Neutralisatie van mogelijke neveneffecten van
coronavaccinaties & mogelijke besmettingen
Energetische neutralisatie volgens Biomagnetisme
Set 2 schijfmagneten rond 30 x 5 mm • 4.000 Gauss............................................. € 20,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar
De polariteit is als volgt:
Noord = zwart of paars = - pool en Zuid = rood /oranje = + pool
Neutralisatie van de neveneffecten zijn op bepaalde depolarisatiepunten volgens het gebruikte vaccin.
De handleiding is digitaal beschikbaar.
U kan ook Biomagnetisme aanleren en met een klein of groot starterset starten.
Voor de neutralisatie van de nevenwerkingen door vaccinatie zijn twee of vier kleine magneten echter
voldoende. Volledige prijslijst van de magneten vindt u hieronder en voor workshops zie onze homepage ---> evenementen.

Aanleren hoe magneten toepassen kan iedere maandag van 19u00 tot 20u00
gratis via zoom op www.ama-vita.com.
Indien er echter ook een echt corona-virus zou aanwezig zijn kan deze ook met
deze magneten binnen de 20 minuten gedeprogrammeerd worden.

Neutralisatie van de “nevenwerkende” RNA-messengers,
vectorenbelasting en reset van vibratie volgens Hawkins
Blauwglasflesje 70 x 23 mm per stuk....................................... € 95,00/stuk
Blauwglasflesje 70 x 23 mm: vanaf 5 stuks.............................. € 85,00/stuk
Blauwglasflesje 70 x 23 mm: vanaf 20 stuks............................ € 75,00/stuk

Blauwglasfles met skingel en hematiet 200 ml........................................... € 145,00/ fles
Blauwglasfles met skingel en hematiet 200 ml: vanaf 5 flessen................. € 135,00/ fles
Blauwglasfles met skingel en hematiet 200 ml: vanaf 20 flessen............... € 125,00/ fles
Fles skingel Fulvic acid 100ml (gemicronizeerde Fulvic Acid gel).................€ 21,00/fles
De beschermende blauw glazen flesjes zijn gevuld met geprogrammeerde kristallen / stenen. Deze zijn
met natuurlijk hars verzegeld (kleine flesjes) om de houdbaarheid te verhogen. Bij de skingel zitten de
hematietsteentjes in de gel en geven hun frequenties aan de gel af.
De programmatie is volgens informatie van onze genbiologe om alle mogelijke neveneffecten te kunnen
neutraliseren . Dit in geval van mogelijke besmetting door de RNA messengers en vectoren.
De resultaten zijn getest op niveau van de mitochondrieën, energetisch getest, met testpersonen getest.
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Gevaccineerde personen zullen bijkomende antioxydanten nodig hebben om de mogelijke ontstaande
vrije radicalen te neutraliseren. Het energetisch neutraliseren kan u met Biomagnetisme doen.
Voor therapeuten, dokters, verenigingen en groepen kunnen altijd enkele testkristallen met de eerste
bestelling mee geleverd worden.
Nieuw is ook dat personen met een goed elektromagnetisch lichaam blijkbaar minder last hebben.
Personen met stress en angsten hebben altijd een verstoorde en dikwijls geblokkeerde energie. Energy
Medicine biedt op onze webpagina “oplossingen” en “angstvrij” vindt u nog meer informatie.
Op maandagavond tonen wij vanaf 19u00 zowel biomagnetische oplossingen als ook meer hulp en ondersteuning tijdens onze gezondheidssessies via zoom.

Neutralisatie van de vrije radicalen door antioxidanten
Pure & Fulvic 1 l fles............................................................................................... € 40,00
Gemiddeld verbruik: 2 x 20 ml / dag: losmaken van de zware metalen en afvoer naar de lever

Pure & Humic 0,5 l fles........................................................................................... € 29,50

Gemiddeld verbruik: 2 x 5 ml / dag: afvoer van de lever naar de dikke darm
Humic acid is nodig tegen de vrije radicalen en een onbekend product dat uit oeraarde bestaat die van
50 m3 naar 1 m3 door de natuur zelf werd samengeperst en zo ook gemicroniseerd werd. Deze producten bevatten dan tetra trillions negatieve ionen die extreem goed zijn voor de neutralisate van vrije radicalen en ontgiften van zware metalen. Andere voedingssupleties op aanvraag.

