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MAGNETOTERAPIJA

PREVISOK TLAK
S stimuliranjem akupunkturnih

to~k si lahko pomagamo tudi pri
previsokem krvnem tlaku.

Namesto da bi v akupunkturne
to~ke (rde~e in ~rne pike na slikah)
zabadali iglice, jih lahko stimulira-
mo s polaganjem magnetnih gumb-
kov. Te imamo lahko vedno s seboj.

Magnetne gumbke in knjigo
Magnetno zdravljenje

(z ‘e prilo‘enimi desetimi
magnetki) naro~ite na:

Misteriji.si, info@misteriji.si
ali 051/307 777.
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Vroki dr‘im majhne ~rne mag-
netke. Mo~no me boli ledveni
del hrbta. @e dva dni. Zaradi

sedenja ali ledvi~nih kamnov? To bom
{e raziskala. Bole~ina postaja vse huj-
{a. Za~nem razmi{ljati, kako bi jo olaj-
{ala. Protibole~inske tablete? Ne. Teh
ne jemljem ‘e kar nekaj ~asa. Za odpra-
vo bole~in pri mese~ni ~i{~i imam zdaj
polarix. A zakaj ne bi pri teh ledvenih
bole~inah poskusila z majhnimi mag-
netki?

Gre za drug tip bole~ine, pri katerem
utegnejo pomagati. Tako trdi Peter Rose
v knjigi Magnetno zdravljenje – kako izko-
ristiti mo~ naravnega magnetizma, kateri
je ‘e prilo‘enih tudi deset magnetkov.
Zanima me, kaj bo. [est si jih nalepim
po hrbtu na mesta bole~ine in okoli njih.
Kmalu se zalotim, kako ‘e razmi{ljam
o delovnih obveznostih. ^ez dobro uro
‘e mar{iram na sprehodu, kar se je prej
zdelo nemogo~e. Spoznanje: magnetki
delujejo. Naslednje vpra{anje: kako
delujejo? In kdaj jih {e lahko uporabim?

ZAMENJA TABLETE
V knjigi Kako se zdravimo z magnetnimi

polji dr. Christiana Thuileja se pou~im,
da so zdravilno mo~ magnetov poznali

‘e v starem veku in da metoda v zad-
njem ~asu do‘ivlja preporod. Kako tudi
ne bi, saj nas je veliko ljudi ‘e spoznalo,
da tista ~ude‘na bela protibole~inska
tabletka, ki jo tako z lahkoto pogoltnemo
‘e ob najmanj{i bole~ini, v telesu pusti
energijsko in druga~no razdejanje. Zakaj
torej ne bi pri laj{anju vsakdanjih tegob,
pri katerih na{e ‘ivljenje ni ogro‘eno in
nujno ne potrebujemo »mo~ne kemije«,
raje uporabljali mehkej{ih pristopov,
brez stranskih u~inkov?

Argumentov proti ni, gre le za to, ali
smo toliko odprtega duha, da to preiz-
kusimo ali ne. Seveda, ~e izku{nje govo-
rijo temu v prid. In pri magnetkih govo-
rijo njim v prid. Pri~evanja vsebuje knji-
ga Kako se zdravimo z magnetnimi polji. O
tem, kako prakti~no uporabimo magnet-

ke, ki so za laj{anje najpogostej{ih vsak-
danjih zdravstvenih te‘av najbolj priro~-
ni, saj jih lahko s seboj nosimo kar v tor-
bici ali v ‘epu, pa se lahko pou~imo v
knjigi Magnetno zdravljenje.

SPROSTITEV ENERGIJE
Magnetke prilepimo na akupunktur-

ne to~ke ali na razboleli predel telesa.
Sprosti se pretok energije po meridianu
in telesna energija spet nemoteno potuje.
Rose magnetno delovanje opisuje kot
po~asi delujo~o »akupunkturo« brez
iglic. ̂ e polo‘imo magnete na strate{ke
akupunkturne to~ke, telesu omogo~imo
hitrej{e okrevanje ter olaj{amo bole~ino,
ki izvira iz raznih zdravstvenih te‘av.

Mo~ energije teh malih to~kastih mag-
netov se razteza med 500 in 1800 gaussi.
Magnetni krogci so prilepljeni na obli‘
z ju‘nim polom in se s severnim polom
nalegajo na ko‘o. Izredno so uporabni,
kadar je treba nujno izbolj{ati lokalno
prekrvitev pri bole~inah, kr~ih, udarni-
nah, odrgninah brez krvavitev, pri zvi-
nih in nategu vezi, pri migrenah in gla-
vobolih. Preprosto namestimo magne-
tek v sam center bole~ine, njegovo delo-
vanje pa okrepimo z dodatnimi magnet-
ki, s katerim »obkolimo« centralnega. In
ko jih nalepimo v drugo, tretje, ko njihov
obli‘ ‘e malo popusti, jih nalepimo na
telo z mikropor obli‘em, ki je na voljo v
vsaki lekarni.

Z magnetnimi gumbki si lahko olaj-
{amo tudi te‘ave pri mese~ni ~i{~i, aler-
gijah, prebavnih te‘avah, potovalni sla-
bosti, stresu, bole~inah v hrbtenici in
sklepih, pri te‘avah mo{kih spolovil,
se~il in celo v spolnosti.

Sicer pa je najbolj{a izku{nja – lastna
izku{nja.

Ana [vigelj

MAGNETOTERAPIJA

Namesto tablet, ki vedno zapustijo svojo sled

»Akupunktura« brez iglic
Magnetni gumbki

u~inkujejo kot po~asi
delujo~a »akupunktura«

brez uporabe iglic.

Bogato ilustrirana knjiga (s popustom  16,90 €),
dobite jo na www.misteriji.si, nas pou~i o
prakti~ni uporabi magnetnih gumbkov.

Magnetke prilepimo na akupunkturne to~ke
ali na razboleli predel telesa.
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