (Yin-

yang). Per altra banda, també existeix la teoria del  cicle i del canvi que la trobarem 

representada en la teoria dels cinc elements: terra, aigua, foc, fusta, metall, que estan lligats 

entre ells amb dues propietats diferents: dominació i generació. Tots aquests factors seran 

,per últim, units amb el <<Qì>>  氣,( traduït literalment: alè, aire, ànima, és el concepte 

d’energia vital i el flux d’aquesta) i aquest serà el marc que marcarà l’estudi dels pacients. 

Les bases que estableixen per detectar una malaltia són: 

o observar el pacient 

o preguntar pel seu historial (sentimental, vida, malalties anteriors) 

o escoltar i olorar 

o prendre el pols (pulsologia) 
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Un cop fet això els metges elaboren un informe basant-se en les teories anteriors. 

Segons la medicina tradicional xinesa les patologies poden venir donades per un desequilibri 

en la funció de les cèl·lules que pot venir tanmateix provocat per: sentiments, mala 

alimentació, cansament o per agents externs com el fred, la calor... 

La medicina xinesa determina que certs sentiments poden afectar a un òrgan determinat: 

 Melsa/Pàncrees  Preocupació 

 Pulmó Tristesa 

 Cor Alegria 

 Fetge Ira 

 Ronyó Por 

 Estómac Confusió 

Últimament estem observant que aquests raonaments tan antics comencen a verificar-se i a 

divulgar-se a través de molts articles.  

El doctor Philippe Levy, Flèche va crear uns nous protocols per organitzar un mètode de diagnòstic 

emocional. En aquesta entrevista exposa amb molta claredat que els problemes físics venen donats 

pels problemes emocionals i psicològics, i cita :<<Somos una unidad compuesta de cuatro realidades 

inseparables: orgánica, cerebral, psíquica y energética. No hay ni una sola célula del cuerpo que 

escape al control del cerebro, y este no escapa al control del pensamiento, consciente o 

inconsciente; de manera que ni una célula del cuerpo escapa al psiquismo.>> 1 

A més a més, una pràctica comuna i de les més conegudes de la medicina xinesa és 

l’acupuntura, que també està reconeguda per la OMS com a solució eficaç d’almenys unes 

50 malalties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La Vanguardia exposa l’article el dia 30/05/2011; per veure l’entrevista sencera consultar l’annex 1. 
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2.2. L’acupuntura 

L’acupuntura consisteix en la inserció i manipulació d’agulles en diferents parts del cos amb 

l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient. L’acupuntura és originària de Xina i 

és la pràctica més associada a la medicina tradicional. Aquesta medicina està molt influïda 

pels corrents filosòfics com el confusionisme (que considera a l’home pels seus mèrits i no el 

seu origen), el taoisme (que té una concepció molt positiva sobre la convivència  en 

harmonia entre la naturalesa i l’home) i també en el budisme (pretén arribar a un grau de 

coneixement que ens alliberi del patiment. Les bases són la tolerància i la confiança en un 

mateix). 

La base de l’acupuntura és també la base energètica que s’ha explicat anteriorment, per 

tant, ens centrarem 

directament en els canals 

energètics que tenim pel 

cos. Aquests canals els 

anomenem meridians, king 

en xinés. Aquests canals són 

relatius als dotze òrgans i 

als dos vasos extraordinaris 

permanents: la concepció i 

la governació. A part també 

posseïm altres  vasos 

extraordinaris que 

bàsicament són canals que 

unifiquen i sincronitzen els 

altres canals. Segons 

l’acupuntura tenim 365 

punts dins dels 14 

meridians (Jing), també 

existeixen els punt curiosos 

(Qi Xue) fora dels meridians 

i els punts dolorosos (Ashi 

Xue). 
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Es distingeixen en dotze canals o vies de comunicació que són: pulmons, intestí gruixut, 

intestí prim, melsa-pàncrees, cor, ronyons, sistema cardiovascular, vesícula biliar, fetge, vas 

de la concepció, vas governant i triple escalfador. 

A partir de la incisió de les agulles en cada un dels punts de ressonància marcats en els 

meridians s’equilibra l’energia trastornada de l’òrgan que el controla. 

Aquesta medicina té la funció terapèutica de: 

 Equilibrar el Yin i el Yang. 

 Controlar el circuit del Quì i la sang. 

 Suprimir el factor patogen. 

 Enfortir el sistema immunitari. 

 Establir l’equilibri entre el sistema superficial i intern 

 Tonificar l’organisme. 

Els mètodes de diagnòstic són els mateixos que s’han citat anteriorment, normalment 

s’efectua la pulsologia:  mitjançant la presa del pols el terapeuta pot saber, en quin estat 

està l'energia de cada un dels seus òrgans. Per tant, un cop fet el reconeixement de l’estat 

d’energia dels òrgans, les agulles es posaran en els diferents punts del canal vinculat a  

aquest òrgan i produirà la depressió energètica (en el cas que tinguem un excés d’energia ) o 

l’estimulació (en el cas que falti corrent energètic). 

El tractament dura de 35 a 40 minuts, on normalment els pacients s’adormen.  

Abans de passar al pròxim referent de la medicina, m’agradaria donar especial importància 

als meridians i als punts de ressonància que estableix l’acupuntura, ja que veurem molts 

punts semblants quan tractem els pacients amb el biomagnetisme. 

Tota classe de medicines alternatives lligades a l’energia global, a l’equilibri, a l’estabilitat 

emocional, ens donen respostes sobre el perquè de les malalties . 

Una altra pràctica de medicina alternativa força acceptada per la branca científica és l’homeopatia: 

 

2.3. L’homeopatia 

L’homeopatia és una medicina alternativa que treballa amb preparats altament diluïts que 

tenen com a objectiu crear els mateixos símptomes que pateix el malat, però en dosis 

insignificants. 

Va ser creada per el metge Samuel Hahnemann als finals del segle XVIII com un forma de 

millorar l’esperit vital del cos. El seu principi va ser: <<El similar cura el similar>>. 

En concret, proposa una aproximació holística a la salut a partir d’uns principis vitalistes:      

la integració de la persona amb la naturalesa, l’equilibri individual, l’existència d’un 

dinamisme vital que regenera de forma natural els danys de les malalties i la individualitat 

de cada persona (per tant, cada persona requereix un tractament individualitzat). 
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L’homeopatia afirma que quan més diluït en aigua estigui un ingredient actiu més potent es 

torna, procés que s’anomena dinamització. Després d’efectuar moltes dissolucions podem 

arribar al grau en què en la dissolució no hi trobem ni una molècula de la substància original 

(número d’Avogadro de partícula); per tant, en l’actualitat els homeòpates han recorregut i 

han acceptat a la teoria de la memòria de l’aigua com a possible resposta de l’eficàcia de 

l’homeopatia, efectuada i divulgada gràcies a Masaru Emoto en el seu llibre  Mensajes del 

agua.  

Tot i que aquesta medicina alternativa no estigui acceptada per la comunitat científica té 

una gran popularitat. 

 

Mensajes del agua- Massaru Emoto 

Massaru Emoto tenia una teoria: << Cuando una molècula de agua se cristaliza, el aguapura 

se convierte en cristal puro, però ¡se cristalizará de forma igualment bella el agua 

contaminada? >> 

Així amb aquesta pregunta va començar el seu treball en 1994, fotografiant tot tipus 

d’aigües cristal·litzades per veure els cristalls que formaven. 

Van observar que no es podien obtenir dos cristalls iguals però sí que aquests cristalls 

mostraven una tendència a una estructura laminar concreta.  

Amb el seu equip van començar a fer la recerca amb milers de mostres d’aigües, milers de 

fotos, en un frigorífic a 5ºC sota zero on es 

prenien les fotos i diversos congeladors per 

congelar les mostres d’aigua.  

Com avaluen l’aigua? Segons l’equip 

d’investigadors el que més valoren és si 

l’aigua té la capacitat de formar una 

estructura hexagonal completa, ja que saben 

que si aquesta s’ensorra no és gaire bona 

senyal. A partir d’aquí segons la complexitat 

del cristall, poden establir relacions entre 

figures de l’aigua contaminada o pura. Ells 

parlen que l’aigua té una memòria, que és la 

vida, i a través del seus dibuixos ens 

transmeten un missatge. 

Així doncs, van començar per les aigües 

extretes de les aigües corrents de Japó. La 

majoria eren gotes, imatges desagradables o 

hexàgons sense formar-se del tot i que 

algunes ciutats com la de Katano els cristalls eren preciosos.  
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El 60% de l’aigua de Katano és d’una font natural subterrània. També va fotografiar aigües 

d’altres ciutats d’Europa i Amèrica. Les més desagradables provenen de Londres i París i les 

que formen cristalls més macos i lineals són les aigües de Canadà i Buenos Aires. 

Si observem les fotografies dels cristalls del manantials, rius i llacs naturals ens podem 

sorprendre de la bellesa i perfecció d’aquests en comparació amb les aigües tancades de les 

ciutats. I per últim també ens podem sorprendre com són de desagradables i tristes les 

imatges que formen els cristalls de les pluges de les ciutats. 

Després d’analitzar les aigües de les ciutats i els llacs canvia radicalment el tema d’estudi i 

ara es basa en les figures que formen els cristalls d’aigua després d’escoltar diferents tipus 

de música.  

Primer ens exposa l’aigua destil·lada en diverses fotografies i després els cristalls que 

aquesta aigua ha format després d’escoltar la música. Realment sorprenent. Les cançons que 

transmeten una idea de felicitat, harmonia, equilibri, es veu plasmat en la bellesa dels 

cristalls, en contrapartida amb les cançons de heavy metal o cançons tristes on els cristalls 

no s’arriben a formar o formen figures desagradables. 

I posteriorment comença a experimentar amb les paraules i el sentit que posseeixen. En 

aquest experiment, l’aigua era tota destil·lada bàsica. El procediment era escriure diferents 

paraules i envoltar-les en un flascó de vidre que contenia aigua destil·lada. Era sorprenent 

els cristalls que formaven paraules com gràcies en diferents idiomes, insults com estúpid o 

frases com: “em fas fàstic / et vull matar” o fins i tot paraules simples com dimoni, ànima, 

amor, àngel... 

Directament lligat a les emocions i al que 

volem transmetre, trobem l’experiment de 

l’arròs: aquest consisteix en bullir arròs 

normal, escorre’l i posar-ne aproximadament 

la mateixa quantitat en dos pots. A un dels 

pots li dirigirem cada dia paraules maques 

com: gràcies, molt bé, felicitats, amor..., i a 

l’altre l’insultarem (imbècil, inútil, vull que et moris...). Al cap tres dies aproximadament 

podrem observar que el pot que hem insultat s’ha tornat negre i que el pot que hem felicitat 

roman igual o d’un color groguenc (depenent del temps).  

Tot aquest experiment em permet creure que l’aigua té una mena de memòria sensitiva, una 

energia vital, com el Qì que citàvem de la medicina xinesa i que és transmissora d’aquesta 

memòria o informació. Això ens porta a diferents preguntes: Què és l’energia? Com es 

manifesta? De què està formada?   

Moltes de les preguntes que ens formulem no tenen una resposta clara i es mouen en el 

marc teòric. Des de la física podem trobar una possible explicació, intentarem explicar 

aquests conceptes per poder fer entendre una mica la idea del que tractarem en el 

biomagnetisme. 
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2.4. Biomagnetisme 

L’origen del biomagnetisme va començar amb la teoria del par biomagnètic el 1988 en la que 

el doctor mexicà Isaac Goiz Durán va marcar un criteri nou i innovador per al tractament de 

les malalties. 

Amb un imant de polaritat nord recorre tot el cos per la superfície (com si fos un detector de 

metall), quan la cama dreta s’escurça, tornem a passar un imant aquest cop de polaritat sud 

fins que s’igualin les cames. A partir d’aquest fet es van anar establint tot el codi patològic 

que avui en dia disposem.  

Fins avui s’han descobert pars biomagnètics regulars, especials (referents a emocions) i de 

disfuncions d’ òrgans endocrins. 

 

2.5. Bioenergètica 

La Medicina Bioenergètica (MB) és considerada la mare de totes les medicines tradicionals, 

tot i que en el seu origen no va ser concebuda com una medicina. En els nostres dies ho 

podríem definir com una habilitat ancestral lliurada des de temps immemorials per Mestres 

de L’Himàlaia , que després de desenes d'anys d'observació de la naturalesa i els seus 

fenòmens, més uns altres tants de debat i explicacions, van deixar les seves conclusions. 

Després el seu nom es va modernitzar, i va  passar a dir-se '"l’Art de viure", actualment 

podem conèixer aquesta medicina pel nom de Ciència Kun-Li. 

2.5.1. Bioenergètica aplicada al par biomagnètic  

Aquesta especialitat s’origina conseqüentment quan el doctor Goiz té tan interioritzat els 

punts que amb el sol fet d’anomenar-los la cama s’escurça. 

Podem testar en bioenergètica quan hem fet suficients nombres de persones posant imants 

punt per punt i quan hem aconseguit interioritzar aquest coneixement. No hem d’interferir 

en absolut en el resultat dels diagnòstics, és indiferent amb la intenció que t’adrecis al 

pacient. Únicament ets una eina. A més la bioenergètica ens dóna l’oportunitat de preguntar 

per molts més aspectes. 
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3. Fonaments científics del biomagnetisme 

El biomagnetisme és un codi patològic que busca la causa o origen de la malaltia que 

estiguem observant, l’etiologia. Aquesta causa la busca en la fisiologia dels organismes que 

pateixen aquesta malaltia. Per tant no ens interessa tant la simptomatologia, els signes, la 

descripció de la malaltia, com l’etiologia. 

