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Jsme elektromagnetické bytosti

Ve vesmíru na nás působí 
množství sil, které ani 
nedokážeme zaevido-
vat. Jednou ze sil, o které 

však víme jistě, je magnetotera-
pie. rytmus života se dlouhé epo-
chy vyvíjel rovnoměrným tempem 
a mezi povrchem naší planety země 
a ionosférou jsou vysílány koor-
dinační signály všem živým orga-
nizmům. tyto signály nás spojují 
s globálním elektromagnetickým 
polem ve Vesmíru. Je to tep Ves-
míru,tep zdraví a veškeré narušení 
poškozuje a ohrožuje naše zdraví.

Pulsní magnetická pole indukují 
slabé elektrické proudy v expono-
vané tkáni a rovnoměrně ji prostu-
pují. tento fyziologický mechani-
smus působí na všech úrovních: 
na buněčné,tkáňové a orgánové. 
Pulsy fungují v pravidelných in-
tervalech, a je zjištěno, že lidské 
tělo kmitá od 2 do 72 hz, což je 
fyziologicky dáno od přírody. Již 
v atlantidě věděli, že posvátným 
kódem člověka byla 72, průměr-
ná frekvence tepů srdce člověka 
je 72 atd. 

Úbytek zemského 
magnetismu
Vědecko technická exploze a její 
vymoženosti porušily rovnováhu 
rytmů zemské pulzace, což způso-
buje poruchy ve sféře tělesné i du-
ševní. Úbytek zemského magnetis-
mu má na svědomí,že naše fyzická 
výkonnost je mnohem menší, než 
odpovídá našemu věku, stárneme 
rychleji,než je nutné, máme sní-
ženou imunitu a podléháme civi-
lizačním chorobám.

elektromagnetické vztahy ovliv-
ňují nejen naši mysl, buněčnou ge-
netickou strukturu, emoce a cyk-
ly spánku. Dna funguje jako gelu 
podobný tekutý krystal a chová se 
jako holografický projektor. Jsme 
v podstatě elektromagnetické by-
tosti-víc než chemické bytosti-a 
vlnová interakce je klíčovým de-
terminantem optimálního fungo-
vání biologických struktur. Poru-
šená elektromagnetická bilance 
znamená ztíženou možnost mno-
ha chemikálií reagovat adekvát-
ně v procesech látkové výměny 
a ztíženou schopnost regenerace 
živých tkání.Proto je tak důležité 
nastavit správný životní rytmus 
všech buněk v těle.

základní vlastností pulzní mag-
netoterapie je regenerace z bu-
něčné úrovně. ať je náš zdravotní 
problém ve svalech, kostech,orgá-
nech, nervech, cévách, v krvi, vše 
se regeneruje právě z této úrovně.

Analgetické (a další) efekty
znamenitou vlastností pulzní mag-
netoterapie je protizánětlivý efekt. 
Působením magnetických pulzů 
se zvyšuje neutrofilní fagocytóza 
a produkce superoxidů, což způ-
sobuje rychlé potlačení bakteriální 
flóry v exponované oblasti. Mikro-
by, které byly opakovaně vystaveny 
účinkům pulzní magnetoterapie,-
postupně degenerovaly, ztráce-
ly svoji patogenitu a reprodukční 
schopnost. tyto účinky byli zazna-
menány nejen u akutních zánětů, 
ale i u chronických a latentních 
zánětů. Mé poznatky z dob mého 
působení na katedře mikrobiolo-
gie na lékařské fakultě potvrzují 
tento poznatek,kdy klesal příjem 
antibiotik a přirozenou cestou se 
posiloval imunitní systém.

Všichni-malí nebo velcí, máme 
strach z bolesti!

analgetický efekt je další zna-
menitou vlastností magnetoterapie.

