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ZASTOSOWANIE GRADIENTOWYCH
PÓL MAGNETYCZNYCH
W TERAPII PRZEWLEK£YCH SCHORZEÑ
Prof. Jerzy S. Janicki

Instytut Badañ Fizykomedycznych
Puszczykowo
edn¹ z wa¿niejszych dziedzin biofizyki jest biomagnetyzm,
który obejmuje zjawiska magnetyczne zachodz¹ce w organizmach ¿ywych, koncentruj¹c siê na trzech g³ównych kierunkach badañ:
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1) magnetycznych w³aciwociach jonów i nanostruktur magnetycznych wystêpuj¹cych w cz¹steczkach biologicznych,
2) nanostrukturach biomagnetycznych wprowadzanych do organizmu intencjonalnie, z zewn¹trz, w celach diagnostycznych lub
leczniczych,
3) wp³ywie pól magnetycznych na organizmy ¿ywe.
Pomimo ¿e dwa pierwsze kierunki badañ s¹ interesuj¹ce, to
jednak w niniejszym opracowaniu wiêkszoæ uwagi powiêcimy
ocenie wp³ywu niejednorodnego sta³ego pola magnetycznego
(NSPM) na podstawowe procesy zachodz¹ce w organizmie.
W wyniku dwudziestoletniej pracy specjalistów z Instytutu Badañ Fizykomedycznych oraz dziêki zastosowaniu najnowszych rozwi¹zañ technologicznych powsta³ niepowtarzalny rozk³ad NSPM,
który charakteryzuje materac ENERGY FOR LIFE (EFL). Zakoñczono równie¿ prace nad nowym urz¹dzeniem, MagneTouch (MT),
którego wdro¿enie stanowi prze³om w efektywnoci leczenia
wiêkszoci schorzeñ. Rozk³ad NSPM w oferowanych Pañstwu
urz¹dzeniach zapewnia optymalne warunki do prawid³owego
funkcjonowania wiêkszoci poruszaj¹cych siê obiektów w organizmie oraz umo¿liwia szybk¹ normalizacjê energii magnetycznej.
Z punktu widzenia fizyki oddzia³ywanie NSPM na ¿ywy organizm
t³umaczyæ mo¿na g³ównie jego wp³ywem na nieskompensowane
spiny elektronowe, ciek³e kryszta³y zawarte w tkankach oraz poruszaj¹ce siê ³adunki elektryczne. Wówczas zachodzi wiele procesów usprawniaj¹cych oddychanie komórkowe oraz regeneracjê
tkanek. Nastêpuje czêciowa depolaryzacja komórek oraz zwiêksza siê aktywnoæ zwi¹zków wysokoenergetycznych, co usprawnia dzia³anie pompy sodowo-potasowej, poprawiaj¹c w konsekwencji gospodarkê wodno-elektrolitow¹.
W licznych badaniach wykazano istotny wp³yw NSPM na poprawê metabolizmu tkanki nerwowej, poprawê sprawnoci uk³adu
kr¹¿enia oraz wzrost przewodnictwa krwi, co powoduje lepsze
rozprowadzanie sk³adników od¿ywczych i hormonów.
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Materac EFL jest przedmiotem badañ klinicznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Zak³adu Fizjologii, Zak³adu
Biofizyki oraz Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badano go tak¿e w Pracowni Fizjologii Wysi³ku oraz Instytucie Medycyny Holistycznej w Warszawie, a tak¿e w Zespole Naukowym Ministerstwa Ochrony
Zdrowia Ukrainy w Odessie.
Niezwykle pozytywne wyniki badañ wp³ywu materaca EFL na
podstawowe procesy zachodz¹ce w organizmie ¿ywym s¹ du¿ym
zaskoczeniem, poniewa¿ dotychczasowe badania innych wyrobów
ze sta³ym polem magnetycznym nie dawa³y takich rezultatów.
Wiêkszoæ badañ materaca EFL wykonano wielokrotnie, stosuj¹c
podwójnie lep¹ próbê. Poni¿ej przedstawiono krótkie informacje
na temat rezultatów niektórych z nich.
1. W badaniach przeprowadzonych przez zespó³ prof. dr. hab.
n. med. Janusza Paluszaka czas restytucji powysi³kowej
u osób poddanych dzia³aniu NSPM na materacu EFL skróci³
siê o 50%, a objêtoæ wyrzutowa serca zwiêkszy³a siê rednio o 16%.
2. Natomiast z badañ prof. dr. hab. n. med. Feliksa Jaroszyka wynika, ¿e NSPM wp³ywa na reakcjê motoryczn¹ prost¹ badanych osób oraz zdecydowanie polepsza podatnoæ krwinek na
deformacjê, co poprawia utlenowanie organizmu oraz zmniejsza patologiczny proces agregacji erytrocytów.
