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1. Mi a mágnes?

A mágnes olyan test, amely magához vonza a vasból és más 
fémtartlamú ásványi anyagokból készült tár-

gyakat. Létezik természetes és mesterséges 
mágnes. A természetes magnetit ércből áll, 
amely vasat és vasoxidot tartalmaz. A láva 
kihülésekor keletkezik, amikor is mágneses 

teret vesz fel, melyet a Föld sugároz. 
A  mesterséges mágnes elektromág-
nes, amelynek magja a vas, míg az 
ezt körülvevő drótok áramot vezet-

nek és különböző frekvenciájú elekt-
romágneses hullámot sugároz. A mágnes 

lehet tartós és ideiglenes. A tartós állandó mág-
nes ferrit, bárium-ferrit, stroncium-ferrit és neodímium 

szerkezetű (a vas, a bór és neodímium keveréke). A neodími-
um mágnes a legtartósabb, sokáig megőrzi mágnesességét 
(100 év alatt csak 1%-ot veszít erejéből) és ékszerek kidolgo-
zására használják, mert térfogatához viszonyítva az összes 
többitől a legerősebb.

2.  Milyen hatása van a Föld mágneses terének az 
életre?

A Föld ereje (gravitációs és mágneses erő) hatással van 
a növény- és állatvilág fejlődésére, sőt 
magára az emberre is. Nélküle nem ke-
rült volna sor sem az élet létrejöttére, az 
evolúciós fajokra sem az élet fenntar-
tására a Földön. A Föld mágneses tere 
a földmagban lévő izzó láva rotációja 
révén jön létre és ennek hatása érez-
hető a földön kívül is (mágneses burok 
– magnetoszféra). A magnetoszféra ha-
talmas jelentőségű,megvédi a Föld élővi-
lágát a Nap protonviharaitól és a kozmi-
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kus sugárzástól, amelyek rövid idő alatt megsemmisitenék 
az életet a Földön.

3.  Milyen egységgel fejezzük ki a mágneses tér 
erősségét ?

A mágneses tér, a mágnest illetve az elektromágnest kö-
rülvevő térben mutatható ki és e térben lemérhető a mág-
nesesség erőssége. Ez tapasztalható ha két mágnest köze-
lítünk egymáshoz és érezhető az eltolódás illetve vonzás. 
Gauss (G) illetve Tesla (T) mértékben fejezzük ki. A mágneses 
térerősségtől távolodva az erő hatása rohamosan csökken, 
tehát a mágnest testközelben kell tartani. A Gauss a mág-
neses térerősség egysége. A Tesla újabb egység a mágneses 
térerősség mérésére, amelyet 10.000 G képez.

4. Milyen a Föld mágneses térerőssége?

A Föld mágneses térerőssége a földrajzi szélességtől füg-
gően és időszakonként is változó. A leggyengébb térerő 
az egyenlítőn és a világ más részein (Japán, Észak Afrika) 
érezhető, míg a legerőssebb a pólusok körül. A Föld egyes 
helyei ismertek arról, hogy kedvező hatást gyakorolnak az 
egészségre, mint pl. Franciaországban Lurd, Mala Krsna 
térségében a Najdanov körök, Arizó nában Szedónánál, 
ahol erős mágneses te-
ret mértek. Területünkön 
a Föld mágneses tere csak 
500 évvel ezelőtt cm2-ként 
1  Gauss erősségű volt, je-
lenleg pedig ennek a fele, 
vagyis cm2-ként 0,5 Gauss.
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5.  Mi történik a Föld hipomágneses (meggyengült) 
terében?

A tudomány bekapcsolódott, hogy bemutassa mi tör-
ténik az élővilággal a hipomágneses térben. Bizonyítást 
nyert, hogy a mágneses térerősség csökkenése megfelel a 
baktériumoknak. Ilymódon pl: az azóbaktériumok óriási 
kapszula nélküli sejtekké fejlődnek, az Escherichia coli és a 
Salmonella gyorsabban növekednek, a Klebsiella baktéri-
um növeli a szaporodás intenzitását, míg a Staphylococcus 

felgyorsítja az antibiotikum ellenni 
ellenállóképesség fejlődését. Az egerek 
utódainál tapasztalható a korai örege-
dés, csökken a szaporodási képesség, a 
korai elhalálozás, a vesékben, a méhben 
és a petefészekben történő polycystikus 
változás és a malignitás jelensége. A pat-
kányoknál változás tapasztalható az össz 
fehérjékben, az RNK-ban, a lipidekben. Az 
elhullás 30%-kal növekedett, a máj zsíros 
infiltrációjának jelenségével, továbbá a 

fáradékonyság és hasonló. A nyulaknál a fokozott véralva-
dás jelentkezett, a fehér vérsejt formulájának módosulása, 
növekedett az elhullás és a fajrendellenesség.

6.  Hogyan hat az emberre a meggyengült 
mágneses térerősség?

Amennyiben az emberek hipomágneses (meggyengült) 
térben vannak a központi idegrendszerben funkcionális 
zavarok jelentkeznek, az alapvető idegfolyamatok egyen-
súlya terén és a vegetatív idegrendszer szabályozási me-
chanizmusában. Immun rendszerünk kifejezetten érzékeny 
e változásokra és ilymódon a T nyiroksejtek össz számának 
csökkenése jelentkezik az IgA/IgG immunoglobulinhoz kap-
csolódó immunitás csökkenésével és az E immunoglobulin 
koncentrációjának növekedésével, tehát mindez hozzájá-
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rul az allergizáció növekedéséhez a meggyengült mágne-
ses térben. Japánban felismerték ezt a szindrómát (tünet-
csoportot), mert a mágneses terük csak 0,3 G erősségű és 
a lakosság többségénél fejfájás, álmatlanság, az ellenálló 
képesség csökkenése, izom- és csontrendszeri fájdalmak, 
fokozott ingerlékenység, az energia csökkenése, alvászavar 
és hasonló volt észlelhető. Az egyetemes mágnesesség be-
vezetésével, a mágneses ékszerek viselésével, a mágneses 
takarók, kötők használatával, a műszerek levédésével eze-
ket a rendellenességeket kiküszöbölték, a lakosság pedig 
egészségesebb és hosszabb életű lett. (Prof. Nakagava)

7. Mi gyengíti a mágneses tér erejét?

Környezetünk elemei csökkentik a Föld pozitív mágneses 
hatását. Ezen kívül, az emberre negatív hatást gyakorol a 
vasbetonból és acélszerkezetből épült épületek, a szállí-
tóeszközök, az elektroszmog (mobiltelefon, váltóáramok, 
különböző háztartási és ipari felszerelések, a távvezetékek 
stb.). A természetes patogén mezők (Hartmann és Kirijev 
csomópontok, a talajvíz, a vetődések, ásványok stb.) úgy-
szintén negatív hatást gyakorolhatnak az emberre, különö-
sen ahol a fekvőhelye van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
az ilyen helyeken való alvás, több éven keresztül kiválthatja 
a súlyos megbetegedés tüneteit, különösen a szív- és érrend-
szeri megbetegedést, de a leukémiát és a tumort is. Gyakor-
latilag tehát nincs „egészséges ágy” amelyen a beteg fekszik 
vagy fordítva. Az ágyáthelyezés illetve a mágneses védelem 
csökkentheti e rendellenességet. A Vincsai kultúra 7000 év-
nél korábbi lakossága, házaikat biztonságos terepen építet-
te, ami a műholdak felvételein is látható. Egyes fejlett Nyu-
gat-Európai országok kivizsgálják a terepet, ahol a házakat 
építik, hogy elkerüljék e rendellenességeket.

8. Mit mutattak az első űrrepülések?

Az első űrhajósok egy hónapos világűri tartózkodásuk alatt 
a depresszió az osteoporózis, az ellenállóképesség, az ál-



8

matlanság, a fejfájás és a vérkeringési zavarok tüneteit 
észlelték. Huzamosabb kivizsgálás után a tudósok megfej-
tették e zavarok okát és megoldották a problémát. Az űrha-
jósok ruhájába mágneseket építettek be. Ez a tapasztalat 
indította el a „mágneses biológia” új tudományát.

9. Mikor kezdődött a mágnes alkalmazása?

A mágnes alkalmazásának első adatai még 
i.e. 2500–3000-ből ered. Kleopátra volt az 
első ismert személy, aki használta a mág-
nest. Mágneses ércből készült fekvőhelyen 
aludt, a homlokán hematit követ viselt, 
hogy megőrízhesse szépségét és fiatalságát. 
A régi egyiptomiak igen erős mágneses tere-
pen építették a piramisokat, hogy a bebal-
zsamozott testeket megőrízzék az enyészet-
től. Az első mágneses terápia alkalmazását 
a görögöknek tulajdonítják, akik a mágnest 
„lapis vivas”nak (élő kő) nevezték. Galenus  
i.e. 200 évvel korábban észlelte, hogy a 
mágnes alkalmazásával különböző eredetű 
fájdalmakat lehet megszüntetni.
Hipokrates – az orvostudomány atyja, mág-
nest használt a sterilitás kezelésénél, a vérzés 

megállításánál és a sebek gyógyításánál. Paracelsus (XVI. sz.) 
megvolt győződve a mágnes kezelési erejéről és egyfajta or-
vosi dokumentációt jegyzett le a mágnesnek a test gyulla-
dásos folyamatára gyakorolt hatásáról. Valamivel később, 
kortársa Mesmer, azt állította, hogy a mágneses energia a 
testben áramlik, ennek leállítása pedig betegséghez vezet, a 
mágnesezés viszont újból visszaállítja az energia áramlását. 
Michael Faraday (1791–1867) a biomagnetizmus feltalálója 
nagyban hozzájárult a mágnessel való gyógyításhoz. Az ő 
műveit ma is alkalmazzák a mágneses terápia jelenlegi al-
kalmazása alapjaként. 1926 kezdetén Dr. Criels megjelenteti 
művét a mágnes ráksejtekre gyakorolt hatásáról.
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A Mágneses terápiA MAnApság...

