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Przygotowaliśmy ten poradnik dla głębszego zrozumienia oddziaływania magnetoterapii na organizm człowieka. 

Zapraszamy do lektury:

Krótka historia terapii magnetycznej.
Lecznicza siła magnesów była znana już w starożytnym Egipcie, Grecji i Chinach.
Egipscy lekarze stosowali magnetyt (magnes) na różne dolegliwości. Królowa Egiptu, Kleopatra , nosiła mały 
magnes na czole jako amulet, aby zachować swoja wyjątkową urodę i zdrowie. Dziś wiemy, że postępowała 
słusznie, choć trudno stwierdzić czy wiedziała, że z tyłu czoła znajduje się mały gruczoł szyszynki, który wydziela 
melatoninę w trakcie snu i jest silnym antyoksydantem i obecnie jest uznawana za "hormon młodości" ze względu 
na właściwości przeciwdziałające starzeniu.

Królowa Elżbieta I ( 1558 - 1603 ) która cierpiała na zapalenie stawów była leczona magnesami przez swego 
nadwornego lekarza dr Williama Gilberta. ,"Królewskie Towarzystwo Medycyny" zbadało medyczne zastosowanie 
magnesów. Te badania naukowo udowodniły, że magnesy można z powodzeniem zastosować w leczeniu i 
wyleczeniu nerwobólów, różnych dolegliwości, skurczów. Zalecane są bransolety magnetyczne, talizmany, pasy i 
płytki.

Austriacki lekarz Franz Antonie Mesmer ( 1734 - 1815 ) pomyślnie stosował magnesy w leczeniu nerwobóli i wielu 
innych dolegliwościw Wiedniu a później w Paryżu.

Wielki kompozytor Wolfgang Amadeus Mozart
( 1756 - 1791 ) był tak zafascynowany skutecznością terapii magnetycznej,
że wspomniał o "magnesie - kamieniu Mesmera " w swoim dziele "Cossi van Tutti" ( Despina śpiewa: jest to 
kamień Mesmera, który pochodzi z Niemiec i słynny jest we Francji ).

Po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1861 - 1865)terapia magnetyczna rozpowszechniła się 
jako samodzielna terapia.

Co to jest magnes ?

Magnes, to ciało które przyciąga żelazo i kilka innych substancji. Te same bieguny się odpychają, przeciwległe 
bieguny się przyciągają.

Dzięki badaniom ustalono że:
Biegun północny:

• Wyeliminuje ból.

• Zredukuje obrzęki.

• Usuwa zapalenie.

• Polepsz przemianę materii.

Biegun południowy:

• Uaktywnia krążenie krwi.

• Zredukuje obrzęki.

• Wzmacnia zapalenie.

• Wzmacnia ból.

Pole magnetyczne to przestrzeń wokół magnesu, w której działa siła pola magnetycznego.
Doświadczenie z kompasem:
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położyć kompas na stole i powoli zbliżać magnes wskazówka kompasu będzie zmieniać położenie w zależności z 
której strony będziemy zbliżać magnes. Siłę pola magnetycznego mierzy się w jednostkach Gaussa.

Rodzaje magnesów:

Naturalny magnes (magnetyt) powstaje na wskutek zastygania wulkanicznej lawy z domieszką żelaza lub tlenków 
żelaza w atmosferze. Elektromagnes to metaliczna zwora w izolowanym uzwojeniu przez które przepływa prąd.
Magnesy trwałe to ferromagnesty., alnikomagnesy oraz neodymowe ten ostatni to KRÓL wśród magnesów.
Magnesy stałe są magnesami, magnesującymi się bez stałego dodatku elektryczności, w których domeny są ciągle 
ustawione w linii. Magnes Neodymowy to stop z rzadkiego pierwiastka Ziemi, neodymu z żelazem i borem.

Magnesy neodymowe :

• Są to najnowsze magnesy małe, silne ale i drogie.

• Są używane między innymi do produkcji biżuterii magnetycznej.

• Zachowują swoją siłę bardzo długo(siła magnetyczna obniża się o 1% na 100 lat).

Magnetyzm wszędzie.

"Magnetyzm to wszechobejmująca siła. Jego działanie jest uniwersalne."
Jochan Wolfgang Gethe (1749 - 1832)
Każdy atom jest magnesem. Oddziaływanie pól magnetycznych utrzymuje równowagę w Wszechświecie.

Ziemia to największy magnes wokół nas.

Pole magnetyczne ziemi:

• Oddala szkodliwe promieniowanie słoneczne.

• Wpływa na wszystkie żywe organizmy i rośliny.

• Pomaga żywym zwierzętom migrującym zorientować się w przestrzeni.

• Określa charakter czasu na obu półkulach.

Pole magnetyczne Ziemi.

Wynosi ono 0,5 Gs w dzień i 0,4 Gs nocą rozbieżność wynika różnicy wilgotności pomiędzy dniem i nocą.
Metodami geologicznymi obliczono, że pole magnetyczne ziemi zmniejszyło się o 1 w przeciągu ostatnich 500 lat.

Syndrom braku pola magnetycznego.

Pierwsze długo trwałe loty kosmiczne pokazały że, brak naturalnego pola magnetycznego Ziemi powoduje 
bezsenność, wyczerpanie, depresję i osteoporozę. W związku z tym Amerykanie i Rosjanie zlecili wyprodukowanie 
takiego magnesu który byłby lekki i mocny, który można by było zastosować w kombinezonach jak i na statkach 
kosmicznych.

Magnesy które przylepiamy na lodówkę maja moc 100 Gs. Dla celów wypraw kosmicznych wyprodukowano 
magnes o tych samych rozmiarach i takim samym ciężarze który ma 10000 Gs.

MAGNETYZM ZIEMSKI JEST NIEZBĘDNYM SKŁADNIKIEM LUDZKIEGO ZDROWIA

Niedobór magnetyzmu ziemskiego smutna, ale prawdziwa rzecz

Czynniki zakłócające działanie naturalnego pola magnetycznego Ziemi to:

• Życie w budynkach z betonu i stali.

• Długie przebywanie chodź by z racji wykonywanego zawodu: samochodzie, pociągu, 
samolocie, windzie, itd.

• Elektrosmog przebywanie w pobliży urządzeń emitujących różnego rodzaju zmienne pole 



magnetyczne:

Monitory komputerów, odbiorniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe, itd. Im bardziej otacza nas 
nowoczesna technologia, tym bardziej obniża się naturalne pole magnetyczne.

Syndrom braku pola magnetycznego
jest jedną z chorób cywilizacji.

"Syndrom braku pola magnetycznego"został po raz pierwszy opisany w 1976 r. przez lekarza szpitala Isuzu w 
Tokio dr. K. Nikagawa, który zastosował magnetoterapie u 11648 pacjentów. Osoby poddane tej terapii cierpiały na 
różne schorzenia:

• Ogólne zmęczenie

• Stres

• Bezsenność

• Bóle głowy

• Bóle pleców i kręgosłupa

• Zaburzenia w trawieniu

• Kłopoty z krążeniem krwi

• Zmiany ciśnienia krwi

Tylko niecałe 10% osób nie stwierdziło żadnej poprawy w samopoczuciu, czy polepszenia stanu zdrowia, 
reszta stwierdziła poprawę i pozytywne skutki terapii magnetycznej. 

Skuteczność stosowania terapii magnetycznej.
Terapia magnetyczna działa na ludzki organizm przez stosowanie stałych pól magnetycznych w celach 
terapeutycznych i profilaktycznych.

• Depresja.

• Ogólne zmęczenie.

• Złamania kości.

• Bóle miesiączkowe.

