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MAGNETIZMUS
Co víme o magnetech?
Magnetizmus - síla, která udržuje řád ve vesmíru
Magnetizmus - síla působící na každou buňku živého
organizmu
Magnetická síla - síla, která udržuje život na Zemi
Magnetická síla - síla, která pozitivně ovlivňuje ozdravné
procesy
Magnety a jejich účinky - známy již tisíce let
Magnetické síly v současnosti - integrace do moderních
léčebných metod a předmět vědeckých výzkumů
Co věděli o magnetech již naši předkové?
První záznamy o využívání magnetů se datují již od 4500- 3000 let před
naším letopočtem. Kleopatra byla první známá osobnost, která využívala
magnety, spávala na lůžku z magnetické rudy a na čele nosila hematit,
aby si uchovala svoji krásu a mladost.
Staří Egypťané stavěli pyramidy na místech silných magnetických polí.
První terapeutické působení magnetů se připisujeŘekům, kteří magnety
nazývali „ lapus vivas“ ( živý kámen).
Galen 200 let před naším letopočtem zjistil, že bolesti různých původů
mohou být zmírněny působením magnetů.
Hypokrates – otec medicíny, využíval magnety na ovlivnění sterility,
zástavy krvácení a hojení ran.
Paracelsus ( 1493-1541), věhlasný švýcarský lékař a alchymista věřil
v terapeutickou moc magnetů a ve své medicínské dokumentaci psal
o vlivu magnetů na zánětlivé procesy v těle. Paracelsus již využíval
různých účinků magnetických pólů.
Franz Anton Mesmer ( 1734-1815) došel k závěrům, že okolo lidského
těla existuje magnetické pole, které nazval „ živočišný magnetizmus“.
Magnety doporučoval při ošetřování nervových onemocnění, křečí
a bolestí.
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Karl Fridrich Gauss

Karl Fridrich Gauss (1777 - 1855) matematik, je po něm
pojmenována jednotka síly magnetického pole 1 gauss = 1 G.
Michael Faraday (1831-1879) dokázal, že magnet v pohybu
generuje elektrický proud a elektrický proud vytváří magnetické pole.
Linus K. Pauling – nositel Nobelovy ceny za chemii. Objevil
že, hemoglobin v krvi má vlastní magnetické vlastnosti.
Albert Davis (1936) – zjistil, že pozitivní a negativní
magnetický pól má rozličné efekty na biologické systémy.
Zjistil, že magnety se mohou využívat k terapii artritidy,
sterility a také u většiny bolestí.
Léčebné využití magnetů
Thalés pravil, že magnetovec má duši (psýché), jelikož hýbá železem.
V magnetech je duše, která je principem pohybu, vnitřním hybatelem,
motorem.
Je zajímavé, že to byl právě jev magnetizmu, který provokoval k fantastickým hypotézám. Jde patrně o to, že magnetizmus působí na dálku,
a to bez čehokoli viditelného. Je tím podobný různým magickým na
dálku působícím silám a asi i proto se stal symbolem záhadna. Viditelně
odporuje naivní představě hmoty, která je viditelná, omezená a“lokální”,
tedy jen v určitém místě se nacházející.
Magnetizmusbylpodlouhoudobusymbolemzáhadnéhonemateriálního
působení. A i přes novodobé fyzikální poznatky tato tradice přetrvává
v různých formách dodnes.
Léčba magnetem byla známa již před staletími. Číňané znali a používali
magnet již 4500 let před Kristem.
Nejčastěji byla magnetická ruda a magnetický prášek používány jako
obklady
k hojení ran
poúrazových stavů
otoků
při bolestech kloubů a páteře
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Drcený magnetický prášek byl například podáván v podobě tablet ústy,
v klysmatu, obkladech, přidával se do nápojů „věčného mládí“ apod.
- v polovině 17. stol. – vznikly první umělé permanentní magnety
z karbonové oceli.
- koncem 19. stol. – byly položeny vědecké základy magnetoterapie
v návaznosti na rozvoji fyziky, chemie a elektrofyziologie.
Základní vlastnosti elektromagnetického pole popsal anglický fyzik
J. C. Maxwell.
Masivního rozšíření se léčba pomocí magnetů dočkala až v druhé polovině 20. století.
Podle amerických zdrojů bylo v roce 1996 vynaloženo na nákup
magnetických léčebných pomůcek ve světě 1050 miliónů dolarů,
v roce 1999 to bylo již více než 3 miliardy dolarů. V Japonsku
a USA mají pacienti možnost konzultací s profesionálními
magnetoterapeuty, kteří navrhují komplexní léčebný režim včetně
potravinových doplňků a tělesných cvičení.
Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí.
Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T).
1T = 10 000 gaussů. V praxi je používaná jednotka mT (1 mT = 10 G).
Zemský magnetizmus má hodnotu přibližně 0,047 mT ( 0,47 G).
Zjednodušeně můžeme shrnout pět známých oblastí zachování života,
které jsou magnetizmem Země podmíněné:
řád a mechanizmus elektrochemických operací na úrovni nejmenších částic živé hmoty
ochrana před kosmickými zářeními, které by jinak život zničily
zemská přitažlivost
časové cykly
orientace v prostoru podmíněná magnetickým polem Země
Jaký je vliv zemského magnetického pole na život?
Země svými silami (gravitací a magnetickou silou) působí na rozvoj
rostlinného a živočišného světa a má vliv i na samotného člověka. Bez
gravitace a magnetické síly by nedošlo ke vzniku života, evoluci druhů
a udržení života na Zemi.
Zemské magnetické pole vzniká rotací lávy v zemském jádru a jeho
projevem je magnetické pole Země – magnetosféra.
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Magnetosféra má zásadní vliv
na ochranu života na Zemi proti
záření dopadajícímu z kosmu
na zemský povrch. Silné protonové bouře ze Slunce a kosmické záření, které by nebylo
magnetosférou utlumeno, by za
velmi krátkou dobu zničilo život
na Zemi.
Jak je silné magnetické pole
Země?
Síla magnetického pole Země
kolísá v čase a je závislá na zeměpisné šířce. Nejslabší síla magnetického
pole je v Ekvádoru a v některých částech světa jako je Japonsko a Severní
Afrika. Nejsilnější magnetické pole je okolo pólů.
Některá místa na Zemi, která mají prokázána velmi silná magnetická
pole, jsou známá tím, že mají blahodárný vliv na zdraví, např. Lurdy ve
Francii, Sedona v Arizoně a další. Síla zemského magnetického pole
byla před 500 lety v našich oblastech 1 gauss na cm2 a nyní je přibližně
o polovinu slabší.
V jakých jednotkách se udává síla magnetického pole?
Magnetické pole se nachází okolo magnetu nebo elektromagnetu
a hodnotíme jeho magnetickou sílu. Můžeme ji cítit, když držíme dva
permanentní magnety blízko sebe, potom snadno vnímáme, jestli se
přitahují nebo odpuzují. Magnetická síla – intenzita magnetického
pole – se udává v gaussech (G) nebo teslách (T). Vzdalováním se od
magnetického objektu se tato magnetická síla zmenšuje.
Gauss udává počet linií magnetického pole na 1 cm2. Vidíme, že velký
magnet je mnohem silnější než malý magnet o stejné hustotě siločar.
Co zmenšuje sílu zemského magnetického pole?
Náš současný životní styl zmenšuje pozitivní vliv zemského magnetizmu
na náš organizmus. Svůj život trávíme ve většině případů v uzavřených
železobetonovýchbudovách,autech,zanedostatečného pohybu v přírodě. Používání
mobilních telefonů a jiných moderních přístrojů rovněž snižuje
účinkypřirozenéhomagnetického
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pole. Ve spojení se stresem a uspěchaností doby, se riziko onemocnění
civilizačními chorobami stále zvyšuje.
Jaký vliv má zeslabené magnetické pole na člověka?
Pokud jsou lidé vystaveni dlouhodobě vlivu zeslabeného magnetického
pole, mohou se objevit poruchy rovnováhy centrálního nervového
systému a vegetativního nervového systému. Imunitní systém je velmi
citlivý na tyto změny, a díky tomu může dojít k oslabení imunity, výskytu
alergií a dalších zdravotních problémů, jako jsou: bolesti hlavy, nespavost, bolesti pohybového aparátu, zvýšená podrážděnost, ztráta energie a další.
V Japonsku, kde je magnetické pole pouhých 0,3 G
(zemský magnetizmus má v průměru hodnotu přibližně
0,047 mT = 0,47 G) je znám tento syndrom, jako
syndrom nedostatku magnetického pole. Lékař Dr.
Kyoči Nakagawa ve své studii uvádí právě tyto příznaky
nedostatku magnetického pole na lidský organizmus.
Zavedením globální magnetizace cestou nošení magnetických šperků, zástěr, ochrany na přístrojích, se tyto
poruchy snížily.
Co ukázaly první kosmické lety?
Pobyt prvních kosmonautů ve vesmíru prokázal důležitý
význam přírodního magnetického pole. Po měsíčním
pobytu kosmonautů ve vesmíru se u nich dostavily zdravotní potíže, trpěli
nespavostí, depresemi, bolestmi hlavy, únavou, poruchami cirkulace.
Vědci poukázali na souvislost těchto
zdravotníchproblémůsnedostatkem
zemského magnetického pole a tento problém následně řešili tím, že
do oblečení kosmonautů se přidávají
magnety.
Co to jsou magnety?
Magnety jsou tělesa, která přitahují předměty ze
železa a jiných feromagnetických materiálů. Existují
přírodní i umělé magnety. Přírodní nalézáme
v magnetické rudě, která se skládá ze železa a jeho
kysličníků a vznikají při chladnutí lávy v magnetickém
poliemitovanémZemí. Umělé elektromagnety jsou tvořeny
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železným jádrem obaleným dráty (cívka), kterým prochází elektrický
proud. Vzniklé elektromagnetické pole v cívce magnetizuje jádro
a vytváří elektromagnet. Podle použitého materiálu jádra mohou
vznikat magnety stálé a dočasné.
Stálé - permanentní magnety jsou označovány jako FERITY.
Permanentní magnety (například ve špercích, náramcích, dekách
apod.) – v současné době dominují směsi baria a železa a případně
samaria, neodymia, které se obvykle přikládají na tělo. Klasický feritový
magnet může mít ve vzdálenosti 1cm od svého povrchu magnetickou
indukci přibližně 30 až 70 mT (300-700 gausů), tedy tisíckrát větší než
je pole Země. Ve vzdálenosti asi 30cm od povrchu magnetu je jeho pole
srovnatelné s magnetickým polem Země.
Neodymiové magnety jsou nejsilnější, zachovávají si své magnetické
vlastnosti velmi dlouho (za 100 let ztrácí pouze 1% svojí síly).
Využívají se při výrobě šperků, protože
jsou nejsilnější ze všech v poměru
intenzity magnetického pole a velikosti.
Na druhém konci stojí léčebné
přístroje generující nízkofrekvenční pulzní magnetické pole a patřící v rehabilitaci mezi
bezkontaktní elektroterapeutické léčebné metody. Biologický a léčebný efekt těchto lékařských přístrojů je
větší ve srovnání s permanentními magnety. Lze však vhodným způsobem kombinovat aplikace nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole a podpůrného působení permanentních magnetů.
Magnetické pole prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn.
každou buňkou a dochází tak ke změnám povrchových potenciálů
buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, ke zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání – což je základní předpoklad
každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun
a detoxikace zplodin je začátkem všech hojivých a regeneračních
pochodů.
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ZÁKLADNÍ ÚČINKY MAGNETICKÉHO POLE
Jak se určují póly magnetu?
Jehla kompasu je permanentní magnet a její jižní pól se natočí
v zemském magnetickém poli ve směru siločar a ukazuje
severní zemský pól. Když ke kompasu přiblížíte magnet,
jehla ukáže, který pól magnetu je otočen ke kompasu.
U šperků s magnety firmy Energetix je severní magnetický pól otočen k organizmu a je označen EX.
Jaká je úloha severního a jižního magnetického pole?
Albert Davis se roku 1936 přesvědčil, že póly mají rozdílné
biologické účinky na organizmy.
Severní magnetický pól nám vrátí rovnováhu, dodá nám energii, tlumí
bolest, otoky, infekce, reguluje krevní tlak, zklidňuje nervový systém,
alkalizuje tkáně, zlepšuje zásobování buněk kyslíkem. Také urychluje
srůstání zlomených kostí a využívá se k léčení artritidy, bolestí zubů
a jiných bolestivých syndromů.
Jižní magnetický pól stimuluje a může podráždit zánět a zvýšit bolest.
Využívají ho hlavně odborníci, kdy zvýšená stimulace vyvolává silnější
odpověď vedoucí k urychlení hojení. Při aplikaci jižním polem byla
zaznamenána neočekávaná vyléčení u zánětu dutin, poruch štítné žlázy
a další. Jižní pól zrychluje růst a využívá se na magnetizaci vody, pro
podporu růstu rostlinstva.
Naproti tomu, u řezaných květin je potřeba využívat vodu severní
polarity, aby květiny zůstaly déle čerstvé.
Co dokázaly vědecké výzkumy na poli biomagnetizmu?
Živé organizmy jsou velice citlivé na magnetické pole. To působí na každou buňku v těle. Efekty magnetu na krevní obraz, především na erytrocyty a sedimentaci, nastávají, když se krev vystaví působení magnetického pole. Kvantitativní
i kvalitativní efekty působení magnetického pole
jsou viditelné na tkáních i na buněčném metabolizmu. Je prokázáno, že magnetické pole ovlivňuje životní energii lidí.
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Existuje vzájemné působení mezi
funkcemi centrálního nervového
systému a magnetickým polem.
Některé poznatky ukazují, že magnetické pole má přímý vliv na části
mozku, které kontrolují endokrinní
systém.
Magnetická terapie má inhibiční
efekt na bolesti ve smyslu zabraňování progrese bolesti. Vlivem
magnetické terapie dochází k rychlejšímu hojení ran a zlomenin.
Existují pozitivní efekty na zachování pH v buňkách a tkáních.
Síla magnetů a jejich účinky
Je experimentálně dokázáno, že 500 G je minimální síla magnetického
pole, která může vyvolávat pozorovatelné efekty.
Prokazatelné účinky magnetického pole na lidské zdraví při dlouhodobém používání jsou hodnoty od 800 gaussů (výrobky Energetix obsahují neodymiové magnety o průměrné síle 800 – 2200 gaussů). Hustota
magnetickéhotokunezávisínapočtumagnetůvdanémvýrobku(hodnota jednotlivých magnetů se nesčítá).
Účinky je možno shrnout do několika základních léčebných efektů:
zrychlení látkové výměny a detoxikace
zlepšení prokrvení a okysličení tkání
uvolnění spasmů a kontraktur
podpora hojení a regenerace
protizánětlivé, protirevmatické, protibolestivé a protiotokové
působení
Severní pól magnetu přikládáme na tkáně, kde potřebujeme dosáhnout převážně analgetický efekt
a jižní pól tam, kde požadujeme převážně stimulační hojivý efekt.
Magnetoterapie má při správné aplikaci otevírat porušené cesty k autoreparaci (samoopravě)
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a autoregulaci organizmu, neboť organizmus je touto schopností nadán a jakékoliv narušení této autoregulace a autoreparace vede k onemocnění organizmu. Předávkování prakticky neexistuje a nejsou ani
v odborné literatuře poznatky o poškození pacienta.
Kontraindikace:
Aplikace permanentních magnetů nedoporučujeme v těhotenství v oblasti pánevní, u pacientů s kardiostimulátorem a při masivním krvácení jakéhokoliv původu.
Jak magnety působí na krevní oběh?
Magnetická stimulace našeho organizmu vyvolává bouřlivé reakce
zvláště v krvi. Startují se různé procesy. Krevní plazma je plná iontů a
krevních elementů, erytrocyty (které obsahují okolo 4% železa) tím, že
projdou magnetickým polem se velmi rychle magnetizují. Výsledkem je
změna viskozity, teploty, elektrické vodivosti a povrchového napětí. Průtok krve na úrovni tepének i kapilár se znatelně zvyšuje, a tím se zlepšuje
i zásobování tkání kyslíkem a živinami. Ze srdce se krev transportuje do
plic, kde naváže kyslík. Pak prochází aortou do cévního systému od velkých tepen až do všech nejmenších kapilár. Dále dochází k transportu živin a kyslíku do každé buňky jednotlivých tkání a orgánů těla.
Celé tělo se díky krevní cirkulaci zásobuje vitálními a stavebními látkami.
Jedna krevní buňka potřebuje pouze jednu minutu, aby prošla od srdce
do článku na ruce a zpět k srdci. Krevní tok se udržuje hlavně rovnoměrnou silou pulzujícího srdce.
Krevní řečiště a zásobování buněk
Krvinky o průměru 0,007mm procházejí kapilárami o průměru
0,0035mm. Takto úzkým průměrem mohou procházet jen díky své
elastičnosti.
Červená krvinka má při pohledu shůry tvar disku a zboku tvar piškotu.
Ale tvar je proměnlivý, buňka je elastická a prochází tenkým řečištěm, což
jí ulehčuje transport kyslíku.
Pokud by krvinky nebyly elastické a nedokázaly měnit svůj tvar
- průměr a velikost, nemohly by projít nejmenšími kapilárami. Tato elastičnost i flexibilita jsou možné jedině tehdy, pokud se krevní buňky nenalepí jedna na druhou.
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Pokud mají červené krvinky dostatečný bioelektrický potenciál, pak se vzájemně odpuzují (stejným způsobem jako
stejné póly permanentních magnetů) a pohybují se jako individuální červené krvinky v celém krevním řečišti. Tím se
znemožňuje lepení krevních buněk jedné na druhou (penízkovatění erytrocytů). Železo v nich se také zmagnetizuje
a lépe a více váže kyslík. Magnetické náramky s mědí mohou ovlivnit zlepšení krevního obrazu, neboť měď působí jako koenzym pro tvorbu hemoglobinu. Zmagnetizované molekuly vody uvolňují stěny krevních cév, které jsou
pak rozšířené, krevní proud nestagnuje a zlepšuje se cirkulace.
Kromě toho, že se zlepšuje transport kyslíku, zlepšuje se také zásobování tkání vitamíny, hormóny a živinami a urychluje se eliminace odpadních produktů a CO2 z krevního a lymfatického systému.
Jak může ovlivnit magnetické pole pH organizmu?
Lidský organizmus je tvořen téměř ze 70% tekutinami.
Stupeň kyselosti či zásaditosti tělesných tekutin je stejně důležitý jako hodnota teploty těla nebo krevního tlaku.
Lepším zásobováním tkání kyslíkem se zmenšuje kyselost tělesných roztoků a zvyšuje se zásaditost.
Naše tělo, ale také každý jiný živý organizmus, nejlépe
funguje, když jsou veličiny tělesných parametrů (krevní
tlak, teplota těla, pH….) optimální.
Když je pH nižší než je norma (neutrální hodnota pH = 7),
tehdy jsou tělesné tekutiny kyselejší než je potřeba. Takové
prostředí napomáhá růstu bakterií a jiných nežádoucích mikroorganizmů, tkáně jsou hůře zásobovány kyslíkem. Zvyšováním
zásaditosti tělesných tekutin dochází k lepšímu okysličování buněk,
tkání, orgánů. To se děje na základě působení severního pólu magnetu.
Co jsou magnetoreceptory?
Každý živý organizmus má vlastní magnetosenzorní systém, který reaguje na magnetické pole.
Vrozená magnetická citlivost je vlastností migrujících živočichů (ptáci,
ryby) a dává jim možnost, aby se prostorově i časově orientovali.
Magnetoreceptory byly nalezeny i u lidí. Vnímavost na magnetické pole
je u každého jedince individuální.
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migréna

