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Biomagnetisme 

Met magneten 
herstellen van 
ziekte
‘Mij werd in juli 2019 verteld dat ik uitgezaaide longkanker had. Met chemo alleen is 
de gemiddelde verlenging van leven drie maanden. Ik zag af van deze therapie. Na 
vier behandelingen biomagnetisme was de conclusie: op CT-scan geen aanwijzing 
meer voor activiteit van de ziekte’.

TEKST: GEERT FRANSSEN
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Mijn naam is Geert Franssen. In 2016 vond ik in mijn zoek-
tocht het ‘biomagnetisch paar’ van dr. Isaac Goiz Duran 
(Mexico). Alle puzzelstukjes van meer dan dertig jaar werk 
en studie in de gezondheidszorg lijken sindsdien op hun 
plek te vallen. Naast osteopathie is biomagnetisme het 
andere vak waar ik me nu mee bezighoud. In de vier jaar 
dat biomagnetisme een deel van mijn leven is geworden, 
heb ik opzienbarende vitaliteitsverbeteringen mogen 
ervaren.  

De ontdekking van Goiz
Dr. Isaac Goiz begon 32 jaar geleden de theorieën over de 
importantie van pH (zuurtegraad) op onze gezondheid 
van Richard Broeringmeyer te waarderen. Broeringmeyer 
had met zijn unipolaire therapie ontdekt dat magneet-
velden de interne pH van organen kunnen opsporen. 
Hij maakte gebruik van een eenvoudige kinesiologische 
spiertest, welke is gebaseerd op het principe van de 
‘intelligente spiertest’ van dr. George Goodheart uit de 
jaren zestig. Dat wat Goiz ontdekte, was de dualiteit van 
het fenomeen. Altijd is er bij iets positiefs óók iets nega-
tief. Bovendien: in plaats van de ladingen eruit te trekken, 
zoals Broeringmeyer voorstelde, sloeg Goiz ze naar binnen 
zodat ze zich onderling ophieven. Omdat Goiz begreep 
dat waar aan de ene kant een tekort is, er aan de ande-
re kant een overschot is. Goed beschouwd heeft Goiz de 
sleutel ontdekt die ons in staat stelt om virussen, bacteri-
en, schimmels en parasieten te identificeren en te neutra-
liseren. 

Als osteopaat doe je een uitgebreide anamnese om een 
zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de patiënt en 
zijn problematiek. Biomagnetisch werken is compleet an-
ders. In principe hoef ik niets van de patiënt te weten. Door 
het testprotocol ga ik de belastingen vinden. Deze ge-
vonden paren vertellen mij welke symptomen erbij horen. 
Vind ik bijvoorbeeld het paar wat borrelia of de ziekte van 
Lyme geeft, dan is een van de symptomen vermoeidheid. 
Ik zal dan vragen of de persoon vermoeidheidsklachten 
heeft. Zo ja, dan noteer ik het en vraag ik in welke mate 
de vermoeidheid speelt. Als dit paar de veroorzaker van 
vermoeidheid is, zal het lichaam herstel ten aanzien van 
dit symptoom gaan inzetten. De gevonden paren geven 

mij informatie over de problematiek uit het verleden, de 
actuele stand van zaken en welke symptomen of ziektes 
men in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. In de regel 
wordt hierdoor een compleet beeld verkregen van de 
persoon in kwestie. Goiz definieert biomagnetisme als een 
nieuwe medische discipline, omdat het ons toestaat de 
ziekte te begrijpen vanuit de oorzaak (etiologie) en niet 
meer chemisch, klinisch en/of biologisch. 

Een mevrouw met borstkanker en uitzaaiingen naar de 
botten kwam bij mij met de hulpvraag: “Ik heb zo’n pijn in 
mijn botten. De medicijnen nemen de pijn niet meer weg. 
Kun je mij van de pijn bevrijden?” Ze vroeg niet of ik iets 
ten aanzien van de kanker kon doen, maar wilde verlost 
worden van de pijn. Toen ze vier weken later voor de twee-
de behandeling kwam, liep ze de behandelruimte binnen, 
had de klink nog in de hand en zei: “Ik weet niet wat je 
vorige keer hebt gedaan, maar sindsdien heb ik geen pijn-
stilling meer hoeven nemen.” Ze dacht het misschien, maar 
ik heb natuurlijk niet op haar pijn gewerkt. Er is oorzakelijk 
gezocht, waarbij ik paren heb gevonden die haar proble-
matiek, de ziekte, veroorzaakten. Hierdoor verdween het 
gevolgsymptoom; de pijn.