• Zakłócenia w krążeniu krwi.

• Kłopoty ze wzrokiem.

• Szumy w uszach.

• Tarczyca.

• Bóle głowy.

• Migreny.

• Wysokie ciśnienie..

• Niskie ciśnienie.

• Zapalenie stawów.

• Artrozy.

• Reumatyzmu.

• Bóle pleców.

• Bezsenność.



• Stres.

• Syndrom Parkinsona

Jeżeli chodzi o Syndrom Parkinsona - ludziom, którzy cierpią na to schorzenie pomoże pulsująca siła 
magnesu. Na ten temat w książce pt. "Nieuleczalne choroby" dr Alexandra Hennebrg, dyrektor kliniki 
zajmującej się chorobą Parkinsona w Bad Neuheimu (Niemcy) pisze: Terapia magnetyczna u jednej trzeciej 
liczby pacjentów zmniejsza ograniczenia ruchowe, co w znacznym stopniu zwiększa zdolność koncentracji" 

Przeciwskazania

• Kobiety w ciąży oraz osoby z rozrusznikiem serca.

Skuteczność stosowania terapii magnetycznej:

Terapia magnetyczna jest bardzo skuteczna w:

• Leczeniu złamań.

• Stłuczeń, urazów powstałych nie tylko w wyniku sportowych kontuzji.

Mechanizm działania terapii polega na polepszenie krążenia krwi w uszkodzonych tkankach, wzmacnianie kości, 
zredukowanie procesów zapalnych.

Wynik - przyśpieszenie procesu leczenia zmniejszenie dolegliwości i opuchlizn.Wspomaganie w leczenie 
zapalenia stawów, artrozy oraz reumatyzmu.
Mechanizm działania i wynik identyczny jak w przypadku leczenia złamania kości.

Szwajcarska Liga do walki z reumatyzmem zaleca stosowanie magnetycznej terapii w leczeniu reumatyzmu i 
zapalenia stawów.

Leczenie depresji, stresu i osłabienia. Mechanizm działania - stymulowanie wytwarzania endorfiny i encefaliny 
"hormonów szczęścia", uspokojenie systemu nerwowego.

WYNIK: wykorzystanie pól magnetycznych prowadzi do znacznego polepszenia u ponad 90% przypadków.

Mechanizm działania terapii magnetycznej na komórki: 

• Przywracanie normalnej biegunowości komórek.

• Zrównoważenie PH w organizmie.

• Złamania kości.

• Polepszenie krążenia krwi oraz stanu naczyń krwionośnych.

• Polepszenie trawienia oraz komórkowego odżywiania.

• Stymulacja przemiany materii.

• Stymulacja wytwarzania endorfiny i encefaliny.

Terapia magnetyczna i krążenie krwi: 

• Za pośrednictwem krwi, organizm jest zaopatrywany w tlen i substancje odżywcze.

• Oczyszczenie organizmu przez wyeliminowanie dwutlenku węgla, cholesterolu, kwasu 
mlekowego oraz toksyn ma również miejsce za pośrednictwem krwi.

• Zrównoważenie PH w organizmie.

• Od serca, krew krąży do płuc, gdzie zaopatruje się w tlen, poczym, przez główna tętnice 



dopływa da naczyń włoskowatych. Natychmiast jak krew znajdzie się w naczyniach włoskowatych, 
substancje odżywcze i tlen transportują się przez ,"tkanki łączne" do każdej komórki organizmu.

• Pod wpływem pola magnetycznego wzrasta krążenie krwi co wpływa na polepszenie:

• Polepszenie trawienia oraz komórkowego odżywiania.

• Przemiany substancji do zaopatrzenia komórek w tlen i w substancje odżywcze.

• Mikrokrążenia przez system naczyń włoskowatych.

• Regeneracji i wyleczenia tkanek.

Terapia magnetyczna i krążenie krwi.

Erytrocyty - to krwinki czerwone odpowiedzialne za zaopatrywanie tkanek w tlen najważniejsze paliwo. Tworzenie 
się "rulonów monet" z erytrocytów stanowi jeden z powodów obniżenia prędkości krwi i niedoboru tlenu w 
organizmie.

Powody "przylepiania się" erytrocytów ("zagęszczania" krwi)

a. Mała aktywność fizyczna.
b. Nieregularne lub słabej jakości odżywianie się.
c. Picie niewystarczającej ilości płynów.
d. Palenie lub wdychanie szkodliwego powietrza.
e. Elektrosmog.

Działanie pola magnetycznego normalizuje własny potencjał komórki, co spowoduje separacje erytrocytów.

Powierzchnia erytrocytów zwiększa się, mogą one otrzymać, względnie zaopatrzyć tkanki organizmu w większa 
ilość tlenu, czyli najważniejszego "paliwa" dla funkcjonowania wszystkich organów.

Terapia magnetyczna metodą wyleczenia na przyszłość!

Naturalna terapia.
Przyjemna do zastosowania. Wystarczy nosić elegancka biżuterię.
Metoda leczenia nie wymagająca dużych wydatków. Możecie kupić jedną lub więcej biżuterii. Absolutnie 
bezbolesna. Nieszkodliwa. Nie wymaga stosowania chemicznych preparatów. Nie powoduje skutków ubocznych. 
Stymuluje system immunologiczny organizmu. Wspomaga w zmniejszeniu rozmachu klasycznej terapii 
medycznej.

Żadna sprzeczna reakcja
W trakcie jakiegoś naukowego eksperymentu w Holandii doprowadzono żywą żabę do stanu unoszenia się w 
powietrzu pod wpływem pola magnetycznego o mocy 160000 Gs. Pole magnetyczne zadziałało na atomy, które 
wchodzą w skład ciała żaby. Atomy próbowały się oprzeć temu, tworząc sprzeczną siłę magnetyczną. Żaba płynęła 
dzięki wspólnemu działaniu tych dwóch sprzecznych sił. Ciało żaby zostało nietknięte, ponieważ siły przyciągania i 
odpychania działają autonomicznie. Przy tej okazji udowodniono jeszcze raz, że terapia magnetyczna jest naturalną 
terapią i bezpieczną.

Ważne "wtórne" skutki magnetycznej terpii są:

• Pozytywne kopleksowe i kompensacyjne działanie na cały organizm.

• Wysoki energetyczny tonus.

• Zdrowy i głęboki sen.W sytuacjach indywidualnych reakcji wystarczy nosić biżuterię, na 
początku, tylko kilka godzin dziennie. W przypadku poważnych schorzeń należy zwrócić sie do 



lekarza.

Jaką biżuterię Energetix wybrać?

• Biżuteria powinna się Wam podobać! Wtedy będziecie ją z przyjemnością nosić przez cały 
czas i na pewno będziecie czuc jej efekt.

• Wszyskie magnesy z biżuterii Energetix są jednakowe i skierowane biegunem północnym 
wstronę ciała. Przez ich działanie złagodzą lub wspomogą wcześniej wymienione schorzenia.

• Pole magnetyczne działa niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się biżuteria (bransoletka, 
kolia, naszujnik, kolczyk, broszka).

• Bransolety i kolie są zalecane jako podstawowe źródło energii magnetycznej.

•

• Lepiej sprostać szkolnym zadaniom.

• Zmniejszyc stres i niepokój w czasie egzaminów.

• Pozwala miec spokojniejszy i dłuzszy sen.

Zostań członkiem klubu miłosników Firmy ENERGETIX.

Skuteczność bransoletek miedziannych.