La base energètica és una de les bases importants pel biomagnetisme i iniciem l’explicació 

teòrica i els fonaments del què parteix el biomagnetisme amb l’energia. 

Aquesta medicina es basa en diversos fonaments bàsics científics per poder acreditar la seva 

validesa: El concepte d’energia (enfocat des de un punt físic ),el magnetisme, el pH (causes i 

conseqüències),la llei universal de càrregues, el concepte d’entropia, la segona llei de la 

termodinàmica, el reologisme, la ressonància, la simbiosi, la teoria energètica de la matèria, 

la teoria de les cordes, la teoria de l’aigua cristall, la teoria de la xarxa ferrosa-fèrrica i per 

últim la teoria del desdoblament. 

 

 

 

 

 

3.1. L’energia 

Molts metges, biòlegs, químics... veuen amb ulls d’incredulitat  l’energia perquè no l’han 

estudiat mai des d’un punt de vista físic. En les facultats de medicina, farmàcia, biologia 

s’explica la bioquímica i no la biofísica. Aquesta última serà la base de les nostres teories 

d’àmbit més científic. 

Primer de tot definim el concepte d’energia:  

L’energia és la força (allò) que és necessari per dur a terme un treball. 

Coneixem principalment quatre tipus d’energia: 

 

o L’energia gravitatòria   

o La nuclear dèbil 

(energies atòmiques) 

o La nuclear forta 

o El magnetisme 

 

A més, afirmem que té un caràcter pulsatiu i una dinàmica polar (es mou com un circuit) o 

gira en un sentit (+) o un altre( -) mai els dos sentits alhora. 
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Imaginem una bateria que és un cas molt visual quan connectem el pol positiu amb el pol 

negatiu tanquem el circuit i es genera un camp magnètic; si no tanquéssim el circuit aquest 

camp magnètic no s’originaria. Dins d’aquest cicle observem que es crea un camp magnètic, 

al que podríem denominar regió d’influència, aquest camp no el podem veure però sabem 

que existeix perquè trobem indicis (per exemple: sabem que existeix un camp magnètic 

perquè observem que els elements metàl·lics són atrets i moguts per aquest camp).  

Així doncs  en un circuit trobem un sistema denominat symmetry-breacking (trencament de 

la simetria). L’energia sempre parteix d’un punt neutre. Quan aquesta es genera2es bifurca 

(es trenca la simetria del sistema). Però per crear l’acció hem dit abans que ha d’haver-hi el 

circuit tancant. Per tancar aquest sistema apareixerà la mateixa bifurcació de l’energia però 

oposada (3a llei de Newton)3. 

Des de l’electromagnetisme quàntic també ho podem 

entendre amb la següent base: perquè es formi un 

camp magnètic és imprescindible un camp 

elèctric i un camp elèctric necessita el flux de 

camp, i aquest flux només s’aconsegueix quan el 

circuit està tancat. A nivell tridimensional formaria 

aquesta figura: (dònuts còsmic o torus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
2. Quan em refereixo al fet que es genera NO em refereixo a generar energia, em refereixo a la 
transformació d’aquesta, ja que, com postula el principi de la conservació de l’energia: l’energia no es 
crea ni es destrueix, només es transforma. 
3 Sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de 
sentit contrari sobre el primer. Matemàticament es pot expressar de la següent manera: 
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3.1.1. L’energia com a esperit 

Ens endinsem ara als conceptes de bioquímica i biofísica. 

El nostre cos es pot dividir en dues parts: el cos proteic i el cos energètic.  

El cos proteic consta de l’ADN, la part genòmica, la part bioquímica, el que podem veure i 

tocar, és el nostre cos físic (les reaccions de aquesta part són lentes). 

En canvi el cos energètic està compost per ones, freqüències, patrons d’interferència que 

viatgen a la velocitat de la llum. Aquest cos energètic el trobaríem regit per la biofísica. Totes 

aquestes ones són informacions que nosaltres podem interpretar i desxifrar com ara les 

ones que ens permeten veure uns determinats colors o les ones que ens permeten escoltar. 

Es una xarxa que rep i envia informació constantment.  

 

 

3.1.2. Podem percebre aquest cos energètic?  

El podem percebre, el podem palpar perquè com hem dit té pulsacions, el podem veure (en 

el cas de les persones amb una major capacitat de visió dels espectres de les ones) i pels més  

escèptics podem observar que nosaltres també modulem i creem interferències en les ones 

de ràdio o televisió. Però per percebre aquest cos hem d’entrenar sentits.  

Si mai ningú ens ha ensenyat a percebre-ho no ho podrem veure. 

L’ evidència que les energies es poden percebre es troba, per exemple, en els animals: un 

animal nota el teu estat d’ànim (aquests sentiments tenen una component energètic); els 

nens també perceben aquesta informació perquè, per explicar-ho d’alguna manera, tenen 

tots els seus sentits oberts a percebre tot el que poden, les persones més sensibles que 

perceben aquesta informació i de seguida noten si algú està bé, o casos més extrems que 

fins hi tot veuen un altre tipus d’espectres com l’aura. 

Una teoria d’aquest cos energètic és que es pot dissociar i pot tornar a unir-se amb el cos 

proteic. Això ho concretem i acceptem pels milers de casos de declaracions de persones que 

han estat en situacions molt properes a la mort. En moltes declaracions afirmen haver pogut 

veure (col·locant-se en posició cenital ) la reanimació dels seu propi cos: estant a sobre 

afirmen  veure i sentir el que estava passant a la sala, després es pot confirmar amb els fets 

que havien passat i declaracions dels propis metges. La dissociació també passa en el món 

del somnis, quan somies i viatges estàs experimentant una dissociació.  

En el llibre Recollecions of death de Michael Sabom es publiquen 106 casos entrevistant a 

persones que acabaven de ser reanimats de la mort des d’un punt de vista molt científic i 

rigorós.   
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Van Lommel també publica una sèrie de casos propers a la mort.  

<<Cuando mueres sólo cambias de consciencia>>.  

En aquesta entrevista veiem com explica, a partir de l’observació de molts i molts casos, que 

la consciència no desapareix en la mort clínica ja que en alguns casos en què persones han 

tornat a la vida després de patir fins a 7 minuts de mort, han tingut la consciència de tot el 

que estava passant mentre el pacient estava  en aquest estat, a més tota la informació ha 

estat corroborada amb els metges que hi havia atenent-lo.4 

 

 

3.1.3. Freqüències i estat d’ànim. Les emocions.  

Els estats d’ànim s’associen a senyals electromagnètiques, això ho podem corroborar gràcies 

a l’anàlisi espectral de Fouvier (que és un anàlisi freqüencial que extraiem a partir del batec 

del cor). 

 

Amb això concloem que hi ha una variable en els sentiments que és de naturalesa biofísica. 

És a dir, en cada batec que genera el nostre cor s’envia una informació emocional al nostre 

camp magnètic. Quan nosaltres estem a prop d’algú i estem dins la seva influència el nostre 

camp s’està intercanviant informació amb aquesta persona en cada moment. 

 Des d’un punt de vista biològic observem que les cèl·lules tendeixen a l’equilibri de 

concentracions (osmosi), o com funciona l’equilibri tèrmic (dos cossos en contacte acaben 

tenint la mateixa temperatura. Principi zero de la termodinàmica) el nostre cos energètic 

tendeix a un equilibri.  És per això que per pròpies experiències podem percebre que aquests 

                                                             
4  Entrevista recent de la Vanguardia el dia 05/06/2012; per veure l’entrevista completa consultar 
l’annex 2. 
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intercanvis d’informació ens afecten. Per exemple, segur que ens ha passat algun dia: 

nosaltres estàvem parlant amb algun amic o simplement, al seu costat, el nostre estat 

d’ànim era alegre, tranquil, pausat... En canvi, el nostre company estava inquiet, nerviós, 

trist o enfadat. Si ens trobem en el seu rang d’influència podem arribar a percebre, al cap 

d’una estona, que el seu estat d’ànim haurà evolucionat a una certa  tranquil·litat, i sense 

saber com, en aquell moment ens envaeix un disgust, tristesa o enuig per cap motiu aparent. 

Això es deu perquè el seu camp ha passat certa informació al nostre camp i al inrevés, 

buscant un punt d’equilibri entre els dos. 

Quan parlem d’energia, parlem d’una sola energia perquè no hi ha energies separades, tot 

és part d’una energia còsmica que es relaciona amb el nostre camp contínuament.  També 

cal dir, que la nostra energia es relaciona amb l’altra energia global i independentment 

també forma un camp, és a dir, estem dins d’un camp que generem però no percebem ni 

veiem.  

 

3.2. El magnetisme 

És l’atracció o la repulsió que pateixen els elements magnètics depenent de l’organització 

dels seus electrons.  

Es coneix com a biomagnetisme el magnetisme generat pels éssers vius. 

Un dels exemples del magnetisme al nostre cos és el que generem en la diferència del 

potencial a través de les membranes cel·lulars que necessiten aquest recurs per poder-se 

comunicar entre elles. A part també generem un camp magnètic a conseqüència del flux de 

corrent en els nervis i el corrent que es transmet als músculs per donar l’ordre del 

moviment. 

Acabem de dir que una de les causes del biomagnetisme és la diferència de potencial a 

través de les membranes cel·lulars, 

doncs podem dir que cada cèl·lula té el 

seu magnetisme i això comporta que 

cada una de les nostres cèl·lules conté 

un camp magnètic.  

És gràcies a aquest principi pels quals 

podem fer electrodiagrames i 

electroencefalogrames o ressonància 

magnètica nuclear (RMN). El sumatori de 

tots aquests camps genera el biocamp. 
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El biocamp de l’electromiograma es pot mesurar a la superfície del cos. A partir d’elèctrodes 

o, si tenim un magnetòmetre, també es pot captar des de la llunyania (una certa distància) 

amb la mateixa fiabilitat. Això es deu al fet que aquest senyal elèctric entre cèl·lules crea 

l’anomenat torus que hem mencionat abans, en el cas del biocamp que genera el cor, 

s’expandeix i ,si tenim els instruments 

adequats, el podem captar. 

Un dels camps on estem englobats és el 

camp que genera la Terra (el seu 

moviment) crea un camp magnètic i una 

dinàmica d’expansió i contracció. 

Entre la ionosfera i la terra es troba un 

senyal molt ràpida que va a velocitat de 

la llum i rebota entre els límits d’aquest 

capa i la superfície terrestre, aquesta 

senyal, que és la que utilitzen els mitjans 

de comunicació per modular els seus 

senyals de ràdio i televisió, produeix una 

vibració de tot aquest espai. Aquesta 

vibració es troba en els 7-12 Hz i s’anomena freqüència de Shumman. Aquesta freqüència 

coincideix amb la freqüència de les ones α-cerebrals i aquestes es transmeten pel sistema 

perineal a les mans, és a dir, nosaltres projectem aquestes ones amb les mans. Les mans són 

5000 vegades més potents que el cor des del punt de vista freqüencial i les nostres mans 

poden emetre de 3 Hz a 30 Hz aproximadament.  

Si ens fiquessin en una cambra de faraday (ens aïllessin freqüencialment) al cap d’uns dies 

ens posaríem malalts. Això va ser experimentalment provat per un grup d’investigadors 

alemanys; després introduïen diferents tipus de freqüència: 1 Hz , 2 Hz... no s’experimentava 

cap canvi. A l’introduir la freqüència de Shumman (7,86 cicles/seg.) el cos tornava a la seva 

estabilitat i millorava en salut. Per tant, sense aquestes ones no seria possible la vida. 
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3.3. PH 

El PH és l’índex que mesura l’acidesa o l’alcalinitat d’una solució i que és donada per 

l’activitat dels ions d’hidroni  (o oxoni) H3O⁺. 

Els seus valors són : 

 

 

3.3.1. Característiques d’un pH àcid/bàsic. 

En un pH àcid ens trobarem ions d’hidrogen en el medi, aquests estan carregats 

positivament  (H⁺), per tant, en un medi àcid tenim una càrrega positiva. Per altra banda, en 

un medi alcalí o bàsic tenim (OH⁻), aquests estan carregats negativament per ser neutres, 

per tant, en un medi alcalí direm que la carrega és negativa.  

Certes funcions del cos, com per exemple l’activitat dels enzims digestius, depenen del nivell 

de pH. Per exemple, certs enzims que actuen en l’estómac només s’activen si hi ha un grau 

d’acidesa molt alt (2,3), com és el cas de la pepsina o la tripsina.  

El cos sol tenir un pH d’entre 7,35  i 7,45, és a dir, té una tendència una mica bàsica. 

 

 

3.3.2. Què pot desequilibrar el pH?  

El pH és sensible a molts tipus diferents de factors. Ens pot afectar l’estrès, portar una vida 

sedentària, tenir uns mals hàbits alimentaris o qualsevol tipus d’emoció forta inesperada. 
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3.3.3. Què pot fer un pH àcid?  

Quan un pH és àcid es poden patir certes reaccions com a conseqüència, per exemple, 
alliberar calci dels ossos al torrent sanguini. Si això es produeix podem tenir un problema de 
pèrdua de massa òssia i problemes articulars, a més aquest calci sedimentarà i produirà 
rigidesa a les arteries. També hi ha productes que també afavoreixen la pèrdua de calci, com 
el cafè; que l’elimina per l’orina. Per això, és important la nutrició. Alguns aliments alcalins i 
aliments àcids, segons la seva naturalesa, es comportaran de diferent manera sobre el 
nostre organisme per això hem de conèixer l’efecte que aquests tenen dins el cos després 
d’haver passat pel procés de digestió. Per exemple, la llimona és àcida però dins el cos es 
converteix en un aliment alcalí. 