Bolesti hlavy, pohybového apa-
rátu, různých orgánů, představu-

gových návyků, psychosomatiky 
a neurologických poruch, a po-
ruch imunity. existuje tedy silná 
korelace mezi poruchami chování 
a změnami v elektromagnetických 
polích. Pokles elektromagnetic-
ké bilance má na svědomí i ztrá-
tu paměti, roztroušenou sklerózu, 
alzheimerizmus, Parkinsonizmus, 
únavový syndrom.

následkem magnetické pulzace, 
pokud je neuron schopen reago-
vat, dochází ke kalciovému efluxu 
a k částečné restauraci buněčné 
frakce a zaktivují se ty části mozku, 
které člověk běžně nepoužívá – jak 
je známo využíváme 18–25% moz-
kové kapacity. Působením léčivých 
pulzů se interval mezi jednotlivými 
atakami onemocnění prodlužuje až 
několikanásobně a nemoc nevede 
k tak rychlé invaliditě. U nemoc-
ných se zlepšuje orientace v pro-
storu, chůze.

lépe se prokrvuje páteř a kon-
četiny až do periférie, což je dů-
ležité z toho důvodu, že všechny 
tkáně, žlázy a orgány jsou záso-
bovány životní energií právě pá-
teřními nervy.

Bez vedlejších účinků
Předností pulzní magnetoterapie 
je i faktická neexistence vedlej-
ších nežádoucích účinků.

nelze se jí předávkovat,proto-
že jenom simulují zemské mag-
netické pulzy.

léčbu mohou absolvovat i lidé, 
kteří mají kovy nebo totální en-
doprotézy v těle, z léčby nejsou 
vyřazeni ani ti, kteří absolvovali 
operaci bypassu, nebo jsou ve stavu 
po odeznělém infarktu myokardu. 
lidé s kardiostimulátorem se pří-
mo léčit nemohou, ale můžou si 
zmagnetovat vodu, nebo potravi-
ny, a tak přispět ke zlepšení svého 
zdravotního stavu. a protože pulzní 
magnetoterapie působí i v mezi-
atomárních a mezimolekulárních 
úrovních, lze magnetizovat např. 
i lůžko a bytové prostory.

to, že magnetoterapie působí 
i v neviditelných, jemnohmotných 
úrovních, se zjistilo, když pacienti 
měli fantómové bolesti (např. chy-
bějící palec u nohou, žlučník) které 
po opakovaných aplikacích mizely.

I naše energetická centra – ča-
kry se po harmonizaci organizmu 
s přírodou uzavírají a otevírají dle 
potřeby a jsou propojeny.

Velmi důležitou a příjemnou vlast-
ností magnetických polí je i jejich 
schopnost pronikat bez změn in-
tenzity magnetických pulzů,tka-
ninami a všemi ve zdravotnictví 
běžně užívanými materiály – sádra, 
obvazy, vata a elastika.

Výborné léčebné výsledky s mag-
netoterapií má i veterinární lé-
kařství. Počet aplikací je zde nižší 
a úspěšnost vyšší,než v humánním 
lékařství, např. u dostihových koní. 
Velice příznivě působí magnetické 
pulzy i v rostlinné říši.

elektromagnetické pulsování je 
dechem vesmíru. Je to základní su-
rovina života, je to dar, který léčí 
nejen naše fyzická, ale i jemno-
hmotná těla. My všichni se léčí-
me sílou z jednoho zdroje a každý 
člověk podle své duchovní pokro-
čilosti ctí tyto síly vesmíru. tím, 
že očišťujeme svá těla,očišťujeme 
i planetu zemi a pomáháme nejen 
sobě, ale i jí ke vstupu do vesmírné 
jednoty! a jakmile naladíme naše 
tělo do souladu s přírodními zá-
kony, vyladíme i svou duši na vyš-
ší vibrační úrovně, kdy v člověku 
klíčí klid, zdraví, radost, pohoda 
a zrodí se nejvyšší cit –lÁSKa.
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jí zdravotní problémy, které trápí 
opakovaně populaci, a to častokrát 
v intenzitě, která brání v plnění 
běžných a pracovních povinností. 
Magnetické pulzy odstraňují bolesti 
zřejmě tím, že jejich působením 
vznikají endorfiny,což jsou přiro-
zená analgetika, které produkuje 
náš organizmus. tato vlastnost je 
vítaná hlavně u lidí, kteří z důvo-
du dalších interních onemocnění 
nemohou absolvovat totální en-
doprotézy nebo jiné operace, pro-
tože jim to zkvalitní každodenní 
žití bez bolestí. I samotná léčba 
pulzní magnetoterapií je bezbo-
lestná,což je další pozitivní mo-
ment léčby.