Właściwości miedzi:
* Jest przyswajana nie tylko z produktów spozywczych, równierz penetruje przez skóre.
* Jest potrzebnym elementem dla kształtowania i wzmacniania tkanek i kości.
* Przyczynia sie do asymulacji żelaza potrzebnego dla tworzenia się hemoglobiny.
* Ma przeciwzapalne działanie.
* Skuteczne rozwiązanie do wspomagania leczenia zapalenia stawów.
* Nadmiar miedzi wyeliminuje sie z organizmu.

Energetix dla dzieci i młodzierzy!

Magnetyczna bizuteria energetix pomaga:

Brosza SERCE Energetix
przciwko miejscowym intensywnym bólom 2400 Gs

Działanie jest skuteczniejsze w pobliżu bolacego miejsca.

• zmniejszyć nieprzyjemności miesiączkowe.

• usunąć zesztywnienie barku i karku

• zmniejszyć bóle kręgosłupa, itd.

Kiedy magnes zostaje przyłożony biegunem północnym w kierunku do ciała, mięsnie i tkanki miękkie wydłużają się 
i relaksują, fale pola magnetycznego przechodzą przez tkanki i zostają wzbudzone prądy wtórne. Kiedy te prądy 
zderzają się z falami magnetycznymi, dochodzi do uderzeń cieplnych w elektrony w komórkach ciała. Uderzenia 



termalne są bardzo skuteczne w redukowaniu obrzęku mięśni i bólu.

Ruch hemoglobiny w naczyniach krwionośnych zostaje przyśpieszony, co zostało zaobserwowane zarówno w 
badaniach termograficznych, jak i w badaniach medycyny nuklearnej. Zawartość w krwi wapnia, cholesterolu i 
kwasu mlekowego ulega wyraźnemu zmniejszeniu. "Krew zmęczona" zostaje oczyszczona i zwiększa się jej 
cyrkulacja. Istnieje też silny dowód na istnienie mechanizmu blokującego ból w włóknach nerwowych, kiedy są one 
poddane na działanie północnego stałego pola magnetycznego.

Główne korzyści wynikające z stosowania terapii magnetycznej:

• Pomaga zmniejszyć ból i zwiększyć ruchliwość zaatakowanych stawów przez artretyzm.

• Przywraca czucie nerwowe.

• Wspomaga w leczeniu naderwanych wiązadeł, mięśni i ścięgien.

• Zmniejsza siniaki i obrzęki.

• Daje większą odporność na infekcje.

• Polepsza krążenie krwi i rozgrzewa kończyny.

• Usuwa z krwi niepotrzebne substancje, miedzy innymi, zapasy kwasu mlekowego, wapnia, 
cholesterolu i tłuszczu.

• Tarczyca.

• Daje większa energię i siłę.

• Wspomaga proces leczenia np. złamanych kości.

• Wspomaga w leczeniu i zapobiega powstawaniu zespołu cieśni nadgarstka.

• Łagodzi migreny i bóle głowy.

• Polepsza ogólny stan zdrowia.

Żywa woda od Energetix

Woda jest elementem, który zapewnia prawidłowy przebieg wszystkich biologicznych procesów w organizmie. 2/3 
ludzkiego ciała to woda.

Woda jest najważniejszym składnikiem naszego odżywiania

Aby zachować dobry stan zdrowia należy wypijać przynajmniej 1,5 - 2 l wody codziennie. W celu przywrócenia 
naturalnej struktury wody, należy zanurzyć nasz pręt magnetyczny np. w szklance z wodą.
Siła magnesu wynosi 1500Gs co pozwala na magnetyzację jakiego kolwiek napoju. Aby magnetyzować 250 ml 
wody należy zanużyć pręt magnetyczny w szklance na ok. 15 minut lub ciagle mieszając przez 2 - 3 minuty.

Zmagnetyzowaną wodę należy pić w przypadku wszystkich funkcjonalnych zabużeń i zaleca się co półroczną 
kurację (wiosną i jesienią) przynajmniej 1litr dziennie przez 20 do 30 dni, aby zapewnić profilaktyczne 
oczyszczenie całego organizmu

Magnetyzowana woda wspomaga leczenie: kamieni żółciowych i nerkowych, skrzepów, bólów układu 
pokarmowego i moczowego, zaparć, prostaty, cukrzycy i wielu innych chorób.

WYKŁAD O MEGNETOTERAPII 

Autoryzowany przez:
Doktora nauk medycznych, internistę, alergologa i pulmologa Dr Jelisaveta Kunosić oraz Lekarza medycyny
komplementarnej Dr Ivana Džamić

1. JAK SILNE JEST ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE?



Siła ziemskiego pola magnetycznego zmienia się na przestrzeni czasu i w zależności od szerokości geograficznej. 
Najsłabsze pole magnetyczne odczuwane jest na równiku i w niektórych częściach świata (Japonia, północna 
Afryka), zaś najmocniejsze działanie pola magnetycznego ma miejsce w okolicy biegunów. Istnieją miejsca na 
Ziemi, znane z wyjątkowo korzystnego wpływu na zdrowie, jak Lourdes we Francji,w Polsce na Wawelu w 
Krakowie, oraz w kamiennych kregach Gotów no pomorzu, w miejscowościach Grzybnica, Odry czy Węsiory, 
Sedona w Arizonie, gdzie udowodniono bardzo silne działanie pola magnetycznego. Siła ziemskiego pola 
magnetycznego na naszym obszarze przed 500 laty wynosiła 1Gaus na cm2, a obecnie jest o połowę słabsza, i 
wynosi 0,5 Gausa (G)

2. CO SIĘ DZIEJE KIEDY ZMNIEJSZA SIĘ POLE MAGNETYCZNE.

Przeprowadzono badania naukowe, aby pokazać jakie zmiany zachodzą w żywych organizmach, na które 
oddziaływuje zmniejszone pole magnetyczne. Okazuje się, że osłabione pole magnetyczne wpływa na bakterie, np. 
azobakterie rozwijają komórki gigantycznych rozmiarów bez otoczki, pałeczki E.coli i salmonelli szybciej rosną, 
klebsiele zwiększają intensywność rozmnażania, a stafilokoki zwiększają swoją odporność na działanie 
antybiotyków! W przypadku potomstwa myszy zauważono szybsze starzenie się, utratę zdolności reprodukcyjnych, 
przedwczesną śmiertelność, zmiany torbielowate nerek, macicy i jajników oraz zjawisko uzłośliwiania 
nowotworów. U szczurów zanotowano zmiany w białkach całkowitych, w RNA, lipidach, zwiększoną śmiertelność 
aż o 30%, przy towarzyszącym masowym zjawisku infiltracji wątroby, niedołęstwa i inne. U królików uwidoczniła 
się zwiększona koagulacja krwi, zmiany w leukocytach, zwiększona śmiertelność i zaburzenia wzrostu.

5. JAK OKREŚLA SIĘ BIEGUNY MAGNESU ?

Igła kompasu posiada różne kolory, i o ile wskazuje północ, kiedy skierowana jest na magnes, wówczas jest to 
północny biegun magnetyczny. Igła wskazująca północny biegun magnetyczny zawsze jest spolaryzowana 
południowo i oznaczona. W przypadku biżuterii Energetix, północny biegun magnetyczny zwrócony jest w kierunku 
ciała i oznaczony literami EX.