VYUŽITÍ ÚČINKŮ MAGNETICKÉHO POLE
stres
Bolesti kloubů a páteře, artrózy a artritidy
Degenerativní a zánětlivé postižení kloubů a páteře
jsou nejčastějším zdrojem bolesti hybného aparátu. Chronické bolestivé stavy a snaha tlumit
bolesti užíváním analgetik s sebou nese řadu
nežádoucích vedlejších účinků. Každá metoda, která přináší úlevu od bolesti a nemá
přitom nežádoucí vedlejší účinky, je proto
zvláště cenná.
Magnety aplikované na bolestivé klouby
svým efektem analgetickým, myorelaxačním,
vazodilatačním a celkově regeneračním
pomáhají zlepšit celkový stav, snižují spotřebu analgetik, urychlují hojení a regeneraci tkání. Lze je s dobrým efektem využít
již v počátečních stádiích, kdy jsou mnohdy
natolik účinné, že další protibolestivá léčba
nemusí být použitá. U chronických stavů za podmínky dlouhodobé a opakované aplikace (někdy
celoživotní) jsou cenným doplněním léčby.

deprese

únava a malátnost
špatná cirkulace krve
tenisový
loket
bolesti zad a kloubů
menstruační bolesti

revma

artritida

artróza

Efektivita permanentních magnetů byla potvrzena během desítek let jejich používání v řadě zemí
a magnety se staly běžnou doplňkovou léčbou, kterou v dalších letech doplnila účinnější léčebná rehabilitační magnetoterapie. Přesto obliba permanentních magnetů přetrvává a řada firem po celém světě vyrábí zdravotní pomůcky se zabudovanými permanentními magnety.
Vrcholem této snahy je kombinace permanentních magnetů a krásného šperku. Magnetické šperky nejsou zdravotní pomůckou, jsou
krásným estetickým doplňkem moderní ženy i muže s možným pozitivním efektem, o kterém se zmiňujeme výše. Při dlouhodobém nošení těchto šperků, mohou i slabá magnetická pole použitých permanentních
magnetů mít nečekaně intenzivní pozitivní zdravotní efekty.
Bolesti hlavy a migréna
Bolest hlavy může být příznakem nejrůznějších onemocnění. Může být
příznakem onemocnění vně i uvnitř hlavy, nemocí celkového charakte15