Působením magnetických pulzů 
dochází i k optimálnímu roztažení 
cév, čili se zde uplatňuje vasodila-
tační efekt. Je to prokázáno za po-
moci termokamery nebo pomo-
cí tekutých krystalů, které mění 
barvu podle prokrvení končetin. 
tento jev se neodehrává jen ve vel-
kých tepnách,ale až na periferii. 
Vzhledem k vasodilataci, je léč-
ba pulzními magnety aktuální jak 
při léčbě vysokého,tak i při léčbě 
nízkého krevního tlaku.Dochází 
také k optimalizaci hustoty krve.

Protiedémové působení je jed-
nou z dalších kvalit magnetických 
pulzů. Všechny otoky v těle vznikají 
z důvodu špatného hospodaření 
organizmu s vodou,srdeční ne-
dostatečností, špatného žilního 
návratu, dny a různých onemoc-
nění ledvin, sedavým způsobem 
zaměstnání, nedostatkem pohybu 
atd. následkem působení magne-

tické pulzace se pročišťuje lymfa-
tický systém zlepšuje se pružnost 
lymfatických cév a redukce obje-
mu otoku u postižené končetiny je 
o 20–50% ve velmi krátkém časo-
vém období. tato léčební metoda 
má kladný vliv na hojivé procesy.

nejvíce poznatků máme při léč-
bě zlomenin, kdy kostní hmota 
regenerovala podstatně rychleji, 
než u pacientů, kteří léčbu mag-
netoterapií neabsolvovali. V někte-
rých případech bylo zaznamená-
no až o 55 % rychlejší hojení, a to 
i u měkkých tkání a navíc se zde 
uplatnil i protizánětlivý a analge-
tický efekt. tuto vlastnost vítají 
zvlášť sportovci, kteří potřebují, 
aby jejich sportovní absence byla 
co nejkratší. zkracuje se i léčebná 
doba u různých poperačních stavů 
a po operacích totálních endopro-
téz, kde také bylo zaznamenáno, 
že tělo lépe přijímalo cizí před-
mět.Výskyt poperačních kompli-
kací byl o 60% nižší a také nižší 

byly i podávané dávky antibiotik 
a analgetik.Výborných výsledků 
bylo dosaženo i při léčbě popá-
lenin – zde se využívá zrychlená 
granulace a  rekonstrukce tkání 
a zlepšuje zajízvení ran.

Naděje pro onkologii
Mimořádnou pozornost si zasluhují 
výzkumy s použitím této léčebné 
metody u onkologických pacien-
tů. nesprávná elektromagnetic-
ká bilance vede k abnormalitám 
včetně rakoviny.

Prof.eugenio Watson Salazar, 
primář univerzitní kliniky v bra-
zilském Sao Paulu, léčí magnetote-
rapií zhoubné nádory mozku, plic, 
trávícího ústrojí a endokrinních 
žláz v pokročilém stádiu onemoc-
nění s úspěšností vyšší než 70 %. 
Mnoho dalších lékařů léčí všech-
ny myslitelné zdravotní problémy 
různými metodami a je paradox-
ní, že právě tato léčebná metoda, 
která vykazuje z dosud známých 

léčebných metod, nejvyšší stati-
stickou míru úspěšnosti 76–98%, 
nejmenší možnost rizika a nej-
nižší nákladovost,je metodou po-
slední volby, ke které se uchylují, 
a to až když ostatní tradiční me-
tody selhaly.

Psychika a magnetoterapie
a jaký je vztah mezi neurologický-
mi onemocněním, naší psychikou 
a pulzní magnetoterapií?

Mozek je masivním zdrojem 
elektrických frekvencí, které jsou 
přeneseny přes cnS a je citlivý 
na magnetické pole. Frekvence 
mozkových vln se vyvíjely v zá-
vislosti na těchto vzájemných sig-
nálech a pomáhají regulovat naše 
vnitřní biologické hodiny, ovlivňu-
jí hormonální sekreci, reM spá-
nek a emoce. Při přeměnách se až 
katastroficky mění zdraví a psy-
chika. Výsledkem je velký nárůst 
stresu, duševních chorob, asoci-
álního chování, sebevražd, dro-
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