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Zmajhnimi magneti, magnetnimi
zapestnicami, magnetnimi tra-
kovi in podobnim si odpravlja

bole~ine in druge zdravstvene te‘ave
vse ve~ ljudi. Zato, ker je uporaba eno-
stavna, v telesu pa ne pu{~ajo nikakih
kemi~nih odpadkov; torej ne ogro‘ajo
ne zdravja ne okolja in ne pitne vode,
kamor se stekajo ostanki iz telesa izlo-
~enih ostankov zdravil.

Magnetki vplivajo tako na ‘iv~evje
kot tudi na urejenost krvnih molekul
znotraj krvnih ‘il. Izbolj{an krvni pretok
izbolj{a dotok energije in odstranjevanje
presnovkov. Po nekaterih prepri~anjih
magneti izbolj{ajo tudi ionsko celi~no
izmenjavo, kar omogo~a presnovkom,
da u~inkoviteje zapustijo celico. ̂ eprav
znanost njihovega delovanja ne zna
povsem razlo‘iti, jih zaradi velike u~in-
kovitosti lahko ponekod uradno predpi-
{ejo tudi zdravniki.

Magnete ljudje kot samopomo~ naj-
pogosteje uporabljajo ob bole~inah v
sklepih, te‘avah s krvnim obtokom, gla-
vobolih in migrenah, bole~inah v hrbtu,
menstruacijskih te‘avah in motnjah spa-
nja. Magnetna terapija je priljubljena
uveljavljena oblika naravnega zdravlje-
nja, ki pridobiva zanimanje tudi med
prebivalci zahodnega sveta. Ljudje po
njej posegajo tudi, ker se ‘elijo izogniti
dolgotrajni uporabi protibole~inskih
zdravil, ki bi v telesu lahko pustila ne‘e-
lene posledice.

Poleg mo~nej{ih magnetov, ki zahte-
vajo nadvse previdno uporabo zgolj pod
strokovnim nadzorom, so za magnetno
terapijo na voljo {e manj{i priro~ni mag-
netki za samopomo~ z mo~jo od 500 do
1800 gavsov. Ti so pribli‘no desetkrat
mo~nej{i od magnetov za na hladilnik.
Kupi in uporablja pa jih lahko vsak.

Dobiti jih je mogo~e v obliki gumb-
kov, ki jih namestimo ali nalepimo na
obolelo mesto ali okoli njega, lahko so
del obvez za razli~ne predele telesa,
vlo‘kov za ~evlje, opornic in podobno.
Njihova uporaba, s tem se strinjajo tudi
znanstveniki, vsekakor ni tvegana, od-
svetujejo jo le ljudem, ki imajo vgrajen
sr~ni spodbujevalnik, u{esni vsadek ali
kako drugo elektronsko napravico. Mag-
netov tudi ne uporabljajmo na predelih
vnete, srbe~e ali po{kodovane ko‘e.

OD KOD U^INKI
Velik zagovornik magnetne terapije

je Ameri~an Peter Rose, in‘enir, ki se je
neko~ ukvarjal z elektromagnetnimi mo-
torji, potem pa je poglobljeno razisko-
val vplive magnetne energije in drugih
komplementarnih energij na zdravje in
o tem napisal tudi ve~ knjig.

Strokovnjak meni, da magneti
delujejo na telo na ve~ na~inov.

Ker vplivajo na ureditev molekul v na-
{em telesu, tudi v celicah, lahko organi-
zem bolje deluje na ve~ ravneh. Vplivajo
tako na ‘iv~evje, na{e elektri~no »omre‘-
je«, kot tudi na urejenost krvnih molekul
znotraj krvnih ‘il, s ~imer izbolj{ajo elek-
tri~ni tok po teh ‘ivcih in pospe{ijo odziv-
ni ~as, potreben za premik mi{ice. Izbolj-
{an krvni pretok izbolj{a dostavo energije
in odstranjevanje odpadkov iz mi{ice.

Po nekaterih prepri~anjih magneti
izbolj{ajo tudi ionsko celi~no izmenjavo,
kar omogo~a odpadnim proizvodom,
da u~inkoviteje zapustijo celico. Neka-
teri verjamejo tudi, da magneti vplivajo
na kemi~no pH ravnovesje znotraj tele-
sa, ki potem spet nazaj vpliva na kemi~-
ne spremembe in celi~no sestavo, ven-
dar tega znanstvene raziskave {e niso
potrdile, ugotavlja Peter Rose. [e veliko
raziskav pa bo po njegovem mnenju po-
trebnih, da bi ugotovili, od kod prihajajo
vsi koristni magnetni vplivi, o katerih
poro~ajo uporabniki.

MAGNETNA TERAPIJA

Magneti brez tveganja nekemi~no laj{ajo bole~ine in izbolj{ujejo splo{no po~utje

Magnetek zamenja tableto
Za samopomo~ z

magnetno terapijo so zelo
priro~ni magnetki z mo~jo

500–1800 gavsov.
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Magnetke z obli`em
si namestimo na `eleno to~ko.
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PO^ASI DELUJO^A
AKUPUNKTURA

Magnetno delovanje opisuje tudi kot
po~asi delujo~o »akupunkturo« brez
uporabe iglic, ki s pomo~jo magnetizma
zagotavlja neinvazivno in nekemi~no
laj{anje bole~in ter izbolj{anje splo{nega
po~utja, brez povzro~anja dodatnih bo-
le~in.