Hoe werkt het?
Goiz schrijft dat hij in 1988 begreep dat door de interactie 
van een magnetisch veld met een nauwkeurig gedefini-
eerde polariteit met de biomagnetische lading van een 
orgaan, deze lading naar een abnormale alkalische pH 
verschuift en een objectief verifieerbare verkorting van de 
rechterkant van het lichaam veroorzaakt. Het tegendeel 
klopt ook: wanneer een orgaan een te verzuurde pH heeft, 
verlengt de rechterhelft van het lichaam. Goiz’ testproto-
col geschiedt door de voeten van de tafel te tillen, terwijl 
het lichaam wordt gescand. Metingen worden gedaan 
aan de rechterkant van het lichaam, omdat de linkerkant 
deze fluctuaties niet ervaart doordat deze beïnvloed 
wordt door de elektrische impuls van het hart. Biomag-
netisme is een therapeutisch systeem, waarbij magneten 
van hoge intensiteit worden gebruikt om het organisme 
opnieuw in harmonie te brengen en het te bevrijden 
van disfuncties, virussen, bacteriën, schimmels en para-
sieten. Volgens Goiz begint elke ziekte op twee onderling 
verbonden punten die dezelfde bio-energetische eigen-
schappen hebben, maar zich in verschillende delen van 
het lichaam bevinden. Dit is wat Goiz een 'biomagnetisch 
paar' noemt en waarvan hij zegt dat terwijl er op één van 
deze punten sprake is van over-verzuring, er op het andere 
punt alkalisatie (overbasiciteit) optreedt. En dit zorgt 
ervoor dat virussen of schimmels zich ophopen in het ene 
punt en bacteriën of parasieten in het andere. 

Het enige wat de patiënt hoeft te doen, is op de behan-
delbank te gaan liggen. Op de paren die ik vind, worden 
28 minuten lang magneten gelegd. De duur hiervan hangt 
af van de locatie op aarde. Hoe dichter bij de evenaar, hoe 
korter de behandelduur, want bij de evenaar is de kracht 
van het magnetisch veld het sterkst. Door de magneten op 
het lichaam te leggen, heb je invloed op het elektromag-

‘Ik weet niet wat je vorige keer 

hebt gedaan, maar ik heb geen 

pijnstilling meer nodig’
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netische veld onder de magneet. Hierdoor ontstaat een 
chemische reactie, een tijdelijke zuurgraadverandering, 
waardoor het micro-organisme sterft en het lichaam zich 
kan herstellen. In de loop van de jaren ontdekt Goiz dat 
‘biomagnetische paren’ voorkomen bij bijna alle ziekten, 
dat wil zeggen dat elk veld zijn eigen magnetische noord- 
en zuidpolen heeft. Er zijn ongeveer 410 biomagnetische 
paren gevonden. Onder andere omdat biomagnetisme 
geen enkel product voorschrijft en geen enkele invloed 
heeft op medicatie, interfereert de methodiek niet met 
andere behandelingen. Het is volledig compatibel met 
reguliere en andere behandelwijzen.

Herstellen alle mensen?
De medische wereld, die miljarden investeert in kankeron-
derzoek, heeft kanker nog altijd niet onder controle. Een 
derde van de nieuwe kankergevallen overlijdt. Als we het 
over de 5-jaarsoverleving hebben, zijn de cijfers nog veel 
slechter. Bij bijvoorbeeld longkanker, nummer drie op de 
lijst van meest voorkomende soorten, leeft slechts 19% 
nog na vijf jaar (bron KWF). Wat ik weet is dat van de 
tien mensen met kanker die ik sinds zomer vorig jaar heb 
behandeld, er één persoon overleden is.  Waarom niet 
iedereen geneest? Natuurlijk spelen er heel veel factoren 
mee: fysieke belasting, psychische belasting, energetische 
belasting, genen, voeding, sociaal milieu, opleiding, het 
milieu met al zijn gifstoffen, opleiding et cetera. Iemand 
is de optelsom van al deze factoren. Als je één van deze 
factoren verandert, verandert de uitkomst van de optel-
som ook. De mens met een ziekte is de optelsom van op 
z’n minst alle bovenvermelde factoren. Wil hij een andere 
persoon worden, tot een andere optelsom komen – kort-
om: zichzelf van zijn ziekte genezen - dan zal hij minstens 
één van de belastende factoren moeten veranderen. Door 
de zeer goede resultaten die Goiz bij de meest uiteenlo-
pende ziektes heeft behaald, en ook door de vergelijkbare 

resultaten die ik nu behaal, ben ik ervan overtuigd dat de 
componenten die met biomagnetisme worden behandeld 
een zeer sterke invloed hebben op ziektes. 

De mevrouw die gestorven is, kwam bij mij met borstkan-
ker met uitzaaiing naar de botten. Had al dertien jaar 
kanker en kwam in een terminaal stadium. Ze werd door 
haar vriendin gereden, omdat ze dit zelf niet meer kon. 
Liep zelfs hele kleine afstanden met een rollator. Ik moest, 
toen ze op de behandelbank ging zitten, haar helpen 
erop te gaan liggen. Na de eerste behandeling kwam ze 
terug en vertelde ze me dat ze zich zo goed had ge-
voeld, dat ze haar dochter voorgesteld had om samen op 
vakantie naar Tokio te gaan. Die reis heeft ze daadwer-
kelijk gemaakt. Kostbare quality time met haar dochter! 
Ze stuurde mij na de vakantie een bericht dat ze een 
geweldige tijd had gehad en elke dag 13.000 stappen 
had gelopen zonder problemen. Toen ze voor de derde 
behandeling kwam, was ze zonder chauffeur, zonder rol-
lator en sprong zo de behandelbank op. Echt bizar, ze zag 
er niet meer ziek uit. Ze verslechterde echter tijdens de 
coronatijd plots, kwam in het ziekenhuis en mocht helaas 
niet lang meer leven.