Albert Davis (1974) megfigyelte, hogy a mágnes pozitív és 
negatív pólusa a biológiai rendszerre eltérő hatást gyako-
rol. Észrevette, hogy a mágnes hasznos lehet az állatoknál 
a ráksejtek növekedésének leállítására, valamint alkalmaz-
ható a reuma kezelésénél, a sterilitásnál és az öregedéssel 
feltételezett betegségek többségénél.

V.I. Danilevski a XX. század kezdetén megjelentette első tan-
könyvét az elektromágnes-biológia témakörből. Az USA-
ban 1978 folyamán megalapította „A bioelektromágnes 
társaságát”. Az utóbbi 20 évben, a mágnesbiológia téma-
köréről több mint 4000 tanulmány jelent meg. Bolognában 
1997-ben megtartották a II. Világkongresszust „A mágne-
sességről a biológiában és az orvostudományban”, ame-
lyen több ezer kutatási eredményt jelentettek meg.

Az USA-ban eddig több mint 57 tudományos tanulmány 
jelent meg a gyógyíthatatlan betegségekről és az erre irá-
nyuló mágneses terápiáról.
1992-ben két rejtett tanulmányt végeztek a sebek és a láb 
vénasebeinek mágneses gyógyításáról.
1999-ben – N.Y. Medical College letesztelte a mágnest a cu-
korbetegeknél.
2001-ben a Virginiai Tudományegyetemen letesztelték a 
mágneses lepedőt a fibromialgiás betegeknél történő al-
kalmazásnál.
2004-ben – University of Exeter and Plymouth – letesztelték 
a mágneses kesztyűket a krónikus ízületi gyulladásos bete-
geknél.
Szerbiában 2008 februárjában a Belgrádi Orvostudományi 
Egyetemen megjelentették ass.dr. Drago Đorđević mágne-
ses terápiáról szóló első doktori munkáját „A mágneses tér 
hatása a neurohumoralis szabályozás mechanizmusára”
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gyArApítjA-e A Mágnes Az energiát?

A mágneses ékszer viselésével, a mágneses térbe hatol-
va, határozott energetikai beáramlás érezhető. A személy 
könnyen ébred, minden napi aktivitást könnyen ellát, még 
a nehezebb teendőket is könnyebben viseli és nem érzi 
szükségességét a délutáni pihenésnek. Ezt a közérzetet úgy 
jellemzik, hogy „telve vannak energiával”. Bizonyítja ezt az 
energetikai burok képe a 6000 Gauss erősségű mágneses 
stimuláció egy óra alkalmazása után, ahol tisztán kivehető 
az energetikai burok erőssége mágnesezés előtt és után. A 
tartós hatás eléréséhez a javasolt erősségű mágneses ék-
szer viselése szükséges.

10. Mi a szerepe az Északi- és Déli-pólusoknak?

Albert Davis 1936-ban megállapította, hogy a Föld pólu-
sai eltérő hatást gyakorolnak a növényekre, patkányokra, 
egerekre és más állatokra. Manapság általános vélemény, 
hogy: az Északi-pólus stimulál az egyensúly visszahelye-
zésére, energiát ad, megszünteti a fájdalmat, daganatot, 
fertőzést, szabályozza a vérnyomást, megnyugtatja az 
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idegrendszert, alkalizálja (lúgosítja) a szöveteket javítva így 
a sejtek oxigénellátását. Úgyszintén felgyorsítja az eltört 
csont összeforrását, de alkalmazzák még a ficam, az ízületi 
gyulladás, a fogfájás és egyéb fájdalmak gyógyítására is.
A Déli-pólus stimulálja és serkentheti a gyulladást és fájdal-
mat. Csak a szakértők alkalmazzák, mert néha a fokozott 
stimuláció kiváltja az agy megfelelőbb reagálását és meg-
felelőbb gyógyulás jön létre. Úgyszintén bizonyított, hogy 
mindenki másként reagál a Déli-pólusra, tehát váratlan 
gyógyulásokat értek el (sinus gyulladás és pajzsmirigy csök-
kent működése miatt létrejött állapot (hypothyreosis) és ha-
sonló gyógyításában).
A Déli-pólus serkenti a növekedést, tehát a növények öntö-
zésére szánt vizet mágnesezték, amit 1965-ben (Darmidov) 
bizonyított a napraforgó, a szója és a kukorica növekedésé-
nél. A vágott virágnál az Északi-pólus mágneses vizét kell 
tartósításra használni.

11. Hogyan határozzák meg a 
mágnes pólusait?

Az iránytű tűje kék és fehér. A tű kék hegye 
mutatja az Északi-pólust. Ha az iránytű-
höz közelítjük a mágnest, a tű jelzi melyik 
mágneses pólus közelített az iránytűhöz. 
Az Energetix ékszerben az Északi-pólus a 
test felé van fordítva és EX jelzésű.

12.  Miért fontos több vizet inni, 
különösen mágneses vizet?

Az emberi szervezet 70%-a víz és ma-
napság bizonyított tény, hogy számos 
betegség a nem megfelelő mennyiségű 
víz fogyasztása miatt jött létre. A sejtek 
falai kiszáradnak és lassítják a protein és 
az enzimek áthaladását, de úgyszintén a 
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toxikus anyagokét is és így gyorsabban öregszünk. A mág-
neses víz élő vizet jelent, a forrásvízhez hasonlót, amely a 
Föld mágnesességét tartalmazza, ellentétben a tartályok-
ban illetve a csövekben álló vízzel, amely így elveszítette 

mágneses tulajdonságát. A mágnes 
hatására a víz módosítja saját 

struktúráját. Nagyobb mole-
kula helyett hármas csoportot 

képez, amely a legkedvezőbb 
az élet állapotára. Változik 

a sűrűsége, viszkozitása, 
áthaladó képessége és PH 
értéke, valamint a felü-
leti feszültsége, ami élet-

fontosságú a metabolikus 
folyamat, a proteinek és 
enzimek feloldása során. 
A legjobb eredmény, a víz 
kétpólusú mágnesezésével 

érhető el, éspedig mágneses 
keverőpálcával néhány tized-

másodperc alatt. A mág-
neses keverőpálcát vizes 
üvegbe is helyezhetjük és a 

vizet, fogyasztástól függően, 
szükség szerint pótolhatjuk. Hasonló módon mágnesezhet-
jük a többi italt is pl. a szörpöt, tejet és alkoholos italokat 
is. A folyadék 3 napig őrzi meg mágneses voltát. Különösen 
javasolt a mágneses víz fogyasztása influenza járvány fo-
lyamán. Javasolt, kétóránként egy pohár víz fogyasztása, 
megelőzés és a rövidebb betegségi folyamat céljából, mert 
a mágneses víz növeli az ellenállóképességet.
A mágneses víz fokozott hatást fejt ki a vékonybél sejtfalán 
és így a lassú bélműködés és a székrekedés elfelejthető gond 
lesz. A felforralt és fagyasztott víz elveszti mágneses hatását. 
A mágneses keverőpálca a családban megelőzést jelent.
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13.  Hogyan hat a mágneses víz szervezetünk 
kálciumára?

A mágneses víz hatására a kálcium ionizálódik és rétegelt 
kristályokat alakít, ellentétben az ionizálatlan vízzel, amely 
csillagszerű kristályokat formál. Ez az utóbbi forma köny-
nyebben rakódik le a vesékben, a véredények falán és a 
csuklóburokban, valamint az inakban számos problémát 
idéz elő. Az ionizált víz könnyen jut át a veséken és a vér-
edényeken, de úgyszintén könnyen jut el a csontokba, tehát 
a csontritkulás prevenciójaként hat és javulást idéz elő. A 
csontképző sejtek, osteoblastok a mágneses tér hatására 
gyorsabban működnek, a csont gyorsabban forr össze és 
telítődik. Ezért a szervezet belső tisztítása és a csontok re-
konstrukciója érdekében, a megfelelő mágnesességet, az 
ékszerek viselésével és a mágneses víz egyidejű fogyasztá-
sával lehet elérni.

Kálcium molekula Kálcium molekula  
mágneses térben
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14. Mi a „pH” érték és mi a jelentősége?

A „pH” érték valamely oldat savas (illetve lúgos) szintjé-
nek mutatója és ezt a vegyészetben és a gyógyászatban 
alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy az ember szervezetét 
nagyobbrészt folyadék illetve oldatok képezik, savasodási 
foka azonos fontosságú a testhőmérséklet értékével illetve 

a magas vérnyomással. A szövetek jobb oxigén ellátásá-
val, belső nedveink savas értéke csökken illetve nő a 

lúgos és fordítva. Testünk, mint minden élő szerve-
zet, akkor működik legjobban, ha a test paraméte-
reinek (vérnyomás, testhőmérséklet, pH stb.) érté-

ke optimális. Amikor a pH szint alacsonyabb a 
normál értéktől, a test nedvei 
savasabbak mint kellenne. 
Ilyen közegben baktériu-
mok, vírusok, paraziták és 
gombák burjánzanak. El-
lenkezőleg, ha testnedveink 

savassága csökken, lúgossá-
ga pedig nő, szervrendszereink 
mind jobban és jobban működ-
nek, úgy a sejtek, mint a szövetek, 
szervek és mindehhez hozzájárul 
a jobb oxigénellátás. Másrészt, a 
gyulladások, a meggyengült vér-

keringés és sérülések csökkentik a 
szövetek oxigénellátását és azok savasabbakká válnak és 
a betegségek hosszabb lefolyását segítik. A mágneses tér 
északi pólusa javítja a vérkeringést, a vér oxigénellátását, 
csökkenti a szövetek savasságát, növeli lúgosságát, ami 
által a szervezet valamennyi folyamata gyorsan normali-
zálódik és ezért nevezik joggal a „XXI. század antibiotiku-
mának”.
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15. Hol kell viselni a mágneses ékszert?