ru i nemocí různých vzdálených orgánů, důsledkem psychické tenze aj.
a vždy vyžadují komplexní vyšetření. Častá je kombinace faktorů vertebrogenních (hlavně oblast krční páteře) s vasomotorickou labilitou
(rozšíření cév).
Magnetické pole permanentních magnetů může svým protibolestivým a spasmolytickým efektem ulevit při bolesti hlavy, kde příčina je
v poruchách hybnosti krční páteře, při nemoci zubů a dutin.
Migréna je chronické onemocnění s opakovanými záchvatovitými bolestmi hlavy. Bolest je často provázena nevolností a zvracením. Migréna má celou řadu forem a také celou řadu léčebných postupů k jejich
ovlivnění. Migréna může mít celou řadu příčin - nejčastěji cévní anomálie v mozku (zvýšenou dráždivost, výduť apod), dále změny na podkladě poruch v oblasti krční páteře. Existuje ale řada pacientů s migrénou,
u kterých nebyla prokázána žádná z výše uvedených příčin, a kteří často
výborně reagují na celkovou detoxikaci organizmu a na léčbu zaměřenou
na podporu funkce jater.
Magnetické pole podporuje změnou metabolických poměrů detoxikaci organizmu, podporuje regeneraci tkání a má vliv na kvalitu
krevního zásobení v exponované oblasti. Zlepšuje přísun krve a kyslíku a vyplavuje metabolity.
Doporučujeme proto také regenerační stimulaci oblasti jater a ledvin a cílený dietní a pitný režim včetně pití magnetizované vody.
Tenisový loket
Při přetěžování přechodu svalu a šlachy do kosti s následnými poruchami
mikrocirkulace (prokrvení a látkové výměny) vznikají bolestivá postižení
úponů natahovačů, která patří do skupiny tzv. enteropatií.
Jako tenisový loket (epikondylitis) označujeme úponové bolesti na zevní
či vnitřní straně lokte v oblasti svalových úponů. Může docházet k souběžnému vlivu více vyvolávajících faktorů a k následným projevům postižení. Pozorujeme výrazný podíl zánětu úponů, bývá zbytnění řasy kloubní výstelky uvnitř kloubu, poškození chrupavek, poruchy hybnosti krční
páteře aj. S postižením se setkáváme u sportovců, ale také u řady pracovních zátěží. Projevuje se typickými bolestmi zmíněných úponů při zátěži,
nošení břemen – často i lehkých a bolest se šíří do předloktí a prstů. Základem léčby je klidový režim, protizánětlivá léčba, rehabilitační metody
jako elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, laser aj. Při neúspěchu je
možná léčba operační.
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Permanentní magnety jsou použitelné jednak k prevenci a jednak
k urychlení hojení a regeneraci již existujícího postižení - omezují bolestivost a urychlují návrat hybnosti. Výhodou je možnost kombinace
s nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií, kterou lokální celodenní aplikace permanentních magnetů doplňují a zvyšují celkový léčebný efekt.
Špatná cirkulace krve
Magnetické pole ovlivněním polarizace membrán krvinek vede ke zlepšení přenosu kyslíku krví a následně vede k výraznému rozšíření řečiště
drobných tepének a kapilár. Výsledkem tohoto procesu je zlepšené promývání tkání okysličenou krví s vysokým obsahem živin, vyplavování
toxických metabolických produktů z poškozených tkání a vytváření lepších podmínek pro návrat normálních fyziologických funkcí a hojení.
Cévní poruchy vedoucí ke zhoršení přísunu živin a kyslíku do tkání
způsobují postupné patologické změny s celou řadou klinických projevů. Mikroangiopatie u diabetu je příčinou postupného odumírání nedostatečně zásobených končetin a orgánů. Působením magnetického pole se zlepšuje mikrocirkulace a vazodilatace v orgánech
a končetinách diabetiků, významně se snižují škody, které cukrovka
v uvedených tkáních způsobuje. Magnetické pole je optimální prevencí snižující druhotné důsledky diabetu na cévy. Předchází vzniku trofických změn - bércových vředů a v případě již existujících trofických změn napomáhá k jejich zhojení. Je popisován velmi pozitivní efekt na hojení kožních defektů (bércové vředy), které vznikly
v důsledků poškození cévního systému a cukrovky.
Křehké mozkové cévy změněné aterosklerotickým procesem zhoršují výživu a okysličení mozku a vedou k cévním mozkovým příhodám.
Špatné cévní zásobení vede k poškození vlásenkových buněk vnitřního
ucha s následným vznikem poruch sluchu a tinitu. Nedostatečný přívod
okysličené krve a hromadění kyselých metabolitů v zánětlivě postižených tkáních vede k přechodu do chronicity. U stavů po cévních mozkových příhodách je dostatečný přísun okysličené krve základní podmínkou pro minimalizaci následků.
Zkušenosti s využíváním nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, která
významně ovlivňuje kvalitu mikrocirkulace a okysličení tkání opravňují k názoru, že i aplikace permanentních magnetů může sice slabším,
ale dlouhodobým působením vést k výše popsaným pozitivním efektům a zlepšovat kvalitu prokrvení a okysličení tkání.
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Únava
Únava a únavové stavy mohou být jednak fyziologickou ochranou organizmu před přetížením,
ale také příznakem onemocnění. Mikrotraumata a poškození z přetěžování u sportovců vyžadují intenzivní regenerační léčbu. Přístroje využívající léčebné vlastnosti magnetického pole
jsou dnes běžnou součástí vybavení sportovních
klubů i jednotlivců. Odstranění únavy a navození schopnosti dalšího výkonu je základním požadavkem před další zátěži jak u sportovců, tak
u každého pracujícího člověka.
Vhodným doplněním těchto rehabilitačních postupů jsou aplikace permanentních magnetů, které mohou hlavně u chronických stavů
napomáhat k navozování metabolických změn ve tkáních a pomáhat spouštět procesy hojení a rekonvalescence, které jsou tělu vlastní. Nelze očekávat rychlou a dlouhodobou pozitivní změnu ve tkáních,
které poškozujeme celá léta. Tkáně jsou schopny za určitých podmínek
značné regenerace a obnovy poškozených funkcí, ale obnova musí probíhat dlouhodobě a je limitována nezvratnými změnami.
Nespavost, stres, nervozita, deprese
Životní styl, spěch, permanentní stres a nedostatek odpočinku u moderního člověka je
zodpovědný za řadu příznaků a chorob, které označujeme jako civilizační, psychogenní apod. V pozadí je přetěžování regulačních
mechanizmů - poruchy vegetativního nervového systému a špatná adaptace na stres.
Rozhodující je změna životního stylu a přijetí zásad zdravého způsobu života. To je náročný úkol a pro řadu osob nedostižný.
Proto je logické, že hledají„berličky“, které jim pomohou, uleví a přitom
nemusí výrazně měnit styl života.
Jednou z možností, která má velký úspěch a popularitu, je nošení šperků s permanentními magnety.„Nošení náramku mi pomáhá, jsem klidnější, upravil se mi spánek“, je častou větou u vlastníku magnetických
šperků.
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Magnetické pole stabilizuje nervovou činnost a krevní oběh. Pravděpodobný efekt jde přes úpravu tonu vegetativního nervového systému. Snižuje se dráždivost sympatiku a výsledkem je celkové zklidnění
organizmu. Výhodou magnetických šperků je, že hlavně u ženské části
populace se setkávají s velmi pozitivním přijetím a mohou se tak nasadit
i v době, když počáteční funkční poruchy jsou ještě lehce a rychle ovlivnitelné.
MAGNETY VE ŠPERCÍCH ENERGETIX
ENERGETIX – KRÁSA A ZDRAVÍ
Šperky Energetix jsou spojením krásy a zdraví, spojením nových poznatků vědy a módy. Na jejich vzniku se podílí řada špičkových designerů z různých zemí světa. Šperky sledují nejnovější módní trendy a jsou
vyhledávané pro svoji originalitu, kombinovatelnost a variabilitu. Jsou
určeny pro všechny věkové kategorie, jejich krásy a účinků využívají
muži, ženy i děti.
Kolekce šperků Energetix zahrnuje:
Silné pomocníky pro zdraví
Náramky
Náhrdelníky
Přívěšky
Náušnice
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Co můžete cítit, když začnete nosit magnetické šperky Energetix?
Citlivost na magnetické pole je u každého člověka individuální. Někdo
může magnetické pole vnímat ihned (cítí teplo, pulzaci, mravenčení,
příliv energie) a velice rychle cítí úlevu od bolesti – hlavy, kloubů, zad…
Někteří jedinci naopak mohou vnímat v počátcích aplikace magnetů
zvýšení bolesti v dané oblasti, což může vyvolat obavy. Tyto reakce nejsou znakem škodlivosti magnetu.
V tomto případě magnetický šperk na chvíli odložte, na hodinu - dvě
a znovu nasaďte, dokud se bolest nezklidní a organizmus si nezvykne na
magnetické pole.
Pokud nevnímáte mravenčení, brnění, pulzaci či teplo, neznamená to,
že na vás magnety nepůsobí. Šperky, původně zakoupené pouze z estetických důvodů, postupem času utlumily a zcela odstranily některé bolestivé projevy svých majitelů. Důkazem toho je mnoho zaslaných zkušeností.
Určuje síla magnetu intenzitu jeho zdravotních účinků?
Více, neznamená vždy lépe. Nemusí vždy znamenat, že šperk, který má
silnější magnety, je pro vás lepší. Přesto praktické zkušenosti a provedené studie ukazují, že používání permanentních magnetů s příliš nízkou
hodnotou magnetické indukce nemusí vést k očekávaným pozitivním
zdravotním efektům.
Japonská dvojitá slepá studie z roku 1986 prokázala, že účastníci výzkumu, kteří používali magnetický pásek o síle 1500 gaussů, zaznamenali významné zlepšení svých pohybových problémů, kdežto ve skupině
s páskem o magnetické indukci 200 gaussů, nebyly zaznamenány žádné
účinky ani zlepšení.
Svou roli hraje řada dalších faktorů – materiál magnetu, velikost, tvar
aj. Například rozměrově veliký magnet s hodnotou l000 gaussů je mnohem silnější než menší magnet se stejnou hodnotou.
Japonské ministerstvo zdravotnictví doporučuje nejmenší sílu terapeutických magnetů 500 gaussů. Obyčejně se používají magnety s hodnotou od 800 do 1800 gaussů. Hodnota gaussů vyjadřuje množství siločar magnetické síly procházejících jedním čtverečním centimetrem.
Pokud má náramek dva magnety po 1200 gaussech, neznamená to, že
hustota magnetického toku je dvojnásobná. Kdyby se dva nebo více
magnetů o stejné velikosti, síle a kvalitě dalo k sobě, magnetická síla by
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se zvýšila maximálně o 30 % a ne o víc. Například jeden z typických japonských náramků je osázený 6 permanentními magnety o síle 2600
gaussů, neznamená to však, že se jednoduše síla jednoho magnetu násobí šesti. Nošení náramku stabilizuje nervovou činnost a krevní oběh.
Vede tedy k celotělovým účinkům. Malé jednotlivé magnety jsou lépe
využitelné například na jednotlivé akupunkturní body nebo na malé
oblasti jako jsou klouby na prstech, zápěstí apod.
Nejčastěji se do šperků používají neodymiové magnety NdFeB (Neodymium-železo-bor) jsou v současné době nejsilnějšími permanentními - trvalými magnety. Výchozí materiál je vyráběn sintrováním a výsledné tvary magnetů jsou řezány dle rozměrových požadavků zákazníka a různými technologiemi chráněny před korozí a poškozením.
Nelze dát jednoznačný návod, jak dlouho a jak silný magnet ve šperku
nosit. Obecně lze říci, že akutní onemocnění lze zlepšit nošením magnetu po dobu i desítek hodin bez přerušení k podpoře hojení (popáleniny, ranky aj.). Chronické kloubní potíže spíše přerušovaným nošením a
po dobu řadu měsíců a let.
MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Magnety ve špercích nejsou léčebným prostředkem, mohou svým
působením ve velkém počtu případů pomáhat řešit možné zdravotní problémy, při kterých se v lékařské praxi užívají léky, ale neslouží
k tomu, aby nahrazovaly nezbytnou léčbu.
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ VÝROBKY
MAGNETICKÁ TYČINKA
Magnetická tyčinka a zmagnetizovaná „živá“ voda.
Zmagnetizovanou vodu používají milióny lidí na celém světě již mnoho
let. Je to důležitá součást magnetoterapie.
Magnetická tyčinka obsahuje permanentní bipolární magnet.
Je vyrobena z oceli a ozdobena žabkou, což jí dodává okrasný vzhled.
Magnetická voda se připraví vložením magnetické tyčinky do tekutiny minimálně 15 minut před konzumací, proces magnetizace se
může urychlit mícháním po dobu 2 - 3 minut.
Voda a magnetické pole
Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se
i její chuťové vlastnosti.Většinou se doporučuje doba expozice 15 minut
až 4 hodiny. Je obecně známo, že rostliny zalévané zmagnetizovanou vodou rostou lépe a mají sladší plody a je také významně pozitivně ovlivněna klíčivost semen. Magnetizaci tekutin urychlí a efekty prodlouží, pokud se tekutina uvede do varu a nechá se v magnetickém poli vychladnout. Tento postup je nejvhodnější při přípravě čajů, zejména z bylin.
Magnetizovat lze i jídlo a hlavně ovoce s vysokým obsahem vody.
Využití magnetizované vody k léčebným účelům lze datovat na tisíciletí.
Avšak teprve v současné době se objevují první seriózní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly větší odolnost organizmu
proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické
efekty, zklidňující účinky na nervový systém.
Když si uvědomíme, že lidské tělo je tvořeno ze 70 % vodou,
která je kompletně vyměněna každých 15 dní, je zřejmé, že
důležitost konzumace dostatečného množství kvalitní vody
by neměla být podceněna. Voda je nutná pro správné
fungování metabolizmu – umožňuje účinný přenos látek i vylučování jejich odpadních produktů.
Pod vlivem magnetů voda mění svoji strukturu.
Mění se její hustota, viskozita, vodivost,
pH i povrchové napětí.