6. DLACZEGO WAŻNE JEST PICIE DUŻEJ ILOŚCI WODY, ZWŁASZCZA MAGNETYZOWANEJ ?

Ludzki organizm składa się w 70% z wody. Obecnie istnieją dowody na to, że wiele chorób spowodowanych jest 
właśnie faktem nie przyjmowania wystarczającej ilości płynów. Komórki ulegają wówczas przesuszeniu, spowalnia 
się transport białka, enzymów, ale i substancji toksycznych, i szybciej się starzejemy. Woda magnetyzowana to żywa 
woda, najbardziej podobna do źródlanej, którą przepełnia ziemski magnetyzm, w przeciwieństwie do wody stojącej 
w basenach, zbiornikach, rurach, która utraciła swoją energię. Woda magnetyzowana posiada inną strukturę, zamiast 
dużych molekuł składa się ona z trójcząsteczek (po 3 molekuły), które tworzą najlepszą i najkorzystniejszą formę. 
Zmianie ulega jej gęstość, lepkość, przewodnictwo i Ph, jak również i napięcie powierzchniowe, co ma wielkie 
znaczenie dla życia i przyspieszania procesów metabolicznych, rozpuszczania białek, enzymów i innych. Najlepsze 
rezultaty otrzymuje się kiedy woda jest magnetyzowana dwubiegunowo, pręcikiem, w czasie kilkudziesięciu 
sekund. Można też pozostawić pręcik w butelce, a tylko dolewać nową wodę. W ten sam sposób można 
magnetyzować inne napoje, włącznie z sokami, mlekiem, napojami alkoholowymi, pamiętając, że magnetyzm w 
zamkniętej butelce utrzymuje się do 3 dni. Szczególnie zalecane jest picie magnetyzowanej wody w czasie grypy, po 
szklance co kilka godzin, prewencyjnie oraz podczas krótkich chorób, ponieważ woda ta podnosi odporność 
organizmu. Woda magnetyzowana wykazuje bardzo dobre działanie na komórki jelita cienkiego, co przyspiesza 
perystaltykę jelit i przeciwdziała zaparciom. Woda przegotowana lub zamrożona traci swoje właściwości 
magnetyczne. Pręt magnetyczny w każdym domu zapewnia prewencję dla całej rodziny.
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7. JAK MAGNETYZOWANA WODA ODDZIAŁYWUJE NA WAPŃ W NASZYM ORGANIŹMIE ?

Pod wpływem magnetyzowanej wody wapń ulega jonizacji, a wówczas wytwarza inne, laminarne kryształy, w 
przeciwieństwie do niejonizowanego wapnia, który tworzy kryształy gwiaździste. Ten drugi kształt łatwo się 
odkłada w nerkach, ściankach naczyń krwionośnych oraz wokół stawów i w ścięgnach, powodując poważne 
dolegliwośći. Natomiast zjonizowany wapń łatwo jest wydalany z nerek i naczyń krwionośnych, a jednocześnie 
łatwo wchłania się do kości, a więc sprzyja w prewencji i leczeniu osteoporozy. Komórki budujące kości, tzw. 
osteoblasty, pod wpływem pola magnetycznego pracują szybciej, kość szybciej się zrasta i wypełnia. Dlatego też 
najkorzystniejsze jest połączenie namagnesowania poprzez noszenie magnetycznej biżuterii i picie magnetyzowanej 
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wody dla wewnętrznego oczyszczania organizmu i rekonstrukciji kości.

8. JAK MAGNESY WPŁYWAJĄ NA WARTOŚĆ PH W NASZYM ORGANIŹMIE I O CZYM TO 
ŚWIADCZY ?

Nasz organizm, podobnie jak każdy inny żywy organizm, posiada swoje środowisko, w którym najlepiej 
funkcjonuje. Na przykład bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby najlepiej rosną w środowisku kwaśnym i niskim Ph. 
Natomiast człowiekowi, wręcz odwrotnie, odpowiada środowisko bardziej zasadowe, czyli bazowe, wówczas 
wszystkie nasze systemy idealnie funkcjonują, zarówno na poziomie komórkowym, tkankowym, jak i na poziomie 
organów, do czego przyczynia się dobry dopływ tlenu. Z drugiej strony, wszelkie infekcje, osłabienie krążenia, 
urazy i choroby, zmniejszają dopływ tlenu do tkanek, które stają się bardziej kwaśne, co sprzyja rozwojowi bakterii i 
wirusów, które nie lubią tlenu, i stąd dłuższy okres utrzymywania infekcji i urazów. Sporo racji jest więc w tym, że 
ujemne pole magnetyczne nazywane jest "Antybiotykiem XX stulecia", ponieważ poprzez poprawę cyrkulacji krwi i 
lepsze wiązanie tlenu do namagnetyzowanego żelaza, obniża kwasowość tkanek, a zwiększa zasadowość, co 
wpływa na przyspieszenie procesów leczenia.

9. CO TO JEST MAGNETOTERAPIA I JAK SIĘ JĄ STOSUJE ?

Magnetoterapia zalicza się do najstarszych naturalnych metod leczenia i może być stosowana lokalnie poprzez 
akupunkturę, co jednak wymaga odpowiedniej wiedzy, lub systematycznie poprzez noszenie biżuterii magnetycznej, 
kiedy to ciało zostaje namagnesowane, a magnetyzm przenosi się poprzez krążenie krwi, układ ne
p style="text-align: center;"h2strongrwowy, systemem kanałów akupunkturowych, albo też bezpośrednio poprzez 
głębokie działanie silnych magnesów na tkanki wewnętrzne. Istnieją też elektromagnesy, wykorzystywane w 
ramach fizykoterapii, kiedy to ciało jest poddawane działaniu wielkich sił magnetycznych w krótkim czasie i w 
systematycznych odstępach czasu.

10. GDZIE NOSI SIĘ MAGNETYCZNĄ BIŻUTERIĘ ?

Magnetyczną biżuterię nosi się przeważnie tam gdzie nosi się zwykłe łańcuszki, bransoletki na rękach i nogach, 
klipsy i pierścionki, najlepiej najbliżej miejsca schorzenia, lub w pobliżu dużych naczyń krwionośnych. Generalnie 
zaleca się koniecznie noszenie przynajmniej jednej bransoletki miedzianej po 30 roku życia i żeby ogólna wartość 
mocy biżuterii magnetycznej wynosiła około loooG na każde dziesięciolecie życia, albo na każde 10 kilogramów 
masy ciała, ewentualnie zgodnie z diagnozą. Radzimy biżuterię magnetyczną prawidłowo rozmieścić na ciele, tj. 
część centralnie (łańcuszek, zawieszka), a część peryferyjnie (np.bransoletka na prawej ręce i bransoletka na lewej 
nodze, albo bransoletki na obydwu rękach, itd.)

11. JAKA JEST ROLA "BŁĄDZĄCEGO SERCA" ?

Błądzące serce odgrywa dominującą rolę w pozycjonowaniu, tam, gdzie aktualnie mamy problem zdrowotny, i 
stanowi konieczną część biżuterii u osób w średnim wieku i starszych, u których może być przesuwane co kilka 
godzin w inne chore miejsce. I tak, np. przy bólu głowy zaleca się noszenie bezpośrednio na głowie, pod włosami, 
podobnie też w przypadku różnych dolegliwości neurologicznych i psychiatrycznych. W przypadku osób z udarem 
mózgu zaleca się noszenie serca po przeciwnej stronie głowy, do strony, która jest sparaliżowana.