A mágneses ékszert ugyan úgy és ott kell viselni, mint a 
klasszikus ékszert. A megbetegedett testrész legközelebbi 
pontjára, illetve a nagy véredények fölé választunk karkötőt, 
bokaláncot, fülbevalót. Úgyszintén ajánlott, hogy a mágne-
ses ékszert szabályos elrendezésben helyezzük el a testen, 
némelyiket középen (nyaklánc, nyakék, medál), némelyiket 
periférikusan, pl. karkötőt a jobb kézen, míg a bokaláncot a 
bal lábon illetve mindkét kézen karkötőt és hasonlót.

Külön darabot képez a „vándor szív”, amelyet szükség 
szerint áthelyezhetünk.

16. Mi a szerepe a „vándor szívnek” ?

A „vándor szívet” a fájó pont vagy egészségügyi probléma 
legközelebbi helyén kell viselni. Különösen javasolt a köze-
pes és idősebb korosztálynál, tehát a diagnózistól függően 
különböző helyekre tehető.
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–  Így pl. fejfájásnál a fejre, a haj alá kell helyezni és azonos 
módon viselhető az egyéb idegrendszeri és pszihiátriai 
problémáknál.

–  Agyvérzésnél a fejnek, a lebénult testrész ellentétes olda-
lára kell helyezni.

–  Szívizom problémánál, közvetlenül a mellkas bal oldalá-
ra, a szív bal felére kell helyezni.

–  Cukorbetegségnél, 10 cm-re a bal hónalj alatt, a mellkasra.
–  Májgyulladásnál és májsorvadásnál a máj felett, a jobb-

oldali alsó bordaívre kell helyezni.
–  Gyomorhurut és gyomorfekély problémáknál a mellcsont 

alatti részen kell elhelyezni.
–  Bélbetegségeknél a köldök alatti részen.
–  Prosztata, húgyhólyag és méhmiómánál a szemérem-

csont feletti részen.
–  Ugyan ez a pozíció alkalmazható a fájdalmas menstruá-

ciós gondoknál olymódon, hogy a szívet 2 nappal menst-
ruáció előtt és 1 nappal utánna kell viselni.

–  Csont- és izomgyulladásnál a szívet a megbetegedett helyre, 
izomra, kötőszövetre, csontra, gipsz alá stb. kell helyezni.

Minden más improvizálás megengedett azzal a feltétellel, 
hogy a testre a megjelölt északi pólus kerüljön.

17.   Milyen erősségű 
mágnest lehet és szabad 
használni?

Orosz tudósok bebizonyították, 
hogy a minimális 500 G erősségű 
mágneses térrel már bizonyos ha-

tás érhető el. A WHO (Egészség-
ügyi Világszervezet) közzé tette, 
hogy a sejtnövekedés, sejt-
funkció és öröklés terén, sem-
milyen káros hatás nem vár-

ható ha folyamatosan 20.000 G 
erősségig viseljük a mágnest.
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Az FDA (Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hiva-
tala) jóváhagyta a csontosodást, a fájdalom megszünteté-
sét, a daganatok és hasonló megbetegedések gyógyítását 
segítő elektromágneses felszereléseket. A Japán Egészség-
ügyi Minisztérium előírta, hogy a mágnesterápiás felszere-
lésnek nem kell 500 G erősség alattinak lennie. Japánnak 
mint országnak, a természetes mágneses tere gyenge, 
mindössze 0,3 G cm2-ként, emiatt a lakossága igen sokat 
szenvedett. 

18.  Mi érezhető a mágneses ékszer viselésekor?

Sokan melegséget, arcpirulást éreznek, másoknál 10 perc 
leforgása alatt megszűnik a fájdalom (fejfájás, vállfájás, 
gerincsérv és hasonlók). Sokan, rövid idő alatt enyhülést 
éreznek a légzésnél, megszűnik a köhögés és fulladás tüne-
te. Egyesek energia feltöltődést éreznek, jobb közérzetet, az 
álmatlanságban szenvedők könnyebben elalszanak és fris-
sebben ébrednek.
Nem ritka eset, hogy egyesek enyhe émelygést és 
gyorsabb szívverést, mások a fájdalom helyen-
kénti fokozását érzik, amely félel-
met kelt.
Az ilyen jelenség nem a mágnes 
káros voltát jelzi. Hasonló jelen-
ség, mint amikor fagyos kezek-
kel meleg szobába kerülünk, 
kezünket a meleg kályhára 
tesszük és a gyors felmele-
gedéstől fájnak ujjaink.
Ebben az esetben az ékszer 
rövid ideig történő eltávolítá-
sát tanácsolják egy-két órára, 
amíg a vérkeringés stabilizáló-
dik, majd következhet az újbóli 
alkalmazása.
Ha tehát elkezdtük a mágneses 
terápiát, nem kell megszakítanunk, 
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mert a gondok rövid időn belül visszatérnek. A mágneseket 
az ember megszokja, mert az egész szervezet normális mű-
ködése kellemes érzés, mint amikor az ember fiatal volt, és 
természetes, hogy ezt az állapotot fájdalom, stressz, gyulla-
dás és rossz vérkeringés nélkül szeretné megtartani.

19.  Mennyi mágneses ékszert viseljünk 
éjszakánként?

Amennyiben nincs gondja az ékszerek éjszakai viselésével, 
továbbra is viselheti, de ha éberebben alszik és úgy érzi te-
lítődött energiával, éjjel megfelezheti a mágnesek mennyi-
ségét.
Amennyiben geopatogén terület felett alszanak, az ágy 
viszont nem mozdítható el,a mágnesek éjjeli használatát 
javasolják.
A „vándor szív” félméteres körzetben védőövezetet nyújt, de 
az övezettől függetlenül az északi pólust a test felé kell for-
dítani. Az ember különben éjjel gyengébb mágneses térnek 
van kitéve, mert a Nap mágneses hatása megszűnik és a 
legcélszerűbb a természetet utánozni.
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20.  Melyek a mágneses terápia gyenge hatásának 
leggyakoribb okai?

Bizonyított tény, hogy az emberek igen elenyésző száma 
nem reagál a mágneses terápiára.
–  Mindenek előtt azok, akik egészségesek és pillanatnyilag 

nem érzik a hatást, mert minden funkciójuk normális. 
A mágneses ékszert megelőzés miatt kell viselni, hogy 
egészségesek maradjanak.

–  A második csoportba tartoznak azok, akik ugyan vise-
lik a mágneses ékszert, de nem értik mennyit és milyen 
ékszert kell viselni ahhoz, hogy a mágneses tér erőssége 
megfeleljen a kor, a testsúly, illetve diagnózis voltának. 
Egyszóval, túl kevés mágnest viselnek ahhoz, hogy érez-
zék hatását.

–  A harmadik csoport nem fogyaszt elegendő mágneses 
vizet, vagy vizet egyáltalán, ám ismeretes, hogy a mág-
neses víz belülről fejti ki a mágneses ékszer hatását. Java-
solt napi 2 liter mágneses víz fogyasztása.

Ha a mágneses ékszer viselése az előbbi formában nem já-
rult hozzá az Ön egészségi állapotának javításához, ellen-
őriztesse egészségét.
A mágnes nem gyógyszer, habár hatásával az esetek több-
ségében számos, olyan egészségügyi problémát tud 
megoldani, amelyekre az orvosi gyakorlat gyógy-
szert ír fel.

21.  Hogyan hat a mágnes 
a szépségre?

A vérkeringés javulásával, egyben javul az 
Ön bőrszíne is. A jobb elasztin és kollagén 
megteremtésének köszönve a bőr fesze-
sebb és szebb lesz. A test vizenyős daga-
nata lelappad és gyakran teljesen eltűnik, a 
vénák fokozatosan visszahúzódnak, a rendel-



20

lenes vérkeringés miatt kialakult lábgörcsök csökkennek. A 
javasolt mágneses vízmennyiség fogyasztása és az ékszerek 
tartós viselése hatással van a cellulit csökkenésére. A rézzel 
ötvözött mágneses karcsat antibakteriálisan hat, csökken-
nek az allergiás tünetek, ekcémák, pikkelysömör, egyéb 
gombás megbetegedés, a bőr letisztul és fokozatosan el-

tűnnek az öregedési flekkek is. Másrészt, a mág-
nesnek az agyra kifejtett hatása megnöveli az 
endorfinok, boldogsághormonok szintjét, s 
így vidámabbak leszünk, ami szebbé teszi az 

arcunkat. Néhányan azt tapasztalták, hogy 
ősz hajuk helyett pigmensgazdagabb haj 
nőtt ki.

22.  Mit bizonyított a tudományos 
kutatás a biomagnetizmus terén?

Az élő szervezet nagyon érzékeny a mágneses 
térre. A test valamennyi sejtjére hat. A mágnesnek 

a vérképre gyakorolt hatása, mindenek előtt a vörös 
vérsejtekre és a szedimentációra biológiai-vegyi módo-
sulást előfeltételez ha a vér mágneses térnek van kitéve. A 
mágneses tér mennyiségi és minőségi hatása a szövetek-
ben és sejtmetabolizmusban tapasztalható. Megállapítást 
nyert, hogy a szövetekben végbemenő kötőszövet lerakó-
dás a mágneses térben jelentősen csökken. Kölcsönös hatás 
jön létre a központi idegrendszer és a külső mágneses tér 
között.
A mágneses térnek közvetlen hatása van az agy belső elvá-
lasztású rendszere részére.
A mágneses terápia stabilizáló hatással van a genetikai 
kódra. A mágneses terápia megakadályozza a betegség 
előrehaladását. A mágneses terápia alkalmazásával a „fáj-
dalomküszöb” leblokkol és a sebek és törések gyorsabban 
gyógyulnak. Pozitív hatás mutatható ki a szövetek és sejtek 
pH értékének fenntartásában.
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23. Mik azok a mágnesreceptorok?