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Zmagnetizované tekutiny jako je voda,
minerálky, džus, čaj a jiné, by měly být
součástí každodenního pitného režimu
pro dosažení celkově dobrého zdravotního stavu a posílení imunitního systému
organizmu. Zmagnetizovaná voda příznivě působí při zažívacích potížích, nadýmání, žaludečních vředech, při ledvinových a žlučníkových kamenech, menstruačních potížích a menopauze. Zmagnetizovaná voda je vhodná taktéž pro ošetření pleti, mytí pokožky, při onemocněních
jako je akné, ekzém.
Vliv magnetického pole na minerály a ionty
rozpuštěné ve vodě je znám a technicky využíván pro úpravu vody již léta.
Vliv zmagnetizované vody na člověka
Prospěšnost zmagnetizované vody pro člověka je nezpochybnitelná.
Výzkumy prokázaly, že zmagnetizovaná voda může vylepšit stav trávicí soustavy, podporovat obnovu tkání, ulehčit vylučování zplodin metabolizmu i toxinů, posílit imunitní systém a snížit hladinu cholesterolu.
Účinky na trávicí soustavu
Podle profesora Israela Lina z Izraelského technologického institutu
vylepšuje zmagnetizovaná voda rozvádění živin po těle tím, že zvyšuje
rozpustnost minerálních látek. Tím se posiluje celkové fungování organizmu. Po mnoho let se v Indii, Japonsku, Rusku a dalších zemích používá zmagnetizovaná voda kléčbě nemocí, ke znovunastolení metabolické
rovnováhy a k vylepšení celkové vitality jinak zdravých lidí.
Holger Hanneman uvádí, že denní konzumace zmagnetizované vody
představuje součást léčby zácpy a že by měla být užívána v kombinaci
s dietou bohatou na vlákninu, která je nezbytná pro peristaltiku střev.
Regenerace tkání
Zmagnetizovaná voda má některé speciální vlastnosti, které po jejím
požití a vstřebání do organizmu přejdou na tělní orgány. Lidské tělo tvoří zhruba ze 70 % voda, a proto je velice důležité neustále nahrazovat vyloučené tekutiny vodou co nejvyšší kvality.
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Krev je také tvořena ze 49,5 % vodou. Její funkcí je zásobování tkání
kyslíkem a potřebnými živinami, stejně jako transport odpadních látek
– což je další důvod, proč bychom měli pít vodu té nejlepší možné jakosti.
Dlouhodobé a pravidelné pití zmagnetizované vody může mít příznivý vliv na trávicí potíže (a to i preventivně), ale také napomáhá regeneraci tkání. Výsledky z laboratoře v Portoriku (které byly později potvrzeny i klinickými testy na pacientech) naznačily, že každodenní oplachování zmagnetizovanou vodou významně zkracuje dobu potřebnou
pro zahojení proleženin. Pokračování této terapie pak i účinně brání jejich znovuobjevení.
Usnadňování vylučování toxinů
Zmagnetizovaná voda vylepšuje schopnost těla zbavovat se
toxinů. Snižuje kyselost žaludečních šťáv, působí jako diuretikum (močopudná látka) a má povzbuzující účinky na
vylučovací soustavu.
Doktor Louis Donnet píše ve své knize Les aimants pour
votre santé:
„Na Leningradské klinice byly ledvinové kameny rozpouštěny pomocí zmagnetizované vody. Ta ovšem musela být
přijímána pravidelně a po dlouhou dobu (dva až tři měsíce).
Magnetická energie, která z ní přechází na člověka, ovlivňuje celý organizmus. Magnetické pole má kladný vliv na biologické procesy. Zmagnetizovaná voda není lék jako takový,
ale v kombinaci s dalšími typy léčby uzdravení výrazně napomáhá. Funguje jako diuretikum (zvyšuje množství moče
vyloučené z těla) a stimuluje vyprazdňování. Játra se zmenší a močový měchýř přestává být tak tvrdý, snižuje se bolest.
Drobné ledvinové kamínky nebo kamínky v močovém měchýři dokonale zmizí během tří měsíců.“
V případech problémů s močením se ukázalo být velice účinnou metodou pití malých množství zmagnetizované vody (okolo 50 ml) každých
deset minut – celkem osmkrát až desetkrát. Také dr. Bansal se zmiňuje
o efektivní léčbě ledvinových kamínků za pomoci zmagnetizované vody.
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Posílení imunitního systému
Zmagnetizovaná voda obecně posiluje imunitní systém a byla prokázána její účinnost jako podpůrného prostředku při léčbě takových virových
infekcí, jako je chřipka, rýma a kašel, stejně jako v případě astmatu a
řady dalších chorob. Pravidelné pití zmagnetizované vody obecně podporuje všechny hojivé mechanizmy.
Snížení hladiny cholesterolu
Zmagnetizovaná voda má velmi dobrý vliv na oběh krve, která je, jak
jsme již zmínili, tvořena téměř z 50 % vodou. Pravidelné užívání zmagnetizované vody stabilizuje hladinu cholesterolu a zabraňuje jeho hromadění a ukládání v cévách (tzv. kornatění tepen), které by mohlo vést
ke zvýšenému krevnímu tlaku.
Použití zmagnetizované vody
Zmagnetizovaná voda se obvykle používá vnitřně, ale může být použita i
k vnějšímu výplachu očí, ran nebo popálenin. Také jsme již uvedli, že přímé omývání zmagnetizovanou vodou může mít účinky na proleženiny.
Mnoho lidí říká, že vodovodní voda po zmagnetizování voní a chutná lépe.
Je velmi potěšitelné, že si zmagnetizovanou
vodu může velice jednoduše a velice levně vyrobit každý sám vložením magnetické tyčinky
do jakéhokoliv nápoje na dobu min. 15 minut.
Denní doporučená dávka zmagnetizované vody je pro
středně velkého zdravého jedince asi 250 ml, šestkrát
až desetkrát denně. Můžete ovšem začít se třemi sklenicemi a postupně si„dávku“ zvyšovat až k navrženému
maximu nebo k množství, které jste maximálně schopni
snést. Také doporučujeme, abyste si vypili jednu sklenici
zmagnetizované vody hned po probuzení, ještě před snídaní. To pomůže pročistit tlusté střevo, posílit srdce, prokysličit mozek a dodat pocit klidu a duševní pohody.
Zmagnetizovaná voda obecně zvyšuje zásobu energie
a posiluje odolnost jinak zdravých lidí.
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MAGNETICKÉ SRDCE „PRVNÍ POMOCI“
Celkově nejprodávanější výrobek, který Energetix doposud představil.
Mnozí lidé si pomocí tohoto výrobku ulevili od bolestí páteře, šíje, zad,
kloubů, menstruačních bolestí a migrény.
Magnetické srdíčko obsahuje jeden konstantní neodymiový magnet
o síle cca 2200 gaussů. Je určeno pro každého, koho trápí jakýkoliv bolestivý problém s výjimkou lidí s kardiostimulátorem. Senzitivnější lidé
mohou vnímat brnění, mravenčení nebo teplo.
Materiál obalu je ocel, plíšek zabezpečuje snadné přichycení na
jakoukoliv část oděvu.
Je možné si ho připnout kamkoliv, kde máte bolest.
Účinky
analgetický (migrény, bolestivé úrazy, bolesti kloubů,
karpální tunely, tenisový loket, bolesti hlavy, zlomeniny)
stimulační (únava , deprese, nervozita)
krevní oběh (vysoký krevní tlak, okysličení organizmu, regenerace)
harmonizace organizmu (stres, nespavost)
Způsob používání
• lze nosit stále – bez vedlejších účinků (mimo osob
s kardiostimulátorem a těhotných žen)
• nošení znakem (severní pól magnetu) obráceným na
tělo
Srdíčko připněte nejblíže místu bolesti nebo
zdravotních problémů.
Bolesti hlavy a neurologické potíže
• přímo na hlavě pod vlasy
• na krční páteři
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Žaludeční a zažívací problémy
• pod hrudní kost
Bolesti břicha, menstruační bolesti
• pod pupík
• 2 dny před a během
menstruace
Podmínka
– severní pól (označeno znaky EX)
– analgetické účinky - přikládat na
tělo!!
Srdce první pomoci není léčebný
prostředek.
Množství lidí na celém světě se přesvědčilo o jeho pozitivních
účincích.
MĚDĚNÉ SRDCE “PRVNÍ POMOCI”
Kombince účinků magnetického pole a mědi.
Síla magnetu 2200 gaussů.
Měďjedůležitýmstopovýmprvkem,potřebnýmprolátkovouvýměnuvlidskémorganizmu,působíjakokoenzymprotvorbuhemoglobinu.Vstřebává
se kůží do krevního oběhu, a tak se dostává k orgánům celého těla.
DESTIČKA „PRVNÍ POMOCI“
Obsahuje dva silné magnety o průměrné
síle 1800 gaussů.
Lze jednoduchým způsobem připnout na
jakékoliv bolestivé místo.
Její účinky lze srovnat s účinky srdíčka.
Pro ty, kterým nevyhovuje tvar srdce,
je tu destička.
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DOPORUČENÍ PŘI NOŠENÍ MAGNETICKÝCH ŠPERKŮ
Šperky Energetix jsou vyrobeny z obecných kovů a jejich slitin nebo oceli, neobsahují kobalt a nikl.
Povrchová úprava je rhodium nebo zlato o síle 1μm.
Použitý materiál, povrchová úprava, kameny a síla magnetů je uvedena
u každého výrobku.
1. Šperky Energetix vždy sundávejte před koupáním, sprchováním,
mytím nádobí a podobnými aktivitami, kde šperky přichází do styku
s vodou, aby nedošlo k odlepení magnetů a kamínků.
2. Šperky Energetix nikdy nenoste při koupání v termálních a přírodních vodách. Mořská voda rovněž může poškodit šperky. Výrobky určené pro slavnostní příležitosti, nenoste celý den.
3. Šperky Energetix (náhrdelník, náušnice) nenoste během spaní, aby
nedošlo k mechanickému poškození.
4. Šperky Energetix vždy sundávejte při činnostech spojených s použitím chemikálií, aby nedošlo ke změně barvy šperku a poškození povrchové úpravy.
5. Šperky Energetix nenoste při sportu a fyzických aktivitách, při kterých může dojít k mechanickému poškození šperku, díky nadměrnému pocení při těchto činnostech může též docházet k poškození povrchové úpravy a odlepení jednotlivých dílů.
6. Šperky Energetix, které jsou elastické (náramky, náhrdelníky, prsteny) opatrně nandávejte a sundávejte, aby nedošlo k jejich přetržení.
7. Šperky Energetix jsou vyráběny v různých velikostech (náramky, řetízky, náhrdelníky), je velmi důležitý správný výběr velikosti, aby nedošlo k poškození.
8. Šperky Energetix nesmějí přicházet do styku s parfémy, make-upy,
laky a jinými kosmetickými přípravky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu a tím zkrátit životnost výrobku.
Při nedodržování výše uvedených doporučení, nelze uznat reklamaci výrobku.
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ZKUŠENOSTI S VÝROBKY ENERGETIX
ZKUŠENOSTI LÉKAŘŮ S POUŽÍVÁNÍM ŠPERKŮ
S MAGNETY ZNAČKY ENERGETIX
Protibolestivý efekt permantních magnetů (a magnetoterapie
obecně) je nejčastější důvod jejich aplikace. Magnetické pole působí celou řadu změn v exponovaných tkáních (změny povrchových potenciálů buněk a membrán, ovlivnění kapilárního řečiště, změny vodivosti nervových vláken apod.), které v celkovém výsledku vedou k útlumu bolesti, uvolnění svalových spasmů, k relaxaci, k urychlení hojení a
regeneraci tkání. Zvláště zajímavé je to, že většina zákazníků si magnetické šperky pořizovala pro jejich estetické vlastnosti. Jako ozdobu pro
denní nošení.
A jaksi mimochodem si po delší době nošení uvědomovali pozitivní
změny zdravotního stavu. V akupunkturní praxi se často malé permanentní magnety používají k cílené stimulaci nebo tlumení aktivních bodů.
U nošení šperků lze předpokládat stejný efekt, včetně ovlivnění vegetativního systému, který svým regulačním efektem upravuje krevní tlak.
U magnetických šperků jde v první řadě o krásu a zkrášlení, ale o to víc
a příjemně překvapí případná úleva u chronických zdravotních potíží.
U všech uvedených zkušeností zákazníků, kteří nosí a používají magnetické šperky Energetix, je společným ukazatelem ústup bolesti a zlepšení hybnosti. Ať šlo o migrenózní stavy, bolesti velkých kloubů, bolesti po operaci apod. Kromě toho byl pozitivně hodnocen efekt na regulaci
krevního tlaku.
MUDr. Peter Bednarčík, CSc., Hradec Králové
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Zkušenosti algeziologa s magnetoterapií
Léčebné účinky magnetů jsou pozorovány a prokazovány již stovky let. První doložené zmínky o terapeutickém využití magnetů se datují do období 200 let př.n.l. do doby řeckého lékaře Galena, který se ve
svém díle De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus zmiňuje o ozdravných a očistných účincích magnetů.
Západní věda a medicína se začala zajímat o biomagnetizmus (účinky
magnetického pole na rostliny, živočichy a člověka) někdy v polovině 30.
let 20. století. Od té doby proběhla a probíhá řada výzkumů a klinických
studií hlavně v Indii, USA, Německu, Rusku a dalších zemích. Přestože
jsou to studie využívající přesné standardní a vědecké postupy, jsou metody využívající magnetoterapii moderní západní medicínou opomíjeny,
ba i odmítány. S tímto postojem i vůči dalším nekonvenčním (chcete-li
alternativním) léčebným metodám, akupunktuře, homeopatii, herbální
medicíně, EAV a dalším se často setkávám u svých západní medicínou
“odchovaných“ kolegů. Ovšem na druhou stranu existuje již řada lékařů, kteří tyto nekonvenční metody celostní medicíny uznávají, studují
a ve své praxi s úspěchem používají.
V současné době se stále častěji objevují zprávy o tom, že síla
magnetického pole Země se neustále snižuje. Bylo zjištěno,
že intenzita tohoto pole, což je náš hlavní zdroj magnetizmu, se za posledních 500 let snížila o polovinu. Navíc životní styl většiny civilizovaných lidí (pobyt ve vysokých budovách, automobilech, nedostatek pohybu v přírodě) vede k odříznutí od té trochy zemského magnetismu, který nám zbývá. Doktor Kyoiči Nakagawa, který patří mezi nejvýznamnější výzkumníky na poli biomagnetizmu, popsal
tzv. syndrom nedostatečného magnetického
pole (Magnetic Field Deficienty Syndrome MFDS). Jeho teorie dává do souvislosti nedostatek biomagnetizmu se zdravotními potížemi, které ve stále větší míře pociťují dnešní lidé.
V rámci tohoto syndromu jsou popisovány
různorodé příznaky a obtíže, které jsou stále
častěji zahrnovány pod společný název“civili30