Przy problemach z sercem, powinno się je nosić bezpośrednio z lewej strony klatki piersiowej, natomiast trochę 
wyżej i razem z miedzianą bransoletką na prawej ręce - przy schorzeniach cukrzycowych. Powyżej wątroby, w 
rejonie prawych, dolnych żeber, nosi się je przy schorzeniach wątroby i marskości wątroby, natomiast poniżej kości 
klatki piersiowej przy problemach gastrycznych i wrzodach. Poniżej pępka - przy chorobach jelit, a powyżej kości 
łonowej - przy schorzeniach prostaty, pęcherza, macicy, itp. Tę samą pozycję można wykorzystać w przypadku 
bolesnych miesiączek, przy czym należy serce nosić 2 dni przed i 1 dzień w czasie menstruacji. Jeśli chodzi o 
dolegliwości kostno-mięśniowe, błądzące serce należy umieścić bezpośrednio na chorą część ciała, mięsień, 
ścięgno, kość, albo włożyć np. pod gips, itd. Dozwolone są różne kombinacje, warunek jest jeden: aby oznaczony 
północny biegun był zawsze zwrócony w kierunku ciała

12. JAKIE WARTOŚCI MAGNETYCZNE SĄ DOZWOLONE ?

Rosyjscy naukowcy udowodnili, że dla efektywnego działania na tkanki minimalna doza wynosi 500G. WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia)



ogłosiła, że nie ma żadnych szkodliwych efektów na wzrost komórek, ich funkcje i dziedziczenie, przy 
permanentnym noszeniu magnesów nawet do 20.000G. Natomiast FDA (Amerykańskie Stowarzyszenie d/s 
Żywności i Leków) wydało zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń elektromagnetycznych w leczeniu i zrastaniu 
się kości, a także przeciwbólowo, przeciwobrzękowo itp.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia zaleca minimalną dawkę dla urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii nie 
mniejszą niż 500G. Zdrowie mieszkańców Japonii uległo znacznej poprawie, a życie wydłużenu, odkąd 
wprowadzono tam magnetyczne dodatki, biżuterię i ochrony magnetyczne. Japonia jest krajem, gdzie naturalne pole 
magnetyczne jest słabe i sięga tylko 0,3G na cm2, dlatego mieszkańcy wyraźnie odczuwali dolegliwośći z tego 
powodu. Obecnie dziesiątki milionów Japończyków nosi biżuterię magnetyczną, używa magnetycznych podkładek, 
mat, nakładek itp. a średnia wieku wydłużyła się tam do 83 lat.

13. CO ODCZUWAMY W POCZĄTKOWEJ FAZIE NOSZENIA BIŻUTERII MAGNETYCZNEJ ?

Wiele osób odczuwa ciepło, rumieniec na twarzy, a u niektórych w ciągu dziesięciu minut ustępują bóle, na które do 
tej pory narzekali (ból głowy, ramienia, przepukliny, itp.) U wielu osób w krótkim czasie następuje łatwość w 
oddychaniu, przestają kaszleć, nie krztuszą się. Niektórzy odczuwają przypływ energii, lekkość, jakby dostali 
skrzydeł i chcieli latać, inni zaś stają się senni, szybko zasypiają, dobrze wypoczywają i wysypiają się "jak małe 
dzieci". Trochę później ręce i nogi stają się ciepłe, wiele osób ma piękne sny. Są przypadki, że niektóre z osób 
odczuwają lekkie mdłości i silniejsze bicie serca, a u niektórych pojawia się lub wzmaga ból w jednym miejscu, co 
wywołuje strach. W takim przypadku, radzimy biżuterię zdjąć na godzinę-dwie, a potem ponownie włożyć, tak aby 
ustabilizowało się krążenie krwi, ponieważ zjawisko jest podobne do tego, jakie obserwujemy kiedy ze 
zmarzniętymi rękami wejdziemy do ciepłego pomieszczenia, wówczas również czujemy ból i mrowienie w rękach, 
zanim się nie ogrzeją. Dlatego jeśli rozpoczniemy magnetoterapię, nie należy jej przerywać, ponieważ zaburzenia 
mogą wrócić relatywnie szybko. Do magnesów człowiek łatwo przywyka, ponieważ każdy lubi się czuć dobrze i 
mieć świadomość, że cały jego organizm funkcjonuje normalnie, tak jak w czasach młodości. Jest rzeczą naturalną, 
iż pragniemy utrzymać swoją kondycję i żyć bez bólu, stresu, procesów zapalnych i złego krążenia krwi.
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14. JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE POWODY SŁABEGO EFEKTU MAGNETOTERAPII ?

Zostało udowodnione, że istnieje bardzo niewielka ilość osób, które nie reagują na magnetoterapię. Druga grupa to 
osoby zdrowe, które noszą biżuterię magnetyczną tylko zapobiegawczo, aby dłużej pozostali zdrowymi, stąd nie 
odczuwają konkretnych efektów, ponieważ wszystko u nich funkcjonuje normalnie. Trzecią grupę stanowią ludzie, 
którzy nie noszą odpowiednio dużej dawki magnetyzmu mierzonej w Gausach, w stosunku do swoich problemów 
zdrowotnych, albo też noszą magnesy tylko czasami. Czwarta grupa to osoby, które nie piją magnetyzowanej wody 
wcale lub piją ją w niewystarczających ilościach, a jak wiadomo, woda ta stymuluje od wewnątrz działanie biżuterii 
magnetycznej. Zalecana ilość spożycia magnetyzowanej wody wynosi przynajmniej 2l dziennie. Jeśli nie odnaleźli 
się Państwo w żadnej z wymienionych grup, radzimy skontrolować diagnozę, może się okazać, że dolegliwości są 
poważniejsze niż sądzono i konieczna jest dodatkowa terapia!

15. JAK MAGNETOTERAPIA WPŁYWA NA URODĘ ?

Wraz z polepszeniem się cyrkulacji, cera staje się ładniejsza, bardziej aksamitna. Nabrzmiałe miejsca na ciele 
znikają, nogi stają się smukłe, nawet w czasie letnich upałów, a żyły stają się niewidoczne i znikają pod skórą. 
Przyjmowanie odpowiedniej ilości magnetyzowanej wody, przy jednoczesnym noszeniu biżuterii, powoduje 
stopniowy zanik cellulitu w ciągu paru miesięcy. Noszenie magnetycznych miedzianych bransoletek poprawia 
koloryt skóry, usuwa przebarwienia, działa antybakteryjnie, a następnie prowadzi do wytworzenia się elastyny i 
kolagenu, skóra twarzy uzyskuje efekt naciągnięcia, który utraciła z latami, twarz młodnieje w najbardziej naturalny 
sposób, o czym przekonały się już tysiące użytkowników magnetycznej biżuterii. Ponadto wskutek działania 
magnesu na mózg, wzrasta poziom endorfiny, hormonu szczęścia, jesteśmy uśmiechnięci, pogodni, a przez to nasza 
twarz ma piękniejszy wygląd. W miarę jak zanikają alergie, egzemy, łuszczyce i różnego rodzaju grzybice, skóra się 
oczyszcza, a z czasem zanikają i plamy starcze. Wielu użytkowników magnetycznej biżuterii zauważyło, że 
ponownie rosną im włosy z pigmentem, zamiast siwych.

16. CZEGO DOWODZĄ BADANIA NAUKOWE W DZIEDZINIE BIOMAGNETYZMU ?
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Organizmy żywe są bardzo czułe na działanie pól magnetycznych. Efekty działania magnetyzmu widoczne są w 
każdej komórce żywego organizmu. Działanie magnesu na składniki krwi, głównie na erytrocyty i sedymentację 
krwinek jest uwarunkowane zmianami biochemicznymi jakie zachodzą, kiedy krew zostaje poddana działaniu pola 
magnetycznego. Ilościowy i jakościowy rezultat działania pól magnetycznych widoczny jest w tkankach i 
metaboliźmie komórkowym. Zostało udowodnione, że pod wpływem działania pola magnetycznego zwłóknienia 
tkanek ulegają znacznemu zmniejszeniu. Istnieje zależność pomiędzy funkcjami centralnego układu nerwowego i 
zewnętrznym polem magnetycznym. Pole magnetyczne ma pośredni wpływ na te obszary mózgu, które kontrolują 
układ hormonalny. Magnetoterapia działa stabilizująco na kod genetyczny. Wpływa hamująco na choroby w sensie 
zapobiegania ich progresji. Zastosowanie megnetoterapii powoduje blokadę tzw. "bramy bólu" szybsze gojenie się 
ran i złamań. Zauważono też pozytywne działanie na utrzymanie prawidłowego pH w komórkach i tkankach.

