Terapie polami magnetycznymi
– przyszłość medycyny
Janusz Dąbrowski
Gęstniejący wokół nas z roku na rok smog elektromagnetyczny, głównie
za sprawą telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu, zaburza
funkcjonowanie naszych organizmów na poziomie komórkowym, co
skutkuje postępującym wzrostem coraz trudniejszych w leczeniu chorób.
Wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku żyjemy. Z tego punktu widzenia nasze ciało jest tylko ożywionym magnesem, który współgra
harmonijnie z częstotliwościami, jakie wysyła nasza Ziemia, Słońce, Księżyc i cały Kosmos. Poddane siłom kosmicznym czerpie ono
niezbędną energię do swego rozwoju. Stąd jest rzeczą normalną,
że fale magnetyczne mogą nam pomagać w utrzymaniu równowagi i sprawności naszego systemu obronnego, pod warunkiem
że potrafimy „oswoić” owe rozprzestrzeniające się linie sił, które
są wszechobecne, a jednocześnie niewidoczne i nieujarzmione.
Leczenie polem magnetycznym
Tran Ky, Pierre Laget, Jean-Michel Guilbert

Magnetyzm a życie współczesnego człowieka
aturalne magnesy za ważne remedia w terapii regulacyj
nej medycyna chińska uznawała przeszło 2000 lat temu,
a magnetoterapia była stosowana w praktyce leczniczej już
około 1000 lat przed pierwszym opisem zastosowań aku
punktury. Starożytna medycyna Korei, indyjska Ajurweda
oraz zaawansowane cywilizacje Ameryki Środkowej również
wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu. Także w sta
rożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami
i sztabkami magnesu należało do metod terapeutycznych.
Już Arystoteles w III wieku p.n.e. potwierdził istnienie tera
peutycznych możliwości magnesu. Przyciągające i odpycha
jące właściwości magnesów opisywał w dziele De rerum natura (O naturze wszechrzeczy) Tytus Lukrecjusz Carus (I wiek
p.n.e.), zaś Pliniusz Starszy (I wiek n.e.) twierdził, że magnesy
mogą leczyć. Galen w II wieku n.e. wykorzystywał magnesy
do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego przez różne
choroby. W Persji w X wieku n.e. używano magnesów do
usuwania skurczów mięśni.
W XIII wieku Francuz Pierre Pelerin de Maricourt (Petrus
Peregrinus de Maricourt) prowadził eksperymenty w zakre
sie magnetyzmu i w roku 1269 napisał pierwsze nowożyt
ne dzieło na ten temat: Epistola de magnete. Współcześnie
Europejska Unia Nauk o Ziemi przyznaje wybitnym na
ukowcom za ich szczególne osiągnięcia w dziedzinie ma
gnetyzmu odznaczenie Petrus Peregrinus Medal.
W roku 1877 Francuskie Królewskie Towarzystwo Medycz
ne zainicjowało pierwsze znaczące studia nad magnetotera
pią. Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz

N

MARZEC-KWIECIEŃ 2017

Anton Messmer (koniec XVIII wieku). Twierdził on, że od
działywanie pola magnetycznego na ludzki organizm pobu
dza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty
komunikacji telepatycznej, a jego metodę leczenia nerwic,
wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności
jasnowidzenia i telepatii nazwano „mesmeryzmem”.
Dzisiaj wiadomo, że pole magnetyczne o odpowiednio do
branych parametrach powoduje samoregulację pracy komó
rek i wzrost ich aktywności, wpływa na siłę układu odporno
ściowego oraz przywraca homeostazę organizmu. Istnienie
pola magnetycznego Ziemi jest więc podstawowym warun
kiem przetrwania wszystkich form życia. Organizm ludzki,
jak każdy inny, działa za sprawą znakomicie skoordynowanej
sieci pól elektromagnetycznych i wytwarzanych przez nie sił.
Regulują one większość funkcji organizmu i wpływają na za
chowanie stanu naturalnej równowagi.
Nasza Matka-Ziemia jest wielkim magnesem, zaś tryb
życia pierwotnego człowieka powodował, że ciągle znajdo
wał się on pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego
(chodził boso, spał na ziemi pokrytej zwierzęcymi skórami
itp.). Z czasem zatraciliśmy naturalny instynkt i zakodowa
ną w nas wiedzę, że, jak powiedział noblista, fizyk Werner
Heisenberg, „energia magnetyczna jest elementarną
energią, od której zależy całe życie świata”. Ma ona za
sadniczy wpływ między innymi na rodzaje cząstek elemen
tarnych (także tych, które tworzą nasze ciała) oraz ich wza
jemne oddziaływania, co wykazali laureaci Nagrody Nobla
z roku 2008: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshihide
Maskawa. Rozwijająca się cywilizacja stopniowo pozbawiała
nas życiodajnego działania ziemskiego pola magnetycznego.
Ostatni wiek to skok i szok cywilizacyjny, który zmienił
radykalnie naturalne środowisko człowieka. „Weszliśmy
w wiek wysokiej techniki, mając strukturę człowieka pierwotnego” – stwierdził niemiecki biofizyk
profesor Ulrich Warnke z Uniwersytetu w Saarbrücken.