3. Kolejne badania pacjentów u¿ywaj¹cych materac EFL przeprowadzili lekarze med. Dariusz Szymañski oraz Jakub Giovanoli-Jakubczak. W tym przypadku u ka¿dego pacjenta obraz badanej krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia wykazywa³
zdecydowan¹ poprawê. U ¿adnego z pacjentów nie zaobserwowano patologicznych objawów ubocznych. Po dwóch tygodniach terapii NSPM w badanej grupie stwierdzono u 100%
pacjentów poprawê i normalizacjê obrazu krwi oraz u 100% pacjentów ca³kowite ust¹pienie dolegliwoci bólowych oraz odczuwalne zmniejszenie stopnia zmêczenia. Dodatkowo nast¹pi³o ustabilizowanie cinienia krwi. Stwierdzono, i¿ zastosowanie materaca Energy For Life stanowi bardzo cenny rodek terapeutyczny w wielu dolegliwociach bólowych. Tym cenniejszy, i¿ daje mo¿liwoæ ca³kowitej eliminacji wiêkszoci farmakologicznych rodków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych.
Poza tym w znakomity sposób szybko doprowadza pacjenta do
eliminacji uczucia zmêczenia.
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4. Badania wp³ywu materaca EFL na organizm pacjenta w odniesieniu do poziomu aktywnoci poszczególnych meridianów akupunktur y chiñskiej korporalnej, reaktywnoci punktów akupunktur y ucha (aurikularnej) oraz reaktywnoci tzw.
punktów alarmowych przeprowadzi³ doc. dr n. med. Dariusz
Kwolek. Po przebadaniu pacjentów, którzy przez trzy miesi¹ce spali na materacu EFL, mo¿na by³o wyci¹gn¹æ zaskakuj¹ce wnioski:
a) w odniesieniu do klasycznych meridianów akupunktury korporalnej  uzyskano istotne wyrównanie poziomu aktywnoci,
charakteryzuj¹ce siê wyranym przejciem z wartoci pomiarowych wskazuj¹cych na stan patologiczny do poziomu w³aciwego dla stanu fizjologicznego,
b) w badaniu reaktywnoci punktów akupunktury ucha odpowiadaj¹cych poszczególnym narz¹dom wewnêtrznym, stwierdzono
poprawê reaktywnoci w kierunku normy zdrowotnej, tzn. nast¹pi³o przejcie z poziomu elektroprzewodnoci patologicznej
na poziom fizjologiczny,
c) w eksperymencie dokonuj¹cym pomiarów w punktach alarmowych akupunktury, charakteryzuj¹cych siê wysok¹ wra¿liwoci¹ w przypadkach schorzeñ patologicznych, wykazano
zmniejszenie reaktywnoci typowej dla stanów odbiegaj¹cych
od normy; ju¿ po trzech tygodniach odstêpu od badañ kontrolnych uzyskano wynik dla stanu fizjologicznego (normy).
5. Zastosowanie materaca EFL w leczeniu chorych na fibromialgiê na podstawie badañ ocenia³ prof. dr n. med. W³odzimierz
Samborski. Zaobserwowano istotny wp³yw EFL na objawy funkcjonalne oraz wegetatywne tego schorzenia, które uleg³y poprawie rednio o 50%. Wed³ug profesora Samborskiego magnetoterapia z zastosowaniem wspomnianego materaca stanowi now¹ formê leczenia zespo³u przewlek³ych uogólnionych
bólów miêniowo-stawowych, na przyk³ad fibromialgii. Metoda
ta jest tym cenniejsza, ¿e nie stanowi obci¹¿enia dla organizmu w porównaniu ze stosowanymi zwykle w tej chorobie rodkami farmakologicznymi, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne czy leki przeciwbólowe.
Materac ENERGY FOR LIFE nale¿y stosowaæ ³¹cznie z normalizatorem MagneTouch przy schorzeniach zwi¹zanych g³ównie z uk³adem
nerwowym, kr¹¿enia, kostno-stawowym oraz limfatycznym.
Miêdzy innymi podczas:
■ napiêcia nerwowego, uczucia zmêczenia i lêku oraz bezsennoci,
■ dolegliwoci reumatycznych oraz stanów zapalnych i migrenowych,
■ wystêpowania nadcinienia krwi oraz w chorobach sercowo-naczyniowych (tak¿e po zawa³ach),
■ leczenia alergii, artretyzmu, mia¿d¿ycy, cukrzycy i osteoporozy,
■ gojenia ran, z³amañ, urazów koci oraz stawów,
■ regeneracji organizmu, odtruwania oraz odchudzania i leczenia
stanów depresyjnych,
■ zakwaszenia organizmu.

