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DIAGNOSTYKA

Energy for Life

– alternatywa czy konieczność?
N
iniejsza publikacja zawiera krótki
przegląd badań dotyczących zastosowania stałego niejednorodnego pola
magnetycznego (SNPM) – wytworzonego
przez materac magnetyczny Energy For
Life (EFL) – w leczeniu niektórych dolegliwości występujących u badanych pacjentów. Rezultaty tych badań opublikowano
w medycznej literaturze naukowej, którą
wymieniono w opracowaniu [1].

Celem pracy było pokazanie wpływu
SNPM na szybkość restytucji powysiłkowej, objętość wyrzutową serca oraz
poprawę dolegliwości związanych z  fibromialgią.
Jednym z naturalnych czynników,
od których zależy zdrowie każdego z nas,
jest ziemskie pole magnetyczne. Wartość
tego pola systematycznie maleje, co jednoznacznie wykazali amerykańscy naukowcy
K. McDonald oraz R. Gunst. Niektórzy
badacze łączą ten fakt z pojawieniem się
wielu przewlekłych schorzeń [2], których
przebieg można znacznie złagodzić poprzez
zastosowanie SNPM. Badania prowadzone
w wielu ośrodkach [3] potwierdzają możliwość zastosowania tych pól w profilaktyce,
leczeniu oraz rehabilitacji.
Istotny wpływ SNPM na poprawę
zdrowia pacjentów wykazano również
podczas badań klinicznych prowadzonych w Zakładzie Fizjologii, Biofizyki
oraz Klinice Reumatologii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
1. Badania pod kierunkiem prof. dr.
hab. med. Janusza Paluszaka jednoznacznie wykazały, że pacjenci używający
materaca EFL wypoczywali o około 50%
szybciej, a objętość wyrzutowa ich serca
zwiększyła się o około 16% w stosunku
do próby kontrolnej.
2. Z badań kierowanych przez prof.
dr. hab. med. Feliksa Jaroszyka wynika,
że SNPM pozytywnie wpływa na liczbę

popełnianych błędów oraz zdecydowanie
polepsza podatność krwinek na deformację. Poprawia to dotlenienie organizmu oraz
zmniejsza patologiczny proces agregacji
erytrocytów.
3. Zastosowanie materaca EFL w leczeniu chorych na fibromialgię oceniał zespół
pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med.
Włodzimierza Samborskiego. Wykazano
istotny wpływ wyrobu EFL na objawy
funkcjonalne oraz wegetatywne tego
schorzenia, które uległy poprawie średnio
o 55% (patrz wykres poniżej).
Według profesora Samborskiego,
używanie materaca EFL stanowi nową
formę leczenia przewlekłych bólów mięśniowo-stawowych i jest tym cenniejsze,
że nie obciąża organizmu w porównaniu
ze stosowanymi zwykle w tej chorobie
środkami farmakologicznymi.
Podobne rezultaty wpływu SNPM
na poprawę leczenia fibromialgii uzyskano
w badaniach opublikowanych w [4].
4. Kolejne badania pacjentów używających materaca EFL przeprowadzili lekarze
med. D. Szymański oraz J. Giovanoli-Jakubczak. W tym przypadku u każdego
pacjenta obraz badanej krwi w mikroskopie
z ciemnym polem widzenia wykazywał
zdecydowaną poprawę. U żadnego z pa-

Wpływ SNPM na dolegliwości badanych pacjentów
– procent poprawy po terapii

cjentów nie zaobserwowano patologicznych
objawów ubocznych. Po dwóch tygodniach
terapii SNPM w badanej grupie stwierdzono
u 100% pacjentów poprawę i normalizację obrazu krwi oraz u 100% pacjentów
całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych i odczuwalne zmniejszenie stopnia
zmęczenia. Dodatkowo nastąpiło ustabilizowanie ciśnienia krwi. Stwierdzono,
iż zastosowanie materaca Energy For Life
stanowi bardzo cenny środek terapeutyczny
w wielu dolegliwościach bólowych. Tym
cenniejszy, iż daje możliwość częściowej
eliminacji większości farmakologicznych
środków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych. Poza tym w znakomity sposób
szybko eliminuje uczucie zmęczenia.
Wskazane jest używanie wyrobów EFL
podczas leczenia schorzeń związanych
głównie z układem nerwowym, krążenia,
kostno-stawowym oraz limfatycznym.
Między innymi podczas:
• napięcia nerwowego, uczucia zmęczenia
i lęku oraz bezsenności,
• dolegliwości reumatycznych oraz stanów
zapalnych i migrenowych,
• występowania nadciśnienia krwi oraz
chorób sercowo-naczyniowych,
• leczenia alergii, artretyzmu, miażdżycy,
cukrzycy i osteoporozy,
• gojenia ran, złamań, urazów kości oraz
stawów,
• regeneracji organizmu, odtruwania
oraz odchudzania i leczenia stanów
depresyjnych.
Korzystny wpływ materaca EFL na organizm człowieka jest niewątpliwy, jednak nie
może stanowić podstawy leczenia. Należy,
więc wyraźnie stwierdzić, że medycyna
coraz śmielej sięga po fizykalne metody
terapii w celu wspomagania leczenia
oraz zapobiegania powstawaniu wielu
schorzeń.
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