La disminució de l’activitat del sistema immunològic, la calcificació dels vasos sanguinis, la 
fatiga crònica, els dolors i rampes musculars,  la caiguda de cabells i deteriorament d’ungles, 
la pell irritada... Poden ser algunes de les patologies produïdes per l’alcalinitat o l’acidesa de 
les nostres cèl·lules. 

Les alteracions en el pH de l’organisme creen un medi que afavoreix que les cèl·lules sanes 

es tornin cèl·lules malaltes i per altra banda que certs gèrmens puguin començar processos o 

estats de fermentació que conseqüentment produiran residus àcids que desequilibraran 

encara més el pH de les cèl·lules que l’envolten.  

Però tot i que en un medi àcid s’hi pugui allotjar un patogen això no vol dir que sigui 

aquest/a la causa de la malaltia, la malaltia serà provocada pel desequilibri de pH en el 

nostre òrgan o teixit, si no hi hagués el desequilibri seria impossible pel patogen poder-se 

establir en l’organisme. 

Valorant, doncs, que la salut està definida per l’equilibri àcid-bàsic del nostre organisme i els 

seus components estructurals (els teixits, les cèl·lules...) el nostre interès principal serà en 

mantenir aquest equilibri, observar les causes que provoquen la desestabilització i evitar-les 

o neutralitzar-les convenientment. 
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3.4. Llei universal de càrregues 

La llei universal de càrregues afirma que les càrregues del mateix signe es repel·len i les 

càrregues de diferents signes s’atrauen. Aquesta força d’atracció dependrà de la distància 

que hi hagi entre elles. 

     
       

  
 

-q1: càrrega 1  -q2: càrrega 2   -r : distància entre les càrregues 

 

En el biomagnetisme utilitzem imants per equilibrar les càrregues que com anteriorment 

hem citat tenen les nostres cèl·lules. 

Amb el biomagnetisme utilitzem càrregues magnètiques amb una determinada força i 

polaritat en els punts de ressonància. 

Posant imants de la mateixa polaritat, empenyem les càrregues. Si això ho fem entre dos 

punts que mantenen una ressonància, aquestes càrregues quedaran anul·lades. No 

contrarestem càrregues, sinó que empenyem càrregues. D’aquesta manera neutralitzem el 

pH del terreny entre 2 punts enviant els radicals lliures al medi. 

 

3.5. L’entropia 

És una mesura que ens dóna el grau de desordre o caos d’un sistema. El desordre d’un 

sistema aïllat s’incrementa o roman igual amb el temps. Si s’ordena és perquè rep energia 

externa al sistema.  

Quan posem els imants, estem posant una energia externa al nostre cos electromagnètic. 

Rudolf Clausius va ser l’home que va posar nom a aquesta dada i la va desenvolupar durant 

la dècada dels 1850 més tard Ludwig Boltzmann va trobar la manera d’expressar-ho 

matemàticament des del punt de la probabilitat.  

 

 

 

3.6. La segona llei de la termodinàmica 

Aquesta llei consisteix en la base que per ordenar un sistema aïllat cal aplicar una força 

externa. Amb la força que efectuem en les cèl·lules amb els imants el que fem és tornar a 

ordenar aquestes cèl·lules. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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3.7. Reologisme 

 Tots els nostres fluids del nostre cos tendeixen a un equilibri. Tenim quatre fluids principals: 

 Teixit sanguini 

 Flux limfàtic (Associat a una vena i a un nervi) 

 Teixit itermembranós, és el teixit del qual agafen els nutrients les cèl·lules i hi 
aboquen també els seus residus. 

 Aeri (referent als gasos i l’intercanvi gasos que es produeix en els organismes). 

 Els quatre fluids estan en un circuit tancat; quan un disminueix un altre ha d’augmentar 

sistemàticament perquè es mantingui l’equilibri en l’organisme. 

 

3.8. Ressonància 

És la identificació vibracional entre 2 punts, és a dir, si dos punts tenen una mateixa dada 
com a ona de vibració, si vibra un d’aquests, l’altre també rebrà les ones i vibrarà per 
sintonia. 

El concepte és fàcil d’explicar amb l’exemple de la música: si en un una sala hi haguessin dos 
violoncels i un d’ells toques un LA ,la corda afinada en LA de l’altre violoncel vibraria a 
l’uníson, quan més exacte i semblant és l’afinació de les dues cordes (és a dir la tensió) més 
vibraran en la mateixa freqüència.  

El transmissor i el receptor estan en sintonia. 

En la vida humana (cos, ment, ànima, esperit)  trobem una gran quantitat de teixits o òrgans, 
parts o matèria que tenen ressonància. Això vol dir que quan el nostre cos trobi un 
determinada freqüència vibracional que li correspongui, vibrarà en sintonia. 

Les nostres freqüències però, poden canviar a cada segon segons l’estat mental (l’estrès ,la 
tranquil·litat, l’angoixa...) o estat físic ( cos malalt) en el que ens trobem. 

Existeix un paràmetre energètic – nivell energètic normal (NEN)- del qual una variació 
important dins del nivell ens produirà un problema en la salut. 

En els diferents tipus de paràmetres que ens basem per a establir el NEN hi ha: 

 Els paràmetres físics (la temperatura, la pressió,...) 
 

 Els paràmetres bioquímics (la glucosa, la creatinina,...) 
 

 Els paràmetres biològics (cèl·lules, els cromosomes,...) 
 

 Els paràmetres del pH (alcalinitat i acidesa) 
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3.9. Simbiosi 

La simbiosi és la convivència ordenada entre dos organismes de diferents espècies, 

normalment proporciona efectes positius per a les dues espècies. 

En la simbiosi, que pot ésser permanent o temporal, tots els organismes que hi intervenen 
en treuen algun profit; en certa manera, es complementen. Els graus de simbiosi van des de 
la necessitat vital de cadascun dels organismes (cas de l'alga i del fong que només poden 
viure en la simbiosi anomenada liquen) fins als casos en què podríem parlar, més 
pròpiament, de parasitisme atenuat, més o menys suportat per l'hoste. Atès que els 
beneficis obtinguts per cada organisme associat (sobretot d'ordre alimentari, però també 
d'espai, de substrat, de protecció, de transport, etc.) no es troben generalment en equilibri, 
sovint és molt difícil d'establir un límit precís entre comensalisme, mutualisme, simbiosi i 
altres relacions tròfiques o no tròfiques interespecífiques. Alguns exemples remarcables de 
simbiosi són els dels microorganismes (bacteris, flagel·lats o ciliats) que habiten el conducte 
digestiu d'animals superiors i s'alimenten d'una part de l'aliment ingerit per aquest, però 
posen a disposició d’aquests grans quantitats de glúcids assimilables, dels quals no podrien 
disposar perquè no tenen els enzims necessaris per a la digestió (cel·lulases); o la relació 
entre les anomenes i el cranc hermitià, aquest últim li proporciona desplaçament a 
l’anomena i aquesta el protegeix.  

La simbiosi ha estat un factor decisiu en l'evolució de certes espècies, de manera que només 
en espècies que han coexistit durant un temps llarg són possibles simbiosis molt 
especialitzades. 

Amb això concloem que tot i que nosaltres busquem certs virus o bactèries perjudicials per 
al nostre organisme, hi ha moltes bactèries que són beneficioses i sense les quals la nostra 
vida és veuria afectada; fins al punt de arribar a la mort si no podem fer les funcions vitals 
que es produeixen gràcies a aquestes bactèries. 

 

3.10. Teoria energètica de la matèria 

L’hidrogenió o positró és diferent del protó perquè té una altra intencionalitat. S’associa 

amb el carboni per donar matèria orgànica. 

Tenim 4 partícules  ( H, C, O, N ) amb 4 intencionalitats i que tenen la responsabilitat de la 

manifestació de la natura. Creen les proteïnes, les estructures més elaborades de la natura.  

Quan ens referim a la intencionalitat volem dir la capacitat d’associació, acceleració, frenada 

i orientació que posseeixen aquests àtoms partícules o molècules. 

Els positrons, quan vibren, descomponen l’ATP des de la glucosa per generar energia. 

Els positrons que tenim a l’escorça cerebral, en molta quantitat, ens permeten, quan els 

alliberem amb intencionalitat, que vibrin i poder percebre energia i rebre’n dels altres.  
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3.11. Teoria de les cordes 

La teoria de les cordes és un model basat en física quàntica que tracta d’unificar les 4 forces 

de la natura: la gravetat, l’electromagnetisme, les forces nuclears dèbils i fortes dels àtoms. 

Aquesta teoria descriu les partícules fonamentals (quarks, electrons, fotons..) no com una 

partícula puntual que ocupa un lloc en l’espai temps si no com una trena feta de cordes que 

vibren en més de quatre dimensions, segons aquesta teoria i per què es vegi d’una manera 

més clara explicarem el cas de l’electró. Un electró entès sense tenir en compte aquesta 

teoria, es una partícula puntual que normalment ocupa el seu espai girant al voltant del nucli 

de qualsevol àtom. Si el mirem des de la teoria de cordes és una corda en forma de llaç que 

vibra en una determinada freqüència que és la corresponent a l’electró (figura 1). Aquestes 

cordes (partícules d’energia) oscil·larien, és a dir, vibrarien. Segons la manera com 

oscil·lessin, es formarien unes partícules o altres. Vibren de nombroses maneres i a partir de 

les seves freqüències de vibració poden descriure qualsevol de les partícules associades a 

cadascuna de les forces fonamentals (quarks, electrons,...), així queda descrita tota la base 

de la física en una sola teoria i per això diem que unifica les quatre forces fonamentals de la 

física.  

 

(Figura 1-> Diferents freqüències generen 

diferents moviments o la  fonamental 

composada per un ventre i 2 nodes descriu 

una partícula orbitant al voltant d’un nucli) 

 

 

 

 

En la corda hi ha tota la informació, independentment del temps i la distància. 

És una teoria molt complexa on tot es resumeix al terme energètic. Podríem resumir que el 

positró és una condensació de l’energia i sabem que l’energia es pot transformar 

simultàniament en foto-matèria, que es correspon a un fenomen natural. 

Des del punt de vista del biomagnetisme on treballem majoritàriament amb les energies, és 

una teoria molt important ja que podria ser la base per explicar la bioenergètica i la 

telebioenergètica (el cos físic es pot desprendre del cos energètic i viatjar per cercar 

informació i retornar amb aquesta informació necessària. Parlem de velocitats molt 

superiors a la de la llum). 
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3.12. Aigua cristall   

L’aigua dels nostres organismes té la naturalesa de cristall 

líquid en forma de clatrat (substancia química que forma 

una xarxa amb un tipus de molècula i pot contenir un segon 

tipus de molècula en l’interior de la seva estructura), un 

estat intermedi de la matèria, mesofòrmic, estable i que li 

permet conservar les propietats òptiques pròpies dels 

cristalls sòlids i alhora la propietat de moviment dels líquids 

com és la capacitat d’emmagatzemar memòria i a més 

responen a diferents longituds d’ona vibratòria, com hem 

pogut observar amb anterioritat en el treball de Massaru Emoto. Tot això permet codificar i 

descodificar informació de manera instantània. 

Això explica que la llum , i per tant l’energia, recorri el nostre cos a unes velocitats increïbles 

transmetent informació. Per tant, la interrupció d’aquesta transmissió en una zona pot 

comportar el seu aïllament tant a nivell fotònic com electromagnètic i, per tant, a degenerar-

se i emmalaltir-se. 

És l’aigua la que permet la connexió electromagnètica i fotònica de tot el cos. Aquesta teoria 

ens explica com circula l’energia vital de l’organisme, que tant observem citades en les 

cultures orientals, donant suport científic a les teràpies energètiques. 

Aquests clatrats guarden la informació i al tenir capacitat òptica la transformen en 

hologrames per transmetre-les a les cèl·lules a una velocitat instantània. El nostre cos té un 

80% d’aigua, i d’aquesta, el 70% és aigua cristall (H₂O₃₇), llavors podem dir que totes les 

cèl·lules les tenim informades a través d’hologrames. L’organisme mateix la fabrica i el nefró 

del ronyó la respecta i no l’elimina. 

L’aigua cristall ens permet una comunicació interior-exterior de les cèl·lules ( si malmeto una 

part del meu cos tot el cos ho sabrà, per tant, sol s’equilibrarà o reaccionarà). 

Segons la seva investigadora, Ester del Rio: <<Somos el mejor ordenador del mundo" donde 

"toda célula se comunica a través de una pantalla de cristal líquido capturando y mandando 

hologramas que pueden ser codificados>>. 
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3.13. Xarxa ferrosa-fèrrica 

Existeix també una xarxa ferrosa-fèrrica formada per macromolècules de ferro (magnetites) 

en formes de romboide i tetraèdriques que treballen intermitentment produint energia 

electromagnètica per diferència de potencial. 

Les magnetites es comuniquen entre sí, quan una de les partícules està oxidada, l’altra es 

redueix,(cadenes d’oxireducció) generant una diferència de càrrega i creant un camp 

magnètic pel que flueix corrent. Amb aparells de RX modificats es poden veure centre 

magnètics amb petits punts blavosos-fluorescents que es troben en determinades zones del 

cos. Aquests centre d’acumulació magnètica coincideixen perfectament amb els anomenats 

xacres. D’aquests xacres parteixen els canals energètics i el cos eteri (manifestació d’aquesta 

energia) i  permeten emetre i captar senyals com una antena gràcies a les vibracions que 

generen. 