zační nemoci“.
Byla prokázána celá řada účinků magnetického pole
na živý organizmus. Osobně vidím hlavní přínos magnetoterapie v tišení bolesti. Díky své profesní specializaci v oboru algeziologie (léčba bolesti) se setkávám
s pacienty trpícími akutními či chronickými bolestivými stavy. Největší skupinu tvoří pacienti s bolestmi
pohybového aparátu a bolestmi hlavy.
A právě u těchto potíží má dle mých zkušeností
magnetoterapie nezřídka velmi cenný efekt.Vedle klasické jehlové akupunktury často zařazuji do terapeutického plánu tzv. magnetopunkturu. Pacientovi jsou

31

přikládány magnety cíleně na určité
akupunkturní body.
Na základě jejich ovlivnění magnetickým polem dochází k nastartování regulačních procesů v organizmu.
Pro účely domácí magnetoterapie velmi oceňuji magnetické šperky ENERGETIX. Měla jsem možnost
osobně vyzkoušet magnetické srdíčko na
své občasné bolesti v pohybovém ústrojí.
Shledávám v něm důmyslné spojení dobrého
vkusu a praktické léčebné pomůcky. Dá se velice
dobře připevnit kamkoliv na oděv nad bolestivé místo, a tak je možné
provádět magnetoterapii cíleně. Magnetoterapie má totiž také svá úskalí, o kterých je dobré vědět. Zcela zásadně totiž záleží na tom, jakým pólem magnetu působíme, zda severním či jižním. O výzkum rozdílných
terapeutických vlastností pólů na živý organizmus vděčíme především
americkému vědci dr. Davisovi.
Při bolestivých stavech však zpravidla používáme severního pólu
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magnetu a využíváme tak účinky zklidňující, protizánětlivé, zmírňující
nervovou bolest.
Z dalších výrobků firmy Energetix jsem měla možnost vyzkoušet
magnetickou tyčinku na přípravu zmagnetizované vody (dále jen ZV).
Povídání o blahodárných účincích ZV by jistě vydalo na samostatný článek. Prospěšnost pití či zevního používání ZV je na základě řady výzkumů nezpochybnitelná. Ráda bych se jen krátce zmínila o účincích, které jsem osobně zaznamenala. V první řadě oceňuji účinek ZV na úpravu funkce trávícího ústrojí (ovšem při správné vlákninou obohacené výživě), vyprazdňování a léčbu zácpy. Může se to zdát jako banalita, ale
správná funkce tlustého střeva a pravidelné vyprazdňování je pro přirozenou detoxikaci a prevenci chronických onemocnění zcela zásadní.
Další významný efekt pití ZV je patrný při různých bylinných detoxikačních kůrách, či léčebných půstech a hladovkách. ZV totiž ulehčuje vylučování zplodin metabolismu a toxinů. Řada lidí užívajících ZV dlouhodobě rovněž uvádí větší vitalitu a zvýšení odolnosti vůči infekčním nemocem.
Domnívám se, že je dobré si uvědomit jedinečnost každého z nás,
a proto i magnetoterapii můžeme snášet rozdílně. Někdy se mohou vyskytnout v průběhu této léčby i nepříjemné průvodní příznaky jako nevolnost, pocit těžké hlavy, nadměrná únava, pocity mravenčení. Můžeme pak mluvit o zvýšené vnímavosti, či přecitlivělosti vůči magnetickému poli. Ve většině případů to však vyřeší snížení intenzity či doby expozice magnetů. Osobně velký význam přikládám sebepozorování, sebepoznávání, sebeuvědomění. Můžeme tak sami zjistit, co nám dělá dobře
a co ne. Vlastní zkušenost je přece vždy nejcennější.
Magnetoterapie není lék jako takový. Je to však jemný a účinný způsob, jak uvést své tělo do rovnováhy. Takže nezbývá, než popřát všem
zájemcům o magnetoterapii mnoho dobrých výsledků s touto léčebnou
metodou.
MUDr. Alena Sekyrová, České Budějovice
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I já jsem podlehla kráse šperků ENERGETIX a zakoupila některé pro
syna a jeho rodinu.
Snacha nosí náramek, protože se jí líbí, nemá žádné zřetelné zdravotní potíže, takže těžko lze hodnotit.
Já nosím pravidelně náramek jako šperk. Při bolestech levého zápěstí
a následném zánětu šlachy svalu, který odtahuje palec, jsem měla možnost posoudit i jeho terapeutické účinky. Při nošení náramku ve dne
i v noci, do tří dnů zánět s otokem a bolesti zmizely.
Od té doby nosím náramek denně a potíže nemám
už asi osm měsíců. Občas se mi ozve krční páteř,
ačkoliv cvičím, ale při větší pracovní zátěži se to
přesto stane. Pak si vezmu soupravu náušnic
a řetízku s přívěškem a potíže ustoupí do 24
hodin. Zmizí za dva až tři dny.Tuto soupravu nosím, jen když mám potíže. Pokud jde
o vliv šperků ENERGETIX na celkový
stav, toto nemůžu posoudit, protože netrpím žádným onemocněním srdce, cév
nebo látkové výměny. Podotýkám, že
mám upravený životní styl včetně stravování, takže magnety na mě působí velmi
rychle.
Na špercích ENERGETIX se mi líbí,
že jsou opravdu krásné a současně udělají i
dobrou službu.
I kdyby ovlivňovaly stav funkcí a složení tkání jen v místě, kde jsou nošeny, je to mnohem lepší než užívání léků proti bolestem a zánětu, u kterých nikdy nejsou vyloučeny nežádoucí účinky. Nošení šperků s magnety pokud vím, žádné nežádoucí
vedlejší účinky nemá.
MUDr. Jiřina Kováčová, Nový Jičín
Je mi už přes 70 let, a proto není divu, že obtíže každým rokem přibývají. Jsem lékařka /už dlouho mimo praxi/ a chci být ještě užitečná. Pracuji v nadaci „Mateřská naděje“, která pomáhá nedobrovolně bezdětným párům a také občas hlídám neteři její dvě děti. Jsou to moje sluníčka, ale po jednom dni s nimi mě bolí celé tělo a musím odpočívat. Koncem loňského roku mně kamarádka ukázala magnetické srdíčko a řekla,
že od té doby, co ho nosí, nemusí brát léky proti bolesti zad. Ukázala mi
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také propagační materiály firmy ENERGETIX, a když jsem si přečetla,
že kromě jiného je srdíčko i na nespavost, kterou trpím už léta, byla jsem
rozhodnuta, že je musím získat. Nerada užívám léky na bolest a už vůbec ne na spaní, vím, jak rychle bych si na ně zvykla a jejich dávky stále zvyšovala. Od té doby, co mám v noci na sobě srdíčko, rychle usínám
a ráno se probouzím čilá a s chutí do práce. Nyní jsem si objednala magnetický náramek a magnetickou tyčinku a pevně věřím, že mi pomohou i
od bolesti ramene, které jsem si pádem ze schodů vykloubila a už tři měsíce se snažím je uvést rehabilitací do původní funkce. Vřele doporučuji nosit magnetické šperky ENERGETIX pro jejich účinnost a také pro
jejich krásu.
MUDr. Eva Domorázková, Praha
Již dva roky trpím zánětem nosných kloubů dolních končetin, především kolenních kloubů.
Po neúspěšné konzervativní léčbě jsem prodělala artroskopickou operaci pravého kolena, s nálezem pokročilé artrózy s artritidou. I přes operační ošetření zánětlivé projevy neustoupily a byla jsem nucena používat
při chůzi francouzské hole, včetně opakovaných punkcí kolenních kloubů a medikaci nesteroidních antiflogistik. Bolesti, otoky, stres, únava a
nespavost přetrvávaly zvláště při zátěži a změnách počasí.
Téměř rok používám magnetické šperky ENERGETIX. První dva až
tři týdny jsem cítila spíše progresi obtíží, ale v následující době se bolesti
postupně zmírňují a ustupují otoky kolenních a hlezenních kloubů. Cítím se vitálnější a mobilnější. Mohla jsem dokonce po dvou měsících odložit francouzské hole. Současně mně ustoupil i tinitus, kterým jsem trpěla asi šest let.
Za toto zlepšení děkuji výrobkům s magnetickým účinkem firmy
ENERGETIX. Vím, že artrózu mně nevyléčí, ale nyní již výrazně zlepšil můj životní komfort. V neposlední řadě jsou šperky svým estetickým
vzhledem ozdobou každé ženy.
MUDr. Dagmar Radiměřická, Olomouc
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V dětství jsem prodělala poliomyelitidu – dětskou obrnu – s trvalými
následky postižení pohybového aparátu. S přibývajícími léty se mé potíže postupně zhoršují (bolesti v bederní oblasti, krční páteře, velkých
kloubů atd.). Pravidelně se léčím v Janských Lázních a jedna z léčebných procedur je vždy magnetoterapie, která mi přináší podstatnou úlevu. Během loňského pobytu v lázních jsem měla poprvé možnost se seznámit se šperky ENERGETIX. Byl předvánoční čas a já jsem přemýšlela o vhodném dárku pro manžela.
Vybrala jsem magnetický náramek s přesvědčením, že se mu bude
nejen líbit, ale že mu může i prospět při zdravotních potížích. Pro sebe
jsem vybrala řetízek s přívěškem a doufala jsem, že mi pomůže s problémy s krční páteří. Mimo jiné mě téměř každou noc probouzelo nepříjemné brnění v horních končetinách. Pozitivní efekt jsem zaznamenala
již během prvních třech dnů.
V okamžiku, kdy i manžel mi s potěšením sdělil, že pociťuje zmírnění
chronických bolestí v lokti a ramenním kloubu na pravé ruce, kde nosí
náramek, jsem se rozhodla pořídit magnetická srdíčka, která lze jednoduše přiložit na místa, kde je aktuální problém největší. A tak magnetické srdíčko postupně putuje takřka po celém našem těle a vždy přinese úlevu.
Po zlomenině kotníku v září 2006 byl patrný výrazný otok
a pociťovala jsem tupý tlak ještě v lednu letošního roku. Po
přiložení srdíčka otok zmizel do 24 hodin a dnes jsem prakticky bez potíží.
Magnetické šperky firmy ENERGETIX vysoce kladně hodnotím pro jejich blahodárný léčebný vliv, ale musím přiznat,
že jsem propadla i krásnému designu šperků a mnohé další výrobky – náramek, náušnice, náhrdelník – jsem si pořídila již
tak trochu z rozmařilosti.
V naší domácnosti nechybí ani magnetická tyčinka na přípravu zmagnetizované vody a jiných nápojů, např. Immune
Power Drinku, od kterého při jeho pravidelném užívání v delším časovém horizontu očekávám posílení imunitního systému, příznivý vliv na metabolizmus tuků a cukrů a zvýšenou ochranu
proti virovým a bakteriálním infekcím.
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Ústup bolestí a spazmů kosterního svalstva po přiložení srdíčka je
„hmatatelný“ účinek, který lze popsat.
Své pozitivní zkušenosti jsem sdělila svým přátelům, známým a rodinným příslušníkům a mnozí si magnetická srdíčka a šperky s magnety pořídili také. Od některých již mám informace, že i jim magnetické
šperky pomáhají mírnit bolesti.
MUDr. Jana Tichá, Praha
Přiznám se, že co se týká mnohých „zázračných“výrobků, kterých
je dnes na trhu opravdu požehnaně, jsem spíše pesimistou. Když jsem
však dostal do rukou katalog výrobků ENERGETIX, ihned mne zaujal
zejména jejich design. Myslím si, že elegantní a zároveň nápadité tvary,
kvalitní použité materiály a špičkové řemeslné provedení prostě musí
zaujmout. Rozhodování, zda si mám některý kousek zakoupit, vyřešila moje manželka sama formou dárku a já již třetí měsíc nosím ocelový náramek, jako „protiváhu“ sportovním hodinkám na druhé ruce.
Jelikož se cítím většinou jako zdravý člověk, možným léčebným