Przyśpieszenie rozwoju technologicznego znacznie wy
przedziło zdolności adaptacyjne i samoregulacyjne orga
nizmu. Człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotne
go stanu, zatracając jednocześnie zdrowy instynkt, który
podpowiedziałby mu, co jest korzystne, a co nie, dla jego
zdrowia. „Obecnie niespotykany dotąd poziom ekspozycji
pól magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych
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mających źródło w wielu bezprzewodowych technologiach współczesnych chorób (przede wszystkim tzw. cywilizacyj
ingeruje w naturalny system informacji i funkcjonowanie
nych), generuje bardzo duże koszty, zwykle jest inwazyjna
ludzi, zwierząt i roślin. Konsekwencje tej ekspansji, które
i wywołuje w organizmie wiele szkodliwych skutków ubocz
zostały już dawno przewidziane przez krytyków, nie mogą nych. Terapie magnetyczne stanowią zaś doskonałą alterna
być dłużej ignorowane. Pszczoły i inne owady znikają, ptaki tywę lub są uzupełnieniem typowych metod leczenia, bowiem
unikają pewnych miejsc i tracą orientację w innych. Ludzie dysponują dużym potencjałem nowatorskich, bardzo skutecz
cierpią z powodu zaburzeń czynnościowych i chorób. I o ile nych rozwiązań. Tym bardziej że jednym z największych za
te ostatnie są dziedziczone, zostaną przekazane następ grożeń dla naszego zdrowia jest największy zabójca na świe
nym pokoleniom”. (Ulrich Warnke, Bees, Birds and Mankind cie – stres, który jest źródłem napięć psychosomatycznych
Destroying Nature by Electrosmog)
w organizmie. Te z kolei skutkują nadciśnieniem tętniczym,
Zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów zaburzeniami pracy wszystkich gruczołów hormonalnych
asfaltem i betonem, wytwarzanie sztucznych pól elektro (m.in. hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy; problemy
magnetycznych przez nowoczesną elektrotechnikę i elek z tarczycą) lub naczyń limfatycznych. W rezultacie następuje
tronikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm wyczerpanie układu nerwowego, obniżenie poziomu energii
człowieka. Prąd przepływający liniami wysokiego napięcia
życiowej i w dalszej kolejności powstanie licznych chorób.
powoduje powstawanie zjawiska koronowego – tworzenie Udowodniono ścisły związek między stresem i nowotwo
się wokół przewodów pola magnetycznego jonizującego rami, wrzodami, nadczynnością tarczycy, chorobami skóry,
otaczające powietrze w promieniu kilkuset metrów. Jest to migrenami, artretyzmem i innymi groźnymi dolegliwościami.
źródło dyskomfortu i wielu problemów zdrowotnych, w tym
Stres jest również źródłem zawałów. Terapie specjalnie dochorób zagrażających życiu. Nasze
branymi polami magnetycznymi
mieszkania to elektromagnetycz
doskonale przeciwdziałają jego
Niedobór naturalnego pola
ne klatki z kratami stalowych
skutkom.
magnetycznego w środowisku
zbrojeń i gęstą siecią przewodów
elektrycznych w ścianach, w któ
Dlaczego powinniśmy stosować
biologicznym prowadzi
rych indukują się prądy generują
terapie polami magnetycznymi?
do zaburzeń procesów
ce pola elektromagnetyczne, oraz
Mamy dziś niepełnowartościo
metabolicznych, co powoduje
szeregiem urządzeń elektrycznych
wą żywność zawierającą mnóstwo
90 procent wszystkich chorób.
domowego użytku, bez których
chemicznych „ulepszaczy”. Mamy
nie możemy się już dzisiaj obejść
zanieczyszczoną wodę. Wielu z nas
(przynajmniej tak się nam wydaje).
wie już doskonale, że musi doży
W dalekiej przeszłości człowiek podlegał wpływom na wiać organizm naturalnymi suplementami diety i instalo
turalnych pól magnetycznych o rozproszonym, niespój- wać domowe filtry do wody. Z tych samych względów ponym promieniowaniu. Stanowiło to swoisty sposób „dokar winniśmy zadbać o energetykę naszego organizmu
miania” naturalną energią elektromagnetyczną. Obecnie poprzez inny rodzaj suplementacji – suplementację
natężenie naturalnego pola ziemskiego systematycznie ma polami magnetycznymi kompatybilnymi z ludzkim
leje, gwałtownie zaś narastają destrukcyjne, sztucznie ge organizmem. Do tego celu służą na przykład urządzenia,
nerowane przez cywilizację pola magnetyczne o skoncen- których można używać także w domu. Ich terapeutyczne,
trowanym, spójnym promieniowaniu, tworząc tak zwany bioelektromagnetyczne regulacyjne działania opierają się
smog elektromagnetyczny. Globalny poziom zanieczysz na rozwiązaniach istniejących w naturze. Ich stosowanie
czenia elektromagnetycznego staje się tak niebezpieczny, jest obecnie nieodzowne jako jeden z bardzo istotnych,
że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła
podstawowych zabiegów profilaktycznych warunkujących
w roku 1995 pojęcie „globalne zanieczyszczenie elek- nasze zdrowie, ponieważ:
tromagnetyczne”.
• przynoszą ulgę w przypadku dyskomfortu spowodo
To niezwykle groźne zjawisko zakłóca wszelkie procesy ży
wanego różnego rodzaju bólami;
ciowe, co objawia się początkowo bólami nieznanego pocho
• wspomagają naturalną zdolność organizmu do regene
dzenia. Świadczą one o obniżeniu energii życiowej, upośle
racji i samouzdrawiania;
dzeniu tlenowym organizmu i rozregulowaniu mechanizmów
• wpływają na wzrost mocy układu odpornościowego
homeostazy (równowagi życiowej). Z każdym rokiem to za
oraz zwiększają odporność na zmęczenie fizyczne
grożenie wzrasta. W rezultacie powstają choroby cywilizacyj
i psychiczne, co jest nieodzowne w obliczu licznych za
ne (choć mają one i inne dodatkowe przyczyny). Za zerwane
grożeń powodowanych przez współczesne destrukcyj
więzy z naturą i utratę zdrowego instynktu płacimy zaburze
ne zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku;
niami w funkcjonowaniu naszego organizmu – nerwicami,
• wspomagają usuwanie toksyn z organizmu;
bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku,
• energetyzują wodę poprzez jej strukturyzację;
utratą witalności, chorobami nowotworowymi i przedwcze
snym starzeniem. Niedobór naturalnego pola magnetycznego
TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM JEST METODĄ, KTÓRA
w środowisku biologicznym prowadzi do zaburzeń procesów
PRZENIKA CAŁE CIAŁO CZŁOWIEKA I DZIAŁA NA KAŻDY
metabolicznych, co powoduje 90 procent wszystkich chorób.
