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... az elektromosság révén az anyagi világ egyetlen nagy idegrendszerré változik, s ezer mérföldekre
továbbítja a rezgést az időnek alig észlelhető kis töredéke folyamán. Vagy másképp, a kerek
földgolyó egyetlen hatalmas koponyává változik, aggyá, amelyet értelem hat át!
Hawthorne

A III. évezred elején az egészség válik a gazdaság legfontosabb motorjává, amelynek megléte vagy
éppen hiánya határozza meg az emberiség jövőjét. Köztudott, hogy minél hosszabb ideig élvezi
valaki az egészséges lélek és test értékeit, (ép testben ép lélek), annál hosszabb ideig képes részt venni
a gazdaság és a társadalom tevékenységében. Az emberi élet meghosszabbodása révén az ember
tevékenyebben vehet részt a családi, közösségi, nemzeti és a világi folyamatokban, az értékek
megőrzésében. Közismert tény, hogy a gyógyítás egyre költségesebbé válik, mivel egyre drágább
orvostechnikai berendezéseket vesznek igénybe a diagnózisok felállításához, így minden olyan
tényező felértékelődik, amely képes megőrizni az emberi egészséget, csökkentve ezzel a betegségek
kezelésének gyorsan növekvő költségeit.

A mágnes jelenlétét nem érzékeljük, de egyes állatok (pl. madarak, halak) képesek erre. A
mágneseket csak közvetve, hatásaikon keresztül észleljük.

Az utóbbi tíz évben világszerte rohamosan fejlődik a magnetoterápia. Különböző laboratóriumi és
klinikai vizsgálatok már bebizonyították a mágneses mező hatékonyságát. A mágneses mező többféle
pozitív hatást okoz.

Az alacsony frekvenciájú mágneses mező fiziológiás 0,1-100Hz-ig terjed. Az ember szerveinek
ebben a diapazonban megy végbe az összes elektromágneses rezgése. Ezt a gyógykezelésre és a
profilaktikára egyaránt használják. A betegek által ez a terápia nagyon jól tolerálható. Így olyan
esetekben is használható, amikor egyéb fizioterápiás módszert nem tudunk igénybe venni.

Már az élet első megjelenési formái előtt léteztek a világmindenség természetes mágneses terei. Az
elektromágneses rezgések alapforrása a Nap, amely széles spektrumát elektromágneses hullámok
formájában sugározza ki, a látható diapazonban is. Az ókori egyiptomiak, kínaiak, görögök, és
kelták különböző betegségek enyhítésére, fájdalmak csillapítására, sérülések gyógyítására használtak
mágnest.

Az élővilág minden folyamatai – a sejt molekuláris működéséig bezárólag – e belső erők
harmóniájában megfelelő bioritmológiában zajlanak, a Föld mágneses terének és a kozmosz
hatásainak részvételével. Az egész Föld mintegy mágneses pókhálóval van beborítva, amely

mágneses mező nélkül az élet elképzelhetetlen. A mágneses térnek az élő szervezetre gyakorolt
hatásával már 3000 éve foglalkoznak az emberek.

Az ember szinte elmerül az elektromágneses rezgések végtelen óceánjában. A természettudósok,
fizikusok, biológusok és orvosok meggyőződtek arról, hogy az elektromágneses rezgések a
természetben elsődleges helyet foglalnak el. Az élet a Föld mágneses bölcsőjében keletkezett és ezek
visszatükröződnek minden élőlény struktúrájában és funkcionális sajátosságában.
Az élő szervezetben számos biokémiai, biofizikai folyamat megy végbe, melynek irányításában
elektromos mezők vesznek részt, s ezeket természetes mágneses terek működése hozza létre. Krónikus
elektromágneses mező terhelésének kitett embereknél észlelhető az emlékezés romlása, a figyelem
felborulása, fáradékonyság és közönyösség is felléphet. Valószínűleg a kaotikus elektromágneses
mező hatására felborul a pszicho-fiziológiai funkciók realizációja ( Pl. elektroszmog ). A
munkaképesség és a emlékezőtevékenység csökkenésével a munkatevékenység és az életmód romlása
is bekövetkezhet.

