
Biomagnetism Biomagnetism är en metod för både diagnostik och 

behandling där man kan upptäcka förändringar i pH-värden i kroppen 

genom att observera hur benlängden förändras när man applicerar 

magneter på särskilda s.k. testpunkter. Avvikande pH-värden avslöjar 

vilka virus, bakterier, svamp och parasiter man har och var i kroppen 

de sitter.   

Själva behandlingen görs genom att applicerar starka magneter på de 

olika testpunkterna med kläderna på. Behandlingstiden för 

biomagnetism är ca 20 minuter och i regel behövs det tre behandlingar 

eller mer. 

Biomagnetism används av många läkare i Spanien och Sydamerika 

vid svåra sjukdomstillstånd och många ”ej behandlingsbara tillstånd”. 

Sjuka personer har ett surt pH-värde (acidosis), vilket beror på olika 

gifter i kroppen och fria radikaler.   

De olika mikroorganismerna är förbundna enligt kvantfysiska 

begrepp. Parasiter behöver en bakterie som är i resonans med dem, 

men med motsatt polaritet, och samma sak gäller för t.ex. virus och 

svamp; utan viruset som ”stöder” svampen, skulle den senare inte 

överleva, eller i varje fall inte kunna utöva en patogen effekt. När man 

applicerar en kraftig magnet över området där parasiten och dess 

associerade bakterie finns, förstör man ”förbindelselänken” mellan 

båda dessa. Resultatet blir som om man kapar ledet mellan ett 

stridande förband och dess försörjningsenheter; det blir försatt ur 

stridbart skick pga brist på ammunition och förnödenheter.  

 

Det finns idag ca 700 olika magnetpar som är väl kända och 

undersökta. De ger upphov till en lång rad sjukdomar, syndrom och 

andra besvär, ibland själva och ibland i kombination med andra MP.  

  

Allergibehandlingar Johnny Grimståhl har gjort över tusen 

behandlingar för i stort sett alla förekommande allergier och håller 

kurser i detta sedan flera år. Det är få som har behövt mer än en 

behandling, han ger till och med ”garanti” på de flesta 

behandlingarna: om det inte fungerar så får man komma tillbaks 

gratis. Oftast sitter effekten av behandlingen i minst ett år och ofta för 

alltid. De flesta allergier går att behandla bort med hjälp av bl.a. en 



hålmagnet. En av de metoder han använder är baserad på NLP 

(neurolinguistisk programmering) och kinesiologi, de övriga på 

kinesiologi och EFT (emotional freedom technique) dvs ”tapping”, 

temporalknackning mm.  
 

Det finns ca två miljoner svenskar (20 % av befolkningen) som lider 

av olika former av allergi, så marknaden finns där, det handlar bara 

om att marknadsföra sig så att folk får veta att det finns hjälp att få. 

Låt mig berätta om Silvia från Horndal som jag behandlade i Västerås 

i vintras.  

Silvia var allergisk mot katt (en arbetskamrat som hade katt hemma 

kunde inte sitta bredvid Silvia på rasterna utan att Silvia kände av 

kattallergin från arbetskamratens kläder), hund, damm, pollen och 

några isoleringsmaterial av skumgummin som användes i hennes 

arbete på en fabrik.  

Första behandlingen 20/2 2014 tog bort katt, hund och dammallergi 

helt och hållet. 

Nästa behandling 17/3 tog bort allergin mot skumgummi  och pollen. 

Sista behandlingen var mot ett annat ämne som hon utsattes för i sitt 

arbete. Hon var så allergisk mot detta ämne att hon  satt och nös i 

bilen under hela resan till min klinik, trots att ämnet låg i en påse i 

baksätet. Efter behandlingen hade hon ämnet i närheten av huvudet 

under en och en halv timme, medan jag behandlade hennes man mot 

diabetes. Hon kände inga besvär och mår fortfarande bra. 

Kursen är två dagar, i allmänhet lördag - söndag och kostar 3.300:- 

inkl. moms. Kursmaterial 200:- och hålmagnet 300:- tillkommer. 

Kursinnehåll  

Teori om allergi, hösnuva, astma. 

Tungmetallförgiftning, testning och behandling. 

Chockorgan och behandling av dessa. 

Utrensningskurer. 

Kostråd vid allergi. 

Behandling av astma. 

Candida, blodtryck, hormonsystemet. 

Ileocekalklaff. 

Tolerans/allergitestning. 

Behandling via reflexpunkter. 



Allergibehandling med X-crawl. 

Behandling med NLP (ögonriktningar). 

Behandling med utlysning. 

Info om allergibehandling via Biomagnetism. 

Syra/basbalansen i kroppen. 

 

Direkt efter kursen kan man börja behandla folk mot allergier. Jag har 

massor med elever som nu med framgång behandlar i stort sett alla 

förekommande allergier.  

 

För de som inte har gått steg 1 i Kinesiologi eller BM så finns det en 

förberedande kurs i muskeltestning som berättigar att delta i kurs för 

allergibehandling.  

Kursen hålls en kväll innan helgkursen för allergibehandling. 

Kursprogram: 

Terapilokalisering. 

Indikatormuskel. 

Testning med Deltoideus medialis. 

NV- och NL-punkterna. 

Hur man utför en muskeltestning. 

Hypertoniska muskler. 

Testning av Deltoideus medialis och anterior, Pectoralis mayor, 

Quadriceps och Tensor fascia lata. 
 

Tid: 17.00 - 21.00 med rast 15 minuter. 

Kursavgift 900:- inkl. moms 

Kursmaterial: Grunderna i Kinesiologi (ej obligatoriskt).  
 

 

Höstens och vinterns kursprogram är följande: 

2014 

21/10 Föredrag om Biomagnetism och allergibehandlinar, Nordiskt 

Näringscenter, Bagarmossen. 

8 - 9/11        BM 2 

29 - 30/11    BM 1 

6 - 7/12        BM 3 

12/12            Förberedande kurs inför allergikursen 



13 - 14/12    Allergikurs 

2015 

21 - 22/2      BM 1 

21 - 22/3      BM 2 

25 - 26/4      BM 3 

15/5              Förberedande kurs inför allergikursen 

16 - 17/5      Allergikurs 

 

På hemsidan kan du läsa mer: http://www.grimstahl.com 

 

http://www.grimstahl.com/