efektům jsem mnoho pozornosti nevěnoval…teprve když se mě
moje žena po několika týdnech zeptala, kdy jsem měl naposledy migrénu, velmi jsem zpozorněl. V podstatě od puberty jsem
měl vždy jednou za 1-2 týdny typické bolesti hlavy, které mě
vždycky obtěžovaly. A opravdu, nemohl jsem si vzpomenout,
kdy naposledy… Týdny, měsíce? Přiznávám, co nosím onen
artefakt, doposud ani jednou.
Začal jsem tyto výrobky doporučovat i svým pacientkám (zbaběle přiznávám, že hlavně jako šperky taktéž
s „určitým efektem“na zdraví…)
Po nějaké době jsem se setkal opakovaně s pozitivní reakcí uživatelek, mohu potvrdit velmi dobré efekty u migrény, bolesti kloubů a bolestivých
menses. Upřímně si myslím, že se tento nápad
opravdu povedl.
MUDr. Vladimír Fuchs,
Praha
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ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ S POUŽÍVÁNÍM ŠPERKŮ
S MAGNETY ZNAČKY ENERGETIX
Moje první příznaky migrény se objevily před dvaceti pěti lety. Nepříjemná tupá bolest hlavy doprovázená několikadenní nevolností, která se začala stupňovat. Záchvaty, které se objevovaly třikrát do měsíce
znepříjemňovaly život nejen mně, ale i celé mé rodině. V tom horším případě jsem musela být hospitalizována na úplnou dehydrataci.
Vyzkoušela jsem všechno, co se mi nabízelo, kdo mi co poradil.
Dokonce jsem navštívila i léčitele. Výsledek byl pořád stejný, nic mi nepomohlo a nebo jen na chvíli.
Asi před rokem mi volala kamarádka, která v té době spolupracovala s firmou ENERGETIX a nabídla mi magnetické srdíčko. Zpočátku
jsem tomu moc nevěřila, ale bylo to zase něco nového a pro mě nová naděje. Začala jsem ho nosit a zjištění, že mě asi půl roku nebolela hlava
bylo pro mě jako malý zázrak. Magnetické srdíčko nosím dodnes a bolesti hlavy jsou minimální.
Netvrdím, že jsem se zbavila problému, ale za ten rok jsem měla migrénu pouze dvakrát. Její průběh byl daleko slabší, bez nevolnosti a odezněla během jednoho dne.
Jsem vděčná za to, že si kamarádka na mě vzpomněla a tím mi vlastně pomohla.
Vnímám každý den a jsem šťastná a spokojená, že mě nebolí hlava.
Balašová Eva
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Od mých 27 let mě trápily bolesti hlavy, se kterými se pojily i bolesti
zad a krční páteře. Při kadeřnické profesi se navíc přidaly potíže s každodenním namáháním ruky. Problémem pro mě bylo i udržet fén. V roce
2005 se mi do rukou dostalo magnetické srdíčko první pomoci. Při jeho
používání jsem se cítila lépe a bolesti odeznívaly. Později jsem si pořídila i magnetickou tyčinku, která mne zbavila všech zažívacích problémů
a příznivě působí i při hormonálních problémech.
Dnes již ve své sbírce vlastním náramek, kotníkový náramek, který
mi pomáhá předcházet bolestem nohou a vzniku křečových žil, které
jsou častým postižením lidí, kteří při své profesi celý den stojí na nohou.
Dále mám náušnice. Jsem s nimi velice spokojená, příznivě působí
proti bolestem hlavy a mají uklidňující účinek. S magnetickými šperky je spokojená celá má rodina, obzvláště pomohly mé mamince (83let),
která měla potíže s kolísavým tlakem a úbytkem energie. Stále se jí točila hlava a jen ležela. Po nějaké době nošení magnetických šperků její potíže ustoupily a vrátil se jí elán do života.
Magnetickou terapii doporučuji a nabízím všem svým zákazníkům.
Ze zkušenosti mých, mé rodiny i svých zákaznic vím, že jsou šperky
opravdu funkční – účinné. Migrénové stavy, které mě často sužovaly po
dobu i 5-ti dnů, od doby nošení magnetických šperků, již neznám.
Za to děkuji výrobkům ENERGETIX.
Baranová Anisa
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Jak to bývá, nemoc mě zahnala do nemocnice. Na pokoji jsem se seznámila s paní, která se zabývá prodejem magnetických šperků.
Měla jsem vysoké teploty, nepříjemné bolesti žaludku a kýlu jícnu.
Moji průvodci, jako byl vysoký krevní tlak, mírně nepohyblivá levá noha
s diagnostikovanou chronickou nemocí nervů, to všechno bylo jako prokleté.
Povídaly jsme si s paní Rohanovou a ta mi nabídla magnetické srdíčko. V katalogu firmy ENERGETIX jsem si pak ještě vybrala pěkný náramek, který vypadal opravdu skvostně. Srdíčko, náramek začaly čarovat. Do rána mi teploty zmizely. Bolest v noze polevila.
Při odpoledním měření krevního tlaku jsem slyšela jakoby rajskou
hudbu – krevní tlak se stabilizoval. Srdíčko i náramek jsou nyní mými
denními průvodci. Vykřičím do světa tento můj příběh o malém zázraku, který přece musí mít všichni, co potřebují pomoci, všichni, kterým
není lhostejné zdraví a chtějí ještě i dobře vypadat.
Bauerová Helena
Dlouho jsem pochybovala o pomocných účincích magnetů. Chtěla jsem
si ověřit, že je tomu skutečně tak, jak
jsou účinky popisovány. Když se mi
objevily problémy s krční páteří a
sužovala mě bolest levého ramenního kloubu, použila jsem srdíčko
„první pomoci“. Bolest byla mírnější, rameno bez urputné bolesti pohyblivější. Tato zkušenost mi dovolila kolegyním doporučit magnetoterapii prostřednictvím magnetických šperků, které svou silou
osvobozují od bolesti. Od bolesti, která nám velmi často znepříjemňuje život.
Po této zkušenosti jsem s velkou radostí obdarovala obě dcery nejen
náušnicemi a náramky, ale i srdíčkem a magnetickou tyčinkou, která
navíc pomůže harmonizovat metabolizmus.
Prožívám radost, když vidím, že je šperky nejen zdobí, ale že jim ještě
pomáhají zlepšovat kvalitu života. Magnetoterapie je jednoduchá, bezbolestná a příjemná, při ní dochází ke spojení krásy a zdraví. Díky magnetům se mohou projevovat léčivé síly těla.
Anna Březinová
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Léčím se štítnou žlázou. Po akutním zánětu se přidaly komplikace,
a tak musím být opatrná, bez léků to taky nejde a hlavně se musím vyvarovat virózy a chřipky. Ještě v březnu nebyly krevní testy žádná sláva
a léčba mi připadala zdlouhavá.
Jelikož mám od února magnetickou tyčinku ENERGETIX a zmagnetizovanou vodu piji denně, došlo v červnu ke zvratu.
Krevní testy byly naprosto v pořádku, a tak jsme se s paní doktorkou
radovaly.
Celé léto jsem bez léků, únava zmizela a na krku mi splaskl otok. Cítím
se skvěle, vylepšil se mi i stav nehtů, vlasů a pleti.
Co mám dodat na závěr?
Zázrak v tyčince vřele doporučuji!
Čechová Daniela
Přestože jsem již „stará babča“, jak mi říkají moje pravnoučata, stále
se zajímám o módní trendy a ráda se hezky oblékám.
Když jsem byla poprvé na výstavě šperků ENERGETIX cca před dvěma lety v Náchodě, tak jsem sice vnímala, že jsou v nich zabudované
magnety a ty že mají pozitivní vliv na člověka, ale přiznám se, že mě nejvíce zaujalo, jak jsou krásné. Právě proto jsem si hned napoprvé dva
kousky vybrala a pak postupně přikupovala (včetně magnetické tyčinky) a samozřejmě nosila a používala. Je pochopitelné, že při mém věku
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(je mi 80 let) jsem trpěla postupně různými bolestmi kloubů - záda, rameno, pak
i koleno a užívala prášky proti bolesti,
pak i prášek na spaní, dokonce i lázně
jsem dostala.
Po delší době jsem zapomněla,
že mě bolelo rameno, záda (ta sem
tam cítím, když to přetáhnu s prací na zahrádce) a nakonec jsem přestala kulhat na to nešťastné koleno.
Není to tak moc dlouho, když
jsem byla „fasovat“ léky na vysoký krevní tlak a cholesterol a paní
doktorka se mě ptala:“ A co Brufen
a Diazepam paní Macková?“ A já odpověděla, že je již delší dobu neberu. Neskučím bolestí a spím bez prášků.
A tak se ptám. “V čem to asi je? Že by se mi
vracelo mládí?“
Ale teď již bez žertů. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že mi ty
šperky opravdu pomohly. A lidé, co mě znají, to na mně poznávají.
Jsem tedy něco, jako chodící reklama na mládí.
Věra Macková
Každý z nás je určitě tak trochu „nevěřící Tomáš“. Také v mém případě to platí.
Díky své kamarádce jsem se seznámila s výrobky ENERGETIX. Nejdříve započalo vlastní testování výrobků a nyní, téměř po uplynutí jednoho roku, bych se ráda podělila o své zkušenosti.
Nejdříve magnetická tyčinka. Pití polarizované vody mi nastartovalo
pitný režim, zřejmě ovlivnilo i činnost štítné žlázy a já po letech zhubla
o 14kg. Kromě pití vody se více pohybuji a vynechávám pozdní večeře.
Srdíčko první pomoci mi poslouží vždy při bolestech. Ověřila jsem
si na sobě i mé kamarádce vícekrát, že začne-li bolet hlava stačí „cvaknout“ srdíčko do vlasů a v průběhu pěti minut je po bolestech.
O Vánocích jsem tlumila bolest levého kyčelního kloubu. Srdíčko
jsem měla permanentně připevněno na prádle. Bolesti odezněly, nepoužila jsem antirevmatické tablety.
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Nakonec zkušenost s náramkem, který jsem si zakoupila k vánocům.
Je měděný s dvěma magnety, nosím jej vyjma noci nepřetržitě. V čem
mi pomohl? Již více než dvacet let trpím revmatickým zánětem očí, zejména v době zlomů počasí. Dostaví se bolesti očí, hlavy a vždy ihned
začínám nasazovat antirevmatika a oční kapky i mast s obsahem kortikoidů.
Co chci vlastně říci? Po dobu téměř tří měsíců se iritocyklitida nekonala. Později při krátkém vzplanutí u jednoho oka jsem pouze tři dny
používala oční kapky a mast antirevmatické prášky jsem vůbec nepoužila. Mám z této zkušenosti velkou radost, informovala jsem již svou
oční lékařku.
Tato skutečnost je pro mne nejpodstatnější, protože bolesti oka, zhoršené vidění je velmi traumatizující.
Magnetické srdíčko mi rovněž schválil lékař, jehož jsem pacientkou
a velmi mu věřím.
Pokud budete mít zájem si se mnou popovídat a podělit se o zkušenosti napište nebo zavolejte. Neustále hledám a sleduji zpětné vazby
a mohu konstatovat, že velmi dobré zkušenosti s použitím výrobků mají
i lidé z mého okolí, kterým jsem výrobky nabídla. Používají je, chválí
a doporučují dále. Z této skutečnosti mám radost největší.
Köhlerová Věra, Mgr.
Při návštěvě nehtového studia si mi paní manikérka postěžovala, že
díky charakteru své práce, kdy je neustále skloněna nad rukama klientek, jí hodně často bolí v oblasti krční páteře. A tak jsem jí nabídla srdíčko první pomoci, které by jí mohlo od bolesti ulevit. Rozpovídaly jsme
se i o dalších výrobcích firmy ENERGETIX a tak si nakonec paní manikérka objednala nejen srdíčko, ale také elastický náramek – hada, který jí přímo učaroval.
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Když jsem se později, asi tak po měsíci a půl zeptala, zda na sobě cítí
účinky těchto výrobků, nadšeně mi vyprávěla, jak při používání srdíčka bolesti v oblasti krční páteře pomalu ustávaly a navíc, prý v noci spí