A magnetoterápia elsődleges fiziokémiai mechanizmusai
•

magnetodinamikai effektus

•

a makromolekulák térbeli orientációjának változásai

•

a folyadékkristály képződmények állapotának változásai

•

a biopolimérek elektromos tulajdonságának változásai

•

doménok polarizaciójának restrukturálódása

•

elektromos erő beállítása

A mágneses mezőre való érzékenység a betegeknél:
•

érzékenyek (hosszabb ideig és elég jól hat a kezelés)

•

kevésbé érzékenyek,

•

nem érzékenyek

A magnetoacupunctura a hagyományos fiziotherápiás kezeléseknek megfelelően adható. A
leghatékonyabb az 5-50 mikroTesla és a 10-30 percig történő expozíció, és naponta 2-3-szor lehet

ismételni. A procedúrák száma 10-25. Gyakran van, hogy csak az 5-7. kezelés után észleljük az
eredményt.
A gyógyulási effektus 5-7 procedúra után jelentkezik, és ez fennmarad a soron következő
szintmegtartó kezelésekkel.
Az egyszeri mágneses mező terápia beavatkozás 1-6 napig tart, célszerű hetente 3 alkalommal
végezni, és egy ilyen kúra 30-45 napig tartja hatását.

A magnetoterápia indikációi:
•

betegség megelőzés és stresszcsökkentés,

•

a keringési rendszer problémáinak kezelése,

•

sebgyógyulás gyorsítása,

•

csontok beforradásának elősegítése, izomfeszültségek megszűntetése,

•

alvásproblémák és stresszel összefüggő egyéb megbetegedések kezelése,

•

sport területén: teljesítmény fokozása, sérülések kezelése, regeneráció gyorsítása,

•

anyagcsere-betegségek kezelése,

•

szív és érrendszeri betegségek terápiája,

•

depresszió, ideggyulladások, idegsérülések, idegi eredetű betegségek kezelése,

•

bőrbetegségek kezelése,

•

immunrendszer megerősítése,

•

gyógyszerfogyasztás csökkentése.

A magnetoterápiás beavatkozásokat kerülni kell olyan betegeknél, akiknél az EEG-vizsgálat
epilepsziás eseményeket igazol, vagy idegsebészeti műtéteken estek át, valamint szívritmus –
szabályozó és egyéb elektronikus implantátum került a testükbe. Egyéb esetekben célszerű a legkisebb
terápiás

hatékonyságot

kiváltó

indukciót

alkalmazni.

A

mágneses

terek

tönkretehetik

a

cardiofibrillátorokat és a defibrillátorokat.
A készülékkel csak olyan személy kezelhető, aki egyértelmű visszajelzést tud adni a kezelés során
keletkező érzésekről (például a bizsergő érzés mértékéről), illetve az esetlegesen fellépő egyéb
tünetekről.
Fém implantátummal rendelkező személy kezelésekor figyelembe kell venni az implantatum hatását a
terápiára. Kivétel a fogászati implantatum.

A magnetoacupunctura előnyei:
•

Monoterápiaként is használható

•

Használatuk egyszerű, a kezelés könnyen elsajátítható

•

Portatívak

•

Krónikus, akut, tüneti továbbá oki kezelésre egyaránt alkalmasak

•

Programjaik személyre szabhatók (frekvencia, intenzitás változtatható)

•

Non-invazívan (fájdalom- és mikrosérülés mentesen) alkalmazhatók

•

Mellékhatás-mentesek

•

Bármilyen más kezelési módszerrel (akár gyógyszeres terápiával is) jól kombinálhatók, azok
hatását felerősítik.

Osztályunkon 25 éve van magnetoterápiás kezelés. Féléve használunk magnetoacupunkturát, 84
beteget sikerült ezalatt kezelni. A kezelt betegek százalékos megoszlását a kördiagram szemlélteti. A
betegek 1,5%-a megszakította a kezelést, 8%-a javult, 81% jelentősen javult, 8,5% állapota változatlan
maradt.

Eredmények
Megszakította
Jelentősen javult
Javult
Változatlan

A MagneVit Reflex T100 (CD-9) duplamágneses készülék használata igen nagy sikert aratott a
gyógytornászok és a terápiás asszisztensek körében. Jelenleg további 72 beteg kezelése folyik.
Kezeléseinkben felhasználjuk az akupunktúra atlaszt támpontként. A kezelések megkezdése előtt
minden beteg teljes kivizsgáláson vett részt.

Összegzés: „Medicus curat, natura sanat”- vagyis az orvos kezel, a természet gyógyít
A magnetoterápia a fizioterápia modern és perspektív ága. Az emberi élet meghosszabbodása révén
egyre gyakoribbá válik a krónikus betegség, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a gyógyítás egyre
költségesebbé válik, hiszen drágább és drágább orvostechnikai berendezéseket kell igénybe venni az
orvosi diagnózisok felállításához. A magnetoterápia egy új kezelési lehetőség, amit a beteg
otthonában is használhat.
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