sta³ym niejednorodnym polem magnetycznym. Pozycja ta na
150 stronach podaje szczegó³owe informacje o przedstawionych
wy¿ej wyrobach i podstawowych zjawiskach zachodz¹cych
w NSPM, zawiera te¿ wypowiedzi wybitnych specjalistów oraz opisy badañ klinicznych.
Ogólny wzrost liczby chorób przewlek³ych, pomimo wszystkich,
bêd¹cych do dyspozycji medycyny akademickiej rodków, powinien nas zastanawiaæ.
Nie tylko lekarz winien byæ wiadom tego, ¿e organizm z niedoborami energetycznymi bêdzie os³abiony, a wiêc nie bêdzie
dysponowa³ wystarczaj¹c¹ energi¹ w³asn¹, potrzebn¹ do skutecznego przetwarzania leków czy innych zabiegów terapeutycznych. Przecie¿ z zasady wszystkie procesy lecznicze zale¿¹ od
sprawnej przemiany materii w komórkach.
Lecznicze efekty materaca ENERGY FOR LIFE s¹ niew¹tpliwe,
nie mog¹ jednak stanowiæ podstawy leczenia w przypadku niektórych chorób. W zaawansowanych, wieloletnich schorzeniach s¹
cennym rodkiem uzupe³niaj¹cym oraz pobudzaj¹cym naturalne
obronne i regeneruj¹ce si³y organizmu.
Nale¿y wiêc wyranie stwierdziæ, ¿e medycyna przysz³oci coraz mielej bêdzie siêgaæ po fizykalne metody leczenia i zapobiegania schorzeniom, rezygnuj¹c z farmakologii wszêdzie tam,
gdzie bêdzie to tylko mo¿liwe.

Wy³¹czny dystrybutor:

www.perfectharmony.pl

Aktualnie w Polsce oko³o 30 tysiêcy osób korzysta z materaca
magnetycznego ENERGY FOR LIFE, który jest wyrobem medycznym, ci¹gle badanym, a efekty jego dzia³ania s¹ monitorowane
przez lekarzy specjalistów w ramach programu Narodów Zjednoczonych pod patronatem ONZ  GLOBAL COMPACT oraz UNDP.
Generalny przedstawiciel IBF  firma PERFECT HARMONY  organizuje równie¿ spotkania z u¿ytkownikami materacy oraz prowadzi seminaria dla zainteresowanych lekarzy. Ka¿dy lekarz, je¿eli
wyrazi tak¹ wolê, otrzyma od firmy bezp³atnie ksi¹¿kê Terapia
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