Curs d’especialització:
“BIOMAGNETISME TERAPÈUTIC”
PRESENTACIÓ:
El Biomagnetisme és una nova disciplina terapèutica que cerca l'equilibri bioenergètic,
l'alteració del qual, té repercussions funcionals produïdes tant per virus com per bacteris. A
través d'imants, es rastreja el cos com si fos un escàner i es detecten els punts que originen el
mal funcionament d'un òrgan i la presència de virus, bacteris, fongs o paràsits. Aquesta tècnica
neutralitza i elimina aquests patògens, retornant a l'organisme al seu estat d'equilibri. És un
mètode totalment innocu i pot tractar tot tipus de malalties i disfuncions, fins i tot a nivell
emocional.

OBJECTIUS:
-

Conèixer les bases teòriques del Biomagnetisme terapèutic.

-

Aprendre la tècnica amb el test de Kinesiologia per reconèixer els virus, bacteris, fongs,
paràsits i tòxics de l'usuari i comprovar que, un cop aplicat el parell biomagnètic, ja no es
troben en el cos de l'usuari.

-

Saber identificar els punts de rastreig: aplicar els parells biomagnètics corresponents a
l'usuari segons els virus, bacteris, fongs, paràsits i tòxics detectats.

-

Realitzar la pràctica de la tècnica, suficient com perquè l'alumne aprengui a
desenvolupar-se bé amb ella.

DURADA:
32 hores lectives + exposició/defensa cas clínic

PROFESSOR:
José Luís Badrena. Graduat en Naturopatia, Acupuntura, Osteopatia y Homeopatia. Diploma en
Acupuntura i Tuina per la China Beijing Internacional en 1993. President del Centre de Formació Ismet.
Formació en Biomagnetisme amb el Dr. Goiz (destacat científic, metge i acadèmic, fundador del

Centre de Investigació de Biomagnetisme mèdic).

PROGRAMA:
-

Historia del magnetisme

-

Tres grans investigadors (Rife, Dra. Clark y Goiz)

-

El Par Biomagnètic

-

Patologia Humana

-

El diagnòstic del Par Biomagnètic

-

Els Parells Biomagnètics: Els seus diferents tipus

-

Identificació dels punts de rastreig

-

El Biomagnetisme Clínic i les seves regles

-

Malalties exantemàtiques (pell)

-

Herpes

-

Càncer i la Sida

-

Pràctiques

METODOLOGIA:
Sessions teòriques i pràctiques.

MATERIAL DEL CURS:
-

Apunts del curs.

-

Un parell d’imants de 1.200 Gauss.

FORMAS D’AVALUACIÓ:
Defensa d'un cas clínic (juntament amb un altre estudiant) davant un tribunal acadèmic, prèvia
assistència al 100% de les classes del curs, durant un període de 15 minuts.
Per a això, es lliurarà la corresponent documentació per mail a info@cresca.upc.edu en què
s'aportarà com a punts principals:
-

Portada, especificant els noms dels estudiants.

-

Model de la fitxa de seguiment de l'usuari.

-

Valoració de l'estat de salut de l'usuari detallant els virus, bacteris, fongs, paràsits i
tòxics trobats.

-

Parells aplicats.

-

Seguiment del cas.

-

Conclusions.

A més de lliurar per email el treball per la seva avaluació, s'haurà de preparar una presentació
en PowerPoint per a la defensa.
En cas de no superar la defensa del cas clínic s’establirà un dia de recuperació en funció del
nombre d’ estudiants.

HORARI:
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous - 12, 13, 14 i 15 de setembre respectivament. De 9:00 h a 13:30
h i de 16h a 19:30 h.
Lloc de realització:
• Dia 12: EET (Escola d'Enginyeria de Terrassa) - C / Colom, 1 - Terrassa (BCN) - 08222
• Dies 13, 14 i 15 instal·lacions de ISMET: C / Floridablanca, 18-20, 08015 - Barcelona
• Defensa projecte: EET (Escola d'Enginyeria de Terrassa) - C / Colom, 1 - Terrassa (BCN) - 08.222
(data a concretar, a partir del 15 d'octubre).
.
PREU INSCRIPCIÓ: 765€
NOMBRE D’INSCRIPCIONS: mínim 5 alumnes, màxim 60 (es realitzarà una llista d'espera en cas
de superar aquesta quantitat d'inscrits, en cas d'alguna anulació passaria a poder realitzar el
curs)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 8 de setembre de 2011

DIPLOMA: S’entregarà diploma de realització del curs, emès per les entitats CRESCA –UPC e
ISMET.

INFORMACIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA
Àlex Badrena
Institut Superior de Medicines Tradicionals (ISMET)
Tel. 93 426 50 50
e-mail: info@ismet.es
http://www.ismet.es

Judith Crespiera Portabella
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA)
Tel. 93 739 86 54
Fax.93 739 82 25
e-mail: info@cresca.upc.edu
http://www.cresca.upc.edu

