Biomagnetisme volgens Dr. Isaac Goiz
Starterset klein • minimale samenstelling
Starterset klein (minimaal noodzakelijk om te starten) ....................................... € 90,00
Schijfmagnet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gaus.......................................................... 4 stuks
Schijfmagnet rond 35 x 15 mm • 4.000 Gaus.......................................................... 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 • voor regelmatig toe te passen
Starterset groot in multibox (comfortabel werken) ............................................€ 225,00
Schijfmagnet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gaus.......................................................... 2 stuks
Schijfmagnet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gaus.......................................................... 6 stuks
Schijfmagnet rond 35 x 5 mm • 4.000 Gaus............................................................ 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
Polariteitsmagnet rond 30 x 5 mm met koord • 13.000 Gaus....................................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 met de magneten
nodig. Dit is voor therapeuten en personen nodig 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 is in een praktische multiobx.

Noodzakelijke keuze voor steekwoorden en de bipolaire punten te vinden:
Boek met basisinfo, lijsten en tekeningen volgens Dr. Goiz (Engels).................... € 48,50
kunnen wij meeleveren aan de kostprijs van het boek zelf

of

E-boek Kindle editie (Engels)................................................................................ € 36,00
via www.amazon.de
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Starttraining volgens Dr. Goiz
Startsessie in de praktijk in ons center of via zoom/ skype.................................€ 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.................................€ 300,00
Aanleren aan twee persoon incl. Quick check met microorganismen meten. Tijd ca. 3 uur
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 en bij afstandssessie is een massagetafel of een tafel een zachte ondergrond voor de persoon nodig die erop zal liggen 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 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.
Bijkomende ondersteuning ook via de maandag-avond zoom-sessies op www.ama-vita.com om 20u00.

Sterke magneten - Neodymium
Schijfmagnet rond 60 x 5 mm • 13.000 Gaus......................................................... € 28,00
Schijfmagnet rond 35 x 5 mm • 13.000 Gaus......................................................... € 18,00
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 - Ferriet
Schijfmagnet rond 60 x 15 mm • 4.000 Gaus......................................................... € 13,00
Schijfmagnet rond 30 x 5 mm • 4.000 Gaus........................................................... € 10,00
Alle magneten zijn met zwart/rode sky bekleed met indicatie van Plus polariteit op de rode kant.
Noord = zwart = - pool en Zuid = rood = + pol

Voor 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 te kunnen toepassen om de magneten op zijn 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
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Een basishandleiding in het Nederlands met de noodzakelijke informatie om gemakkelijk te kunnen
werken met de magneten is inbegrepen 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 geprogrammeerd.

Elastieken 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 zijn plaats te houden

Bijkomende ondersteuning ook via de maandag-avond zoom-sessies op www.ama-vita.com.

Starterset klein • voor het werken met paarden
Starterset klein (comfortabel werken) .................................................................€ 210,00
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
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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