Aquesta xarxa comunica la cèl·lula amb els teixits i aquests amb l’exterior. Aquí trobem una 

altra base científica important per a la bioenergètica. 

Som una fabulosa harmonia entre magnetites i cristalls líquids. Utilitzem la metàfora “som 

antenes” per explicar que emetem i rebem informació electromagnètica i que les nostres 

vibracions afecten al nostre entorn i a l’inrevés. La malaltia es dóna quan aquets imants que 

es troben en forma d’òxid fèrric i òxid ferrós es desorienten. La curació es genera quan la 

magnetita torna al seu lloc, la qual cosa es pot aconseguir aplicant camps magnètics. 

Per curar qualsevol malaltia primer és necessari restablir el sistema de magnetites i cristall 

líquid de l’organisme, que permet la comunicació adequada entre les cèl·lules. 

Perquè cada sensació, cada sentiment que es produeix en el cervell, és una molècula 

química que en l’espai té una figura geomètrica que transmet longituds d’ona vibratòria que 

són capturades pel cristall líquid i transmeses a les cèl·lules. I al mateix temps, cada emoció 

del cos és una substància que té una estructura lligada al cristall líquid. 

La malaltia es pot produir per factors externs com virus, fongs, partícules tòxiques, 

radiacions, etc., o interns com emocionals. En ambdós casos es produeixen desordres 

magnètics i la interrupció de l’harmonia entre la cèl·lula-magnetita-cristall líquid-cervell- 

neurotransmissor-magnetita-cèl·lula. Per tant, si només es corregeix la part bioquímica de la 

cèl·lula i no es té en compte el cos magnètic, la malaltia pot no curar-se totalment o 

necessitar molt temps. 

3.14. Teoria del desdoblament 

La teoria del desdoblament del nostre cos energètic ens diu que el cos eteri es pot 
desprendre per anar a una altra lloc, rebre informació, i tornar amb aquesta informació. 
Aquesta teoria ja havia sigut citada amb els termes del cos proteic i el cos energètic quan 
hem parlat de l’energia com a esperit i també quan hem citat la telebioenergètica. 

Podem anar a la part més profunda del comportament energètic de l’individu (conceptes 
psicològics, sofrològics, emocionals, espirituals), no només al físic. Això és la bioenergètica. 
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4. El parell biomagnètic 

És una tècnica bipolar en la qual la seva base és aplicar en dos punts específics del cos, 

almenys 2 imants (un amb polaritat negativa i l’altre positiva) simultàniament. 

Aquests són pols magnètics en ressonància vibracional i energètica que són despolaritzadors 

dels microorganismes per la inducció magnètica de camps superiors als 1000 gauss. 

En la teràpia utilitzarem imants com a mínim de 1000 gauss fins a uns 8000 gauss. No podem 

fer servir imants d’una certa potència durant un temps prolongat ja que no sabem quins 

efectes podrien succeir, podria ser que a la llarga desestabilitzéssim el camp magnètic de la 

persona. 

La tècnica del parell biomagnètic no intenta contrarestar amb la polaritat contrària a 

l’acidesa o alcalinitat de la zona afectada, al contrari. On ens trobem la zona alcalina (-) li 

col·locarem un imant de càrrega negativa, així les carregues es repel·liran i com a 

conseqüència els grups OH⁻ es desplaçaran cap al medi. Paral·lelament realitzarem el mateix 

procés amb la zona que hi faci ressonància i, per tant, tingui una càrrega positiva (zona 

àcida); i hi col·locarem un imant de càrrega positiva, així els H⁺ es desplaçaran cap al medi i 

un cop en el medi, H⁺ i OH⁻ formaran molècules de H₂O. 

El biomagnetisme es produeix entre el nucli de la cèl·lula i la membrana cel·lular, i és la 

presència de dues càrregues electromagnètiques de polaritat contrària, una positiva 

provocada per l’acidesa i l’altre negativa provocada per l’alcalinitat. 

En un medi alcalí quasi sempre hi trobarem bacteris i en el medi àcid hi trobarem virus, per 

tant com hem dit abans, si trobem un medi àcid hi haurà un medi alcalí, per tant, tindrem 

virus i bactèries en el nostre organisme com a mínim perquè es compleixi l’equilibri. 

Sempre tot i que trobem aquests virus i bactèries n’hi haurà un que serà el patogen, és a dir, 

tindrà expressió simptomàtica, l’altre serà el suport. 

Per exemple, un virus patogen més un bacteri que li generi la mucoproteïna de membrana 

de la qual necessita per viure, o un virus estructural més un bacteri patogen. A més si no 

s’eliminen aquests bacteris i virus pot ser que apareguin altres microorganismes com els 

paràsits que s’alimenten dels bacteris o els fongs que necessiten matèria orgànica foscor 

humitat i un pH àcid per sobreviure, per tant, en medis àcids també s’hi poden allotjar certs 

fongs. 

Els imants no eliminen el patogen, no eliminen ni el virus ni la bactèria, tan sols alteren el 

medi cap a un equilibri i un pH normal, per tant aquets patògens no poden sobreviure en un 

pH normal i cessa la seva activitat. 
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4.1. Punts del Biomagnetisme 

Com es veu en la següent imatge hi han molts punts que ja han estat recopilats i marcats per 

l’aprenentatge del biomagnetisme o de la bioenergètica, però tot i que hi han punts marcats 

no vol dir que els punts hagin de ser l’única part on poden establir-se els patògens, diríem 

que el biomagnetisme va per zones i molts cops els imants s’han de moure per trobar el punt 

exacte on es troba un bacteri o virus.  

La propera imatge és referent a la cara, però hi ha esquemes com aquest de totes les parts 

del cos i els seus punts respectius. 

 

SUPRACILIAR 

ANTECUERNO 

SENO FRONTAL 

CANTO/MÁCULA 

SUBCANTO 

PÁRPADO SUPERIOR 

INTERCILIAR 

PÁRPADO INFERIOR 

HIPOFISIS 

INFRAMENTÓN 

MANDIBULA 

LENGUA 

NARIZ 

CRANEAL 

SENO NASAL LAGRIMAL 

POLO 

PÓMULO/MALAR 

COMISURA 

CEJA 

POLO 

SENO FRONTAL 

CEJA 

PÁRPADO SUPERIOR 

CANTO/MÁCULA 

SUBCANTO 

PÁRPADO INFERIOR 

ULL 

PÓMULO/MALAR 

LENGUA 

COMISURA 

LABIO SUPERIOR LABIO INFERIOR 

INFRAMENTÓN 

MANDIBULA MANDIBULA 

SENO PARANASAL 
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A més aquests punts recopilats s’organitzen en diferents tipus: 

4.2. Classificació dels parells 

4.2.1. Regulars 

Són aquells que suporten virus , fongs , bacteris o paràsits . 

A les llistes hi ha algunes incorreccions expressament per cridar l' atenció , per ex. l'anisakis 

és un paràsit, però posa que és virus perquè el problema prové del virus que porta l'anisakis. 

Val a dir que en dues persones diferents un mateix microorganisme no té perquè produir la 

mateixa patologia . Ni el mateix microorganisme en la mateixa persona en diferents etapes 

de la seva vida . 

4.2.2.  Especials 

Són disfuncions d'òrgans o teixits però no és produïda per cap patògens . No es refereixen a 

microorganismes .  

4.2.3. Reservoris 

Els reservoris són punts on poden anar virus , bacteris , fongs o paràsits i estan de manera 

latent per temps indefinit , sense donar patologia . Pot ser que estiguin abans o també 

després de testar la persona , perquè en impactar un parell el microorganisme es traslladi de 

lloc . Si en la segona visita es repeteix un parell o segueix la mateixa simptomatologia llavors 

busca si hi ha un reservori. 

Distingim dos tipus de reservoris : RU ( universals ) i R ( específics) . 

Si impactem un reservori per ex . de fongs , segur que després trobarem un fong . 

4.2.4. Disfunció glandular 

 Sense que hi hagin microorganismes , són glàndules que estan en disfunció . Aquella part de 

l'organisme o glàndula que té invertida seva polaritat , per geopaties , aliments , ... No 

funciona com ha de funcionar . 

També pot ser per un microorganisme molt proper a la glàndula que quedi despolaritzada . 

En dones és molt comú la despolarització de la tiroide . 

4.2.5.  Parells complexos 

Quan hi ha unes patologies molt extenses com la diabetis insípida en què intervenen 

diversos parells. 

4.2.6. Temporals (  transitoris ) 

Són aquells parells que solucionen temes que se solucionarien sols però amb els imants la 

solució és més ràpida . 
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4.2.7.  Associats 

Són aquelles associacions de parells regulars , que poden ser infinites , que produiran , 

exsudats , infiltrats , abscessos , quists ... que ens portaran a una patologia crònica , 

degenerativa i tumoral . 

4.2.8.  Psicoemocionals 

No hi ha microorganismes implicats . Es tracta d'una polaritat inadequada en diferents parts 

del cos . No farà molt èmfasi perquè alguns funcionen molt bé i altres no, segons la seva 

experiència . 

La persona té un problema que li ha afectat , s'ha de tenir en compte la relació Cervell - 

psique -òrgan ( medicina Hamer ) . Una emoció el que fa és estressar una part del cervell que 

estressa una part del cos per exemple: el fetge , si el terreny està afectat, els 

microorganismes es poden desenvolupar amb més facilitat . 

4.2.9.  Recíprocs 

 Hi ha parelles per exemple; Timo - Recte que també pot ser Recte - Timo . En aquests casos 

posem en cada punt dos imants un ( + ) i un altre ( - ) . Es posa doble per evitar que el 

microorganisme pugui desplaçar-se. 

4.2.10. Obertura ( parell porta) 

La persona té la simptomatologia d'un microorganisme però testant no surt el parell i la 

persona no millora . El microorganisme desapareix a nivell físic , no apareix ni amb imants ni 

preguntant per bioenergètica . En algun lloc hi ha una mutació del microorganisme . El 

microorganisme mutat ( memòria o càrrega energètica del microorganisme ) està en un cos 

energètic , no sabem com . 

Posant aquests parells porta , si sortien els parells que donaven la patologia, se solucionava 

el problema . 
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5. Pràctiques 

Per començar marcarem els objectius de les pràctiques. 

 

5.1. Objectius 

-Veure l’efecte en els voluntaris de la teràpia biomagnètica durant 3 sessions. 

-Analitzar millores (si n’hi ha). 

-Aprendre a sanar, amb ajuda de dues expertes, a les persones que visitin la consulta. 

-Analitzar totes les experiències que m’hagin aportat i la millora en la meva persona  que 

hagi suposat la realització d’aquesta teràpia. 

 

 

5.2. Descripció de com es realitzarà la pràctica 

Aquesta pràctica té com a subjectes 5 persones que s’han prestat voluntàriament a ajudar-

me en el treball, sense inclourem. Les seves edats es troben entre els 17 i 47 anys; tres 

homes i dues dones. 

Els seus noms no figuraran en la pràctica, els anomenarem: Voluntari 1, voluntari 2, voluntari 

3... 

El voluntari 6 es relacionarà amb la meva experiència i el meu tractament. 

Els voluntaris rebran una hora de sessió cada dilluns durant tres setmanes el que suposa tres 

hores totals de sessió cadascun.  

Això significa que impartiré 15 hores de pràctiques, més el temps en què se’m realitzi la 

sessió a mi. Les pràctiques es realitzaran en el centre Espai Obert; ubicat en el centre 

comercial Sant Jordi, l’Ametlla del Vallès . 

Les pràctiques comencen el dia 2 de desembre del 2013 i acaben el 16 de desembre del 

2013. 

Les pràctiques estaran supervisades sempre per un expert. En aquestes sessions les 

terapeutes comprovaran, en cas de dubte,  si el cos està advertint un desequilibri o no. 
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5.3. Procediment 

Primer del tot, abans d’iniciar les pràctiques es farà una breu explicació de com funciona el 

tractament, com el cos ens advertirà el possible problema i com els imants solucionen 

problema. Nosaltres només som un intermediari, una eina per la qual el seu cos expressa els 

desequilibris i patologies que pateix. 

És important que ens hidratem abans de començar i durant les sessions; això facilita la 

comunicació entre les cèl·lules i que el marcatge en les preguntes sigui més clar. 

El principi de realització d’aquesta tècnica consisteix en un fet molt peculiar: 

La persona s’estira en la llitera amb els peus lleugerament penjant. Procedim  a col·locar-nos 

en la part inferior de la llitera, és a dir, on es troben els peus de la persona. Les pràctiques es 

poden fer drets o asseguts, però és de major importància regular l’alçada de la llitera perquè 

no patim problemes d’esquena. 

Preguntem interiorment o en veu alta però essent molt conscients de la pregunta i a qui va 

dirigida: 

-Puc testar a (X persona)? 

 Si el pacient escurça una cama, ens autoritza a realitzar la sessió. 

 En cas que no escurci la cama o que en un principi no tingui els peus anivellats 

realitzarem processos de desbloqueig o d’hidratació. 

Un cop la persona ens autoritzi a testar, comencem. 