Verzendingskosten met BPost tot 5 kg (verzekerd)................................................. € 6,70
Disclaimer:

De hierboven gegeven informatie is louter energetisch en informatief en worden de producten als ondersteuning aangeboden. Dit is geen medisch advies.
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Biomagnetisme volgens Dr. Isaac Goiz
Meer informatie over deze prachtige manier om zijn eigen gezondheid energetisch in
eigen handen te nemen: www.ama-vita.com. Gratis info en leersessies iedere maandag van 19 - 20 uur. Link voor gratis deelname op onze website.

Starterset klein • om af en toe te gebruiken
Starterset klein (minimaal noodzakelijk om te starten) ....................................... € 90,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagneet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gauss....................................................... 4 stuks
Schijfmagneet rond 35 x 15 mm • 4.000 Gauss....................................................... 4 stuks
Dit is een minimale samenstelling om te kunnen werken met magneten en de bipolaire punten te kunnen behandelen. Magneten kunnen met papieren schildersplakband op hun plaats gehouden worden.
Ama-vita levert met de startersset ook een gedrukte en digitale handleiding in het Nederlands die alle
belangrijke informatie bevat om te kunnen werken met deze magneten. Deze handleiding werkt samen
met het boek of e-versie van het boek dat de noodzakelijke referentiewoorden als ook de tekeningen
met de behandelpunten bevat.

Starterset groot • om regelmatig toe te passen
Starterset groot in multibox (comfortabel werken) ............................................€ 225,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagneet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gauss....................................................... 2 stuks
Schijfmagneet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gauss....................................................... 6 stuks
Schijfmagneet rond 35 x 5 mm • 4.000 Gauss......................................................... 4 stuks
Elastieken band 40 mm x 120 cm (voor lichaam) .................................................. 3 stuks
Elastiek en band 25 mm x 70 cm (voor hoofd, armen en benen)........................... 2 stuks
Polariteitsmagneet rond 30 x 5 mm met koord • 13.000 Gauss................................1 stuk
Dit is een goede samenstelling om gemakkelijk te kunnen werken met magneten en de bipolaire punten
te kunnen behandelen. De bipolaire punten hebben ca. 20-25 minuten behandeling nodig met de magneten. Dit is voor therapeuten en personen die regelmatig ook
andere mensen doortesten.
De polariteitsmagneet is een sterke ronde magneet 30 mm
met koord om de polariteit van het lichaam te herstellen. De
volledige set zit in een praktische multi Box.

De Nederlandstalige basishandleiding is deel
van de magneetset.

Boek met basisinfo, lijsten en tekeningen volgens Dr. Goiz (Engels).................... € 48,50
kunnen wij meeleveren aan de kostprijs van het boek zelf of zelf bestellen bij www.amazon.de
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E-boek Kindle editie (Engels) via www.amazon.de.............................................. € 36,00

Gepland wordt om naast de duidelijke Nederlandstalige handleiding alle punten in een soort fichebak te
steken zodat ook toekomstige punten eenvoudig ertussen ingevoegd kunnen worden.

Starttraining volgens Dr. Goiz
Startsessie in de praktijk in ons center of via zoom/ skype (één quick check)....€ 200,00
Aanleren aan één persoon die een testpersoon mee brengt incl. Quick check met microorganismen. Tijd
ca. 2 uur

Startsessie in de praktijk in ons center of via zoom/ skype (2 quick checks........€ 300,00
Aanleren aan twee personen incl. Quick check voor beiden met microorganismen meten. Tijd ca. 3 uur

Startsessie in de praktijk in ons center (tot 6 personen mogelijk) of in een grotere
groep mogelijk (bijkomende massagetafels mee te brengen)
In één sessie leert u de basistechnieken van het meetbaar maken met de armspiertesten, de beenlengtetesten en het systematisch werken met de magneten volgens Dr. Goiz.
Hiervoor bent u best met twee personen. Bij afstandssessie is een massagetafel of een tafel met een
zachte ondergrond voor de persoon nodig zodat u de praktische tests zou kunnen doen. Rondom de
tafel moet er plaats zijn om gemakkelijk de magneten te kunnen plaatsen.
Ama-vita levert met de starterset ook een gedrukte en digitale handleiding in het Nederlands die alle
belangrijke informatie bevat. Deze handleiding werkt samen met het boek of e-versie van het boek dat
de noodzakelijke referentiewoorden als ook de tekeningen met de behandelpunten bevat.
Bijkomende ondersteuning tijdens de maandagavond zoom-sessies op www.ama-vita.com vanaf 19u00.

Kleurkeuze
Onze magneten kunnen in twee versies verkregen worden:

Zwart (-) / rood (+)
Dit is de basiskleur in vele digitale documenten
met markering van de + polariteit op de rode
depolarisatiemagneet met koordje.