NARZĄD BEZ CHEMICZNYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH.
Dlatego tak istotna jest obecnie potrzeba zrozumienia wpływu
magnetyzmu na żywe organizmy, zwłaszcza terapeutycznego
dr Wolfgang Ludwig, 1927–2004,
oddziaływania wybranych pasm pól elektromagnetycznych
niemiecki fizyk z Uniwersytetu Temple w Filadelfii,
– zakresów i sposobów ich zastosowań. Tradycyjna medy
doradca World Research Foundation w Los Angeles
cyna mimo jej postępów nie jest skuteczna w leczeniu wielu
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• zmniejszają lub niwelują skutki szkodliwego promie jego bioelektromagnetyczna regulacja, staje się konieczno
niowania mikrofalowego (np. wszechobecnego już pro ścią, ponieważ jest to jedyne rozwiązanie rekompensujące
mieniowania wi-fi ) upośledzającego funkcjonowanie niedobory naturalnego pola magnetycznego neutralizujące
narządów organizmu;
i korygujące skutki szkodliwego promieniowania.
• przeciwdziałają negatywnym skutkom promieniowania
geopatycznego jako swoisty, aktywny ekran ochronny; Dlaczego pola magnetyczne działają na ludzki organizm?
• skracają czas odnowy biologicznej organizmu;
Człowiek jest istotą elektromagnetyczną. Każdy z nas
• zwiększają witalność organizmu poprzez wzrost ener jest zbudowany ze złożonych związków chemicznych, te
gii życiowej.
zaś z pierwiastków, a pierwiastki z atomów składających się
Warto wspomnieć o zastosowaniach terapeutycznych z obdarzonych ładunkiem elektrycznym dodatnim protonów,
pól elektromagnetycznych w lotach kosmicznych. Zarówno
elektrycznie obojętnych neutronów i ładunków ujemnych
Rosjanie, jak i Amerykanie, prowadzą szeroko zakrojone
w postaci elektronów. Przepływ prądów elektrycznych jest
prace badawcze nad zabezpieczeniem organizmów astro nieodłącznie związany ze zjawiskami magnetycznymi – na
nautów przed szkodliwym wpływem braku ziemskiego pola przykład przewodniki elektryczne, w których płynie zmienny
magnetycznego w kosmosie. Misje kosmiczne wykazały, co prąd (strumień elektronów), są źródłem zmiennych (pulsują
się dzieje, kiedy ludzie nie doświadczają dobroczynnego cych) pól elektromagnetycznych. Również ludzki organizm,
wpływu pola magnetycznego Ziemi.
w tym poszczególne jego narządy
Po powrocie z pierwszych, krótko
oraz DNA, generują pola elektroma
Zarówno Rosjanie, jak
trwałych jeszcze lotów w kosmos
gnetyczne.
(Jurij Gagarin odbył w kwietniu 1961
Charakteryzuje nas więc bioma
i Amerykanie, prowadzą szeroko
zaledwie 108-minutowy lot), u astro
gnetyzm,
a my sami mamy naturę nie
zakrojone prace badawcze nad
nautów rosyjskich i amerykańskich
tylko
elektromagnetyczną,
ale bio
zabezpieczeniem organizmów
stwierdzono wystąpienie osteopo
elektroniczną. Bioelektroniczny mo
astronautów przed szkodliwym
rozy, znaczne osłabienie mięśni, za
del układów biologicznych stworzył
wpływem braku ziemskiego pola
burzenia metabolizmu, desynchro
w roku 1967 profesor Włodzimierz
magnetycznego w kosmosie.
nizację biorytmów, dezorientację
Sedlak. Zgodnie z nim organizmy są
i ciężką depresję. Spowodowało to
scalonymi układami elektronicznymi
konieczność stosowania podczas
zbudowanymi między innymi z biał
lotów kosmicznych terapii przy użyciu generatorów impulso kowych półprzewodników, piezoelektryków, piroelektryków
wego pola elektromagnetycznego o specyficznie dobranych i wielu innych elementów mających cechy układów elektro
parametrach, ponieważ brak takiego pola magnetycznego
nicznych. Okazało się, że każda komórka jest zarówno
– to zerwanie komunikacji między komórkami organizmu nadajnikiem, jak i odbiornikiem, informacji elektroi utrata sterowności cyklami biologicznymi. Powoduje to po magnetycznej.
wstanie poważnych problemów zdrowotnych i zagraża życiu.
Według profesora Sedlaka życie jest światłem, co po
Przypuszczalnie takie terapie będzie musiał stosować twierdza dzisiejsza nauka. Światło zaś to zjawiska kwan
niedługo każdy z nas poprzez swoiste wspomaganie towe. Z tego względu według profesora Sedlaka życie
geomagnetyczne, czyli suplementację polem magne- należy rozpatrywać na poziomie kwantowym – uniwersal
tycznym o ściśle dobranych parametrach przy użyciu nym i podstawowym dla wszelkich procesów elektronicz
indywidualnych generatorów terapeutycznego pola ma nych. W świecie elektronów, fotonów i kwantów przekaz
gnetycznego – podobnie jak używamy suplementów diety.
informacji odbywa się drogą energetyczną. W takim ra
Takie magnetyczne „dożywianie” organizmu, a w zasadzie zie zdaniem doktorów Franklina H. Barnwella i Franka

Masz dosyć problemów ze swoim zdrowiem?
� � to bezpieczne pole magnetyczne na wyciągnięcie ręki.
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 Wspomaga naturalną zdolność organizmu do regeneracji.