Una de les terapeutes va passant un imant per el pol negatiu per tots els punts regulars 

anomenant-los al mateix temps (passa l’imant per la superfície del cos, com si ens passessin 

un detector de metalls a l’aeroport). Alhora jo vaig comprovant l’equilibri dels peus a cada 

punt separant-los i ajuntant-los dues o tres vegades. En cas que una cama s’escurci o 

s’allargui(sempre es desequilibrarà la cama dreta), ens aturem en aquell punt i anomenem 

tots els parells que tingui . Hi ha punts que fan ressonància amb més d’un punt, d’altres 

només equilibren amb un sol punt. En aquest cas per trobar el parell que equilibra ens 

haurem de fixar en quan s’equilibri dels peus, quan aquests tornin a estar en el mateix nivell 

serà el punt corresponent . 

Podem trobar també que hàgim trobat un punt i el seu parell, però no acabi d’equilibrar-se. 

En aquest cas buscarem un altre punt de ressonància. A vegades els punts poden tenir doble 

ressonància i equilibrar amb dos punts. 

A mesura que ens anem aturant en cada punt els anem anotant. Tot aquest procés 

l’anomenarem testatge. 

En acabar, deixem actuar els imants a 15 a 20 minuts.  

Per retirar els imants preguntem si els parells estan equilibrats punt per punt. Si no ho estan 

es deixen actuar fins que la resposta sigui afirmativa. 
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5.4. Resultats i informes 

PRÀCTICA 1 (2/12/13) 

VOLUNTARI 1 

Avui començo la pràctica amb la persona de major edat. És la meva primera pràctica i estic 

molt nerviosa. 

Primer de tot expliquem una mica en què es basa aquest tipus de medicina i ens hidratem. 

Un cop fet això passem a la llitera en la posició que he descrit. La pregunta la formulen les 

terapeutes  i tot seguit elles van rastrejant amb l’imant i jo vaig comprovant. Testem tots els 

pars magnètics i ho anotem. En zones on tinc dubtes elles comproven si el parell és correcte 

o no. 

Quanta més inseguretat i més nerviós/-a estàs, menys  veus la marca que t’està donant el 

cos. Quan veig que començo a dubtar molt m’aixeco faig una petita volta m’hidrato i torno a 

entrar en la sala. 

En el cas del voluntari 1, es va detectar un parell especial. En aquests casos si és necessari 

marxo de la consulta perquè el pacient no es trobi incòmode i perquè pugui parlar-ne amb 

tranquil·litat amb les expertes del tema. 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: refredat, marejos (en temporades passades). 

 

 

INFORME  

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Supraciliar  Bulb raquidi  Males notícies (malaltia sofra) 

E Temple Cor  (tristesa) 

E Mastoides Duodè  Intolerància oleaginoses 

P Mastoides Mastoides  Transmès per picada  de mosquit, síndrome 
menier 

B Perihepàtic Perihepàtic  Abscés hepàtic 

B Cec Cec  Males digestions , gasos 

B Vàlvula 
ileocecal 

Ronyó dret  Males digestions , gasos 

R Gluti Gluti  Reservori Paràsits 

B Gluti Hiat esofàgic  Problemes pulmonars 

OBSERVACIONS: 
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VOLUNTARI 2 

La  següent voluntària és la de menor edat. Tinc un vincle força fort (això és important de 

cara a la seguretat i la confiança). Comencem el testatge. 

Amb ella ja estic una mica més confiada, però encara dubto en alguns punts. De moment 

tots els parells que estem trobant coincideixen amb els símptomes que pateix. 

A l’acabar procedim a esperar el temps i enretirar els imants quan és convenient. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

V Ull Ull  Debilitat muscular, problemes oculars 

DG Faringe Faringe  Disfunció laríngia 

F Mediastí Pericardi  Problemes oculars 

B Canell Canell  Síndrome cames inquietes, dolor lumbar 

B Calcani Calcani   

V Mango Mango  Simula asma 

R Nutrícia Nutrícia  Reservori universal 

V Urèter Urèter   

V Nervi 
femoral 

Nervi femoral   

OBSERVACIONS: Hem observat el maluc dret més alt que l’altre; possible causa del dolor lumbar. 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Aquesta persona presenta problemes oculars (duu lentilles), també 

està diagnosticada d’asma i té dolors a l’esquena i cansament a tots els músculs. 
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VOLUNTARI 3 

Aquesta persona té 20 anys, és el més alt i més fort dels presents. El faig dreta en una altra 

llitera al mateix temps que els imants acaben de fer efecte al voluntari 2. Em costa molt 

trobar el punt de referència, trobo les cames desorbitadament pesades. Intento procedir a 

anar comprovant els parells però quan en porto uns 10 o 12 desisteixo per la quantitat de 

dubtes que em comporta el procediment. 

Intento airejar-me i hidratar-me. A hores d’ara la voluntària número 2 ja ha sortit de la sala i 

entra el voluntari número 4. 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Molta rigidesa, tensions (per estrès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Quart 
ventricle 

Bulb raquidi  Rigidesa Parkinsoniana 

B Ronyó Ronyó  Contractures musculars 

E Orella Orella  Enforteix nuclis bassals, parkinson (Recolza) 

P Mastoides Mastoides  Parkinson 

B Hiat esofàgic Esòfag  Refluxes, problemes pulmonars 

R Pleura Pulmó dret  Reservori espstein 

V Occipital Occipital   

P Llengua Llengua  dermatitis 

OBSERVACIONS:  
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VOLUNTARI 4  

Aquesta persona té 18 anys, és prima i tinc un grau de confiança major a l’anterior persona. 

Agafo comoditat gairebé a l’instant, el testatge és molt més senzill que el de la persona  

anterior. Les sabates em van molt bé per agafar un punt de referència i veure el desequilibri 

més fàcilment. Procedim a tot el testatge i un cop acabat fem un petit descans de 10 minuts 

al mateix temps que els imants van equilibrant els punts. Mengem una mica i ens continuem 

hidratant.  

 

SÍMPTOMES RECONEGUTS:  Vincle matern fort, marejos al matí (relacionat amb l’enverinament 

de tefló), no recorda tenir berrugues.  

 

 

 

 

 

Un cop els imants han equilibrat procedim a 

analitzar  l’última persona. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Hipòfisi Hipòfisi   

B Preauricular Preauricular  Afecta ATM 

E Orella Orella   

P Retrohepàtic Retrohepàtic   

E Lòbul posterior 
fetge 

Ronyó dret  Enverinament tefló 

P Conducte 
vesicular 

Ronyó dret   

E Melic Úter   

B Gluti Hiat  Problemes pulmonars 

B Branca 
isquiàtica 

Branca 
isquiàtica 

  

V Retrotensor de 
la fascialata 

Retrotensor de 
la fascilata 

 Berrugues petites 

OBSERVACIONS:  



 

34 
 

VOLUNTARI 5 

Com és l’última persona m’atreveixo a preguntar-li jo mateixa si el puc testar. M’emociono 

molt quan veig que el seu cos ha respòs a la meva crida. I procedeixo amb l’ajuda de les 

terapeutes a comprovar tots els punts regulars. Però les sabates em comencen a fer dubtar i 

desisteixo quan porto força estona per deixar la feina a una de les professionals que ho fa 

molt més ràpid. 

INFORME  

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

B Preauricular Preauricular  Vertigen 

V Nervi ciàtic Nervi ciàtic  Mal d’esquena 

B Cresta ilíaca Cresta ilíaca  Mal de cames 

OBSERVACIONS:  

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Mal d’esquena sobretot lumbar i mal de cames. 

 

VOLUNTARI 6 

Estic esgotada, més que físicament, energèticament. Hem mogut molta energia i això es veu 

reflectit en una principiant com jo, però encara no s’ha acabat la sessió i quan em testen 

trobem alguna sorpresa més. 

Al no saber ben bé com va tot el tractament i les energies he deixat les meves portes 

“obertes”. Per dir-ho d’una altra manera, he tret als voluntaris certs virus o microorganismes 

per adquirir-los jo. 

A part, en el meu cas troben un emocional que m’està causant molts problemes. En aquest 

punt mentre intentaven rastrejar un parell que no acabava d’aparèixer han tret El gran 

diccionario de las dolencias y enfermedades de Jacques Martel. Es tracta d’un llibre en el 

qual es troben totes les malalties associades a un o més d’un estat d’ànim, personalitat o 

sentiment.  

Comencen a llegir-lo i al mateix temps una de les terapeutes em va comprovant l’equilibri 

entre els peus; la meva sorpresa encara més gran és quan al llegir-lo en veu alta (l’altra 

terapeuta llegia) el meu cos reaccionava en la part que se sentia identificat.  

És així com hem trobat el problema emocional que em causava que no em pogués 

recuperar. 

A partir d’ara he d’intentar de treballar aquest sentiment que tinc per gestionar-lo 

correctament perquè no em porti més problemes i solucionar els que m’està causant. 
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INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

B Preauricular Preauricular   Afecta ATM 

F 1a costella 1a costella   

B Estómag Tim   De solidaritat 

B Perihapàtic Perihepàtic   De solidaritat 

B Ròtula Ròtula   

V Trocànter 
menor 

Trocànter 
menor 

  

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Especials (turmells). 

 

Les sabates són l’eina fonamental per percebre els desequilibris i l’escurçament (o 

l’allargada) d’una cama; per tant és de major importància establir una tècnica de 

subjecció que permeti tenir els dos peus amb la mateixa posició per tal de no errar en el 

diagnòstic del par biomagnètic. 

Igual que les sabates, un altre factor important és la capacitat de convicció i seguretat. 

Un dubte de la persona que comprovi farà que el cos vegi que aquesta persona no és la 

indicada pel testatge, “que no sigui una bona eina”, en aquest cas podem condicionar les 

respostes de les persones si no sabem mirar bé i estar segurs del que simplement 

observem. 

En el par biomagnètic es van cantant punts: còlon descendent, bulb raquidi, estómac... 

Que et surti el parell en aquests punts no està lligat al fet que tinguis alguna disfunció en 

aquesta zona concreta. 
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PRÀCTICA 2 (09/02/2013) 

En aquest seguit de pràctiques la pregunta del testatge la formulo jo sola, seguim igual amb 

el rastreig. 

VOLUNTARI 1 

Amb la primera persona he notat un major grau de confiança en mi mateixa cosa que ha 

facilitat el testatge i m’ha donat més seguretat. El refredat que patia la setmana passada ha 

millorat. 

INFORME 

 

TIPUS            PUNTS  COMENTARIS 

V Cella Cella  Moc, com catarro 

P Oïda Oïda  Transmès per gats. Afecta estructures de 
l’oïda 

V Gola Vagina  Irritació coll, mucositat i com si hi hagués 
pols a la gola. Doble 

F Primera 
costella 

Primera 
costella 

  

P Colon 
descendent 

Cua pàncrees   

B Vagina Ronyó 
esquerre 

  

E Interciliar Bulb raquidi  Regula caràcter 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Refredat i símptomes: irritació del coll, afonia, mocs; especials 

emocionals. 
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VOLUNTARI 2 

Aquesta persona fa que em senti més segura, em torno a hidratar. Estic una estona per 

agafar la referència ja que avui ha portat unes sabates amb molta més mobilitat, s’ha de 

subjectar bé el peu i el calçat per evitar errors. Procedim amb el testatge. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

B Suprahepátic Suprahepátic  Insuficiència respiratòria. 

V Suprapúbic Suprapúbic  Mal d’esquena baixa. 

V Ciàtic  Ciàtic   Mal d’esquena baixa. 

B Branca isqui Branca isqui  Afecta a la maluc. Infecció a 
la pell. 

E Bulb raquidi Cor   Crueltat 

E Pulmó dret Bulb raquidi  Tristesa 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS:  Mals d’esquena, insuficiència reconeguda per asma, maluc més alt 

(deformació), infeccions a la pell en èpoques passades (1 any i mig aprox.). 

En aquesta sessió també hem trobat emocions que s’han de regular, molts cops aquestes no 

tenen per què ser informades a la persona, només cal esperar que ella sola es vagi 

equilibrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixem actuar els 

imants.  

 

 

Avui la voluntària 4 s’avança i la tractem abans que el voluntari 3. 
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VOLUNTARI 4 

Vinc confiada cap a la sala on es troba perquè és la persona 

que més fàcil em resulta de fer, marca molt bé i hi ha un 

grau de confiança molt elevat. La sorpresa que em trobo és 

quan intento buscar el punt de referència i no el determino 

perquè està molt desequilibrada d’un peu a l’altre. El motiu 

d’això pot ser un xoc emocional sobtat, emocions fortes... 

L’equilibrem amb un par magnètic per poder testar-la i 

comencem el testatge. Notem que està molt tensa i tancada 

a nivell emocional. Marxen les terapeutes de la sala i em 

quedo sola amb ella per poder parlar amb ella. Ara no com a 

“terapeuta” sinó com amiga.   

Després pregunto interiorment concentrant-me si hi ha alguna emoció que hagi de ser 

conscienciada, el seu cos em respon afirmativament. Plantejo altres preguntes i vaig 

comprovant (és d’àmbit familiar? És d’àmbit d’estudis , la universitat?) em respon afirmativa 

a la segona pregunta. Aquí és on cesso i vaig a demanar comprovació a les terapeutes 

expertes. Gràcies a aquest treball hem pogut localitzar una emoció que ella lligava amb una 

amiga de la universitat, és a dir, a vegades tenim una emoció, si aquesta l’evitem i no li 

plantem cara serà la que ens anirà consumint o causant problemes i la nostra ment la 

associarà amb algun fet que ens la recordi. Quan nosaltres rastregem emocions que s’han 

d’equilibrar a partir del fet o personatge que estigui vinculada a l’emoció nosaltres podrem 

trobar-la. I a partir d’aquí fer conscient a la persona que hi ha sentiments o actituds a 

treballar. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

V Ull Ull  Falsa esclerosi ( dolors tot el cos) 

B preauricular Preauricular    

B Ronyó  Ronyó   Contractures, dolor esquena 

V Polígon de 
Willis 

Polígon de 
Willis  

  

E Parietal Ronyó 
contralateral 

 GOIZ 

RU Vago Ronyó 
contralateral 

  

OBSERVACIONS: Ve amb una cama més curta que l’altra. Igualem amb un GOIZ per poder 
treballar. 
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SÍMPTOMES RECONEGUTS:  Tot i fer uns exercicis 

d’alliberament aquestes emocions negatives 

són difícils de tractar i solucionar, no és 

suficient una sessió. Cadascú hem de 

treballar les emocions que més ens costen i 

que més apartem per saber conviure amb 

elles i dominar-les.  