17. ILE MAGNETYCZNEJ BIŻUTERII MOŻNA NOSIĆ W NOCY ?

O ile biżuteria nie przeszkadza podczas snu, można i należy ją nosić również w nocy. Jeśli jednak człowiek gorzej 
śpi, odczuwa przypływ energii, zamiast uspokojenia, najlepiej zdjąć na noc połowę biżuterii. Natomiast w 
przypadku niektórych osób zaleca się nawet zwiększenie ilości biżuterii magnetycznej noszonej w nocy, zwłaszcza 
jeśli się okaże, że śpią one w strefie geopatogenicznej i nie mają możliwości przesunięcia łóżka. Jedno błądzące 
serce o wartośći 2400G tworzy ochronę w promieniu 1 metra i, w zależności od strefy, wkłada się je do łóżka tak, by 
północną stroną było zwrócone do ciała. Na człowieka w ciągu nocy działa słabsze pole magnetyczne ponieważ nie 
ma magnetyzmu słonecznego.

18. JAK MAGNESY WPŁYWAJĄ NA KREW ?

Liczne płyny w naszym organizmie, a zwłaszcza krew, silnie reagują na stymulację magnetyczną w drodze różnych 
procesów. Jonizacja jest jednym z efektów działania polegającego na podziale kompleksowych (wielkich) molekuł 
na mniejsze pozytywnie i negatywnie naładowane jony. Plazma krwi, pełna jonów, i elementy krwi, erytrocyty 
(które zawieraja około 4% żelaza) poddane działaniu pola magnetycznego szybko zostają namagnesowane. W ślad 
za zmianą stopnia lepkości, temperatury, przewodności elektrycznej i napięcia powierzchniowego, przepływ krwi w 
arteriach, żyłach i kapilarach ulega znacznemu zwiększeniu, a tym samym zaopatrzenie tkanek w tlen i substancje 
odżywcze również jest większe.

Opracowania dotyczące działania biżuterii Energetix na komórki krwionośne
w Instytucie Biologicznym w Grefeling przez zastosowanie mikroskopii w ciemnym polu pokazały:

Wynik jest widoczny tendencja przylepiania się erytrocytów znacznie się zmniejszyła już po 3 tygodniach 
noszenia bransoletki.

19. CZY NOSZENIE BIŻUTERII MAGNETYCZNEJ WPŁYWA NA POLEPSZENIE CYRKULACJI I W 
JAKI SPOSÓB ?

Namagnetyzowane erytrocyty otrzymują większe napięcie powierzchniowe, odklejają się jedne od drugich i stają się 
bardziej funkcjonalne, z łatwością przechodząc przez mniejsze naczynia krwionośne. Żelazo w nich zawarte 
również ulega namagnetyzowaniu i znacznie lepiej wiąże tlen. Dzięki lepszemu dotlenieniu, pH krwi wraca do 
normy, skłaniając się ku wartościom zasadowym, co zmniejsza możliwości rozwoju infekcji. Jeśli nosimy miedzianą 
bransoletkę, można oczekiwać poprawy wyników badań krwi, ponieważ miedź działa jak koenzym wytwarzający 
hemoglobinę. Namagnetyzowane cząsteczki wody otaczają ścianki naczyń krwionośnych, które ulegają 
wygładzeniu, ułatwiając przepływ krwi bez zastojów, przez co poprawia się krążenie krwi w organizmie. Korzystne 
efekty nadchodzą szybko w postaci cieplejszych rąk i nóg, a w przypadku rozszerzonych arterii zmniejsza się napór 
na ich ścianki, co zmniejsza możliwość ich pękania.

20. CZY BIŻUTERIĘ MAGNETYCZNĄ MOŻNA NOSIĆ PRZY ZABURZENIACH CYRKULACJI 
ŻYLNEJ?

System żylny ulega regeneracji, stare złogi ulegają wchłonięciu, a nowe już się nie tworzą, dzięki zmniejszonemu 
sklejaniu erytrocytów i lepszej przepływowości krwi. Rany typu ulcus cruris (przewlekłe owrzodzenia podudzia) 
przy pomocy błądzącego serca szybko się zrastają, a z biegiem czasu ulegają zmniejszeniu przebarwienia, 
opuchlizna i ból. Korzystne działanie z podobnych przyczyn odnotowano także w przypadku hemoroidów.



21. CO Z POZOSTAŁYMI CHOROBAMI SERCA ?

Magnesy samym pobudzeniem cyrkulacji i lepszym dotlenieniem tkanek oddziaływują i na inne schorzenia serca. 
Dzięki polaryzacji erytrocytów dochodzi do równomiernego liniowego przepływu krwi, przez co zmniejsza się 
napór na ścianki naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo ich pękania. U osób z chorobą 
mięśnia sercowego, dzięki utrzymaniu odpowiedniego pH krwi, dochodzi do wytworzenia środowiska które nie 
sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, przez co zmniejsza się możliwość powstawania i rozwoju infekcji wtórnych.

22. JAK NIEWIELKIE STAŁE POLE MAGNETYCZNE NASZEJ BIŻUTERII WPŁYWA NA centralnY 
UKŁAD NERWOWY (Cun) ?

Ciężar mózgu stanowi około 2% ciężaru ciała a przyjmuje około 17% przepływajacej krwi i 20% tlenu. Peryferialne 
neurony i neurony w mózgu są czułe na pole magnetyczne i elektromagnetyczne. Najbardziej wyczulonym 
gruczołem na stymulację magnetyczną jest szyszynka, umieszczona pomiędzy mózgiem i móżdżkiem. Stałe pola 
magnetyczne stymulują wejściowe neurony i umożliwiają stałe wydzielanie neuropeptydów, które regulują neuro-
endokryno-immunologiczny łańcuch i w ten sposób podtrzymują fizjologiczną funkcję neuronów. Stymulacja 
magnetyczna prowadzi do szybszego zaniku pourazowego obrzęku mózgu, poprawia stan ognisk 
demielinizacyjnych w mózgu (przy stwardnieniu rozsianym), wspomaga pamięć, zmniejsza ilość i nasilenie 
napadów epileptycznych.

Magnesy samym pobudzeniem cyrkulacji i lepszym dotlenieniem tkanek oddziaływują i na inne schorzenia serca. 
Dzięki polaryzacji erytrocytów dochodzi do równomiernego liniowego przepływu krwi, przez co zmniejsza się 
napór na ścianki naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo ich pękania. U osób z chorobą 
mięśnia sercowego, dzięki utrzymaniu odpowiedniego pH krwi, dochodzi do wytworzenia środowiska które nie 
sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, przez co zmniejsza się możliwość powstawania i rozwoju infekcji wtórnych.
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23. JAK MAGNESY WPŁYWAJĄ NA BÓL ?