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A. Browna z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu wzajemnych oddziaływań bardzo słabych pól elektromagne
Północno-Zachodniego w USA „nie ma żadnych uzasad- tycznych z organizmami żywymi prowadzi Cyril W. Smith
nionych wątpliwości, że wszystkie żywe organizmy z Uniwersytetu Salford w Manchesterze. Podobne prace
są niezwykle wrażliwe na działanie pola magnetycz- prowadzone są w Instytucie Patologii Eksperymentalnej,
nego”. Człowiek jest więc bioelektronicznym układem, Onkologii i Radiologii Ukraińskiej Akademii Nauk oraz
w którym wszystkie biologiczne procesy życiowe są stero w Instytucie Atomistyki Uniwersytetu Austriackiego. Za „wy
wane elektrycznie i regulowane przez pole magnetyczne.
jaśnienie kwantowej struktury słabych oddziaływań w fizyce”
Pole to przenika organizmy na wskroś, wpływając na elek w roku 1999 Nagrodę Nobla przyznano dwóm Holendrom
trony i jony siłą elektrodynamiczną.
Gerardusowi ’t Hooftowi i Martinusowi Veltmanowi.
W medycynie informacyjnej szczególną rolę odgrywają
W roku 1982 fizyk dr William Ross Adey, badacz wpływu
pulsujące pola magnetyczne (tj. o włączanych i wyłącza pól elektromagnetycznych na tkanki biologiczne, odkrył, że
nych na przemian impulsach) wytwarzane przez aparaturę
system biologiczny reaguje na specyficzne częstotliwości
biorezonansową, urządzenia do magnetostymulacji (ma fal o ściśle określonym, ultrasłabym zakresie natężenia. Te
gnetorelaksacji), terapii falami milimetrowymi, rezonanso charakterystyczne częstotliwości nazwano później „oknem
wej sygnalizacji cząsteczkowej (RMS) itp. Pola te regulują Adeya”. Słabe sygnały o bardzo niskim natężeniu
procesy życiowe poprzez wywoływanie stanu wzbudzenia i małej mocy mają największy terapeutyczny wpływ
elektronowego i zmianę układu elektronów w organizmie. na organizm dzięki swojej kompatybilności z żywymi
Indukują w elektrolitach organi
organizmami – właśnie dzięki tej
zmu zmienne napięcia wymuszają
małej mocy.
Słabe sygnały o bardzo niskim
ce przyśpieszenie ruchu jonowego
natężeniu i małej mocy mają
– tak zwaną oscylację jonów przy
Jak działa magnetostymulacja?
największy terapeutyczny
błonach komórkowych. Z kolei
Homeostazę w organizmie utrzy
ruchy jonów powodują wytwo
mują wytwarzane przezeń własne
wpływ na organizm dzięki
rzenie własnego pola elektroma
biopola magnetyczne. W procesie
swojej kompatybilności
gnetycznego współdziałającego
tym uczestniczą również zewnętrzne
z żywymi organizmami
z polem zewnętrznym. Pulsujące
stałe lub zmienne pola magnetyczne
– właśnie dzięki tej małej mocy.
pola magnetyczne pełnią również
niskiej częstotliwości. Umożliwiają
w komórkach rolę katalizatorów,
wymianę informacji ze światem
przyśpieszając reakcje i w subtelny
zewnętrznym oraz jej wewnętrzny
sposób je modyfikując. Oddziałują na krew, hormony, enzy przepływ sterujący procesami przemiany materii i koordy
my, koenzymy, w skład których wchodzą pierwiastki para nujący czynności narządów wewnętrznych. Regulują wy
magnetyczne i ferromagnetyczne, a także inicjują procesy
mianę gazową we krwi, co jest podstawą trwałości życia.
fizjologiczne na poziomie komórkowym.
Sterują budową i odbudową strukturalną, w tym również
Pola magnetyczne wpływają na organizm już bar- procesem gojenia ran. Ponadto pola elektromagnetyczne
dzo słabymi sygnałami. Wystarczy niewielka ilość określo wytwarzane w organizmie wywierają następujący wpływ na
nej substancji w otoczeniu, aby nastąpił elektromagnetyczny jego funkcjonowanie:
przekaz informacji o właściwościach tej substancji. Jest on od
• gwarantują właściwą odbudowę mikrostruktur kost
bierany przez organizm. Teorię elektrosłabych oddziaływań
nych (np. przy złamaniach);
stworzyli w roku 1960 trzej laureaci Nagrody Nobla z roku 1979
• sterują budową i odbudową strukturalną;
w dziedzinie fizyki: Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg
• strukturotwórcza rola obejmuje również magnetyczne
i Abdus Salam. W Wielkiej Brytanii badania w dziedzinie
funkcjonowanie anabolizmu (część przemiany materii
w organizmie prowadząca do biosyntezy jego wła
snych białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów, wę
glowodanów polegająca na ciągłym odnawianiu tych
związków) i katabolizmu (część przemiany materii
prowadząca do rozpadu białek, węglowodanów, tłusz
czów, kwasów nukleinowych);
• sterują procesami wzrostu i gojenia się ran;
• pośredniczą w wymianie informacji między komórka
mi;
• sterują procesami wymiany gazowej we krwi, czyli
podstawowym procesem warunkującym trwałość ży
cia;
• w obrębie nerwów i mięśni stanowią fundament dla
prawidłowego procesu przemiany materii w komór
kach;
• warunkują istnienie i powstawanie zdrowych tkanek.
Także magnetoterapia i magnetostymulacja wpływa
ją wyjątkowo korzystnie na stan energetyczny organizmu.
Magnetoterapia bazuje jednak na polach magnetycznych
o prostych sygnałach i dużych wartościach indukcji (tj. dużym
wpływie magnetycznym). Niestety, w stosunkowo krótkim
Źródło: www.dollarphotoclub.com
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czasie powoduje przyzwyczajenie się organizmu do prostych
– zawierają kilkaset lub kilka tysięcy składowych i, jak już
sygnałów i w efekcie brak reakcji organizmu w kierunku te wspomniałem, są wyraźnie odmienne od konwencjonalnych
rapeutycznym. Przeciwdziałają temu kilkugodzinne przerwy
pól stosowanych w magnetoterapii. Organizm reaguje już
między zabiegami. Przeciwwskazaniami w magnetoterapii są: na bardzo niskie natężenia pola (zbliżone do natężenia pola
ciąża, metalowe implanty, rozruszniki serca itp. oraz nadwraż ziemskiego), jeśli są one połączone z sygnałami szerokoliwość organizmu na aplikowane pola (stres magnetyczny).
pasmowymi (przekazującymi ogromną ilość informacji).