Paars (-) / oranje (+)
Dit is de voorkeurkleur volgens onze Feng Shui
Master zonder polariteitsaanduiding op de
magneten. De + polariteit wordt aangeduid
alleen op de magneet om te depolariseren (met
koordje). Paars (-) staat voor genezen en oranje
(+) voor energie.
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Sterke magneten per stuk - Neodymium
Schijfmagneet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gauss...................................................... € 28,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagneet rond 35 x 5 mm • 13.000 Gauss...................................................... € 18,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar
Neodymium magneten zijn extra sterke magneten die met hun 5mm dikte gemakkelijker zijn om te testen. Door hun sterkte zijn deze magneten altijd met de meegeleverde MDF plaat geleverd om ze gemakkelijk van elkaar te kunnen halen. Best nooit met twee Neodymium magneten gelijktijdig werken.

Magneten per stuk - Ferriet
Schijfmagnet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gaus......................................................... € 13,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagnet rond 30 x 5 mm • 4.000 Gaus........................................................... € 10,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar
Alle magneten zijn met zwart/rood kunstleer bekleed met indicatie van Plus polariteit op de rode kant.
Noord = zwart = - pool en Zuid = rood = + pool
Om gemakkelijk te werken heeft u het best 6 grote en 6 kleine magneten, schildersplakband in papier
om deze vast te zetten en evt. elastieken banden of elastische binden (of stukken ervan) om rond het
hoofd aan te brengen om de magneten op hun plaats te houden. Boek en/of website met punten is
noodzakelijk.

Boek Bioenergetic Basics van Janice Bailey
Boek met basisinfo, lijsten en tekeningen volgens Dr. Goiz (Engels).................... € 48,50
kunnen wij meeleveren aan de kostprijs van het boek zelf

E-boek Kindle editie (Engels)................................................................................ € 36,00

via www.amazon.de
Een basishandleiding in het Nederlands met de noodzakelijke informatie om gemakkelijk te kunnen
werken met de magneten is inbegrepen en wordt bij aankoop van het boek van Janice Bailey (uit respect
voor haar werk en copyright) door Ama-vita aangeboden. Lijsten en punten kunnen gemakkelijk in haar
boek gevonden worden en zijn noodzakelijk om met de magneten te kunnen werken.
Het opstellen van een handige database voor het eenvoudiger vinden van de juiste punten wordt op
termijn in verschillende talen uitgewerkt.

Elastieken band met schuifsluiting
Elastieken band 40 mm x 120 cm (voor lichaam) ................................................. € 11,00
Elastieken band 40 mm x 70 cm (voor hoofd, armen en benen)............................. € 9,00
De elastieken banden zijn handig om tijdens het werk de magneten op hun plaats te houden

Bijkomende ondersteuning ook via de maandagavond zoom-sessies. Link en extra info op onze website
www.ama-vita.com.
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Starterset klein • voor het werken met paarden
Starterset klein (comfortabel werken) .................................................................€ 210,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagnet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gaus.......................................................... 4 stuks
Schijfmagnet rond 30 x 5 mm • 13.000 Gaus.......................................................... 4 stuks
Ijzeren schijven voor fixatie voor paardendeken.................................................... 8 stuks
Elastieken band 25 mm x 70 cm (voor de benen).................................................. 4 stuks
Dit is een goede samenstelling om gemakkelijk te kunnen werken met magneten en de bipolaire punten te kunnen behandelen. De bipolaire punten hebben ca. 25 minuten behandeling met de magneten
nodig. Dit is een goede basis voor occasionele behandelingen van weinig punten gelijktijdig.

Starterset groot • voor het werken met paarden
Starterset groot in Multibox (comfortabel werken) ............................................€ 340,00
zwart/rood of paars/oranje verkrijgbaar

Schijfmagnet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gaus.......................................................... 8 stuks
Schijfmagnet rond 30 x 5 mm • 13.000 Gaus.......................................................... 4 stuks
Ijzeren schijven voor fixatie van magneten door paardendekens........................ 10 stuks
Elastieken band 25 mm x 70 cm (voor de benen).................................................. 4 stuks
Dit is een goede samenstelling om gemakkelijk te kunnen werken met magneten en de bipolaire punten
te kunnen meten en deprogrammeren. De bipolaire punten hebben ca. 25 minuten behandeling met de
magneten nodig. Dit is voor therapeuten en personen nodig die regelmatig ook andere paarden en/of
mensen doortesten.
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