Pole magnetyczne koi różne bolesne syndromy, począwszy od bólów głowy, migren, bólów kości, bolesnych 
miesiączek. Tłumaczone jest to szybszym usuwaniem czynników pośredniczących w zapaleniu i ogólną poprawą 
krążenia krwi, również poprzez blokadę tzw. "bramy bólu". Główną rolę przeciwbólową odgrywają naturalne 
opioidowe neuropeptydy (wśród których prekursorami są endorfiny, ACTH...) znajdujące się w rdzeniu kręgowym. 
W momencie aktywacji włókna nerowowego na skutek działania pola magnetycznego, dochodzi do blokady 
komórki, która przenosi ból i w ten sposób bolesny impuls nie dochodzi do większości obszarów centralnego układu 
nerwowego.

24. CZY MAGNESY MOGĄ ZMNIEJSZAĆ DEPRESJĘ I POPRAWIAĆ SAMOPOCZUCIE ? 

Magnesy stymulują produkcję endorfiny i encefaliny zwanych hormonami szczęścia i uspokojenia systemu 
nerwowego, w wyniku czego w bardzo krótkim czasie dochodzi do zmniejszenia stanów depresyjnych. Działanie 
statycznych pól magnetycznych na głowę zwiększa reakcje immunologiczne poprzez stymulację T i B limfocytów 
endorfiny i encefaliny, zaś w sytuacjach stresowych przez zahamowanie ich działania. U podstaw niektórych postaci 
psychoz, jak i zachowań depresyjnych leży zmniejszone wytwarzanie noradrenaliny i serotoniny. Kiedy północny 
biegun magnetyczny zostanie skierowany na projekcję szyszynki dochodzi do stymulacji wydzielania 
wymienionych neurotransmiterów (substancji biologicznych), co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia 
depresji i napadów psychotycznych.

25. CO TO JEST MELATONINA I JAKĄ ROLĘ ODGRYWA 

Magnesy, poprzez przysadkę mózgową i szyszynkę, stymulują wydzielanie neurohormonów (substancji 
biologicznych) melatoniny, która posiada właściwości antyrakowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające, a ponadto 
stymuluje pracę hormonów płciowych, hormonu wzrostu, melatonina stymuluje osteoblasty (komórki 
kościotwórcze), a także podnosi odporność systemu immunologicznego. Melatonina jest substancją wydzielaną 
głównie w nocy, podczas snu, dlatego zdrowy i spokojny sen ma wyjątkowe znaczenie dla zdrowia i witalności 
człowieka. O ważnej roli melatoniny dla zdrowia ludzi świadczy również fakt, że u kobiet w okresie menopauzy, 
kiedy wydzielanie melatoniny jest zmniejszone, dochodzi do depresji i stanów lękowych. Niedostatki melatoniny 
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zauważono u chorych z rakiem piersi i prostaty, jak również i wśród osób cierpiących na reumatyczne zapalenie 
stawów. Oprócz regulacji wydzielania melatoniny, magnesy odgrywają również ważną rolę przy wydzielaniu innych 
neurotransmiterów, dopaminy, noradrenaliny, acetylocholiny, których zaburzenia wydzielania mogą powodować 
inne poważne schorzenia, jak np.stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy schizofrenia.

CO TO SĄ MAGNETORECEPTORY ?

Gdybyśmy mogli nasze komórki sprowadzić do poziomu elektronów, wówczas zobaczylibyśmy, że elektrony 
znajdujące się w atomach są w stanie ciągłego ruchu. Ruch naelektryzowanych cząstek stwarza pole magnetyczne, a 
same elektrony, jak i wiele innych elementarnych cząsteczek, dysponują swoim własnym polem magnetycznym. 
System czujników magnetycznych został odkryty także i w bakteriach czułych na działanie pola magnetycznego, w 
których cząsteczki magnetyczne formują organ zwany magnetosomą (magnetoreceptorem). Wrodzoną czułość na 
działanie pola magnetycznego wykazują zwierzęta migracyjne (ptaki, ryby), co umożliwia im orientację w czasie i 
przestrzeni. Magnetoreceptory znajdują się także i u ludzi, w kościach sitowych i szyszynce. W ściankach komórek 
znajdują się jony, które wykazują cechy paramagnetyczne i diamagnetyczne (jony miedzi, cynku, złota, srebra), 
podczas gdy w jądrze komórki znajdują się jony sodu i żelaza. Ponad 10.000 magnetycznych kryształów jest 
dyfuzyjnie rozmieszczonych w mózgu, a sam organizm ludzki zachowuje się jak słaby magnes.

26. CZY MOŻNA UŻYWAĆ MAGNESÓW PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGU ? 

Oczywiście, i to jak najwcześniej! Mózg to organ potrzebujący wiele krwi, który odczuwa każde zaburzenie 
naczyniowe i wymaga ciagłego zaopatrywania w tlen i glukozę, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej 
temperatury i podstawowego, tj. bazowego statusu kwasowości. Po przebytym udarze mózgu, z powodu 
ograniczonych dostaw tlenu, odczyn krwi staje się bardziej kwasowy, powstaje obrzęk, który uciska na sąsiednie 
naczynia krwionośne i nerwy, i w zależności od stopnia siły udaru mózgu dochodzi do pojawienia się różnorodnych 
symptomów (utrata mowy, paraliż kończyn...). Aby zapobiec rozwojowi tych symptomów lub zmniejszyć już 
istniejące, magnes należy nosić na głowie, po stronie przeciwnej do sparaliżowanej strony ciała (jeśli paraliż dotknął 
lewą stronę ciała, magnes umieszczamy z prawej strony głowy, i odwrotnie), natomiast bransoletkę na nogę lub rękę 
można włożyć po tej samej stronie ciała, która jest bezwładna. W ten sposób polepszone zostaje krążenie krwi, 
dotlenienie mózgu i przypływ substancji odżywczych, co powoduje zmniejszanie się obrzęku.

27. JAK MAGNESY WPŁYWAJĄ NA UKŁAD ODDYCHANIA ? 

Na układ oddychania magnesy wpływają w dwojaki sposób. Poprzez noszenie naszyjników i łańcuszków 
magnetycznych z zawieszkami w obszarze kości śródpiersia, dochodzi do stymulacji grasicy, a jednocześnie zapinki 
tej biżuterii, które znajdują się z tyłu na szyjnym odcinku kręgosłupa, oddziaływują na szyszynkę, podnosząc 
odporność immunologiczną naszego organizmu, poprzez stymulację T i B limfocytów. W ten sposób zostaje 
aktywowana reakcja immunologiczna organizmu, która ma szczególne znaczenie w przypadku schorzeń 
alergicznych i infekcji dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok, astma oskrzelowa). 
Drugim mechanizmem, poprzez który magnesy wpływają na układ oddechowy jest bronchodylatacja (czyli 
rozszerzenie oskrzeli), dzięki czemu zwiększa się dopływ tlenu do płuc, poprawia się krążenie, zmniejszają się 
obrzęki i osadzanie wydzieliny na ściankach oskrzeli, co jest szczególnie ważne w przypadku napadów 
astmatycznych. Wykorzystanie magnesów u osób chorych na astmę ogranicza stosowanie kortykosteroidów i 
pompek. Przy zapaleniach, zwłaszcza u ludzi starszych, zaleca się noszenie miedzianych bransoletek i 
przyjmowanie minimum 2 l magnetyzowanej wody w ciągu dnia.