A mágnesérzékelő rendszert a mágnesérzékelő baktéri-
umoknál is felfedezték, amelyeknél a mágnesrészecskék 
organellát (sejtszervecske) képeznek, amely a magnetosoma 
(magnetoreceptor) elnevezést kapta. A veleszületett mág-
nes érzékelő tulajdonság a vándormadarak (madarak és 
halak) sajátossága és lehetőséget nyújt, hogy térben és 
időben tájékozódjanak. Mágnesreceptorokat fedeztek fel 
az emberek etmoidális csontjaiban és az epifízisben is. A 
sejtfalakon ionok vannak, amelyeknek paramágneses és 
diamágneses tulajdonságuk van (pl. a réz, cink, arany és 
ezüst ionok) míg a sejtmagban nátrium és vas ionok van-
nak. Az agyban 10.000.000 mágneses kristály van diffúz el-
helyezésben, de maga az emberi test is úgy viselkedik, mint 
a gyenge mágnes. 

24.  Milyen hatása van a mágnesnek a vérre 
és a mágneses ékszer viselése serkenti-e 
a vérkeringést és hogyan?

Testünk nedveiben, de különösen a vérben a mágneses 
serkentés viharos reakciót vált ki. Számos folyamat indul 
be. Az egyik hatás az ionizáció, amely azon alapul, hogy 
a molekulák pozitív és negatív ionokra osztódnak. A vér-
plazma telítve van ionnal és a vörösvérsejtek (amelyek 4% 
vasat is tartalmaznak) a mágneses téren áthaladva gyor-
san mágnesessé válnak. Mivel megváltozik a viszkozitás, 
a hőmérséklet, az elektromos vezetőképesség és a felszíni 
feszültség, az artériák, a vénák és a kapillárisok vérkeringé-
se jelentősen fokozódik és ezzel a szövetek oxigén- és táp-
anyagellátása is javul. 
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A vérkeringés

A test a vérkeringés által telítődik vitális tápanyagokkal. 
Egy vérsejtnek csak egy percre van szüksége ahhoz, hogy a 
szívtől a készfejig és újból a szívig jusson. A vérkeringés az 
egyenletes erősségű szívveréssel van biztosítva. A vért a szív 
a tüdőbe juttatja, ahol felveszi az oxigént. Azután átjut az 
aortán és a vérkeringési rendszerbe jut, majd átjut az artéri-
ába és a kissebbnél kissebb véredényekbe, amíg el nem jut a 
kapillárisokig illetve az út végéig. Mihelyt addig 
eljut a kötőszöveteken áthaladva a 
test minden egyes szövetéig leadja a 
tápanyagokat és az oxigént.

A vérkeringés és a sejtek 
ellátása

A kapilláris véredények átmérője 
0,0035 mm, melyeken keresztül a vö-
rösvérsejtek (0,007 mm) át kell, hogy 
jussanak. Az egyedi, elasztikus, erős 
vérsejtek a kapillárisokon könnyen és 
nagyon gyorsan jutnak át. A vörösvér-
sejtek diszkosz alakúak, de formájuk vál-
tozó négy „végtag” képződéssel, amely 
az emberi test végtagjaihoz hasonló és 
ezek lehetővé teszik az oxigén felvételét, 
hogy a vérhez szállítsák. A sötét alaplapú 
mikroszkóp segítságável, az Energetix cég 
kimutatta, hogy milyen módon segíthet a 
mágnes az oxigén szállításának fokozásán.
Tehát feltétlenül fontos a vérsejtek elasztikus-
sága és a formaváltó képessége. Átmérőjük és 
nagyságuk miatt, ha nem volnának képesek 
alakjuk megváltoztatására, nem tudnának át-
jutni a legkissebb véredényeken.
Ez az elasztikusság és hajlékonyság csak akkor 
jön létre, ha a vérsejtek nem tapadnak egymás-
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hoz. Az esetek többségében a vörösvérsejtek összetapadnak 
és úgy néznek ki, mint az egymásra sorakoztatott fémpénz. 
Ekkor a vérkeringés csökkenésére és a szövetek és sejtek 
elégtelen oxigénellátására kerül sor (1. kép). A vörösvérsej-
tek mágneses téren áthaladva elegendő bioelektronikus 
potenciált kapnak, egymástól eltávolodnak (a mágneses 
pólusokhoz hasonlóan) és önnáló vörösvérsejt-

ként jutnak a vérkeringésbe. Ilyen 
módon lehetetlenné válik a vérsej-
tek egymáshoz tapadása, vala-
mint a kálciumlemezek lerakódá-
sa a véredényekben. Tehát javul 
és felgyorsul a véráramlás. Csak 
ilyen feltételek mellett lehetséges 
az oxigén szállítása a legkisebb 
vérdénybe. Azon kívül, hogy ja-
vul az oxigénellátás, úgyszintén 
javul a sejtek vitamin-, hormon- 
és nyomelemekkel történő ellá-
tása. Úgyszintén javul a káros 
anyagok és széndioxid eltávo-
lítása a vénákból és a nyirok-
rendszerből. A mágnesezett 
vörösvérsejtek nagyobb felü-
leti feszültséget nyernek, el-
válnak egymástól és sokkal 
műkődőképesebbek és gyor-
sabban átjutnak a kissebb 
véredényeken (2.  kép). 
A  vas is mágneses lesz és 
könnyebben tud több 
oxigént felvenni. A jobb 
oxigénellátás folytán a 
vér pH értéke normális 
szintre tér vissza,vagyis 
az alkálisabb értékhez 
és csökken a feltétele 
a fertőzés terjedésé-
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re. A rézkarcsat viselése lehetővé teszi a vérkép javulásást, 
mert a réz a hemoglobin termelésben koenzimként hat.  
A mágnesezett vízmolekulák befedik a véredények falát, te-
hát ezek simábbak és nem keletkeznek örvények, így nincs 
fennakadás és az áramlás gyorsabb és élénkebb.
A kedvezőbb hatás gyorsan észlelhető, melegebbek a ke-
zek és a lábak, viszont az artériás aneurizmáknál kissebb 

a vérfalnak való ütközés és kisebb az esély az érfal 
megpattanására.

25.  Használ-e a mágneses ékszer a 
vénás vérkeringés zavarainál?

Javul a vénás vérkeringés, a 
mágnes fokozza a vérrögök fel-
szívódását, újak nem jönnek lét-

re, mert csökken a vörösvérsejtek 
tapadóképessége, a vérsűrűség és 

gyorsabb a vérkeringés. A sebek, mint 
a lábszárfekély, a vándor szív viselésével 

gyorsabban beheggednek, idővel viszont a viszerek 
pigmentációja, a daganat és fájdalom csökken. 
Hasonló okok miatt, kedvező hatás érhető el a 

hemoroidok és a fisszúra esetében.

26. Mi van a szív egyéb betegségeivel?

Azzal, hogy javítja a vérkeringést és lehetővé teszi a sejtek 
megfelelő oxigénellátását a mágnes egyéb szívbetegsé-
gekre is hat. A vörösvérsejtek polarizációjának köszönve 
egyirányú véráramlás (örvény nélküli) jön létre, minek kö-
vetkeztében csökken a vér nyomása a véredények falaira 
s így csökken az aneurizmák megpattanásának esélye. A 
szívizomgyulladásos betegségeknél a vér megfelelő pH ér-
tékének fenntartása, olyan közeget alakít, amely nem al-
kalmas a mikroorganizmusok fejlődésére és ezért az újbóli 
fertőzés lehetősége is csökken. 
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27.  Hogyan hat a mi ékszerünk folyamatos 
statikus kis mágneses tere a központi 
idegrendszerre?

Az agy a test súlyának a 2%-át képezi, de 17% vérmennyi-
séget és 20% oxigént vesz fel. A periférikus- és az agy ideg-
sejtjei érzékenyek a mágneses és elektromágneses térre. 
A mágneses stimulációra a legérzékenyebb a kis- és nagy 
agy közötti tobozmirígy.
A statikus mágneses tér serkenti az idegsejteket és fo-
lyamatosan lehetővé teszi neuropeptidek kiválasztását, 
amelyek szabályozzák a neuro-endokrinoimmunológiai 
rendszert és fenntartják az idegsejtek természetes mű-
ködését. A mágneses stimulálás segíti az agyinzultus 
(agyguta) következtében kialakult ödéma gyorsabb 
felszívódását, javítja az agyban keletkező, plakkok ál-
tal előidézett (sklerózis multiplex) állapotot, serkenti az 
emlékezőtehetésget és csökkenti az epileptikus rohamok 
számát és erősségét. 

CsökkentHeti-e A Mágnes  
A stressz állApotát?

A stressz az egy állapot, melynek naponta ki vagyunk téve. 
Az okok különbözőek lehetnek, kezdve a fizikai, pszicho-
emotív, geopathogen, oxidatív és elektromágneses stressz-
től. Függetlenül az okoktól, a stressz az, ami fokozatosan 
veszélyezteti és károsítja a szervezetet, kezdve az energeti-
kai testburoktól-aurától. A stresszt kiváltó tényezők tartós 
hatása először is az agyalapi mirigyet (hipofízist) érinti, ezen 
keresztül pedig az egész belső elválasztású rendszert (en-
dokrin rendszer). Kezdetben az agyalapi mirigy megpróbál-
ja a belső elválasztású rendszert visszaállítani (normalizál-
ni), de idővel a kompenzációs (helyettesítő) mechanizmus 
meggyengül és a pajzsmirigy, a pankreász, a petefészek, 
a prosztata működésében és funkciójában, valamint a 
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pszihoszomatikus betegségek (hipertireózis, hipertenzió, 
fekélybetegség és impotencia) fejlődésében zavarok áll-
nak be. A „vándor szív” és hasonló mágnesek fejtetőre té-
telével serkentik az agyat endorfinok kiválasztására, amely 
stresszoldó hatású és megnyugtat, valamint egyensúlyozza 
a hormonháztartást.

segítHet-e A Mágnes A látási zAvAroknál?