Absolutną nowością wśród terapeutycznych urzą- Takimi szerokopasmowymi oscylatorami elektromagne
dzeń magnetycznych są urządzenia do magneto- tycznymi są żywe układy. Występuje więc tu kompatybil
stymulacji. Wytwarzają one zmienne (pulsacyjne) pola ność pomiędzy organizmem i technicznym źródłem elektro
magnetyczne o bardzo niskich wartościach indukcji, nie magnetycznych sygnałów.
wielkich częstotliwościach (do 30 Hz), szerokopasmowym
Znaczenie roli szerokości sygnału wyjaśnił profesor
sygnale i przebiegach umożliwiających wykorzystanie efek Sedlak w swojej pracy „Hipnoza – Telepatia – Biofizyka”
tów elektrodynamicznych, magnetomechanicznych i tak (Bioelektronika, W. Sedlak, Instytut Wydawniczy PAX, 1979):
zwanego jonowego rezonansu cyklotronowego.
„[…] każdy organizm ma zapewne własny «profil elektroma
Efekt elektrodynamiczny polega na powstawaniu pul gnetyczny». Rozumie się przez to charakterystykę szerokości
sujących prądów elektrycznych w przewodzących struktu pasma emitowanej fali. Być może profil elektromagnetyczny
rach tkanek, a za ich pośrednictwem wytwarzaniu potencja jest tak indywidualny, jak rysy twarzy i linie daktyloskopijne
łów elektrycznych wpływających
palców, mimo wspólnych cech ga
na przemiany biochemiczne w ko
tunkowych. Spektrum jest tutaj bio
„Być może profil
mórkach.
fizyczną charakterystyką człowieka,
elektromagnetyczny jest
Efekt magnetomechaniczbyć może najsubtelniejszą. Jak każ
ny (magnetosprężysty) polega na
dy pierwiastek chemiczny ma swoje
tak indywidualny, jak rysy
przesuwaniu, uwięzieniu lub do
widmo spektralne, tak zapewne ukła
twarzy i linie daktyloskopijne
prowadzeniu do oscylacji w polu
dy biologiczne emitują specyficzne
palców, mimo wspólnych cech
magnetycznym struktur organizmu
widma. Szerokopasmowość może
gatunkowych”.
mających właściwości ferro-, diastanowić podstawę niezwykłej
lub paramagnetyczne. Zjawisko to
ilości informacji przekazywajest szczególnie istotne dla zacho
nej o układzie ożywionym. Ilość
wania homeostazy organizmu, a także w leczeniu rozma bowiem informacji jest zależna od szerokości pasma
itych schorzeń, zwłaszcza przewlekłych.
[wyróżnienie autora]. Niestety, nie posiadamy przyrządu do
Efekt jonowego rezonansu cyklotronowego pole jednoczesnego odbioru wielu częstotliwości. Zestrojenie od
ga na przyśpieszeniu transportu pierwiastków w postaci biornika z nadajnikiem odbywa się w zakresie jednej często
jonowej (głównie wapnia, sodu i potasu) oraz zmianach tliwości fali, resztę odbiera się jako szumy.
w rozmieszczeniu jonów w przestrzeniach wewnątrzkomór
Odwrotnie znów – żaden przyrząd natury technicznej
kowych i zewnątrzkomórkowych wskutek zmiany przeni nie jest w stanie sprawić skutków typowych dla profilu
kalności tych jonów przez błony komórkowe.
elektromagnetycznego jakiegoś organizmu. Istnieją jednak
Zjawiska te spowodowały, że terapeutyczne właściwości podstawy do wnioskowania, że organizm może się zestro
pola magnetycznego zostały w magnetostymulacji wzboga ić przynajmniej w kilku punktach z charakterystyką pasma
cone działaniami normalizującymi i stymulującymi, dając emitowanego przez drugi układ tego samego gatunku. […]
w rezultacie następujące efekty:
Można przypuszczać, że w miarę lepszego poznania elektro
• bioelektryczny (normalizacja napięcia błonowego);
magnetycznej koordynacji organizmu podawać się będzie
• biochemiczny (aktywacja procesów enzymatycznych elektromagnetyczny profil jako najbardziej miarodajny dla
i oksyredukcyjnych związanych z przemianami ATP
indywidualności biologicznej, czyli charakterystykę pasma
– kwasu adenozynotrójfosforowego stanowiącego źró emitowanego przez danego osobnika. Widmo spektralne
dło energii komórek);
jest bowiem najsubtelniejszym obrazem rzeczywi• bioenergetyczny (stymulacja odżywiania i wzrostu stości biologicznej oddającym niuanse niemożliwe
komórek oraz regulacja regeneracyjnych procesów do uwydatnienia w inny sposób”.
międzykomórkowych wpływających na regenerację
Zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem magne
całego organizmu).
tostymulacji (magnetorelaksacji) są analogiczne do zjawisk
Elektromagnetyczne sygnały magnetostymulacyjne zachodzących w czasie wysiłku fizycznego. Wspomagają
są skomplikowane i uformowane w szczególny sposób procesy regulacyjne organizmu poprzez:
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• zwiększenie produkcji tlenku azotu NO, naturalnego
tak istotne jest, aby pić wodę o cząsteczkach odpowiednio
tzw. wazodilatatora (substancji rozszerzającej naczynia
ustawionych, prawidłowo „zaprogramowanych”. Następuje
krwionośne);
to podczas strukturyzacji wody pitnej (np. poprzez aplikator
• rozszerzenie naczyń krwionośnych;
pola), kiedy zmienia się częstotliwość drgań jej cząsteczek
• poprawę przepływu krwi, szczególnie w zakresie mi i usytuowanie dipoli wodnych oraz ich większych skupisk
krokrążenia;
(klastrów). Powstaje wówczas struktura heksagonalna (sze
• wzrost wysycenia hemoglobiny tlenem;
ściokątna) wody, czyli lodopodobna. I ta lodopodobna, we• usprawnienie termoregulacji;
wnętrzna struktura decyduje o wysokiej jakości wody
• zmniejszenie wartości pH (odkwaszanie komórki);
pitnej. Umożliwia to zachodzenie procesów samoregu• wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach;
lacji w organizmie i inicjuje proces samouzdrawiania.