 

 

 

 

VOLUNTARI 3 

Aquest cop m’ha passat una cosa semblant, hem començat el testatge i al cap d’una estona 

ja estava dubtant, a més aquest cop estava més pendent de la persona número 4 per tot el 

que havia passat, per tant aquesta persona l’han acabat de testar les terapeutes. 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: En aquesta visita la persona no ha reconegut cap dels símptomes que 

els parells donaven tot i que segueix tens. 

 

 

 

POSAR EL DIT A SOTA LA SOLA PERQUÈ NO ES MOGUI LA SABATA 

 

 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS 

 

 COMENTARIS 

B Preauricular Preauricular   

V Tim Recte   Afecta producció d’hormones del tim 

V Recto Tim    

B Dorsal núm. 8 Dorsal núm.8   

R Esòfag Duodè   

RU Vago  Ronyó ≠   

B Vagina Ronyó 
esquerre 

  

OBSERVACIONS: 
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VOLUNTARI 5 

Avui aquesta persona ve de tenir un dia amb malestar, refredat, febre, mal de cap... 

Començo el tractament i la part posterior de la persona la fa una de les sanadores. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Amígdala Tim  (odi) 

B Glàndula 
salivar 

Glàndula 
salivar 

  

P Mastoides Mastoides  mareig 

E Mastoides Duodè  Intolerància productes oleaginosos  

B Cos pàncrees Tim   

B Estómac Tim   

F Radi Radi  micosis 

P Palma Palma  Suor, mal a tot arreu i mal de cap 

V Occipital Occipital  Ansietat, irritabilitat, fatiga 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Marejos, suor, mal a tot el cos, irritabilitat, fatiga, discrepa en el parell 

especial (es pot confondre amb la ràbia). 

Al final de la sessió té l’estómac regirat, no té tan fred  i segueix tenint malestar. L’hem 

recomanat que eviti els productes industrials que contenen molts olis i greixos i descansi. 

A vegades l’efecte dels imants no es produeix instantàniament pot trigar fins a 48 h, és 

precís informar també que a vegades els símptomes s’agreugen durant un temps i després 

desapareixen i milloren dràsticament, és la forma del nostre cos d’expulsar tots aquests virus 

i bactèries. 
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VOLUNTARI 6 

Quan he deixat el voluntari número 5 he començat a sentir una suor freda i molt de fred, en 

aquell moment i al comentar-ho amb les terapeutes han intuït que m’havia quedat algun 

parell del voluntari 5; Palmell- Palmell. Segueixo estan massa oberta. L’afecte cap a certes 

persones pot produir que en comptes de treure el mal me’l quedi per mi. Per exemple és 

com si estiguéssim en una excursió amb motxilles i per evitar que els altres portin pes, em 

quedo les seves motxilles i les carrego jo. Per sort les terapeutes em tracten qualsevol virus 

residual que pugui quedar. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

P Colon 
descendent 

Quàdriceps  Pell – grans cara 

V Tim Recte  De solidaritat 

V Recto  Tim   

B Colon 
descendent 

Colon 
descendent 

  

B Maluc Maluc   

B Fetge Pílor   Dolor articulacions 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS:  Acne vulgar i dolor a les articulacions com els turmells. 
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PRÀCTICA 3 (16/12/13) 

Avui a causa de l’absència del voluntari número 1, farem les persones per aquest ordre: 

-Voluntari 2 

-Voluntari 6 

-Voluntari 4 

-Voluntari 3 

Avui és l’ultima pràctica, la veritat és que totes aquestes pràctiques m’han ajudat molt, 

he après del tema que estic treballant, però sobretot he après com a persona, m’ha donat 

seguretat en mi mateixa i m’ha mostrat molts aspectes que potser abans no veia. Tinc 

moltes bones sensacions, em veig capaç d’afrontar “fins i tot” al voluntari número 4. La 

terapeuta que avui està amb mi m’avisa que avui no em confirmarà cap parell, que avui 

haig de confiar en mi i tot marcarà bé, i té raó. 

 

VOLUNTARI 2 

És la primera persona que tastem avui. M’hidrato, com sempre i ens disposem a començar 

amb molta seguretat, tot el testatge ha anat perfecte, no he tingut gairebé cap dubte i quan 

n’he tingut algun només ha fet falta relaxar-me i confiar que jo només sóc l’eina, el cos 

s’expressa a través de mi, per tant, de què haig d’estar insegura?  

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Amígdala Tim  Odi 

V Cella Cella  Moc 

P Pòmul Ronyó 
contralateral 

 (Doble) Cansament 

E Deltoides Tensor 
escàpula 

 Deformacions (té un maluc més alta) 

F Primera 
costella 

Primera  
costella 

 Micosis, mala olor, mal d’esquena i afecta 
a pulmó. 

V Plexe genoll Plexe genoll  Relacionat amb la malformació del maluc. 

V Carina Carina  Símptomes traqueals  i bronquials. 

B Pectoral major Pectoral major  (Doble)problemes pulmonars, laringe i 
pell. 

B Suprahepàtic Suprahepàtic  Afecta al pulmó. 

OBSERVACIONS: asma, dolor esquena. 
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SÍMPTOMES RECONEGUTS: Avui ha sortit el parell 

sobre el maluc, que havíem advertit en la 

primera sessió, també aspectes sobre l’asma i 

el dolor d’esquena reiterat. 

 

 

 

 

VOLUNTARI 5 

Amb aquesta persona tot va millor que en les altres sessions, la confiança és clau i 

aconsegueixo acabar-lo sola i sense revisió. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

E Postpineal Postpinealr  Integritat moral (jutge de situacions) 

V Cella Cella  Moc 

B Laringe Laringe  Tos seca, inflama cordes vocals 

R Cardies  Temporal dret  Reservori (per vacunes). 

V Bulb raquidi Bufeta  Hemorràgies nasal, flema pulmó 

B Supraespinós Supraespinós   

V Lligament  
hepàtic 

Ronyó dret  Es confon amb catarro comú 

P Lòbul 
posterior fetge 

Ronyó dret  Obstrucció laríngia 

B Mal·lèol intern Mal·lèol intern   

B Taló Taló  Problemes de pell 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Encara presenta símptomes de refredat i mucositat, coincideix amb 

les hemorràgies nasals (força habitual). No coincideixen els 

problemes de pell. 
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VOLUNTARI 4 

En el testatge d’aquesta persona em sorprèn la quantitat de parells que apareixen. És època 

d’exàmens a les universitats i tot aquest estrès es veu reflectit en la salut dels estudiants; 

l’estrès, els nervis i el poc descans disminueixen les defenses i afavoreixen l’aparició de 

refredats  i altres símptomes. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

F Prepineal Prepineal  Excita qualsevol problema en el cervell 

V Cella Cella  Moc 

P Oïda Oïda  Mareig 

DG Faringe Faringe   Disfunció faríngia 

E Tim Ovari   Impaciència 

V Tim Parietal   Maldecap, malestar general, hiperactivitat, 
fetge, conducta antisocial 

E Tim Apèndix  Millora immunitat 

V Punta 
pàncrees 

Melsa  Reservori per vacuna. 

V Axil·la Axil·la  Simptomatologia laríngia, fotofòbia, pors i 
irritabilitat 

B Deltoides 
inferior 

Deltoides 
inferior 

  

P Palma palma  Mal de cap 

B Suprahepàtic Suprahepàtic   

B Conducte 
pancreàtic 

Ronyó 
esquerre 

 Falsa diabetis, problemes digestius 

V Trompa trompa  Irritabilitat 

V Anus Anus  Virus per vacuna. 

V Pròstata Recte   

V Recte Pròstata   

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Parells especials (correspondència emocional amb la impaciència), 

correspondència amb el virus i  la vacuna que hem trobat; mocs, mal de cap , afonia 

problemes de gola . 
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VOLUNTARI 3 

Em sento molt satisfeta d’haver pogut acabar el testatge en aquesta persona, ha estat com 

una superació. Tot i que les seves cames em seguien pesant moltíssim, no em pesaven tant 

com els altres dies, he fet tot el testatge amb comoditat tot i que he anant aturant-me per 

no sobrecarregar l’esquena i per hidratar-me . 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

V Parietal Parietal  Son, rigidesa al coll i esquena, irritabilitat, 
secreció mucosa i llàgrimes 

E Orella Orella  Tic nerviós, millora els set parells cranials 

B Cap del 
pàncrees 

Suprarenal  Reflux 

F Primera 
costella 

Primera 
costella  

 micosis 

B Subclàvia Subclàvia  Manifestació laringeo-tarqueal 

B Deltoides 
inferior 

Deltoides 
inferior 

  

V Apèndix Llengua  Dermatitis 

OBSERVACIONS: 

SÍMPTOMES RECONEGUTS: Molta tensió i rigidesa muscular sobretot cervical que coincideix amb 

la regió afectada quan s’estudia amb males posicions i durant sessions de llarga durada. 
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VOLUNTARI 6 

Em sento molt positiva i segura que en aquest 

dia he millorat molt. Tinc la sensació que avui 

no m’he quedat cap parell de cap altra persona 

i això suposa un fet molt positiu perquè vol dir 

que he millorat dia a dia, i he estat capaç en 3 

dies d’entreveure tota una tècnica nova per a  

mi.  

 

 

 

VOLUNTARI 1  

SÍMPTOMES RECONEGUTS:   Correspondència amb emocionals, dolors. 

 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

B Cua pàncrees Ronyó 
esquerra 

  

R Epipló Epipló  Reservori staphilococaureus. Acné vulgar 

B Branca 
mandibular 

Branca 
mandibular 

 Problemes de pell de la cara 

B Perirenal Perirenal  forúnculs 

OBSERVACIONS: cap parell de solidaritat. 

INFORME 

 

TIPUS PUNTS  COMENTARIS 

B Estómac Colon 
transvers 

 Com un pes a l’estómac 

V Ronyó dret Urèter  Càlculs renals 

B Supraespinós Supraespinós   Càlculs renals 

E Ronyó  Ronyó  Per desintoxicar el ronyó 

E Àrea dolor Ronyó mateix 
costat 

 Genoll Esquerra- ronyó esquerra per alleujar 
dolor 

OBSERVACIONS: Millora en 24 h del refredat i de la manca de veu. 
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5.5. Valoració personal dels voluntaris 

Voluntari 1 

Valoro muy positivamente la experiencia; sin embargo no me ha resultado desconocida del 

todo. Estoy plenamente convencido no de que tenemos un cuerpo, sino de que somos un 

cuerpo y eso significa que a través de él se expresan aquellos desequilibrios con los que 

vivimos. Alguien dispuesto a escuchar puede ser tratado con una terapia holística. El 

biomagnetismo será un claro ejemplo de ello.  

Regiéndome a lo sentido (después de observar cómo el organismo respondía sin que 

mediara intención consciente a las preguntas formuladas) destaco que liberé un conflicto 

emocional, que desapareció una afonía al día siguiente de la sesión (anunciada por la 

terapeuta) y que noté cambios en unos dolores articulares, así como un mayor equilibrio a 

nivel interno.  

Agradezco todo el esfuerzo de Marina así como la dedicación y atenciones de Dolors y 

Gemma. 

Voluntari  2 

La veritat és que jo sempre he tingut molta fe en aquest tipus de medicina i el tema de la 

medicina alternativa m’agrada molt, així que estava molt intrigada en saber si de veritat 

funcionaria amb mi. 

El primer dia va ser una mica estrany perquè no entenia molt bé com funcionava i estava una 

mica nerviosa per si el meu cos no responia correctament. A mesura que la sessió anava 

avançant em vaig sentir més còmoda i també vaig notar que la Marina havia agafat més 

confiança i em testava més segura. Recordo que els imants en van marcar bastants llocs del 

meu cos i sempre de manera equilibrada, és a dir, si em marcava l’ull dret també em 

marcava l’esquerre. Em va sorprendre molt que els imants fossin tan grans i amb una 

càrrega tan gran que feia gairebé impossible separar un d’un altre si s’havien quedat 

enganxats. A l’acabar la sessió em trobava una mica marejada i afeblida, i vaig sentir-me així 

unes hores, però després ja em vaig trobar amb normalitat. 

El segon dia em vaig sentir més còmoda durant tota la sessió i els imants em van marcar 

menys llocs que l’anterior dia. Van haver-hi uns quants llocs que es van repetir, com els que 

em marcaven l’asma (sóc asmàtica des de petita), la zona lumbar de l’esquena i el maluc. 

Després d’aquesta segona sessió tenia moltes ganes de saber el resultat que em donaria 

però sabia que havia d’esperar-me fins la tercera sessió per treure les conclusions finals. El 

símptoma que vaig tenir al acabar va ser el mateix que el primer dia: mareig i afebliment que 

em va durar unes hores. 