A vizuális információk feldolgozó képessége nagymérték-
ben függ az agy és a szemek közötti kapcsolattól. Ha ez a 
kapcsolat károsodik, problémák jelentkeznek, mint: a látás-
zavar, periférikus vakság, kettős látás, fényérzékenység. Ha 
ezeket a zavarokat nem kezelik időben, más szimptómák is 
jelentkeznek mint: egyensúlyvesztés, tájékozódási zavarok, 
írás és olvasási gondok stb.
A leggyakoribb rendellennesség, különösen az idősebb 
korosztálynál a szürkehályog (cataracta). A szürkehályog 
kialakulásást számos tényező idézheti elő: különböző su-

a stressz károsítja az energetikai testburkot – aurát
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gárzás, szteroidok bevétele, sérülések, idült betegségek, ás-
vány- és vitaminhiány, valamint a szabad gyökök. Az északi 
mágneses pólus serkenti a mikrocirkulációt, hatással van 
a szabad gyökök eltávolításában, oxigénné alakítja őket 
és lúgos közeget teremtve csökkenti a gyulladás kialaku-
lását. Úgyszintén bizonyított, hogy az északi pólus védi a 
sejteket az elektromágneses sugárzástól, továbbá serken-
ti a recehártya és a tobozmirigy melatonin termelését. A 
mágnes, szemek felett és a tarkó tájékán való viselése meg-
akadályozhatja a szürkehályog, a gyenge látás,a makula 
degeneraciós elváltozás, a glaukóma és más jelenséget.
Amennyiben ezek az elváltozások már kialakultak, a mág-
nesek viselésével jelentős javulás várható.

28. Hogyan hat a mágnes a fájdalomra?

 A mágneses tér enyhíti a különböző fájdalommal kísért tü-
netcsoportot, kezdve a fejfájás, a migrén, a csontfájdalom 
a diszmenorea tüneteitől. Ez, a gyulladást közvetítő anya-
gok gyorsabb lebontásával, az 
általános vérkeringés javításával 
és a „fájdalomküszöb” blokkolá-
sával magyarázható. A fájdalom 
jelei megakadályozásában szere-
pe van a gerincvelőben található 
neuropeptideknek, az endogén 
opioidoknak (ezek előhírnökei az 
endorfinok, az ACTH …). Amikor 
az idegszálak mágneses tér hatá-
sa alatt stimulálódnak, a fájdal-
mat közvetítő sejtek leblokkolnak 
és így a központi idegrendszer 
magassabb szintű részeibe a fáj-
dalom impulzusa nem jut el. 
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29.  Csökkentheti-e a mágnes a levertséget  
és javíthatja-e a közérzetet?

A mágnes élénkíti az endorfin „boldogsághormon” kivá-
lasztását és így igen rövid idő alatt csökken a levertség ál-
lapota.
A pszichózis bizonyos formáinak kialakulása és a depresz-
szív magatartás, a noradrenalin és szerotonin csökkentett 
termelésével feltételezett. Ha a mágnes északi pólusát 
a tobozmirigy területére helyezzük élénkül az említett 
neurotransmitterek (bilógiai alkotóanyagok) kiválasztása, 
minek következtében a levertség és a pszichotikus kilen-
gés enyhül.

30.  Mi a melatonin és mi a szerepe?

A mágnes hatására az agyalapi- és tobozmirigy melatonin 
neurohormonokat (bilógiai alkotóanyagokat) vá-

laszt ki, melyeknek antikancerogén, gyul-
ladásmentes és antioxidatív hatásuk 

van és serkentik a nemi hormonok 
és növekedési hormonok mun-

káját, a fiatal csontsejtek kép-
ződését, továbbá növelik az 

ellenállóképesség rendsze-
rét.
A melatonin alkotóanyag, 
főként éjjel, alvás közben 
választódik ki, ezért az 
egészséges és minőséges 
alvás életfontosságú az 
emeber egészségének 

fenntartásában. Arról, hogy 
milyen jelentősége van 

a mela to ninnak az ember 
egészségére, az a megállapí-

tás tanuskodik, miszerint a meno-
pau zában lévő nőknél a csökkentett 
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melatonin kiválasztás a feszültség és levertség állapotát 
igazolja. A  melatonin csökkenése megfigyelhető a mell-, 
a prosztatarákos, valamint a reumás izületi gyulladásos 
betegségeknél. A melatonin szabályozása mellett, a mág-
nesnek szerepe van a többi neuro transmitter, dopamin, 
noradrenalin, acetilholin kiválasztásában is, melyek kivá-
lasztási rendellenessége más megbetegedést okozhat, mint 
pl.: a szklerózis multiplex, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, ski-
zofrénia…

31.  Használhatjuk-e a mágnest agyvérzés után?

Igen, és minél előbb. Az agy fokozott felhasználója a vér-
nek, nagyon érzékeny az érrendszeri rendellenességekre és 
igényli a folyamatos oxigén- és glükóz ellátást, megfelelő 
hő- és sav-bázis állapot fenntartása mellett. Gutaütést kö-
vetően a vér az oxigénellátás csökkentése miatt savas lesz 
és ödéma fejlődik ki, amely nyomást gyakorol a véredé-
nyekre és idegekre. A gutaütés erősségétől függően a legkü-
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lönbözőbb szimptómák (kórtünetek) kialakulására kerülhet 
sor (beszédkészség vesztése, végtagbénulás...). Ahhoz, hogy 
a szimptómák létrejöttét megakadályozzák illetve a már 
meglévőket enyhítsék, a mágnest a fej ellenkező oldalára 
kell helyezni, mint amely testrész lebénult (ha a bal fél bé-
nult le, a mágnest a fej jobb felére és fordítva), míg bokalánc 
és karcsat a lebénult oldalra is feltehető. Így a vérkeringés és 
az agy oxigén- és tápanyag ellátása javul, az ödéma pedig 
jelentősen csökken. 

32. Hogyan hat a mágnes a légzőszervekre?

A mágnes két mechanizmus útján hat a légzőszervekre…
A mágneses nyaklánc és nyakék viselésével, a mellkas kö-
zepén függő mágneses medál serkenti a csecsemőmirigyet, 
míg a nyak gerincvonalán, a nyakláncon lévő kapocs a to-
bozmirigyre fejti ki hatását, növeli az immunreakciót a T és 
B nyiroksejtek stimulálása által. Így az ellenállóképesség 
aktívabban fejti ki a hatását, amely különösen fontos a 
légzőszervek allergiás és gyulladásos megbetegedéseinél 
(bronhitis, pneumonia, sinuzitis, bronhiális asztma). A má-
sik fontos mechanizmus, amely révén a mágnes hatással 
van légzőszervekre az a bronhodilatáció (a hörgők tágulá-
sa), amikor fokozza az oxigén tüdőbe áramlását, javítja a 
vérkeringést, csökkenti az ödémát, csökkenti a váladéknak 
a hörgők falaira történő lerakódását, amely különösen fon-
tos az asztmatikus rohamoknál. A mágnes használata az 
asztmásoknál csökkenti a kortikosteroidok és pumpa hasz-
nálatát. A gyulladásos folyamatnál, különösen ha idősebb 
személyekről van szó, a nyaklánc mellett ajánlott még a 
rézkarcsat, valamint napi két liter víz fogyasztása.
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33.  Milyen a mágnes hatása az 
emésztőrendszerre?

A mágnes, vagyis a „vándor szív” a megbetegedett testrész 
feletti alkalmazása csökkenti a gyulladást különösen a feké-
lyes és a Kron féle megbetegedésnél. Felgyorsul a peristaltika 
(bélmozgás), majd a mágneses víz fogyasztásával kombi-
nálva, csökken a székrekedés és a felfúvódás. A rézkarcsat-
tal párosítva a mágnes hatékony az emésztőrendszerre és 
bélfertőzésre. Fokozódik a sejthártya áteresztő képessége a 
gyógyszerek bevitelekor és fokozódik a gyógyszerek hatása. 
Feltétlenül tudni kell, hogy ha mágneses ékszert viselünk, 
mágneses vizet iszunk, egyharmadra kell csökkenteni a 
gyógyszerfogyasztást és gyakrabban ellenőrizni a vércu-
korszintet, valamint protrombin időt (a vér alvadási ideje), 
különösen ha antikoagulánst szedünk.

34. Használhatják-e a mágnest a cukorbetegek?

A mágnest használhatják mind a cukorbetegek, mind azok, 
akik hajlamosak a cukorbetegség kialakulására (magas 
koleszterinszint, hipoglikémia vagy genetikai tényezőkkel 
rendelkezők). A hasnyálmirigy nyúlványának (10 cm a bal 
hónalj alatt) mágnesezésével („vándor szív”) javítható a 
cukorszint szabályozása, különösen a II. típusú cukorbeteg-
ségnél, amellyel csökkenthető az inzulin adagja. Úgyszin-
tén megakadályozható a cukorbetegség komplikációjának, 
angiopatia és neuropatia kialakulása, valamint feltételek 
jönnek létre a már kialakult sebek és üszkösödések szaná-
lására.
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35. És mi van a pajzsmirigy esetében?

A pajzsmirigy difúziós megnagyobbodása lehetséges, ami-
kor strumáról (golyváról) beszélünk, de csomók is képződ-
hetnek, vagy normális nagyságú és műkődése mégis romlik 
a hiper- vagy hipometabolizmust illetően, habár a megna-
gyobbodott struma (golyva) is működhet normálisan. Ezért 
fontos tudni milyen rendellenességről van szó, de minden 
esetre, a legjobb eredményeket a mágneskapocs mutat, 
melyet gyöngysorral viselnek a nyak elülső részén. 