• wzrost stężenia jonów wapnia i magnezu w surowicy
Heksagonalną strukturyzację wody można przeprowadzić,
krwi;
wykorzystując urządzenia do magnetostymulacji (magneto
• normalizację stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi;
relaksacji). Wystarczy wodę w naczyniu poddać działaniu
• regulację glikemii (poziomu cukru we krwi);
pola magnetycznego wytwarzanego przez te urządzenia
• poprawę regulacji autonomicznego układu krążenia przez 3–10 minut lub w sposób ciągły. Picie takiej wody wspo
(podobieństwo do działania tzw. betablokerów);
może pracę komórek przy strukturyzacji wody zawartej w or
• poprawę własności hydrodynamicznych krwi i w efek ganizmie i zaoszczędzi energię, co pozwoli wzmóc procesy
cie zmniejszenie ryzyka zakrzepowego;
regeneracji, samouzdrawiania i witalizacji.
• aktywizację pomp i kanałów jonowych, co przyczynia
Strukturyzowanie wody pitnej in vitro (poza organizmem)
się do znaczącej stymulacji przemiany materii oraz ak jest działaniem pożądanym, ale działaniem znacznie
tywacji reakcji enzymatycznych;
skuteczniejszym jest poddanie strukturyzacji całej
• wzrost produkcji melatoniny niszczącej wolne rodniki
wody organizmu in vivo (w organizmie). Wystarczy co
przyczyniające się do powstania raka.
dziennie przykładać aplikatory (impulsatory) w okolicy tęt
Zmiana tych parametrów prowadzi do:
nic, wątroby czy nerek (przez nerki przepływa krew w ilości
• normalizacji potencjału na
1–1,2 l/min.). W dodatku przykłada
błonie każdej komórki (nastę
nie aplikatora na nerek oczyszcza je
Efekty magnetorelaksacji
puje wzrost napięcia na błonie
z piasku i kamieni, ponieważ mapojawiają się praktycznie
komórkowej);
gnetostymulacja (magnetorenatychmiast, ponieważ organizm
• nasilenia syntezy białek na
laksacja) orientuje dipole wody
szybko reaguje na podawane
prawczych (następuje popra
oraz przyśpiesza rotację micelli
sygnały elektromagnetyczne.
wa działania mechanizmów
(cząstek związków chemicznych
regeneracji);
tworzących tzw. trwałe emulsje),
• wzrostu przemiany materii,
nie dopuszczając do agregacji
a więc i polepszenia bilansu energetycznego komórek; i krystalizacji mineralnych cząstek lub odwracając
• ułatwienia wydalania produktów przemiany materii te procesy. Wpływ magnetyczny zaburza w ten sposób
(odtruwania organizmu);
mechanizm krystalizacji i pomaga w procesie rozbijania
• wzrostu ogólnej sprawności i wzmocnienia sił obron mikrokryształów podobnie jak ultradźwięki. Ten proces
nych organizmu;
dezintegracji dotyczy zarówno cholesterydów (kryształy
• stymulacji układu odpornościowego.
cholesterolu), jak i kryształów kwasu moczowego, które
Efekty magnetorelaksacji pojawiają się praktycznie na odkładają się w ścianach naczyń w nerkach, rogówce i sta
tychmiast, ponieważ organizm szybko reaguje na podawane
wach, stając się sprawcami dny moczanowej.
sygnały elektromagnetyczne. Następuje zmniejszenie lub
eliminacja skutków wszelkich zaburzeń powodowa- Zastosowania magnetostymulacji i magnetorelaksacji
nych przez szeroko rozumiany stres, skrócenie czasu
• alergie;
odnowy biologicznej, wzrost odporności na zmęcze• astma i inne przewlekłe schorzenia dróg oddecho
nie fizyczne i psychiczne oraz podniesienie witalnowych;
ści organizmu poprzez wzrost energii.
• artroza;
• blizny (keloidy);
Wpływ strukturyzowanej magnetycznie wody na zdrowie
• choroby zwyrodnieniowe stawów;
Organizm ludzki składa się przeciętnie w 70–75 procen
• choroby układu krążenia;
tach z wody, czyli zawiera jej około 50–60 litrów. Woda
• choroby skóry (wypadanie włosów);
spełnia w organizmie wiele funkcji, warunkując zachodze
• choroby przemiany materii – uzupełniająco;
nie szeregu ważnych procesów. Jednak fundamentalnym
• cukrzyca;
procesem dla istnienia życia jest przekaz bioinformacji.
• depresja;
Odbywa się on już na poziomie DNA za pośrednictwem
• gojenie ran;
zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stano
• kolki jelitowe i nerkowe;
wiących 90 procent wszystkich jego funkcji.
