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Namesto z zdravili je mogo~e
doma z magnetnimi polji pov-
sem brez stranskih posledic

zdraviti ve~ kot {estdeset obolenj, od
visokega krvnega tlaka, alergij, ‘ol~nih
kamnov do bolezni zob. O terapiji z
magnetnimi polji, podpornem ukrepu,
ki izvrstno dopolnjuje {tevilne metode
zdravljenja, govori avstrijski zdravnik
Christian Thuile, avtor knjige Kako se
zdravimo z magnetnimi polji, ki je iz{la
pri zalo‘bi ARA in iz katere povzema-
mo nekaj odlomkov.

[olska medicina priznava, da je mo-
go~e z magnetnimi polji zdraviti pred-
vsem na dveh podro~jih: pri boleznih
kosti in hrustanca ter laj{anju bole~in.
U~inek zdravljenja z magnetnimi polji
na teh dveh podro~jih je bil dokazan tu-
di s {tevilnimi dvojno slepimi znanstve-
nimi raziskavami, tako da je u~inek pla-
ceba izklju~en. Raziskave za vse druge
indikacije {e potekajo.

Privr‘encem celostne medicine na
podlagi teh spoznanj ni te‘ko sklepati,
da lahko uporaba magnetnega polja, ki
na primer omili stres vegetativnega ‘iv-
~evja, pozitivno vpliva tudi na druge
bolezni in te‘ave. Kdor spozna osnov-
ne, usklajevalne u~inke terapije z mag-
netnimi polji, bo razumel tudi razno-
likost mo‘nosti njene uporabe.

REVITALIZACIJSKI
ZAGON

Z izrazom magnetna terapija opi-
sujemo uporabo pulzirajo~ih ali sta-
ti~nih magnetnih polj za zdravljenje
obolenj. Magnetno polje lahko pro-
dre v nemagnetno snov s sorazmer-
no majhno izgubo energije. Magnet-
no polje, ki ga uporabimo v tera-
pevtske namene, lahko zato neovira-

no prodre v vse celice telesa tudi ~ez
obla~ila.

Pulzirajo~a elektromagnetna polja
izbolj{ajo prekrvitev in spodbudijo od-
dajanje kisika iz krvi v celice. Obenem
se izbolj{a prenos hranilnih snovi v
celice, ~e je le na voljo dovolj hranil, kot
so vitamini, minerali, beljakovine itd.,
kar znatno pospe{i zdravljenje. Nasprot-
no se spodbudi in izbolj{a tudi izlo~anje
odpadnih snovi iz celic, kar pripomore
na primer k manj{i obolevnosti za poap-
nenjem ‘il. Tako se izbolj{a dejavnost
vseh organov in organskih sistemov. Po-

sledica je pravi »revitalizacijski zagon«.
Terapevtski u~inek magnetne terapije se
pogosto odra‘a v splo{ni krepitvi teles-
ne obrambe, mehanske zmogljivosti in
sposobnosti samozdravljenja in samo-
obnove. To pojasni, zakaj lahko pomaga
pri precej ve~ tegobah kot le pri klasi~nih
in dobro raziskanih podro~jih uporabe
laj{anja bole~in in rasti kosti.

Zdravljenje z magnetnimi polji je pov-
sem nenevarno. Leta 1993 so ameri{ki
zdravniki ocenili klini~ne {tudije pre-
teklih sedemnajstih let, v katerih se je s
pulzirajo~imi magnetnimi polji zdravilo
ve~ kot 200.000 bolnikov. Niti v enem pri-
meru niso omenjali kakr{nih koli {kod-
ljivih u~inkov (The Journal of Rheuma-
tology, dr. Strock, dr. Bennett, 20. 3. 1993).

Kljub temu je veliko zdravnikov zelo
skepti~nih glede terapevtske uporabe
magnetnih polj. Razlog za to je pred-
vsem nepoznavanje. V sklopu klasi~ne-
ga univerzitetnega izobra‘evanja se
zdravnik ne nau~i veliko o uporabi mag-
netne terapije in je pogosto celo posvar-
jen pred zdravljenjem z magnetizmom.

Pribli‘no 50.000 poro~il o izku{njah
z uporabo magnetne terapije, ki priha-
jajo iz Mednarodnega sredi{~a za ener-
gijsko medicino, ka‘e enake rezultate
kot ameri{ka publikacija: uporaba tera-
pije z magnetnimi polji je pri nizkih od-
merkih zelo varna metoda zdravljenja,
ki ob upo{tevanju vseh kontraindikacij
in ob skrbni diagnozi nima nikakr{nih
resnih stranskih u~inkov.

NAKUP LASTNE
NAPRAVE

Nakup lastne elektromagnetne
naprave je smiseln, kadar potrebujete
dolgotrajno zdravljenje ve~krat na
dan. Vi{ji stro{ek nakupa se bo zago-

Knjiga o zdravljenju z magnetnimi polji je dosegljiva
na www.misteriji.si.
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tovo hitro povrnil, saj boste prihranili
pri potnih stro{kih za obiske terapevta
in stro{kih posameznih obravnav. Za-
radi hitrega razvoja tehnike so cene
tovrstnih naprav vse ugodnej{e in do-
segljivej{e za povpre~en ‘ep.