36.  Hogyan hat a mágnes a húgy- és  
ivarszervrendszerre?

A „vándor szív” viselése a vese és húgyhólyag tájékán meg-
felelő mágneses víz fogyasztásával jó hatást fejt ki a vese-
kövek (különösen a kálciumos és foszfátos) feloldásában és 
könyebb eltávolításában. Csökkennek a cisztás elváltozá-
sok (a vese és a petefészek cisztái). Sav-bázis egyensúly ala-
kul ki a szervezetben, csökkennek a gyulladásos folyamatok 
(húgyhólyag, prosztata és a vese), de különösen ha a rézkar-
csattal kombinálják. 
A nemi szervek tájékán a vérkeringés fokozására javasol-
ják a mágneses terápiát az impotencia, a spermatozoidok 
számának csökkenésekor (oligospermia), a sterilitás esete-

A kálcium molekulái A kálcium molekulái  
mágneses tér hatása alatt
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inél, az erekció és ejakuláció problémáinál, heresérv esetén 
és menstruációs fájdalmaknál. A férfiaknál a mágneses 
ékszer a viagrához hasonlóan, enyhébb formában hat, 
kontraindikáció nélkül. 

37. van-e segítség az éjjeli vizelés esetére?

Az éjjeli vizelés (enuresis nokturna) esete a 3–7 éves kor-
osztálytól jelentkezik, az okozója pedig a stressz. A mág-
neses terápia az autonóm és központi idegrendszerre hat, 
relaxálja a húgyhólyag külső záróizmának ingerkörét. A 
„vándor szív”-et legésszerűbb a húgyhólyag tájékára vagy 
a hátgerinc lumbosakrális részére helyezni.

38. Hogyan hat a mágnes a csontokra?

A mágneses terápiát először is a háborúk idején, ké-
sőbb a traumatológián és az ortopédián használták a 
fizioterapeuták, a csonttörések gyorsabb csontosodására 
és különböző fájdalmas folyamatoknál, mert bizonyított 
tény, hogy a csontok háromszor is gyorsabban gyógyulnak. 
A mágnes alkalmazásával csökken a fájdalom, fokozódik 
a vérkeringés, megfékezi az ödéma kialakulását és a tejsav 
felszaporodását. Fokozza a kálcium csontbaépítését és ak-
tivitásra stimulálja a csontképző sejteket (osteoblast). Javul 
a csontszerkezet, a csontsűrűség és ez különösen fontos 
az osteoporózisnál. A mágneses alkalmazás 
indokolt még a  traumatikus (sérüléses), ás 
fantomfájdalmaknál, továbbá a fekély, a 
dekubitus, égési fájdalom, izületi-, artritis, 
diskopatia és hasonló fájdlamaknál. 
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39.  Milyen más módon bizonyítható a test 
mágneses serkentése?

1.  A kézfej vérkeringésének termovíziós felvételével meg-
állapítható hogy a mágneses serkentést követő néhány 
perc után fokozódik a vérkeringés az ujjak tájékán, amely 
a képen az ujjak megjelenésével mutatkozik.

A geopathogen mezők (Hartmann, Kerijev talajvíz gócpont-
ok) jelentősen károsíthatják az energetikai köpenyt-aurát és 
csökkentik az ellenállóképességet és komolyabb megbete-
gedést válthatnak ki (1. kép).
Mágnes viselésével emeljük energetikai készségünket, vé-
delmet eszközlünk a környező sugárzástól az energetikai 
köpeny (kék zóna) erősödik, amely világosan szemlélhető 
az aurán lévő üres rész eltűnésével. (2. kép)

40. ki és mikor viselje a mágneses karcsatot?

Már régóta ismeretes, hogy a réz antibakteriális tulajdon-
sággal bír. Sójával permetezik a szőlőt és a paradicsom is 
jobban fejlődik rézdrótocskák mellett. Az ókori rómaiak-
nál a lányok kötelezően viseltek rézből készült ékszert az 
egészség és szépség megóvására (a jobb bőrszín, de a tu-
berkulózis és a húgyúti fertőzés ellenszereként, erről orosz 
tudósok írtak).
Minthogy manapság hiányzik a táplálékunkból a megfelelő 
mennyiségű réz, mert nem használunk többé rézedényeket, 
szervezetünk is hiányolja a réz-só elemeit.
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A rézkarcsat viselői gyakran megjegyzik, hogy bezöldül 
a kezük, különösen a használat elején, de akkor is ha be-
tegek. 
Tudni kell, hogy ez normális jelenség, sőt kívánatos, mert az 
izzadság sója feloldja a réz felületét, a test pedig a bőrön ke-
resztül abszorbálja, ahol egyes baktériumokra igen gyorsan 
hat, különösen az MRSA-ra (metacilin resistens stafilokok), 
amely számos súlyos, gyógyíthatatlan betegség, fülgyulla-
dás és intrahospitális halál (USA) okozója.
A rézkarcsat viselése kötelező különböző artritis, csontbe-
tegség, véredényfal gyengeség, továbbá megelőzésként az 
aneurizma, diabétesz és epilepszia esetében. Minthogy szá-
mos folyamatban koenzim hatást fejt ki, a krónikus anémia 
esetében kötelező a viselése, mert nem reagálnak a vas ha-
tására. Úgyszintén kötelező az agresszív húgyúti fertőzés-
nél, amelyet az escherichia coli okoz, továbbá az agresszív 
fiatalkori pattanásoknál és hasonlóknál. A beteg gye-
rekeknek is kívánatos a karcsat viselése, (tíz 
napig) ha vérszegények, gyulladásuk van 
pl. fülgyulladás, míg a 30 év feletti 
felnőtteknél kívánatos ennek 
állandó viselése. Ha a réz-
karcsat elszínezi a kezet, 
azt jelenti, hogy hatást 
fejt ki. Elegendő reggel 
megtisztítani a kezet és 
néha átkenni krémmel.

prim. dr. med. sci. jelisaveta kunosić,
belgyógyász, allergológus és pulmológus

Dr. ivana Džamić, 
általános orvos
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Az energetix terMÉkek  
HAsználóinAk tApAsztAlAtAi

Magyarné Széles Andrea vagyok

Én az Energetix cég mágneses ékszereit, 
miután elkezdtem hordani, megdöb-
benve tapasztaltam pozitív hatását.
Rettentő allergiás voltam, kezdődő vi-
rágasztmával párosítva.
Rengeteg gyógyszert szedtem, hogy 
valamelyest tudjam csökkenteni az al-
lergiás tüneteimet. Nagyon sokat szen-
vedtem, attól, hogy az orrom folyton el 
volt dugulva, ha éppen nem úgy folyt, 
mint a vízcsap, a szemeim annyira visz-

kettek, hogy alig lehetett elviselni. Torkom kapart, és már ma-
gam sem tudtam, hogy ez allergia, vagy influenza? Állandóan 
tüsszögtem, köhögtem. Éjszakákat nem tudtam aludni, üldö-
géltem az ágy szélén. 
Senkinek nem kívánom ezt az állapotot, de akik allergiások, Ők 
tudják, miről beszélek. Allergiás voltam, a fűfélékre, a fákra, a vi-
rágokra, a vadkenderre, a feketeürömre, parlagfűre, házi porra, 
atkákra, dohányfüstre, kutya, macska szőrre, és még ki tudja mi 
mindenre. Akkoriban úgy éreztem, hogy szinte mindenre.
Miután elkezdtem hordani a mágneses ékszereket, szinte egy 
csapásra megszűntek a problémáim.
Karkötőt, fülbevalót, nyakláncot, és medált hordok. 
Nekem nagyon jó,  ez megoldotta a problémám.
Volt, hogy hétvégén elfelejtettem felvenni az ékszereket, és el-
kezdett kaparni a torkom, és viszketett a szemem, igyekeztem 
feltenni az ékszereket, és minden rendbe is jött.
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Mindenkinek szívből ajánlom, és fontosnak tartom, hogy napon-
ta 2 liter magnetizált vizet is igyon, mert kiválóan salaktalanít!

Üdvözlettel: Magyarné Széles Andrea

Ez a példa nagyon szépen igazolja a szervezet alergiás reakci-
ójának szabályozását gyógyszermentesen, természetes mód-
szerrel! Az asztma és alergia akupunkturás pontja felett hordott 
természetes mágnest, neodimiumot tartalmazó ékszer any-
nyi energiával tudja feltölteni a sejteket, hogy nem reagálnak 
alergiával a külső ingerekre. Nem gyógyszer, csak segédeszköz 
és kizárólagosan testközelből hat. Ezzel magyarázható, hogy 
Andrea visszakapta az alergiás tüneteket amikor elfelejtette fel-
tenni a mágneses ékszereket. A legkedvezőbb hatás eléréséhez 
minden 10 életévre számított 1000 gausz erősségű mágneses 
ékszer hordását tanácsoljuk!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Kigyósi Móni

Négy éve borzasztó fejfájásaim voltak, több-
ször megszédültem. Legjobban az aggasztott, 
hogy mindent hamar elfelejtettem, arra nem 
emlékeztem, hogy előző nap valójában mi tör-
tént. Az orvosom elküldött különböző vizsgá-
latokra. Majd egy félévbe került mire megálla-
pították, hogy baloldalon a nyaki verőéren 

65,9%-os szűkület van, el van meszesedve, meszes plakkok ala-
kultak ki. Tapintásra is észrevehető volt, egészen megkeménye-
dett a baloldali nyaki verőér a mészlerakódástól.
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Az orvos műtétet javasolt minél előbb. Tapasztalva férjemnél a 
mágnes karkötő fantasztikus hatását, megvettem én is a mág-
nes karkötőt, a mágnes egészség szívet, nyakláncot medállal és 
mágnes keverőpálcát. Megiszom napi másfél liter magnetizált 
vizet. A magnetizált vízzel kikeverve egy kanál tőzegáfonyás 
üdítőt az Immun Power Drinket reggel éhgyomorra.
Fél év múlva visszamentem az orvoshoz ellenőrzésre amikor a 
kontroll nyaki erek UH vizsgálata 45%-os szűkületet mutatott! 
Nem kellett műteni. Megszűnt a fejfájásom! Tudom és érzem, 
minden nap méregtelenítem a szervezetem, munkabíróbb let-
tem, jobb kedéllyel, közérzettel dolgozom, napi 20 órát ha kell 
(alvásra négy óra elég nekem). Csodálatosak a termékek! Köszö-
nöm az Energetixnek! 