28. JAK MAGNESY WPŁYWAJA NA UKŁAD POKARMOWY ?

Zastosowanie magnesu, tj. błądzącego serca, powyżej chorego organu, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, 
szczególnie przy wrzodach i chorobie Crohna. Zwiększa się perystaltyka jelit (ruch robaczkowy jelit), co w 
połączeniu z piciem magnetyzowanej wody, prowadzi do ustąpienia objawów ciężkości i nadętości brzucha. 
Magnesy stosowane wraz z miedzianą bransoletką zmniejszają infekcje jelit i inne infekcje układu pokarmowego. 
Zwiększa się przepustowość ścianek komórkowych, co wpływa na lepsze wchłanianie leków i ich szybsze działanie. 
Należy jednak pamiętać, że kiedy nosimy biżuterię magnetyczną i pijemy magnetyzowaną wodę trzeba zmniejszyć 
dawki leków o jedną trzecią, a także częściej przeprowadzać kontrole glikemii i czasu protrombinowego (jeśli 
przyjmujemy antykoagulanty).



31. CO Z TARCZYCĄ ?

Tarczyca może być, powiekszona, moze mieć małe guzki, lub może wygladać normalnie, a jej funkcja może być 
zakłucona w sęsie hiper albo hipometabolicznym. Zdarza się jednak że przy powiekszonym wolu działa normalnie. 
Dlatego konieczne jest posiadanie wiedzy o jakim zaburzeniu jest mowa. Jednak w każdym z przypadków najlepsze 
rezultaty zapewnia magnetyczna zapinka, którą nosi się np. z perłami z przodu szyi. Posiada ona biegun północny i 
południowy, w przypadku hipermetabolizmu biegun północny działa uspokajająco, a przy hipofunkcji biegun 
południowy stymuluje i normalizuje pracę tarczycy, jak również wpływa na zmniejszenie całkowitej objętości 
gruczołu

32. JAK MOŻNA POMÓC W PRZYPADKU MOCZENIA NOCNEGO ?

Moczenie nocne się (enuresis nokturna) - często pojawia się u dzieci pomiędzy 3, a 7 rokiem życia, zaś jednym z 
powodów tego zjawiska jest stres. Magnetoterapia znalazła i tutaj swoje zastosowanie. Poprzez oddziaływanie na 
autonomiczny i centralny system nerwowy, sprzyja m.in. osiągnięciu stanu relaksacji zwieracza pęcherza 
moczowego. Najlepiej jest umieścić błądzące serce w obszarze pęcherza lub dolnej części kręgosłupa.

33. JAK MAGNESY WPŁYWAJĄ NA NASZE KOŚCI ?

W zasadzie na początku magnetoterapię wykorzystywano w leczeniu urazów podczas wojen, a następnie w 
traumatologii i ortopedii stosowali ją fizykoterapeuci dla szybszego zrastania się złamań i przy różnorodnych 
bolesnych zabiegach, ponieważ stwierdzono, że kości zrastają się nawet do trzech razy szybciej. Przy zastosowaniu 
magnesu zmniejsza się ból, pobudzone jest krążenie krwi i uniemożliwione zostaje powstawanie obrzęków i 
gromadzenie się kwasu mlekowego. Zwiększa się koncentracja wapnia w kości, dochodzi do stymulacji aktywności 
komórek budujących kość (osteoblasty), struktura i gęstość kości ulega poprawie, co ma szczególne znaczenie w 
zapobieganiu osteoporozie. Magnetoterapię stosuje się przy bólach traumatycznych, bólach fantomowych, 
wrzodach, odleżynach, oparzeniach, bólach stawów, artretyźmie, dyskopatii i innych.
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34. W JAKI SPOSÓB JESZCZE MOŻNA UDOWODNIĆ REZULTATY STYMULACJI MAGNETYCZNEJ 
NA NASZ ORGANIZM ?

1.Termowizyjne zdjęcia krążenia krwi w palcach dłoni, przed i po wykonaniu stymulacji magnetycznej. Już po kilku 
minutach widoczna jest intensyfikacja krążenia w obszarze palców dłoni, która manifestowana jest zanikiem 
niebieskich niedokrwionych stref i uwidocznieniem się palców.
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2. Efekty ochrony magnetycznej w strefach geopatogenicznych sfilmowane skomputeryzowaną kamerą Kirlijana 
(technika GDV). Geopatogeniczne strefy (siatki Hartmana, Curry`ego, wody podziemne) mogą znacznie uszkodzić 
nasz płaszcz energetyczny - naszą aurę, doprowadzić do osłabienia systemu immunologicznego i pojawienia się 
poważnych schorzeń. Noszeniem magnesów podnosimy nasz status energetyczny, chronimy się przed 
promieniowaniem z otoczenia, co wyraźnie widać na obrazie w postaci zaniku pustych miejsc w aurze i 
powiększenia płaszcza energetycznego (niebieskie strefy).

35. KTO I KIEDY POWINIEN NOSIĆ MIEDZIANĄ BRANSOLETKĘ ? 

Od dawna wiadomo, że miedź posiada właściwości antybakteryjne. Jej solami zalewana jest winorośl, celem 
wyeliminowania chorób, a krzaki pomidorów lepiej rosną jeśli są przywiązane miedzianym drutem. W starożytnym 
Rzymie dziewczęta obowiązkowo nosiły miedzianą biżuterię, dla zdrowia i urody (żeby mieć ładniejszą cerę), ale i 
jako środek przeciwko gruźlicy, infekcjom moczowym, o czym pisali i Rosjanie. Ponieważ w dzisiejszych czasach 
nie mamy wystarczających ilości miedzi w pożywieniu i w glebie, ani też nie używamy już naczyń miedzianych, to 
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znaczy, że praktycznie wszystkim nam brakuje soli miedzi. Podczas noszenia bransoletki zdarza się, że ręka 
pozielenieje, zwłaszcza na początku, ale też i wtedy kiedy jesteśmy chorzy. To właśnie kwasy znajdujące się w pocie 
reagują z miedzią i miedź przenika do naszego ciała, gdzie oddziaływuje na niektóre bakterie, zwłaszcza MRSA 
(metycylinooporne szczepy gronkowca), będące powodem wielu ciężkich, nieuleczalnych infekcji, zapalenia uszu i 
wewnątrzszpitalnych zgonów (w USA). Miedź ma zastosowanie w różnego rodzaju zapaleniach stawów, 
schorzeniach kostnych, przy osłabieniu ścianek naczyń krwionośnych, jako prewencja przeciwko tętniakom, a także 
przy cukrzycy, epilepsji (działa na rozwój osłonki mielinowej), a ponieważ posiada własności koenzymu bierze 
udział w wielu procesach, m.in. w budowie krwi, niezbędna jest więc w leczeniu przewlekłych anemii, które 
wykazują brak reakcji na stosowanie żelaza. Ponadto miedź jest nieoceniona w leczeniu przewlekłych infekcji 
moczowych wywołanych bakterią essherichia colli, a także przy trądziku młodzieńczym, i in. Miedź powinny nosić 
chore dzieci, przez dziesięć dni, w przypadku anemii, zapalenia uszu i innych. Dorośli obowiązkowo po 30 roku 
życia. Jeśli miedź przebarwia rękę, to znaczy, że działa i jest potrzebna. Żeby zmyć ślad przebarwienia wystarczy 
przetrzeć rękę od wewnętrznej strony, a miedzianą bransoletkę wyczyścić od czasu do czasu pastą. Regularne 
noszenie magnesów, to gwarancja naszego zdrowia, polepszenia nastroju i statusu energetycznego; a także 
ładniejszy wygląd, dłuższe i ciekawsze życie wypełnione aktywnościami i radościami.

Doktor nauk medycznych, internista, alergolog i pulmonolog
Prim Dr med sci Jelisaveta Kunosić

Lekarz medycyny komplementarnej Dr Ivana Džamić

Jeśli znaleźliście Państwo choćby jeden powód dla którego warto by zastosować magnetoterapię, nie wahajcie się. 
Zdrowie jest bezcenne.
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