„jako dudek“. Nakonec se mi ještě svěřila, že prý jsem její „zachránce“,
jelikož díky tomu, že nosí neustále náramek, tak jí úplně přestaly bolet
ruce v zápěstí. Velmi často si musela při práci ruce v zápěstí protřepávat,
aby vůbec mohla pracovat dál a s manželem už doma probírala možnost,
že asi bude muset z tohoto důvodu ukončit práci v nehtové modeláži,
pokud se něco nezmění. Díky náramku z Energetixu, se však vše tak výrazně zlepšilo, že nyní už o této možnosti vůbec nemusí uvažovat! Navíc
zpozorovala, že vždy oteklé nohy po celém pracovním dni, dnes už jí také
neotékají. I toto připisuje jako zásluhu výrobkům firmy ENERGETIX.
Irena Hajzlerová
Srdíčko se ztratilo?
„Dneska jste si byly prohlížet tu parádu, viď? Tak mi pojď něco povídat“,
volá na mě manžel od svého počítače z pracovny.
Mluvím o detailech působení magnetického pole na lidský organizmus,
a mezi řečí se ptám, kde je magnetické srdíčko.
Vůbec nechápu, proč ještě nemáme dvě. Je pravda, že zatím jsme je nepotřebovali. Dokonce občas leželo ladem v šuplíku, ačkoli si jeden nebo
druhý stěžoval na nějaké neduhy.
Moje vyprávění zvyšuje žádostivost srdíčka.
Mám na něho dnes nárok – začínající menstruace se již hlásí tlaky
v podbřišku – a to je akutní. Manžel nosí poslední dobou srdíčko na
dlouhodobé problémy s Achilovkou. Já mám dnes přednost.
U postele není a na svém místě taky ne. Tak ve stole? Znáte to, když věci
mají své místo, jdete na jisto a pokud neuspějete máte ještě asi dvě další
možnosti. Pokud vyčerpáte i tyto – pak může být opravdu kdekoli.
Je deset večer, hysterie stoupá. No jestli ho teď nenajdeme, stejně se nebudu moci na nic soustředit. Kontrolujeme a prohlížíme místa možná i
nemožná. Méně pravděpodobná a úplně nesmyslná. Kapsy u kalhot, pyžamo, ponožky – že by … Heuréka.
No není to snad známka toho, že už nám přirostlo k srdci? Na ponožce
prostě bydlí, ani nevnímáte, že tam je. Zítra si jdu pro druhé…
Monika Hasalová
O firmě ENERGETIX jsem se dozvěděla od mojí známé, které jsem
obdivovala její krásný náramek. Tomu, že se jedná o magnetický náramek jsem nevěnovala pozornost.
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Chtěla jsem jen mít krásný šperk.
Zhruba po čtrnáctidenním nošení jsem
začala pociťovat mírné mravenčení a moje
pravidelně se dostavující migréna měla velmi mírný
průběh a taky se zlepšila kvalita spánku.
Nyní vlastním sadu krásných šperků a srdíčko, na které nedám dopustit. Stalo se pomocníkem celé rodiny. Ti, kdo trpí
migrénou a špatným spánkem, by určitě měli tyto šperky
vyzkoušet. Nejedná se o zázračné vyléčení všech nemocí, ale o velkou úlevu od potíží a bolesti.
Eva Filipovičová
Magnetické srdíčko jsem si pořídila proto, že mě bolelo v zádech
a za krkem od celodenního sezení
u počítače s překroucenou hlavou.
Nejdříve jsem si ho půjčila od babičky, abych vyzkoušela jestli na mě
bude působit a když jsem po týdnu už
tuto bolest nepociťovala, rozhodla jsem si ho koupit.
Nakonec jsem jej vyzkoušela i při menstruačních bolestech.Vždy, tak
den před termínem, kdy jsem věděla, že už mám menstruaci dostat,
jsem si ho připevnila na podbřišek a nosila ho skoro celou dobu. Bolesti nevymizely úplně, ale hodně se utlumily.
Při operaci kolene (plastika vazu) jsem magnet používala při rekonvalescenci. Ze začátku jsem jej na koleni snesla maximálně 30 minut,
poté se dostavila ještě větší bolest (jakoby škubání), tak jsem magnet
sundala a pak podle vaší rady zase nasadila. Myslím, že celková bolest,
otoky a tuhost kolem jizvy dříve ustoupily, možná lepším prokrvením,
masírováním a i cvičením, bez kterého by se uzdravení nedalo očekávat. Nyní si magnetické srdíčko přiložím jen v době, kdy mě opět koleno
bolí a do dvou hodin bolest ustoupí nebo se zmírní.
Po této zkušenosti jsem si pořídila náramek, který jsem chtěla nejen
kvůli magnetu, ale také proto, že se mi líbil. Z práce jsem chodila s bolestí zápěstí a šlach na předloktí z neustálé práce s počítačovou myší.
Tyto problémy mi zmizely úplně a to trávím spoustu času u počítače nejen v práci, ale i doma.
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Protože mám alergii na zlato (dělá se
mi velmi svědivý krvavý ekzém), nemohli jsme si pořídit snubní prstýnky zlaté.
Riskovat bílé zlato, jestli jej snesu se nám
vzhledem k ceně nechtělo, a tak jsme se
rozhodli pořídit si prstýnky s magnetem
také od firmy ENERGETIX. Jsou z oceli,
nečiní mi naprosto žádné problémy a vypadají také velmi pěkně.
Fojtlová Tereza
Zúčastnila jsem se výstavy šperků
s magnety ENERGETIX. Jako bývalá
zdravotní sestra jsem těmto výrobkům příliš nedůvěřovala. Po shlédnutí mě zaujala krása, elegance a až v poslední řadě jsem věřila „zázračným účinkům“ těchto výrobků. Jako první
šperk jsem si zakoupila perly, náramek a srdíčko první pomoci.
Srdíčko první pomoci jsem využila záhy při menstruačních potížích.
Velice mě jeho účinky překvapily. Nemusela jsem strávit většinu času
v posteli s bolestmi a nepotřebovala jsem žádná analgetika. Toto srdíčko mi pomáhá i při bolestech hlavy a páteře.
Magnetické šperky pomáhají také pro zklidnění celého organizmu.
Důkazem toho je můj klidný spánek po celou noc. Tento „malý zázrak“
jsem začala doporučovat svým nejbližším přátelům. Jejich ohlasy byly
jen pozitivní.
Magnetické šperky se staly krásným dárkem pro celou naši rodinu.
Naše 76 letá babička, kterou jsem loni obdarovala náramkem, si pochvaluje dostatek energie, je bez únavy a bolestí páteře.
Další kladnou zkušenost se srdíčkem první pomoci nám potvrdila
75 letá paní, která již několik let trpí bolestmi lokte. Nechtěla účinkům
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věřit, jelikož bolest lokte přetrvává již několik let. Z toho důvodu jsem jí
srdíčko nejprve zapůjčila. Po dvou dnech, kdy bolesti ustoupily si srdíčko ráda zakoupila. Kouzlu těchto šperků neodolala ani moje jednoletá
fenka Florentýnka.
Vřele všem doporučuji jak pro krásu, tak pro zdraví.
Magda Marková
V létě jsem při nehodě autobusu utrpěl úraz a mimo jiné to
„odnesla“ i má žebra na levé straně hrudníku. Lékařský personál v pražské Ústřední vojenské nemocnici se snažil dát
mě urychleně do původního stavu, ale naražená žebra
– to chce svůj čas.
V aktovce jsem zrovna vezl dárek příbuzenstvu – tři
srdíčka „první pomoci“ od ENERGETIXu. Tak jsem
je použil a připevnil je na kabátek pyžama. Ošetřující
lékaři se ptali, k čemu to je, co je to za ozdobu…
Dal jsem jim tedy letáček, kde je základ informací
o využití magnetoterapie. Při „velké“ vizitě si srdíček hlavní lékař hned všiml a řekl „tak to vy jste ten
oplechovaný pacient. To je v pořádku, magnetoterapii Vám schvaluji!“
A já jsem přesvědčen, že použití srdíček ENERGETIX (po celých 24 hodin) mi urychlilo léčbu a především
zmírnilo bolest při snaze o pohyb již v samém začátku léčení.
Dnes srdíčko mám příležitostně na límci přes den, když sedím
déle u počítače a na noc jej mám v oblasti kříže, tam ještě pomáhá
doléčit následky úrazu.
Proto mohu každému doporučit použít jej jako pomocníka při řešení
zdravotních problémů. Lze očekávat jen zlepšení, žádné vedlejší účinky.
Milan Novák
Již patnáct let jezdím intenzivně do krajů, které by se opravdu daly nazvat Šangri La, země těžko dosažitelné, nedotčené, nedestruované, jako
je Bhútán, Tibet, Antarktida, Severozápadní teritoria Kanady, Aleutské
ostrovy, Kurilské ostrovy, atd. Několikrát do roka pobývám v Himálaji a
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v Tibetu, a to představuje být v
dobré kondici. Pokud je člověku přes padesát, začínají se pomalu projevovat různé bolesti. I já
jsem se tomu nevyhnul. Před několika lety se objevila bolest kloubu u palce
pravé nohy. Můj přítel ortoped stanovil diagnózu-arthritis. Vzhledem k tomu, že znal můj odpor k práškům, jediné, co mi doporučil, byl pohyb. Není
to tak dávno, kdy se mi dostal do ruky magnetický náramek. Moc jsem
o pozitivních účincích magnetů nevěděl. Z počátku jsem byl skeptický
vůči takovýmto výrobkům. Rozhodl jsem se, že jej vyzkouším během
plánovaných expedic do Himaláje. Magnetický náramek jsem po celou
dobu nesundal. Zní to neuvěřitelně, ale zmíněná bolest pravého kloubu
se během obou expedic neprojevila…prostě zmizela.
Každému, kdo chce pracovat na svém zdraví, mohu vřele doporučit opustit tvrdohlavost a nebát se dotknout některých novot. Magnety,
resp. magnetické šperky, mezi ně bezesporu patří.
Oldřich Bubák
Co mám ráda a proč?
Mám ráda hezké a slušivé věci. Ráda se líbím. Velkou radost
mi udělají věci, které jsem si koupila a opravdu se v nich líbím,
hlavně, když tuto skutečnost zaznamená i mé okolí.
Šperky ENERGETIX se mi líbily okamžitě od prvého pohledu. Také jsem neváhala a hned jsem si zakoupila náušnice, náhrdelník a náramek. Později jsem koupila náramek
i své matce. Šperky nosím každý den, ke všem příležitostem. Dnes mám již pěknou sbírku šperků jak pro sport, tak
pro pracovní den i k večerním šatům. Není dne bez šperku.
A tak jsem se zahleděla do slušivosti šperků, že jsem si vůbec
neuvědomila, jak mi pomáhají. Na to mne upozornila až moje maminka, která mi po čase sdělila: „Co nosím ten náramek, vůbec mne
nebolí ruka. Věříš tomu?“
No a já si začala všímat i síly magnetů. Dnes vím, že srdíčko mi vždy pomůže při bolestech hlavy, menses, unavených kloubech po sportovních
aktivitách. Náhrdelník nebo řetízek je nezbytnou okrasou mého krku
a pomáhá mi při obtížích s dýcháním. Na působení magnetické síly
nedám dopustit. Komu jsem šperky doporučila, je rád, že o nich ví.
Věra Železná
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Nejvíce jsem ocenila pozitivních účinků
magnetoterapie – magnetického srdíčka při
svých menstruačních obtížích. Rá-no si jej připnu na spodní prádlo do podbřišku a většinou se do několika
minut bolestivost výrazně zmenší.
Dříve jsem si vzala analgetikum, dnes to řeším
srdíčkem bez vedlejších účinků.
Nedám na něj dopustit a doporučuji všem ženám.
Facová Žaneta
Při své pracovní činnosti, která zahrnuje dlouhé cesty
autem, využívám pravidelně účinků kotníkového náramku.
Několikahodinové řízení auta brání správné cirkulaci krve
a tím způsobuje otoky nohou. Při používání kotníkového
náramku otoky zmizely.
Navíc mám velmi dobrou zkušenost s tímto výrobkem
u našich zákaznic a to sálových instrumentářek z operačních sálů. Tyto
dámy stojí několik hodin denně u operací. Velice si náš výrobek chválí
a hojně ho využívají.
Ing. Eva Nytrová