Ez a példa nagyon szépen igazolja a salaktalanítás folyama-
tos alkalmazásának jelentőségét! A mágnes ékszer viselése 
egyírányú vérkeringést hoz létre, majd a folyamatosan használt 
aktív víz ionizálja a calciumot és megakadályozza a lerakodást 
a véredények falán!Ezzel magyarázható Kigyósi Móni újabb 
egeszségügyi állapota.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Kovácsné Monostori Erika

Másfél éve, minden előjel nélkül kezdődött 
jobb lábfejem talpi részén a fájdalom. Já-
rás közben fokozódott, és az éles, szagga-
tó érzés egyre elviselhetetlenebbé vált. Ek-
kor reumatológushoz fordultam. Elküldött 
vérvételre, röntgenre. 
A diagnózis: metatarsalgia (A kor előre-
halad tával csökken a lábközépcsontok fe-

jét kipárnázó zsírpárna.)
Ez elég sokkoló volt számomra, hiszen még 50 éves sem voltam, 
ha ez a kor előrehaladta, mi jöhet még. Másodszor felfoghatat-
lan miért pont a lábfejem idegeiről távozott a zsírréteg, annyi 
más helyről távozhatott volna. A tény viszont az volt, hogy a 
szteroidos kúra nem hozta meg az eredményt, a másik lehető-
ség a műtéti beavatkozás lett volna.
Ekkor fordultam az Energetix tanácsadójához. Javaslatára vettem 
egy bokaláncot, karkötőt és továbbra is hordtam a rezes szívet.
Egy hét elteltével azon kaptam magam, hogy nem sántítok és a 
javulás maradandónak bizonyult. A bokalánc rendkívüli hatás-
sal volt a lábamra , de azt is tudom, a mágneses teret folyama-
tosan kell biztosítani. Több kísérletet tettem, levettem a boka-
láncot, de két nap múlva a fájdalom újra jelentkezett.
Így a bokalánc és én elválaszthatatlanok vagyunk.
Nagyon örülök, hogy találkoztam az Energetix cég termékeivel, 
mindenkinek szívből ajánlom kipróbálásukat.

Kovácsné Monostori Erika, Hódmezővásárhely

Kedves Erika, mint Ön is tapasztalta a mágneses kiegészítőket 
folyamatosan a test közelében kell viselnünk a tartós hatás el-
érése végett.
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Ismét egy példa a műtét illetve gyógyszer mentes megoldásra. 
Gratulálok a döntéshez!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Posztósné  Julcsi

Iszonyatos fájdalomtól gyötörve elmen-
tem egy ismerősömhöz fontos dolog mi-
att 2010. november 11-én. Nála már az 
autóból ki sem tudtam szállni. Elpana-
szoltam a problémámat, hogy március 
végén egy vírus megtámadott, és lebénult 
a bal lábam. Egy hónapig orvosok, gyógy-
torna a járókeret és a bot társaságában 

éreztem biztonságban magam.  No meg a rengeteg fájdalom-
csillapító. Az ismerősöm beszaladt a házba és kihozott nekem 
a lábamra egy BOKALÁNCOT. Mondta, próbáljam meg, egy 
hétig viseljem, s közben figyeljem, mit érzek. Előre kell bocsá-
tanom, én elég szkeptikus vagyok. Figyeltem én nagyon. A 
második napon már furcsa volt, hogy talán nem fáj úgy a lá-
bam?! El sem hittem.
A harmadik napon, már nagyon oda kellett figyelni, hogy tény-
leg elmúlt a fájdalom?!
Jelentősen csökkent.  A negyedik nap már beszereztem a RE-
ZES MÁGNESES VÁNDORSZÍVET, ami más jótékony hatása 
mellett fájdalomcsillapító is.  Biztosan mondhatom, hogy 
elmúlt a fájdalmam, karácsonyra teljesen. Közben december 
elején megvettem a MÁGNESES KOKTÉLPÁLCÁT, amit egy kan-
csó vízben tartok, és ebből fogyasztom a vizet. A szervezetem 
így folyamatosan méregtelenítem. Mind a két lábamon a vas-
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tag visszértágulat visszahúzódott. Orvosaim azt mondták, 
hogy a lábam a 24. órában van, olyan csúnya volt már három 
éve. Láss csodát, én csodálkoztam a legjobban, mikor ész-
leltem, hogy szinte nem is látszik a tágulat.  Persze aki ismer, 
mindenki csodálkozik.
Nem szeretném untatni a kedves olvasót, de itt még nincs vége. 
Ismerőseim és családtagjaim körében is történtek „CSODÁK”.
Mindenkinek szeretettel ajánlom „nem kell hinni benne csak 
viselni”.

Üdvözlettel: Posztósné  Julcsi

Kedves Julcsi, gratulálok az elért nagyszerű eredményekhez. 
Javaslom még a terápia kiegészítését IPoD Tőzegáfonya szörp 
fogyasztásával, mely erősíti és rugalmassá teszi az érfalakat.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Magyar Tibor vagyok

2004 óta hordom az Energetix mágnes 
karkötőjét.
Megmondom Őszintén, hogy szépsége 
végett vásároltam meg.
Szkeptikus voltam, nem hittem a ter-
mékben, de rövid időn belül megválto-
zott a véleményem. Akkoriban 180/80 
volt a vérnyomásom és meglepődtem 
azon, hogy a mágneses karkötőm fo-
lyamatos hordásával és a 2 liter mag-
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netizált víz fogyasztásával szépen be is állt, most 130/80-ra. 
Orvosi ellenőrzés mellett, eleinte csökkentettük a tablettám 
mennyiségét.
Ma már hála a jó Istennek, nem is szedem.
Én nagyon elégedett vagyok vele, és mindenkinek szívből ajánlom.
Ráadásul, nagyon gazdaságos, mert a karcsatban egy különle-
ges Neodimium mágnes van beépítve, aminek 1oo év alatt 1%  
ot csökken a hatóenergiája.

Üdvözlettel: Magyar Tibor

Gratulálunk Magyar Tibor tapasztalatához!A hitetlenség felett 
a személyes tapasztalat győzedelmeskedik!Minden szkeptikus 
embernek ajánlom, hogy minél előbb tapasztalja meg ezeknek 
a segédeszközöknek a hatásosságát.Nagyon egyszerűen, a fizi-
ka és a biológia együttes hatása hoz pozitív változást a szerve-
zetünkben és szervezetünkön.
Fontos megjegyzés: kezdetben a gyógyszerek mellett használ-
juk ezeket a segédeszközöket,majd rendszeres orvosi ellenőrzés 
közben, orvosi tanácsra, eredménytől fügően, adott esetben 
csökkenthető, esetleg el is maradhat a gyógyszer fogyasztása.
 

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Fekete Krisztina

Én az Energetix mágneses ékszereit na-
gyon szeretem, mert nagyon szépek, és 
jó hatásúak a szervezetünkre.
Igazából én alulműködő pajzsmirigyre 
kezdtem el hordani a nyakláncot és a 
medált, és nekem nagyon bevált. Nem 

vagyok többé búskomor és aluszékony!
Fodrász vagyok. Amióta hordom a bokaláncot, sokkal jobban 
bírom az egész napi álldogálást. A kezeim is rendesen igénybe 
vannak véve, de a réz karkötő egy nagyon jó termék, mert ha 
elszíneződik a réz a kezemen, akkor tudom, hogy savasabb a 
szervezetem. Ilyenkor jobban odafigyelek és több vizet iszom 
tudatosan, magnetizáltat. Nagyon örülök, mert sokkal többet 
tudok dolgozni és nem fáj sem a kezem sem a lábam.

Üdvözlettel: Krisztina
 

A belső elválasztású mirigyek karmestere a tobozmirigy. Akupunk-
túrás pontja a nyakunkon van hátul, így a nyakláncon található 
kis mágneses kiegészítő segítheti a működését. A koronacsakra 
fölött a fejtetőn, mágneses rézlapot hordhatunk,hogy több bol-
dogsághormon (endorfinok) termelődhessen! Ennek köszönheti 
Krisztina, hogy többé nem búskomor és nem aluszékony. Meg-
jegyzés: egyetemistáknak is tanácsoljuk vizsgaidőben! Pajzsmi-
rigy esetében hasznos a fülbevalók viselése is és napi szinten az 
áfonyás energiaital fogyasztása.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Dalmady Edit vagyok

Én már lassan hat éve ismerem és haszná-
lom az Energetix cég termékeit.
Különlegesek, szépek, és jók.
Én a reumatikus fájdalmaimra vásárol-
tam magamnak egy mágneses szívet, ami 
a fájdalmat csillapítja, sőt meg is szünteti, 
a sokszor elviselhetetlen vállizületi fájdal-
mamat.
Fiatalságomat végigsportoltam, és elég 

sokszor jelentkeznek az ízületi panaszaim.
Ilyenkor felhelyezem arra a fájdalmas pontomra a vándor-
szívecskét, és mondhatom nagyon szépen lokálisan megszün-
teti a fájdalmamat.
A nyakamban lévő nyakéket pedig az allergiám végett haszná-
lom nagyon jó eredménnyel, csak néha-néha van szükségem 
gyógyszerre, de ha több mágneses ékszert hordok, akkor nincs 
szükségem gyógyszerre sem.