‘Onverklaarbare genezing’ volgens 
professor
Hieronder volgt een uitgebreid verslag van een man met 
terminale longkanker en uitzaaiing in de botten. Hem 
werd nog enkele maanden levenstijd voorspeld door de 
specialist. Na vier behandelingen biomagnetisme was de 
conclusie dat er géén aanwijzing meer was voor activiteit 
van de ziekte. Beeldvormend onderzoek is vóór, tijdens en 
na de behandelingen met biomagnetisme gedaan door 
de medisch specialist. De man is door niemand anders 
voor zijn kanker behandeld, kreeg er geen medicijnen 
voor.

‘De ziekte zit in het orgaan 

of weefsel waar er een 

disbalans is tussen positieve 

en negatieve ladingen’

Geert Franssen
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Bovenstaande beschreven longkanker getuigenis (met 

medische verslagen) en andere getuigenissen zijn te lezen op 

WWW.KOMPASGEERTFRANSSEN.NL

‘Biomagnetisme laat 

ons de ziekte begrijpen 

vanuit de oorzaak’

Meneer krijgt de naam van Kompas Geert Franssen. Op 
30 augustus en 11 september ondergaat hij een biomag-
neetbehandeling, waarna hij in oktober merkt fitter te 
worden. De heer gaat terug naar de longarts en vertelt 
hem dit, waarop de longarts in november een nieu-
we CT-scan maakt. Bevindingen: ‘De tumor is duidelijk 
in volume gereduceerd, van 2,6 x 4,5 cm naar 1,4 cm 
actueel. Het brandpunt van de haard in de rechterlong 
(focale densiteit apicaal in de rechterlong onderkwab), 
nog aanwezig op voorgaande opnamen, wordt niet meer 
teruggevonden. Verder is er niets meer te zien op het bot 
(geen verdachte botarchitectuur)’. De professor in het 
academisch ziekenhuis vertelde dat in de dertig jaar dat 
hij zijn werk deed, dit de tweede keer was dat iemand op 
een onverklaarbare manier herstelde.

In het verslag schrijft de longarts op 8 november 2019 
naar aanleiding van deze CT:

‘Huidafwijkingen welke hij eerder had zijn weg. Patiënt 
heeft een behandeling gehad met Mexicaanse mag-
neettherapie. Decursus (medische verslaglegging): zonder 
actieve behandeling in de vorm van chemo- of immuunt-
herapie is er een afname van de verdichtingen rechtson-
der en van de ribmetastase rechts’.

Op 21 januari 2020 volgt een derde biomagneetbehan-
deling.

Op 12 mei volgt de vierde behandeling.

Op 10 juli kreeg de heer een nieuwe CT-scan.

Decursus: ‘Uitleg dat de CT rustig is, geen aanwijzingen 
voor activiteit ziekte’. •

In juli 2018 werd een kleine verdichting op de longen 
gezien.

21 november 2018 is een deel van de long verwijderd in 
verband met een ‘goed tot matig gedifferentieerd plavei-
selcarcinoom met micrometastase’ (alles tussen enkel-
voudige aanhalingstekens is letterlijk overgenomen uit de 
verslagen van de specialisten).

CT-scan borstkas 9 juli 2019: ‘Meerdere afwijkingen in de 
long met uitzaaiing naar een rib’.

PET-scan juli 2019: ‘Progressieve longkanker plaveiselcel-
carcinoom met pleurale ossale metastase’ (uitzaaiingen 
in de longbladen en bot). ‘Ook huidafwijkingen zijn aan-
wezig. We zien wel eens dat huidafwijkingen een soort 
van paraneoplastische uitdrukking is van de longkanker’ 
(dit is een verschijnsel welke optreedt bij mensen die een 
kwaadaardige tumor hebben).

23 juli 2019 volgt een gesprek met de longarts naar aan-
leiding van de uitslag van de PET-scan. Onderstaande is 
onder andere besproken:

* ‘Uitslag PET-scan is niet goed, laat meerdere afwijkin-
gen zien’.

* ‘Het lijkt nu geen langzaam groeiende tumor meer. Pla-
veiselcelcarcinoom is over het algemeen een langzaam 
groeiende vorm, maar we zien nu toch dat het bij u zich 
wel anders gedraagt’.

* ‘De optie is nu een behandeling met systeemtherapie 
die in het hele lichaam komt, omdat de ziekte is uitge-
zaaid heeft lokaal een behandeling geen zin’.

* ‘Met chemotherapie alleen is gemiddeld de verlenging 
van leven 3 maand’. Chemotherapie ondergaan om 
zodoende een gemiddelde verlenging van leven van drie 
maanden te krijgen, ziet de heer niet als een optie. Daar-
om ziet hij van de voorgestelde behandelvormen af. 

http://www.kompasgeertfranssen.nl