• kurcze mięśni;
Techniczne pola magnetyczne (telefonów komórkowych,
• miażdżyca;
internetu bezprzewodowego wi-fi itp.), a także zanieczysz
• migrena;
czenia chemiczne zakłócają te procesy, co powoduje, że
• nadciśnienie tętnicze;
następuje upośledzenie wchłaniania wody do komórek or
• nadpobudliwość, zwłaszcza u dzieci;
ganizmu – nawet mimo wypijania dużych jej ilości. Dlatego
• nerwobóle;
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nerwica;
Jak skorzystać z dobrodziejstwa zabiegów
niektóre choroby infekcyjne;
magnetostymulacji?
nowotwory – uzupełniająco przy niektórych typach;
Obecnie można już wykorzystywać typowe urządzenia
oczyszczanie (detoksykacja organizmu);
stacjonarne do magnetostymulacji (magnetorelaksacji). Są
otyłość i odchudzanie;
one jednak relatywnie drogie, bo w cenie zazwyczaj kilkuna
osteoporoza;
stu tysięcy złotych). Zapewniają absolutne bezpieczeństwo
poparzenia;
użytkownikowi, ponieważ charakteryzują się zwykle induk
przeciążenie mięśni;
cją o wielkości porównywalnej z natężeniem pola magne
przewlekłe bóle głowy;
tycznego Ziemi − 33–99 mikrotesli. Można też prowadzić
regeneracja ogólna organizmu;
zabiegi w warunkach domowych z użyciem miniaturowych
rwa kulszowa;
impulsatorów magnetycznych o niezależnym zasilaniu ba
reumatoidalne zapalenie stawów;
teryjnym (w cenie zazwyczaj około 300–500 zł). Zwykle od
syndrom chronicznego męczenia;
znaczają się one jeszcze mniejszą indukcją − nawet poniżej
urazy sportowe;
5 mikrotesli. Z tego względu wskazane jest stosowanie za
wzrost witalności i wydolności organizmu;
biegów w sposób ciągły, bowiem nie jest możliwe przedaw
wyczerpanie nerwowe (przewlekły stres);
kowanie pola magnetycznego o takich parametrach.
zaburzenia potencji;
Ich sygnały pobudzają większość struktur molekular
zaburzenia snu (trudności z zaśnięciem);
nych w organizmie, aktywując istotne procesy biochemicz
złamania kości;
ne. Działają jak klucz, który otwiera
zaburzenia gojenia się ran;
organizm, umożliwiając mu korzy
Pulsujące pole magnetyczne
zaburzenia krzepnięcia krwi
stanie z bardzo wielu możliwości
niskiej częstotliwości działa
(łagodne krwawienia);
aktywizacji w delikatny i naturalny
głęboko, przenikając przez ciało.
• zaburzenia w natlenianiu krwi;
sposób. W ten sposób przyczynia
Dociera do wszystkich tkanek
• zaburzenia ukrwienia obwo
się do przyśpieszenia regeneracji
dowego;
i wzrostu odporności organizmu.
organizmu i do każdej komórki,
• zaburzenia psychosomatycz
Efektem jest bardzo wszechstronne
przekazując informacje
ne (niektóre);
i szybsze działanie terapeutyczne.
korygujące, wyrównując braki
• zakwaszenie tkanek;
Magnetostymulacja czy magneto
energetyczne i pobudzając
• zapalenia;
relaksacja może nie tylko usunąć
przemianę materii.
• zespoły bólowe (kręgosłupa
zaburzenia homeostazy prowadzą
i inne);
ce do chorób, ale – działając profi
• złamania.
laktycznie – pomaga utrzymywać
Do wskazań należy doliczyć również:
organizm w równowadze, czyli w stanie zdrowia. Ponadto
• niedokrwienie kończyn dolnych;
takie działanie nie stanowi przeciwwskazania do stosowania
• owrzodzenia żylakowate;
w okresie zaostrzenia choroby.
• porażenie mózgowe;
Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości działa
• przewlekłe zapalenia zatok przynosowych;
głęboko, przenikając przez ciało. Dociera do wszystkich tka
• stwardnienie rozsiane, szczególnie we wczesnym sta nek organizmu i do każdej komórki, przekazując informacje
dium choroby;
korygujące, wyrównując braki energetyczne i pobudzając
• udary mózgowe.
przemianę materii. Ciało produkuje więcej energii, wzmac
Inne obszary zastosowań:
nia się odporność, ustają zakłócenia w funkcjonowaniu or
• dermatologia i kosmetyka;
ganizmu, który powraca do swojego normalnego stanu.
• sport;
Efektem działania terapeutycznych pulsujących pól ma
• rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna;
gnetycznych jest polepszenie pracy wątroby (przyspieszenie
• weterynaria.
oczyszczania krwi); zwiększenie utlenowania krwi i zużycia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tlenu przez cały organizm (lepsze zaopatrzenie w tlen przy
śpiesza usuwanie alergenów); oddziaływanie na wielkość
i funkcjonowanie komórek tucznych (ważnego składnika
układu immunologicznego) wydzielających między innymi
histaminę i cytokiny; regulacja ilości histaminy, główne
go mediatora zapalnego w procesie alergicznym i astmie;
stymulacja wydzielania tlenku azotu hamującego reakcje
alergiczne (przede wszystkim wydzielanie histaminy); przy
śpieszenie wzrostu kości (ważne przy złamaniach) i wiele in
nych. Z tego względu terapię polami magnetycznymi można
i należy stosować przy wszystkich wymienionych wcześniej
problemach zdrowotnych. Przypomnijmy także, że magne
tostymulacja (magnetorelaksacja) wpływa też na strukturę
wody zawartej w organizmie, ułatwiając jej wchłanianie do
komórek, przekaz bioinformacji oraz inicjowanie procesów
samouzdrawiania organizmu.
Na koniec konstatacja znanego terapeuty, Jerzego Zięby
(YouTube, „Ukryte terapie”, cz. 11):
[…] Otóż od niedawna studiuję całą tę część medycyny
odnośnie wpływu ładunków elektrycznych na poziomie komórkowym. I to, czego się dowiaduję, to włos jeży na głowie. Dlatego, że nasze komórki są maleńkimi elektrowniami.
Prawie wszystkie zachodzące w nich procesy przebiegają przy
użyciu prądu elektrycznego – oczywiście, o bardzo małych natężeniach. Komórki naszego organizmu wystawione na działanie obcych pól elektromagnetycznych przestają prawidłowo
funkcjonować. A my, siedząc tu w studio, w tej chwili, mamy
smogu elektromagnetycznego taką ilość, że nie jesteśmy fizjologicznie przygotowani jako rasa na to, aby z tym sobie
poradzić. Bo przecież człowiek pierwotny nie miał „komórek”
[telefonów przenośnych], na niego tego typu pola nie działały,
bo ich nie było! Ale działało pole magnetyczne Ziemi.