El tercer dia estava molt cansada en general i això es va reflectir clarament a la sessió perquè 

els imants em van marcar moltíssims llocs. Tot i així, seguien destacant els que marcaven el 

meu problema d’asma, mal a les lumbars i un possible maluc més amunt que l’altre. La 
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Marina em va llegir un informe sobre el que podia estar-me provocant l’asma, tot relacionat-

ho amb coses emocionals i psicològiques amb moltes de les quals em vaig sentir identificada. 

Ara que ja sé més o menys els resultats, puc centrar-me en corregir les meves zones 

desequilibrades, sobretot intentant veure amb quina part emocional meva estan 

relacionades. 

Puc dir que he notat grans canvis positius quant a la zona lumbar, ja que abans l’esquena em 

feia mal bastant sovint i després de les sessions de biomagnetisme ja gairebé no me’n fa . 

Quant a l’asma i al maluc no he notat  grans canvis (sí se m’ha passat una mica la molèstia als 

malucs però no he notat una gran diferència), però sí que el biomagnetisme m’ha ajudat a 

detectar aquests problemes i possibles solucions que puc prendre per millorar-los. 

Ha estat una experiència molt interessant i de la qual he pogut aprendre molt, tant de com 

funciona el biomagnetisme, que per a mi era una tècnica desconeguda, com per conèixer-

me a mi mateixa i veure com és capaç de reaccionar el meu cos. M’ha agradat molt i si 

pogués ho tornaria a repetir. 

Voluntari  3 

Quan vam començar la teràpia amb la Marina feia poc havia tingut una caiguda molt lletja i 

m'havia lesionat l'espatlla, durant les sessions, la sensació era d’estar completament relaxat  

i calmat, però a l’ hora d'aixecar-se podia notar com el cansament queia de cop sobre meu, a 

l’endemà aquesta sensació encara continuava i vaig estar una mica cansat. Tot i això, 

l’experiència ha estat molt positiva, l’espatlla està totalment recuperada, l'acne ha millorat, 

igual que el conjunt de la pell. També he notat que ronco menys. La millores han estat clares. 

La meva opinió és que es tracta d’un tractament menys violent per al cos; per tant a l’hora 

de fer segons quins tractaments jo optaria per aquesta teràpia alternativa. 

Voluntari 4 

La primera sensació la vaig tenir l'endemà de la primera sessió, em sentia molt cansada (ja 

me n'havien advertit). He de dir que després de cada sessió però, em sentia més nova, més 

“lliure” amb el meu cos i ment. A efectes generals, es pot dir que se m'ha resolt en part, els 

marejos que acostumava a tenir als matins (s'han reduït notablement, tot i que no han 

desaparegut del tot). Si hagués de dir el que més em va sorprendre del tractament, faria 

referència al dia que estava “desequilibrada”, i que per una estona, va resultar difícil 

equilibrar-me i, tot això, per motius emocionals. Jo penso que sí funciona, no ben bé pel meu 

cas, ja que a causa de a la meva manca de malalties o problemes no se m'ha pogut “corregir” 

gaire. Però sé d'altres casos que sí que s'han aconseguit fer grans i interessants avenços, com 

és el cas d'una amiga propera, a qui li van aconseguir reduir de forma important una piga 

que tenia de naixement (la qual havien intentat treure mitjançant altres mètodes medicinals, 

tots ells en va). 
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Voluntari 5 

Penso que les sessions de biomagnetisme han estat una cosa innovadora a l’hora de fer un 

tractament tant per curar malalties o per estar millor anímicament; ha estat una experiència 

diferent a tot el que havia fet fins ara, sobre tot el mètode per trobar els punts on tens algun 

bacteri o virus ( pel moviment dels peus). Durant la sessió et relaxes força i després de fer-la, 

en el meu cas, tenia una sensació de tenir molta energia. En una de les sessions que em van 

realitzar em trobava molt malament; em feia mal el cap i no tenia gaire força, després de 

realitzar la sessió em trobava una mica millor, però sobre tot al dia següent va ser quan vaig 

trobar la millora important, ja m’havia desaparegut tot;  des del mal de cap fins al mal de 

panxa. Ha estat una experiència força interessant, sobre tot pel fet de veure que el teu cos 

reacciona a altres medicines a part de la química, on no fan servir res més que uns imants els 

quals no provoquen cap efecte secundari fet que implica que pots anar a fer una sessió quan 

vulguis ja que segurament no tindràs cap efecte secundari a més  el teu cos no es tornarà 

immune a cap antibiòtic perquè en el biomagnetisme no s’escau per. Realment crec que es 

nota una milloria després de fer la teràpia, els símptomes de dolències que pots tenir 

desapareixen en un curt termini, notes una milloria pot ser no immediata però amb el pas 

dels dies comences a trobar-te molt millor. 
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5.6. Valoració personal 

La meva opinió sobre totes les pràctiques fetes és molt positiva. Primer de tot crec que he 

fet una bona evolució dins del camp de la seguretat i de la tècnica. Recordant les dificultats i 

els dubtes que se’m generaven al fer les sessions a les diferents persones, he anat aprenent 

a mesura que passaven els minuts; preguntava dubtes que em sorgien i curiositats sobre el 

cos o sobre tot aquest tema més de la medicina alternativa i de l’enfocament de la relació 

entre salut, malaltia i les causes. Poc a poc he millorat la tècnica de comprovació, la 

seguretat i la confiança i això ho he anat notant poc a poc i gràcies sobretot als ànims 

constants de les terapeutes i dels voluntaris. És difícil posar-se davant d’una persona i 

començar a fer tot el testatge. Tens nervis perquè no saps si te’n sortiràs, si ho fas bé, si hi 

haurà alguna cosa que fallis que pugui afectar al voluntari ... Per tant, fer un progrés com el 

que he fet analitzant des de la primera pràctica a l’última és molt positiu perquè m’ha ajudat 

a confiar una mica més en mi i també m’ha ajudat a veure que quan de veritat vols una cosa 

i t’esforces per fer-ho al final pots.  En l’última sessió vaig aconseguir sentir-me segura i 

concentrada plenament en el que estava realitzant, sense comprovacions de les terapeutes i 

més ràpidament que en les altres sessions. 

 

A part d’aquests fets més tècnics, fer aquestes pràctiques m’han aportat vivències i 

experiències noves; he conegut més la part emocional i la influència d’aquesta en el nostre 

cos i en nosaltres. M’ha ajudat a entendre la malaltia des d’un altre punt de vista: aquesta 

com a avís del que estem fent no és el nostre camí o que hi ha algun desequilibri més allà de 

la nostra part física, és a dir, en les nostres emocions o en el nostre camp magnètic. El segon 

dia va ser impressionant, em sentia molt emocionada i feliç a l’estar vivint tot aquell cúmul 

d’emocions i de poder ajudar a una altra persona i més essent una persona que aprecio tant. 

Entendre de la mà més pràctica tota la teòrica del biomagnetisme i acabar assimilant la 

qüestió més important o una de les més importants:  

Nosaltres no tenim el poder de curar, el poder de curar el té cadascú; les cèl·lules de cada 

persona. Nosaltres només som una eina per saber què és el que no estem realitzant 

correctament i poder-hi posar solució. 

Aquesta vivència m’ha fet créixer com a persona perquè m’ha ensenyat molt més de les 

relacions entre les persones i de les seves malalties. 
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6. Conclusions del treball 

Sincerament abans de tenir qualsevol idea sobre el treball de recerca pensava que era un 

treball més, on recopilaves alguna informació d’Internet o d’un llibre i amb poca cosa més ja 

feies bona feina. Pensava que era un treball que no t’aportava gaire cosa però, al triar un 

tema que m’interessava i m’interessa, i treballar en tot un seguit de conceptes on creus que 

pots aprendre, la meva visió del treball va canviar radicalment. 

Per a mi fer aquest treball ha suposat feina i esforç, obrir-me moltes portes i més important 

encara obrir-me noves formes de pensar. 

Com deia a la meva hipòtesi i tot i que malgrat tots els indicis físics, teòrics, químics i 

experimentals ( el món energètic, els nostres canals, en nostre biocamp, el pH) que hem 

comprovat i estudiat  per les quals es podria defensar que el biomagnetisme ajuda a curar 

les persones encara no és acceptada per la comunitat científica, crec que el nostre abast 

energètic i de percepcions és molt més gran del que creiem. Crec que es pot entrenar i 

potenciar. Que a més aquest camp i els seus desequilibris ens afecten a nivell físic 

manifestant-se en tot tipus de malalties.  

Crec que el biomagnetisme té adquirida una filosofia, una manera de viure, de pensar i 

d’intentar relacionar i entendre el món des d’un punt de vista diferent al que posseeixen la 

majoria de persones. 

Després de llegir articles, documents, veure conferències, llegir llibres com: Entre dos aguas, 

Francisco Barnosell; Biomagnetismo y espiritualidad, Antonio Salas Velasco,  o Mensajes del 

agua, Massaru Emoto, entre d’altres i  a part d’indagar en el món energètic i en aquest tipus 

de medicina alternativa; m’he pogut nodrir d’altres coneixements també lligats al mateix 

camp com els habitatges que estan malalts per les seves ones electromagnètiques, la 

“respiració” de la terra, la comunicació entre cèl·lules, el cosmos, i altres temes varis que 

serien molt interessants tractar-los però que per concretar en el treball no els he pogut 

anomenar o treballar-los més. Cosa que no vulgui dir que no cerqui per voluntat pròpia el 

coneixement de totes aquestes branques.  

Com he dit anteriorment cada cop entenc més el biomagnetisme com una filosofia (no 

m’agradaria denominar-la religió perquè crec que la manera de plantejar les qüestions de la 

vida són molt diferents, potser també perquè des del marc del meu país i de les notícies que 

ens presenten, ens denominen la religió com unes pautes que hem de segui i no podem 

trencar, és a dir, ens imposen uns pensaments i uns valors que no trobo que siguin 

compatibles amb la llibertat de pensament de cadascú), en aquesta filosofia s’explica que 

cadascú està aquí per una raó i per viure una vida. Com hem citat en el treball nosaltres 

posseïm un biocamp, un camp energètic que es comunica amb els altres i amb l’energia del 

cosmos. Aquesta energia ens va donant “pistes” sobre el nostre camí o la nostre manera de 

viure. Aquest cosmos no és un ésser ni un deu, simplement és la unió de tots els nostres 

camps energètics i alhora és ell el que dirigeix tota la nostre simfonia.  Aquestes energies ens 

avisen quan hem agafat un mal camí o una manera de viure que no és l’adequada. Ens va 
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avisant amb diferents dolors o malalties molt ben interpretades en El gran dicionario de las 

enfermedades y las dolencias. 

Em va agradar molt l’exemple que em va posar la terapeuta del centre: 

<<Podem anar per un camí tranquil·lament caminant; imagina que ens trobem una pedra i 

ens ensopeguem amb ella, aquesta pedra porta un missatge a sota, és prou petita per tant la 

podem aixecar i mirar a veure quin és el missatge que ens ha arribat; però potser tenim 

massa pressa per aquestes bestieses i seguim caminant. Llavors al cap d’una altra estona ens 

trobarem una altra pedra, aquesta serà més gran i també tindrà un missatge per revelar-nos, 

encara la podrem aixecar però ,és clar, ens costarà molt més per la seva grandària o pes; o 

també pensem que <<Quina mala sort!>> i que no tenim temps per aturar-nos ara i seguim. 

Fins que al final ens trobem una gran pedra que ens barra el camí, aquesta serà massa gran 

per aixecar-la i mirar el missatge que ens vol dir i potser per aquesta ja no podrem seguir el 

nostre camí.>> 

Amb tot això voldria concloure que a vegades estem massa fixats en seguir el camí i no ens 

aturem un moment a gaudir de les coses que ens pot oferir la vida, aquestes malalties serien 

com el recordatori o l’avís. Ets una persona inquieta, sempre estressada, que corres molt, 

que tens molta feina i no tens temps per als altres; potser la pedra que t’aparegui, és a dir, la 

malaltia et farà tranquil·litzar el ritme de vida i potser et farà fixar-te en coses que abans no 

veies per les presses. 

Les pedres són una metàfora de les malalties, com aquestes van arribant i no els hi donem 

importància fins que són massa greus o ens han fet massa mal. 

A part de la feina d’investigació i tots els temes que he tractat, el treball m’ha ajudat a veure 

el món d’una altra manera i a canviar una mica la meva manera de pensar i la meva manera 

d’actuar davant del món. De veure que una de les parts més importants de les persones són 

els seus sentiments i de com gestionar-los, aprendre a acceptar pors i a afrontar-les, a no 

rodejar la pedra sinó aixecar-la. 

Torno a fer referència a les pràctiques exposant que m’han aportat molt, m’he sentit 

realitzada i he sentit la satisfacció de poder ajudar els altres. Ha sigut una experiència molt 

maca i per suposant una experiència i un camp nou que no vull abandonar, perquè m’he 

adonat que aquesta manera de pensar em pot fer molt bé a la meva vida, i em pot ajudar a 

ser millor persona. 

Al principi defensava més el biomagnetisme com una solució a totes les malalties i a totes les 

dolències sense efectes secundaris i gairebé instantània. Ara veig el biomagnetisme com una 

de les moltes eines de les quals podem disposar per autocurar-nos, és a dir, el 

biomagnetisme no ens curarà si nosaltres mateixos no volem curar-nos o no entenem per 

què estem malalts. 
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No es poden desbancar totes les altres medicines, no podem ser radicals i hipòcrites i dir que 

la veritable medicina és el biomagnetisme o les medicines alternatives, tal i com tampoc 

podem dir que l’única via és la ciència i la medicina química. Està clar que la medicina 

convencional ha salvat moltes vides, està salvant moltes vides i salvarà moltes vides.  