49

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Ovlivňuje magnetické pole a nošení magnetických šperků krevní
srážlivost? Nevadí při léčbě Warfarinem?
Warfarin potlačením tvorby faktorů srážení krve snižuje riziko vzniku krevních sraženin. Je to antikoagulační léčivo a používá se v prevenci a léčbě trombóz. Trombóza je stav, kdy dochází ke srážení krve uvnitř
cévního řečiště, krev nemůže volně protékat a postižená část organizmu oteče a bolí. Část krevní sraženiny se může také utrhnout a být zanesena do plicní tepny, což může ohrozit život pacienta.
Magnetické pole neovlivňuje tvorbu a funkci faktorů srážení krve.
Mechanizmus antikoagulačního působení například u nízkofrekvenční
pulzní magnetoterapie jde cestou ovlivnění povrchového náboje erytrocytů. Stejné povrchové náboje na membráně červené krvinky způsobují, že se krvinky v cévním řečišti vzájemně odpuzují (jako malé magnety stejné polarizace), a tím se snižuje jejich tendence k tzv. penízkovatění – ukládání se na sebe a tvoření řetězců. Tyto řetězce totiž zhoršují viskozitu krve, ztěžují průtok přes kapilární řečiště a mají menší schopnost
vázat na sebe kyslík a dopravovat ho do tkání.
Stacionární magnetické pole magnetických šperků může podobným,
ale mnohem jemnějším způsobem působit na polarizaci membrán krvinek v cévním řečišti v bezprostřední blízkosti u přiložených magnetů
šperků. V žádném případě nemůže jít o nevhodný
a nežádoucí účinek. Stejně tak nelze kalkulovat
s žádným cíleným léčebným účinkem.
Nošení magnetických šperků je možné
bez obav a rizik u osob léčených Warfarinem i jinou antikoagulační léčbou.
Používám při přípravě čaje magnetickou tyčinku k míchání. Má smysl
ji v čaji ponechávat delší dobu, nebo
stačí promíchat?
Voda vykazuje anomálie ve všech
svých fyzikálně chemických vlastnostech bez výjimky. Kdyby se voda chovala analogicky jako sloučeniny podobného složení, nemohl by na zemi existovat
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život v té podobě jak jej známe
dnes. Z fyzikálního a chemického
hlediska nemá voda mezi ostatními známými sloučeninami obdoby.
Voda může tvořit devět různých trojrozměrných uskupení. Magnetické pole bezprostředně ovlivňuje a určuje podobu těchto uskupení. Byla prokázaná jiná absorbence UV paprsku ve vodě magnetizované a nemagnetizované. Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí)
a mění se i její chuťové vlastnosti.
Ideální pro zvýšení efektu magnetizace je vychladnutí nápoje v magnetickém poli.
Magnetická tyčinka Energetix je krásné míchadlo, které silným zabudovaným permanentním magnetem zajisté zlepší chuťové vlastnosti
připravovaného čaje a rozhodně je estetickým doplňkem i v míchaném
nápoji pro osvěžení.
Trpím na časté bolesti hlavy a migrény, mohu nosit magnetické
šperky?
Bolesti hlavy jsou častým projevem nejrůznějších onemocnění.
Mohou být příznakem i nemocí různých vzdálených orgánů a důsledkem psychické tenze aj. Častá je kombinace faktorů vertebrogenních
(hlavně oblast krční páteře) s vasomotorickou labilitou (rozšíření cév).
Migréna je samostatné chronické onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení,
světloplachost, větší citlivost
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na zvuky, zápachy apod. Migréna není jen prostá bolest hlavy, je to záchvatovité onemocnění mozku nejasného původu.
Migréna postihuje 12 % populace a podstatně více trápí ženy, které
onemocní 2 - 3x častěji než muži.
Magnetické pole nošeného šperku v této oblasti se může příznivě
uplatnit například u svalových spasmů, bolestivosti krční páteře, poruch hybnosti a dále u bolesti zubů, dutin apod.
Bolest u migrény je záchvatovitá, často provázená nevolností a zvracením. Migréna má celou řadu forem a také celou řadu léčebných postupů k jejich ovlivnění. Migréna může mít celou řadu příčin – zvýšenou
dráždivost, cévní výduť apod., dále změny na podkladě poruch v oblasti krční páteře. Existuje ale řada pacientů s migrénou, u kterých nebyla prokázána žádná z výše uvedených příčin, a kteří často výborně reagují na celkovou detoxikaci organizmu a na léčbu zaměřenou na podporu funkce jater.
V této oblasti je místo i pro podpůrnou léčbu zaměřenou na podporu
detoxikace a na ovlivnění cervikogenní migrény (původ od krční páteře).
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Velmi dobře se u řady osob osvědčila rehabilitační metoda nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a mnoho pacientů s překvapením zkonstatovalo, že i dlouhodobé nošení malých permanentních magnetů na
vhodných místech vedlo ke zmírnění potíží. Většinou šlo o oblast krční páteře, ale i pití „magnetizované“ vody.
Magnetické pole a pití magnetizované vody podporují detoxikaci
organizmu a mohou i touto cestou přispět k úlevě od bolesti.
Můžeme využít šperky nošené na krku, náušnice, magnetickou tyčinku, magnetické srdíčko apod.
Je nutné, aby se magnetický šperk dotýkal kůže?
Toto není nutné. Můžete například nosit náramek volně na kloubu.
Magnety jsou dostatečně silné, aby působily pozitivně, i když nejsou
přímo na kůži. Síla magnetů se nepřenáší tlakem, jako při akupresuře.
Stačí, když jsou magnety na náramku v lehkém kontaktu s kůží a pohybují se např. při pohybu po celé oblasti zápěstí. Dochází tak k jemnému,
ale dostatečnému ovlivnění např. krve cirkulující v cévách, a tím k celotělovému efektu.
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Mohou mi magnety ve špercích nějak ublížit, když mám umělé implantáty v těle (umělé klouby, zubní implantáty, kovové svorky
v cévách)?
Veškeré kovové implantáty v těle jsou z nemagnetických kovů (šrouby, dlahy, kloubní náhrady, cévní implantáty), proto je malý permanentní magnet nemůže ovlivnit. Může ovlivnit pouze jemné elektrické přístroje, kde magnetické pole magnetu může působit na změnu funkce
(např. u kardiostimulátoru).
Mohou pít zmagnetizovanou vodu těhotné ženy a malé děti?
Nevidím důvod, proč by ji pít nemohly. Magnetizováním se nemění chemické ani mikrobiologické parametry vody. Takže, pokud je magnetizována voda, která svojí kvalitou odpovídá pitné vodě vhodné pro těhotné
a malé děti, nejsou důvody k obavám.
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Mohou pomoci magnety ve špercích ENERGETIX snížit vysoký
krevní tlak? A jak je to u lidí, kteří mají nízký tlak, mohou nosit magnetické náramky ENERGETIX?
Magnetické šperky nejsou určeny k léčbě krevního tlaku, jsou to hlavně krásné šperky, které mohou navíc trochu přispět k pozitivním změnám v organizmu. Je obecně známo, že přechodem krve přes magnetické pole dochází ke změně povrchového náboje krvinek a tento náboj
vede dále k uvolnění stahu hladké svaloviny v cévách, a tím k jejich rozšíření. Správnou regulací rozšíření a zúžení průsvitu periferních cév dochází také k regulaci krevního tlaku. Magnetické pole použitých šperků může tímto způsobem částečně ovlivnit regulaci krevního tlaku.
U nízkého tlaku není důvod se obávat, při nošení magnetických šperků nenastává další pokles tlaku krve, spíše se pozitivně ovlivňují regulační mechanizmy krevního tlaku.
Může být nošení šperků a pití zmagnetizované vody prospěšné na
lupénku a atopický ekzém?
Udává se, že magnetizovaná voda je schopná rozpustit větší množství
různých látek, minerálů a metabolitů, a tím je lépe přenášet a také vyplavovat. Tento mechanizmus je využíván při detoxikaci – zrychleném
odstraňování a vyplavování škodlivin, které se mohou také podílet na
udržování patologických stavů kůže a tkání.
Mohou nosit šperky s magnety lidé trpící epilepsií?
Nejsou žádné poznatky o tom, že by magnetické pole těchto parametrů vyvolalo epileptický záchvat. Epilepsie v anamnéze nebrání používá55

ní magnetických šperků jako ozdoby. Obecně je epilepsie relativní kontraindikací pro
použití pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie, i když nebylo prokázáno, že
by léčebná nízkofrekvenční pulzní
magnetoterapie vyvolala záchvatovité stavy. U permanentních magnetů
(nemají pulzní charakter) by neměl
být žádný problém.
Účinkují na mě permanentní magnety stále nebo po čase přestanou mít
účinnost?
Obecně platí, že fyzikální působení magnetů je stálé. Problém je spíše v organizmu,
který se na stále trvající podnět může postupně
adaptovat a tento podnět má pak menší fyziologickou odezvu. Klesá původně silnější stimulační účinek. Většinou to řešíme občasným přerušením aplikací, například týden pauza po měsíčním nošení apod. Následná aplikace šperků má opět silnější stimulační účinky.
Mohou magnetické šperky pomoci při hojení bércových vředů?
Šperky nejsou prvotně určeny k léčbě a hojení, ale mohou svým účinkem hojení podpořit. Působí ovlivněním cévního systému, detoxikačním účinkem a tlumením bolesti. Bylo by nezodpovědné slibovat vyléčení bércových vředů pomocí permanentních magnetů, ale v každém
případě např. náramek na noze může napomoci procesu hojení
a v žádném případě neuškodí.
Je možné používat magnetické srdíčko a nosit šperky ENERGETIX, když má zákazník implantovaný
stent na rozšíření cév?
Stent je většinou kovová pružinka nebo síťová trubička z jemného drátu, která se roztáhne v zúženém místě cévy, a tím drží průsvit cévy v odpovídajícím rozměru. Jde
o materiály nemagnetické, a proto
není žádný důvod se bát, že budou
magnetem ovlivněny.
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Může magnetický náramek zmenšit bolest v koleně?
Magnety mohou zvýšit průtok krve, což usnadňuje odstraňování
škodlivých látek a zvyšuje zásobování všech buněk těla výživnými látkami a kyslíkem, tedy i kolena. To má hlavně efekt protizánětlivý. Tělo má
tak větší možnost pomoci si samo a pozitivně se projeví i účinek magnetů na tlumení bolesti.
Po pití zmagnetizované vody mám průjem. Mám vytrvat v jejím pití
nebo přestat?
Přechodný průjem by mohl souviset s čištěním trávicího
traktu a detoxikací.
Máme zkušenosti, že se některým lidem po nošení našich magnetických šperků snížila hladina
cukru. Mohou neodymiové
magnety pozitivně působit
i na cukrovku?
Působí celkově na oběh
a detoxikaci organizmu,
tím mohou nepřímo ovlivnit celou řadu metabolických dějů.
Může nošení šperků s magnety vyvolat vyrážku, svědění
či alergickou reakci?
Alergie na zlato není běžně popsaná, reakce na jiné kovy je možná, ale vzhledem k tomu, že ve špercích není obsažen nikl a šperky jsou vyráběny z tzv. „ nealergogenních“ kovů – tedy kovů, které se používají i při výrobě implantátů určených do organizmu, je alergie
i jiné projevy málo pravděpodobná
Je možná zvýšená bolestivost na místě nošení srdíčka ( koleno, klouby, záda …), kdy tato bolest ustoupí?
Jedná se o dočasný stav, vždy záleží na rozsahu poškození či bolestivosti daného místa a citlivosti jedince, zvýšení bolestivosti je způsobeno zlepšením prokrvení dané oblasti a nastartováním hojivých procesů.
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Doporučuji postupné přikládání srdíčka na bolestivé místo a postupné
zvykání na jeho působení. Přímá souvislost s lokalizací šperku a zvýšením bolestivosti není známa a je málo pravděpodobná.
Je možno používat konstantní magnety při gynekologických potížích – cysty?
Malé permanentní magnety ve špercích žádným zásadním negativním způsobem nemohou ovlivnit zmiňované potíže, dá se v tomto
případě uvažovat dokonce o cíleném nošení magnetického srdíčka, hlavně v době bolestí před a při menstruaci.
Pozoruji zhoršování zraku během posledního roku, je mi 52 let.
Mohu stav ovlivnit nošením magnetických šperků?
Pokud vyloučíme dlouhodobé přetěžování zraku (počítače apod.)
a jiné zatěžující faktory, je žádoucí zlepšit přísun okysličené krve do oblasti oka a vytvořit tím lepší podmínky pro normální funkci a regeneraci.
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Magnetický náhrdelník a řetízek s magnetem na krční páteři mohou
napomoci ke zlepšení cévního průtoku a tím podpořit regenerační pochody.
Vede používání více šperků najednou k silnějšímu efektu?
Každý malý permanentní magnet ve šperku má hlavně lokální účinek
a pouze malý celkový efekt. Více lokálních efektů vede i k většímu celkovému efektu, který se projeví nejvíce v tlumení bolesti a ovlivnění polarizace membrán krvinek a sekundárně v rozšíření tepének a kapilár.
Mohou nosit šperky s magnety těhotné ženy?
Vzhledem k tomu, že se jedná o jemné lokální působení, lze šperky nosit i v těhotenství. Magnetické pole je kolem nás stále. Silný magnet (srdíčko první pomoci) nenosit v oblasti břicha, dělohy.
Mohou magnety ve špercích zmírnit psychické problémy?
Ano, magnetické pole působí přes vegetativní systém, dojde ke zklidnění organizmu.
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Trpím dnou a s ní spojenými problémy. Jak mi mohou šperky s magnety pomoci?
Dna znamená usazování krystalků (ostrých jehliček) v kloubních
pouzdrech, což způsobuje obrovskou bolest, silné záněty. Doporučuje se popíjet magnetickou vodu ve velkém, rozpouští a vyplavuje toxiny, čímž se zmenšuje koncentrace škodlivin v kloubech, dochází k detoxikaci organizmu.
Tlumení bolesti magnetickým polem lze aplikací srdíčka první pomoci, ke zmírnění bolestí pomůže i zmiňovaná detoxikace pitím zmagnetizované vody a Immune Power Drinku.
Na nejčastější otázky odpovídal MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
MUDr. Peter Bednarčík, CSc. - vědeckopedagogický pracovník
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.
Působil jako poradce a školící pracovník ve prospěch řady firem zabývajících se výrobou a distribucí doplňků stravy a podpůrnou léčbou
a prevencí závažných onemocnění. V posledních letech je lékařským
poradcem pro pulzní magnetoterapii firmy Biomag.
Ve své vědecké a pedagogické práci je zaměřen na fyziologickou
odezvu organizmu při působení negativních faktorů zevního i pracovního prostředí a na podpůrnou léčbu a prevenci civilizačních nemocí a poškození zdraví v souvislosti s expozicemi negativních faktorů prostředí.
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