I teraz doszedłem do interesujących rzeczy. Jedno z polskich źródeł, Janusz Dąbrowski, napisał fantastyczną książkę o tym, jak to wszystko działa. Ile „nobli”, ilu noblistów
mamy, ilu jest wysokiej rangi naukowców, którzy prowadzili
badania! Ja mam ponad 600 badań dotyczących tego tematu.
A potem pytamy się: dlaczego chorujemy?
Kiedy miałem 25–30 lat, nie było „komórek”, nie było komputerów, była telewizja – to fakt, jednak nie było wtedy jeszcze potężnej ilości pól elektromagnetycznych. Potem zaczęło
się z tym robić coraz gorzej. Miałem te moje pierwsze 30 lat
życia bez aż takiego narażania się na oddziaływanie silnych
pól elektromagnetycznych. Ale zobacz, co się teraz dzieje?
Masz maleńkie dziecko i ono już jest narażone na potężne
pola magnetyczne. Kiedy dziecko ma 10 lat, to ma swoją „komórkę”, swój laptop, ma swój iPad, ma to, ma tamto, siedzi
przed telewizorem, a to – nieładnie teraz powiem – „wali” w to
dziecko strasznie. Co pogarsza dodatkowo tę sytuację? Otóż
fakt, że pole elektromagnetyczne Ziemi jest coraz słabsze. […]
A już noszenie czegokolwiek w postaci telefonu w uchu…
To ta osoba naprawdę nie wie, jaką sobie robi krzywdę. To
jest coś okropnego. Jak byłem w Los Angeles na takich szkoleniach, wykładach, pokazywano nam, jak to promieniowanie elektromagnetyczne z telefonu komórkowego penetruje
mózg. U dorosłego penetruje częściowo, a u dziecka przechodzi na wskroś. A małym dzieciom dajemy już „komórki”, obstawiamy je wszelkiego rodzaju takimi gadżetami – dziecko
siedzi przy laptopie, który emituje fale cały czas.
Natomiast z czego nie zdajemy sobie kompletnie sprawy? Otóż chodzi o to, że pole magnetyczne Ziemi słabnie.
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A komórki organizmu, jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia fizyki, funkcjonują dlatego, że są w nich przepływy prądów. Oczywiście, są również sygnały chemiczne, ale okazuje
się, że to przepływy prądów są niezwykle ważne, o małych
wartościach, ale działają. Okazuje się również, że te prądy
działają jak element wykonawczy. Natomiast elementem
sterującym jest pole magnetyczne. […] I to pole magnetyczne
ma kluczowy wpływ na sterowanie prądami w komórkach.
Naukowcy, którzy się tym zajmują, mówią już o konieczności suplementacji polem magnetycznym! […] Chodzi o bardzo
słabe pola o wartości np. 0,1 pola magnetycznego Ziemi, które
mają najsilniejszy wpływ na sterowanie procesami zachodzącymi w komórkach. Nie mogą to być też pola magnetyczne
stałe – to jest bardzo ważne. […] Musi to być pole pulsujące. […]

Ja sam od wielu lat używam z ogromnym pożytkiem dla
sprawności psychofizycznej organizmu zarówno urządzeń
o bardzo dużym skomplikowaniu technicznym i techno
logicznym, jak również bardzo skutecznych w działaniu
i jednocześnie wyjątkowo prostych w zastosowaniu oraz
tanich urządzeń typu MIM-2 (Miniaturowy Impulsator
Magnetyczny). Wytwarza je od ponad 25 lat polska firma
MAGNET MEDIC (było to pierwsze w Polsce urządzenie
do terapii polami magnetycznymi). Pierwsze z wymienio
nych urządzeń wymagają zasilania sieciowego, co utrudnia
ich stosowanie, natomiast to drugie wyłącznie zasilania
bateryjnego, dzięki czemu można je stosować praktycznie
w każdych okolicznościach i w sposób ciągły.
Jakie korzyści daje stosowanie medycyny fizykalnej?
Korzyści są ogromne. Medycyna fizykalna sprzyja eko
nomice leczenia, ponieważ znacznie zmniejsza jego koszty.
Farmaceutyki są zużywane bezpowrotnie, a aparatura stoso
wana w medycynie fizykalnej może być używana wielokrot
nie. Kolejna ważna rzecz – metody terapeutyczne medycyny
fizykalnej charakteryzują się znacznie mniejszą liczbą skut
ków ubocznych niż leki. Lekarze wciąż poszukują nowych,
bezpieczniejszych metod leczenia, które dają mniej efektów
ubocznych lub nie mają ich wcale. Mało kto wie, że wiele
osób jest hospitalizowanych z powodu krwawień związanych
z nadużywaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych,
a więc najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych. a
O autorze:

Janusz Dąbrowski, absolwent Politechniki Białostockiej, jest pasjonatem zajmującym się od wielu lat propagowaniem profilaktycznych programów prozdrowotnych, których filarami są między innymi
uzupełnianie niedoborów pokarmowych przez stosowanie naturalnych suplementów diety, picie krystalicznie czystej, alkalizowanej
i strukturyzowanej wody oraz przeciwdziałanie przyczynom chorób
poprzez zastosowanie najnowszych osiągnięć medycyny fizykalnej.
Jest autorem kilkunastu książek, kilkuset artykułów zamieszczonych
na portalach internetowych (www.adamase.pl, www.hipoalergiczni.pl, www.wiedza.cc, www.ekogazeta.com.pl), a także szkoleniowcem i wykładowcą. Obecnie bardzo aktywnie propaguje opracowany
przez lekarzy Kompleksowy Program Ochrony Zdrowia (www.adamase.pl, YouTube: „Adamase Fenomen Zdrowia”).

Od redakcji:

Tekst powstał na podstawie własnych książek autora: Biomagne
tyzm (część 1 i 2) oraz Magnetostymulacja i magnetorelaksacja
– źródło witalności organizmu.
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