Zmogljive naprave, ki ustvarjajo pul-
zirajo~e elektromagnetno polje, so se-

stavljene iz dveh delov: upravljalne eno-
te in aplikatorja. Slednji je lahko magnet-
no le‘i{~e (le‘alna podloga) ali lokalni
aplikator v obliki blazinice, cevi ali aku-
punkturne palice, ki je namenjen nepo-
srednemu obsevanju posameznih delov
telesa. Pri le‘alni podlogi pulzirajo~e
magnetno polje, enakomerno razporeje-
no po celotni povr{ini le‘i{~a, vpliva na
celotno telo. Z upravljalno enoto (obi~aj-
no gre za ro~ni upravljalnik s prikazo-
valnikom in tipkami) je mogo~e nasta-
viti ustrezno jakost in frekvenco mag-
netnega polja v aplikatorju.

DOMA^E ZDRAVLJENJE
Pri terapiji celotnega telesa pravilo-

ma zado{~a osemminutno delovanje
naprave. Pri ve~ini obolenj uporabimo
terapijo enkrat do dvakrat dnevno.

Pri lokalnih bole~inah se priporo~a
enkrat do trikrat na dan 10- do 24-mi-
nutna dodatna terapija z blazino ali pa-
lico, glede na vzrok bolezni in velikost
prizadetega dela telesa. Ta dodatna tera-
pija se lahko nave‘e neposredno na tera-
pijo celotnega telesa. Vendar pozor: ~as
trajanja terapije celotnega telesa v enem
dnevu ne sme prese~i 60 minut – to so
na primer {tiri posamezne obravnave po
15 minut. ̂ asovnih omejitev za lokalno
terapijo ni.

^asovna omejitev ene ure na dan te-
melji na priporo~ilih Svetovne zdravst-
vene organizacije. A razlog zanjo ni bo-
jazen, da bi z magnetnimi polji pretirano
stimulirali zdrave celice. To namre~ sploh
ni mogo~e. Kadar delujejo vse mem-
branske ~rpalke, je dose‘ena najvi{ja
mo‘na napetost v celi~ni steni – kot v
zdravi celici. Namen omejitve ~asa traja-
nja terapije je predvsem za{~ititi organi-
zem pred pretirano porabo energijskih
surovin.

Pri trajnih magnetih, ki jih nepreki-
njeno nosimo na telesu, obstaja nevar-
nost, da se organizem privadi nanje. Po
drugi strani pa so {tudije pokazale, da se
je na primer pri diabeti~no pogojeni ne-
vropatiji opazen u~inek pokazal {ele po
enem mesecu no{enja tak{nih magnetov.

Delovni ~asi trajanja terapij, navedeni
za posamezne bolezni, predstavljajo
optimalne vrednosti. A te vrednosti je
v mnogih primerih mogo~e dose~i le do-
ma z lastnim aparatom: pri zdravljenju
v ambulanti dnevne terapije pogosto
sploh niso mogo~e.

Pogosto ‘e ena sama terapija naredi
~ude‘e. Vendar nas to ne sme zavesti, saj
gre pri terapiji z magnetnimi polji ve~ino-
ma za dolgoro~no zdravljenje. Kot krat-
koro~en ukrep je smiselna npr. pri {port-
nih po{kodbah, pri celjenju ran in zlomov
kosti, pri klasi~nem zdrsu medvreten~ne
plo{~ice, lumbagu, motnjah spanja in pre-
tirani utrujenosti, te‘avah z menstruacijo,
zobobolu in glavobolu ter zdravljenju
pred operacijami in po njih.

Pri zdravljenju bole~in se u~inek pra-
viloma poka‘e po {estih do osmih tednih.
^e ni uspeha, je treba ponovno preveriti
priporo~ene dejavnike, ki pogojujejo ~as
trajanja terapije, in po potrebi pove~ati
odmerek. Odpravo vzroka bolezni lahko
pogosto pri~akujemo {ele po ve~ mesecih
ali celo letih zdravljenja. To pomeni, da
se ubla‘itev bole~in pojavi sorazmerno
kmalu, spremembo gostote kostnine pri
osteoporozi na primer pa lahko doka‘emo
{ele po letu in pol do dveh letih.

V silnem navdu{enju zaradi hitrega
protibole~inskega u~inka veliko uporab-
nikov pozabi, da magnetna terapija sicer
laj{a bole~ine, ne odpravi pa vzrokov.
Procesi obrabe se na primer nadaljujejo.
V takih primerih je bistveno sodelovanje
bolnika, na primer s spremembo na~ina
‘ivljenja ali prehranjevalnih navad.

Nihanja terapevtskega u~inka so v
veliki meri tudi posledica ob~utljivosti
na vreme – vremenske razmere lahko
namre~ vplivajo na magnetno polje.

Kadar terapijo uporabljamo v pre-
ventivne namene, jo lahko prekinemo
kadar koli. Obi~ajno se dr‘imo smernic,
ki priporo~ajo {estmese~no intenzivno
zdravljenje, ki mu sledi najve~ trimese~-
ni premor. Vendar na~eloma velja, da
je naju~inkovitej{e neprekinjeno in red-
no izvajanje terapije.

R. M.

Terapija z magnetnimi polji velja
za podporno terapijo:

• pri funkcionalnih motnjah, ne
glede na vzrok

• pri rehabilitaciji in mobilizaciji po
nesre~ah in hudih boleznih

• v preventivni medicini

• zaradi izbolj{anje preskrbe s kisi-
kom in prekrvavitve

• pri stabilizaciji psihe

• pri spodbujanju presnove

• pri krepitvi imunskega sistema

• pri krepitvi splo{ne storilnosti

ZDRAVILNI MAGNETIZEM