Da to dose‘emo, je treba magnete
uporabiti na posebnih to~kah vzdol‘
meridianov, energijskih kanalov na{ega
telesa, ki jih pozna tradicionalna kitajska
medicina. Slabo zdravje z vidika meridi-
anov pomeni zastajanje energije v dolo-
~enem delu telesa, zaradi katerega pri-
haja do njenega pomanjkanja v drugem
delu. Ko torej magnete polo‘imo na
dolo~ene to~ke vzdol‘ energijskih kana-
lov, omogo~imo, da njihova energija
uveljavi usklajen energijski tok v telesu,

ki je bistven za dobro zdravje, razlaga
Peter Rose v svoji knjigi.

Magneti, ki jih polo‘imo na predpi-
sana mesta, zagotavljajo neprekinjeno
spro{~anje energije za razmeroma dolg
~as, vse od {tiriindvajsetih ur do desetih
dni, s ~imer uravnove{ajo in uskladijo
energijski pretok ne‘no in enakomerno.
To potem odpravi zastajanje in izgubo
energije.

^e polo‘imo majhne magnete na
strate{ke akupunkturne to~ke, lahko to-
rej telesu omogo~imo hitrej{e okrevanje,
kot bi ga zmoglo samo, in olaj{amo fizi~-
no bole~ino, ki izvira iz razli~nih zdrav-
stvenih te‘av.

PRVA IN
DOLGORO^NA POMO^

Strokovnjak uporabo magnetne tera-
pije priporo~a tako ob akutnih kot tudi
nekaterih kroni~nih stanjih, vendar ne
v primeru krvavitev (notranjih ali zuna-

KUHINJSKI POSKUS
O u~inkih magnetizma se lahko sa-
mi prepri~amo s preprostim posku-
som, tako da napolnimo tri majh-
ne lon~ke s kompostom in vanje
posejemo gor~i~na semena. Pod
enega polo‘imo magnet, tako da se
severni pol dotika dna lon~ka. Pod
drugim naj se enak magnet lon~ka
dotika z ju‘nim polom. Pod tretji
lon~ek pa magneta ne polo‘imo.
Lon~ke zalivamo z enako koli~ino
vode ob istem ~asu in z isto vodo. Nato
pozorno spremljajmo rast rastlin.
Najbolje bo rastla rastlina iz lon~ka,
ki se ga dotika severni pol magneta.

NEKAJ RAZISKAV
• Na ameri{ki univerzi v Virginiji so raziskovalci ugotovili, da magnetna

terapija klini~no pomembno zmanj{a bole~ino zaradi fibromialgije.

• Harvardski raziskovalci so magnetno terapijo uporabili na kolenih bolnikov
z osteoartritisom. Magnete so {est tednov nosili po {est ur na dan in u~inki
so bili opazni ‘e po {tirih urah uporabe; izbolj{anje je bilo kar sedemkratno
v primerjavi s testiranci, ki so imeli name{~ene le navidezne magnete.

• V Washingtonu so raziskovalci delovanje magnetov preverili na ramenih
bolnikov s kroni~no bole~ino. Po eni uri uporabe naj bi se bole~ina
prepolovila.

njih), saj naj bi ravno zaradi zgoraj ome-
njenih u~inkov krvavitev {e pospe{ili.
Njihovo uporabo svetuje ob naslednjih
stanjih: motnje krvnega obtoka in kr~i,
{portne po{kodbe, menstruacijske te‘a-
ve, bole~ine hrbta, revmatizem, artritis,
i{ias, zaprtost, nespe~nost, bronhitis,
nategnjene mi{ice, stres in slabost.

Med splo{nimi navodili, ki jih daje,
so {e, da magnete za pospe{itev krvnega
pretoka obi~ajno name{~amo okoli bole-
~ega mesta in v njegovi sredini (~e jo je
mogo~e dolo~iti) ter med prizadetim
mestom in srcem. ^e gre za bole~ino v
kolenu, jih na primer namestimo okoli
noge nad kolenom. Namestimo jih tako,
da je njihov severni pol v stiku s ko‘o.

Kot poudarja, lahko magnetno zdra-
vljenje v nekaterih primerih dobro do-
polnjujejo tudi druge oblike terapij, kot
so {iatsu, refleksoterapija, akupunktura,
{e bolje pa je, ~e hkrati prilagodimo tudi
na~in ‘ivljenja, tako da poskrbimo za
ustrezno prehrano in telesno dejavnost.

Ker nas bole~ina ne le ohromi v delo-
vanju, ampak nam odvzame tudi samo-
zavest, Peter Rose meni, da mora vsak
terapevt najprej kratkoro~no poskrbeti
za njeno zmanj{anje, dolgoro~no pa ga
seveda mora zanimati pacientovo celot-
no zdravstveno stanje in vzroki, ki so do
bole~ine pripeljali ter njihova odprava.

A. K.

Knjiga je pravkar iz{la pri ARA zalo`bi.

MAGNETEK ZAMENJA TABLETO

Ko vam zmanjka magnetkov, prilo`enih h knji-
gi, lahko na www.misteriji.si naro~ite nove.
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