Potser arribarà el dia, quan la població s’hagi conscienciat d’altres mètodes també efectius, 

on la medicina alternativa i la convencional es donaran la mà per oferir als pacients una 

ajuda integral i una medicina complementària per treballar les persones tant físicament com 

anímicament/espiritualment.  
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Annex 1 

Emociones 

Las enfermedades son una tentativa 
de autocuración, una reacción 
biológica de supervivencia frente a un 
acontecimiento emocionalmente 
incontrolable, de manera que cualquier 
órgano dañado corresponde a un 
sentimiento preciso y tiene una 
relación directa con las emociones y 
los pensamientos. Junto al doctor 
Philippe Levy, Flèche creó nuevos 
protocolos para organizar un método 
de diagnóstico original emocional y 
una nueva forma de terapia breve que 
busca en las emociones el origen y la 
solución a las enfermedades. Tiene 
publicados 17 libros sobre la 
descodificación biológica, cuatro de 
ellos traducidos al español. El cuerpo 
como herramienta de 
curación (Obelisco) ha vendido tres 
ediciones. 

 

El cuerpo es nuestra herramienta de 
curación? 

 Yo era enfermero en un hospital de 
Normandía y observe que pacientes con la 
misma enfermedad, tratamiento y doctor 
evolucionaban de manera muy diferente. 

  

Bueno, cada uno es cada cual... 

 Exacto, mi hipótesis es que las enfermedades 
son una metáfora de las necesidades físicas y 
emocionales de nuestro cuerpo. Cuando no 
hay una solución exterior a esa necesidad, hay 
una solución interior. 

  

¿Eso es para usted la enfermedad? 

 Sí, una solución de adaptación. Cada órgano 
del cuerpo quiere satisfacer su propia función, 
es decir, atrapar oxígeno, alimentos... Si el 
cuerpo quiere comer, pero en el exterior hay 
guerra y no lo consigue en un plazo razonable, 
se produce un shock. 

 

 ¿Nace el conflicto? 

 Sí, el inconsciente inventa una vía 
suplementaria de supervivencia: un síntoma, 
que es una solución o una tentativa de 
solución inconsciente e involuntaria a ese 
shock vivido. En ese caso, el miedo a morir de 
inanición atacaría el hígado. 

 

 Póngame otro ejemplo. 

 Una persona que siempre tiene prisa puede 
desarrollar un nódulo en el tiroides, que envía 
más tiroxina y aumenta el metabolismo del 
cuerpo, eso la hará más rápida. 

 

 Pero tener prisa es psicológico. 

 Todo lo que captamos a través de los cinco 
sentidos, de los captadores neurovegetativos 
que vienen del interior del cuerpo, lo que 
pensamos o imaginamos, se traduce en 
realidad biológica. 

  

¿Y provoca un síntoma? 

 Si no hay una solución concreta y consciente, 
sí. De manera que si escuchamos algo muy 
desagradable que nos afecta podemos tener 
acidez de estómago. Y hay algo muy 
importante que tener en cuenta. 

  

Dígame. 

 El cerebro no distingue entre lo real o lo 
imaginario. Un trozo de limón en la boca o la 
idea de un trozo de limón en la boca provocan 
la misma salivación. En función del 
sentimiento particular, el shock afecta a una 
zona precisa del cerebro, visible por el 
escáner, a un órgano y a una realidad 
energética. 

¿Realidad energética? 

 Somos una unidad compuesta de cuatro 
realidades inseparables: orgánica, cerebral, 



 

 
 

psíquica y energética. No hay ni una sola 
célula del cuerpo que escape al control del 
cerebro, y este no escapa al control del 
pensamiento, consciente o inconsciente; de 
manera que ni una célula del cuerpo escapa al 
psiquismo. Un shock siempre va acompañado 
de un sentimiento personal que repercute en 
los cuatro niveles biológicos. 

  

¿Y es irreversible? 

 Cuando encontramos la solución esos cuatro 
niveles sanan simultáneamente. Una paciente 
tenía dolor en el hombro. "¿Desde cuándo?", 
le pregunté. "La primera vez estabas sola con 
mis hijos" "Si estas con tus hijos, no estás sola, 
¿quién falta?" "Mi marido que nunca está, yo 
necesito estar arropada". Cuando lo 
reconoció, el dolor desapareció. 

  

A lo largo de un día no satisfacemos 
todas nuestras necesidades 
fundamentales. 

Cuando no las satisfacemos, nace una 
emoción. Si esa emoción se libera en el 
exterior bajo una forma artística, a través de la 
palabra, el baile o los sueños... todo va bien. 
Cuando el acontecimiento no está expresado, 
queda impreso y el cuerpo será el último 
teatro de ese evento. 

 

¿Todo conflicto provoca enfermedad? 

 No, es necesario que sea dramático, 
imprevisto, vivido en soledad y sin solución. 
Cuando se dan estos cuatro criterios, el 
trauma se manifestará a través de la biología. 

  

¿Distintas emociones corresponden a 
distintos órganos del cuerpo? 

 Sí, todo lo que tiene que ver con la epidermis 
responde a conflictos de separación; el 

esqueleto, a una desvalorización; la vejiga 
corresponde a conflictos de territorio. Para las 
mujeres diestras, problemas en el seno y 
hombro izquierdos corresponden a problemas 
con los hijos y viceversa para las zurdas; los 
desajustes en el seno y hombro derechos 
corresponden para las diestras a problemas 
con la pareja y viceversa. 

  

¿Estómago e intestino? 

 No tener lo que se quiere y no poder digerir 
lo que se tiene corresponde al duodeno y 
estómago. El colon corresponde a un conflicto 
asqueroso, podrido. En el recto están los 
problemas de identidad: "No me respetan y 
me dejan de lado". Los riñones es la pérdida 
de puntos de referencia. Los huesos: grave 
conflicto de desvalorización... 

  

¿Lo adecuado para estar sano? 

 Revalorizar las emociones, ser consciente de 
las emociones y expresarlas, es decir: bailar 
más a menudo. La gente está mucho tiempo 
en lo emocional pero son emociones 
procuradas: fútbol, cine... Un malestar 
compartido disminuye a la mitad, continúa 
compartiéndolo y acabará desapareciendo. 
Una felicidad compartida se multiplica por 
dos. 

  

La ira y la violencia se expresan a sus 
anchas. 

 Un hombre tiene miedo, el miedo produce 
rabia, y la descarga enfadándose con su mujer. 
Cuando estamos en contacto con la emoción 
auténtica, se transforma; cuando lo estamos 
con la emoción de superficie, no hay cambio. 
Si el hombre se dice: "Lo que tengo es miedo", 
su miedo disminuye a la mitad. Hay que tomar 
conciencia de uno mismo. 

Llegir més: http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110530/54163306905/cada-organo-danado-responde-a-un-

sentimiento.html#ixzz2lUhF0fU0  
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Aceptar 

La ciencia ignora o niega cuanto no puede 

explicar, pero eso no quiere decir que no 

exista. La vida del doctor Van Lommel es 

una apuesta por la verdad, por muy 

inexplicable que parezca, más allá del 

camino trillado de la ortodoxia. Han pasado 

diez años desde que hablamos, pero al 

estrechar su mano en el aeropuerto de 

Amsterdam (viene de conferenciar en 

Atlanta) me sonríe como a un viejo amigo y 

experimento una íntima sensación de paz y 

seguridad. El doctor Van Lommel se ha 

asomado al otro lado sin dejarse en éste el 

sentido común y lo que ha visto es bueno, 

aunque, para dominarnos, nos hayan 

infundido el miedo a verlo. Aceptarlo es 

aceptarnos y sentirse mejor. 

Cuando enseñaba Cardiología en el 

hospital de Arnheim -800 camas- ya investigaba 

cómo algunos pacientes, tras infarto y muerte 

clínica, volvían a vivir. 

 

... 

Hasta que en 1986 leí el testimonio de un 

estudiante de Medicina, George Ritchie, que 

resucitó tras nueve minutos de muerte clínica. 

Me impresionó tanto que empecé a estudiar en 

profundidad esos casos. 

 

¿Tantos había? 

En 1988 ya tenía doce episodios incuestionables 

y creé una red de investigación con otros diez 



 

 
 

hospitales holandeses. Iniciamos un estudio 

clínico prospectivo de 344 pacientes, que 

publicó The Lancet (2001). 

 

Causó un impacto mundial. 

Tanto que ya le avancé entonces, cuando usted 

me entrevistó, que, tras 31 años de cardiología, 

me iba a dedicar en exclusiva a las experiencias 

cercanas a la muerte (EDM). 

 

¿Qué hemos aprendido desde el 2001? 

Tenemos más preguntas, además de la clásica: 

¿si la conciencia es un mero producto del 

cerebro, cómo puede sobrevivir y explicar la 

experiencia de la muerte? 

 

¿Qué dice la ortodoxia médica? 

Que se trata de meras alucinaciones causadas 

por la anoxia (carencia de oxígeno). 

 

¿Y qué le dice su investigación? 

Si la causa fuera la anoxia, todos los que vuelven 

a la vida tras la muerte tendrían EDM, porque 

todos la sufren, pero, en cambio, sólo el 18% 

tiene esas experiencias. 

 

¿Qué explican sobre ellas? 

Coinciden en hablar de recuerdos, cognición y 

emociones y mantienen la identidad, un punto 

crucial, porque el ego es el enlace entre la 

conciencia y el cuerpo. 

 

¿Luces, voces, su vida en un instante...? 

Las han experimentado miles de personas, pero 

no todos las explican por temor a ser tachados 

de lunáticos o porque creen que las causan la 

medicación o la enfermedad. 

 

¿Todos experimentan lo mismo? 

No todos experimentan todo, pero todos citan 

algunas experiencias recurrentes que coinciden 

en un cruce espacio-temporal. 

 

 

¿A qué se refiere? 

Es la revisión de la vida pasada, pero también la 

futura y presente: algunos, al volver, anticipan 

sucesos y reinterpretan los ya pasados, así que 

suelen cambiar de pareja, de trabajo, de 

existencia, porque han contemplado su vida en 

conjunto durante su EDM. 

 

¿Cómo son esas visiones? 

Inefables, a menudo el lenguaje carece de 

términos para explicarlas. Una EDM de tres 

minutos puede requerir semanas de testimonio 

en el que no se repite un solo episodio. El 

tiempo, como le decía, transcurre de un modo 

único en síntesis con el espacio y una 

constelación de familiares y afectos. 

 

Por ejemplo. 

Un paciente refiere cómo en su EDM había visto 

a un señor desconocido sonriéndole. Diez años 

después, su madre agonizante le reveló que él 

era hijo de una relación extramarital y le mostró 

una fotografía de su padre biológico, asesinado 

en un campo de concentración: era aquel señor 

sonriente. 

 

¿Cómo sabe que esos pacientes clínicamente 

muertos siguen conscientes? 

Lo prueban cientos de casos. En Conciencia más 

allá de la vida explico el de un hombre de 43 

años que nos llegó cianótico, frío, sin tensión y 

con las pupilas dilatadas. La enfermera le extrajo 

la dentadura postiza y la depositó en un cajón. 

Resucitó inexplicablemente tras un largo coma y 

preguntó por sus dientes. 

Si estas vivo, resultan muy útiles. 

Reconoció, al verla, a la enfermera y le pidió que 



 

 
 

se los devolviera. Ella nos llamó alarmada y 

entonces el paciente nos relató en detalle lo que 

habíamos dicho y hecho cuando llegó muerto a 

urgencias del hospital. 

¿Y usted qué cree? 

Nuestra conciencia no es más que un 

retransmisor para esta dimensión de nuestro ser 

en varias. Es como una radio que, mientras 

vivimos aquí, sintoniza con este universo. 

Nuestra muerte sólo es un cambio de 

conciencia, una transición. Sólo morimos en una 

dimensión para pasar a otras. 

 

¿Es una convicción religiosa? 

Es física cuántica. Yo no soy creyente. Muchas 

religiones se han acercado a esa realidad con 

técnicas de paso entre esas dimensiones, como 

la meditación o el misticismo. 

 

¿Cómo lo sabe? 

Porque estudio casos -me consultan decenas 

cada día- y las experiencias son recurrentes y 

concurrentes: confluyen tiempo -pasado, 

presente y futuro: tienen visiones- y espacio en 

sensación de unidad. 

... 

Y esos testimonios de cada día coinciden con los 

relatos de la mística y las visiones de profetas, 

gurús y santos desde hace siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Todo está conectado? 

Ven la luz (los niños me cuentan que un ángel; 

los ateos hablan de "una energía" y los 

creyentes, de Dios). Todos se refieren a lo 

mismo y que en ello se sienten integrados. 

 

¿Por qué la ciencia lo ignora? 

Hasta ahora, la mecánica cuántica demuestra 

que la luz consta de partículas que al mismo 

tiempo son ondas -creo que nuestra conciencia 

las retransmite- dependiendo del estado del 

observador. 

 

La experiencia de lo objetivo, al fin, depende de 

tu estado subjetivo. 

Así que, desde los gurús milenarios hasta los 

físicos cuánticos, cuando asumes tu transición 

sin miedo experimentas un anticipo de esa 

sensación de plenitud. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegir més: http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120605/54303448302/pim-van-lommel.html#ixzz2lhTlAKid  
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