Köszönjük Editnek ezt a tapasztalatát, mert vele tudjuk iga-
zolni a  mágneses terápia fájdalomcsillapító hatását! A hosz-
szantartó izületi panaszok esetében a rezes mágneses szív 
hordását tanácsoljuk! A réz bőrünkön keresztül lugosítja a 
szervezetünket, ha kell.
                                                                       

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Valki Zsuzsanna

Nekem a mágneses ékszerek hozták 
vissza az egészségemet. Téli időben 
állandóan légcsőhurutom és torok-
gyulladásaim voltak rendszeresség-
gel. Elmúlt az álmatlanságom, foko-
zott életenergiám van. Sokkal többet 
tudok dolgozni, a gyerekekkel foglal-
kozni, nem fáradok el oly hamar, 
mint azelőtt. A magnetizált víz fan-
tasztikus változást hozott a csalá-

dom életébe. Sokkal több vizet isznak a gyermekeim mióta ezt a 
vizet fogyasztják, mondhatnám azt, forrás vizet isznak, hiszen 
lágy és sima íze van, szinte itatja magát.

A magnetizált vizet mindenki ihatja, beteg, egészséges, gyermek, 
felnőtt, terhesek! A keverőpálcával csak aktív vizet kapunk, nem 
változtatjuk meg a víz összetételét, csak a mágnesesség informá-
cióját viszi tovább a szervezetben. Felgyorsul az anyagcsere, gyor-
sabb a salaktalanítás, a legtermészetesebb székletszabályozó. 
Ionizálja a calciumot ezért tanácsoljuk meddő házaspároknak 
is és a csontritkulás megelőzésére is. Ez a magyarázat igazolja a 
biofizika létjogosultságát a mindennapi életben!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Bokor Attiláné 

Nyaki gerincsérülést szenvedtem 
1996-ban, nem volt műthető 
(félő volt a lebénulásom) és a fáj-
dalmakra nagyon erős gyógy-
szereket kellett szednem.
2004-től ismerem az ENERGETIX 
mágneses ékszereit, úgy aján-
lották, már sokféle alternatív 

gyógymódot kipróbáltam, de nem használtak úgy, mint ezek a 
picike mágnesek, melyeket azóta is állandóan hordok. Naponta 
reggeltől estig viselem magamon, már az első alkalomkor erős 
fájdalomcsökkentő hatást éreztem, melyet a mai napig érzek. 
Az erős fájdalomcsillapító gyógyszereket elhagytam, csak az 
alap gyógyszerem maradt meg. A közérzetem hihetetlen mó-
don megjavult.
A magas vérnyomás és abszolút tachyarrhythmián is segített a 
mágnes ékszerek közül a rezes karkötő. Nagyon tudom ajánla-
ni, mert az orvos megfelezte a gyógyszeradagomat!
Van még, fülbevalóm, karperec, mágnes pálcika, nyaklánc és 
nem hagyhatom ki a nagy mágneses egészségszívet, melyet 
állandóan magamnál a zsebemben tartok, olyan ez, mint egy 
fájdalomcsillapító, ha fáj a fejem, derekam, hátam: csak odahe-
lyezem és a fájdalom szűnőben van. 

Ez a tapasztalat nagyon szépen igazolja, hogy a mágneses 
ékszer nem gyógyszer! Igaz, hogy valamilyen panaszcsoport 
miatt kezdjük hordani, de egy bizonyos idő után  egészen más 
rendellenességet hozunk egyensúlyba ( lásd a fenti példában 
a magas vérnyomás és tachyarrhythmia ).Az erős fájdalom-
csillapító gyógyszerek elhagyása is egy fantasztikus eredmény 
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mert megelőzi az emésztőrendszer  betegségeinek  kialakulá-
sát! A mi szervezetünk a csodálatos,mert ha megadjuk neki a 
természetes  életfeltételt,a megfelelő erősségű mágneses te-
ret, Ő csak egyszerűen teszi a dolgát, beindítja az öngyógyító 
folyamatokat!Nagyon rövid idő után is van eredmény káros 
mellékhatás nélkül.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Nyeste Zsuzsa

A mágneses ékszer viselése előtt a cukor-
betegségemből adódóan nagyon sok 
problémám volt, mégpedig: lábtáji fáj-
dalmak, testsúlynövekedés, reumatikus 
panaszok, a cukorszintem 10 mmol érték 
körül volt.
Az orvos azt mondta, hogy a hasnyál-
mirigyem nem funkcionál rendesen 
a saját inzulin termelést illetően. Az 

Energetixnél  rézkarcsatot ajánlottak és rézbokaláncot ellen-
tétesen (balcsukló és jobb boka), és rezes egészség szívet. Ja-
vult a cukorszintem vagyis csökkent. Megszűnt a lábfájásom, 
a fej és gerincfájásaim is. Mivel nem volt megfelelő vérkeringé-
sem és hidegek voltak a végtagjaim újai, az ékszerek viselése 
után ezek a panaszaim is megszűntek. El sem tudom mondani 
mennyire boldog vagyok, hogy megismerhettem ezeket a fan-
tasztikus termékeket, melyek nagyban segítettek az egészsé-
gem megőrzésében.
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Nagyon sok cukorbetegnek tudunk segíteni Zsuzsa tapasztala-
tával! Bátran viseljék a mágneses ékszert és segédeszközöket, 
megéri a próbát, mert káros mellékhatása nincs!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Herczeg Aranka

Több mint féléve adom a gyermekeim-
nek az Immun Power Drinket azóta a 
gyermekeim nem betegek, előtte állan-
dóan hordtam őket az orvoshoz. A há-
rom közül a nagyobbik gyermekemnek 
még súlyosabb volt a probléma, mert 
éjszaka befulladt, nem kapott levegőt, 

állandó stresszbe voltam.
Ivás előtt a vízzel higított IPOD-ot megkeverem a  mágnes ke-
verőpálcánkkal, így vettük észre, hogy sokkal jobban hasznosul 
ez a fantasztikus termék a gyermekek szervezetében!Viselik a 
mágnes karkötőt is. Az öttagú családom minden tagjának van 
1–1 db rezes mágneslapocskája, hogy szükség szerint tudják 
pótolni a hiányzó mágneses teret testközelben.
Nálam egy érdekes jelenség volt régen, amikor vasaltam, vagy 
füvet nyírtam, vagyis amikor elektromos készülékekkel dol-
goztam, éjszaka nem tudtam aludni. Most munka közben is 
hordom a több Gauss értékű karcsatomat és a rezes mágnes 
lapocskámat. Éjszakára a párna alá helyezem a mágnes ván-
dorszívet (északi pólus a fej felé), mert ekkor tudok jól aludni és 
kipihenten ébredni!
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Kedves Aranka! Példamutató tapasztalata igazolja a mágneses 
tér hatásának gyakorlati   alkalmazását!Gratulálunk!
Megjegyzés:amikor a mágneses segédeszközöket egyik testről 
a másikra helyeznénk, mindig mossuk le hideg folyó víz alatt és 
töröljük meg.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Sárdi Rózsa – 56 éves

Évek óta migrénes – és tenziós fejfájás-
ban szenvedek. Az egyik barátnőmtől 
kaptam egy mágneses szívecskét ki-
próbálásra, szerinte biztosan segíteni 
fog és enyhülni fog a fájdalmam.Mivel 
már semmilyen gyógyszer nem segí-
tett, örömmel fogadtam az ékszernek 
látszó, szép fényes kis szívecskét. Való-
ban segített, hihetetlen módon , lassan 

érezhetővé vált a fájdalom enyhülése, majd egy óra múlva telje-
sen megszűnt.
Azóta saját szívecském van, mindenhova magammal viszem, 
és ha már akkor felhelyezem, ha érzem, hogy nyomás alá került 
a fejem, nem tud kialakulni a fájdalom. Ajánlom mindenkinek, 
próbálja ki és nem fog csalódni!

A migrénes fejfájásnál, a koronacsakra fölé helyezett mágnes 
vándorszív melett tanácsos a Detoxamin 2 – 3 hónapos kúra-



50

szerű fogyasztása. Éjszakára a párna alatt mágneses vándor-
szívet, északi pólussal a fej felé irányítva használjunk. Rövidet, 
de mélyen tudunk így aludni és az agysejtek feltöltődnek ener-
giával!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Oglizán Krisztina 

Két gyönyörű gyermek édes-
anyja vagyok. Kisfiam túl-
zott mozgékonysága és az 
ezzel járó túlpörgött állapot 
miatt kerestem és találtam 
meg a nekünk legmegfele-
lőbbet. A gyermekeknek ké-
szült mágneses ékszereket 
(karcsat, nyaklánc). Így, ki-
maradt a gyógyszeres orvo-

si kezelés. Nagyon rövid időn belül fejtette ki áldásos hatását ez 
a kis csinos darab, amit szívesen viselnek a gyerekek. Mi megelő-
zünk! Mágneses vizet iszunk. Óvodába jár a kislányom, a fiam 
már iskolás, és mondhatom, a többiekhez képest ritkán va-
gyunk betegek. A betegségek lefolyása is más. Pl. nemrég volt 
Calici vírus járvány és mi sem maradhattunk ki belőle. A hasme-
nés elmaradt teljesen, kislányomnál 3×, kisfiamnál 1× volt há-
nyás és az ezzel járó gyengeség meg kis hasfájás. Kislányom, ha 
nem jól fújja ki az orrát, sajnos a füle felé indul a gyulladás és 
fájlalja olyankor. Fél-fél napra beteszünk egy fülbevalót a fülé-
be, és már minden rendben van. Hálás vagyok, hogy megismer-
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kedhettem a  termékekkel. Szívből ajánlom mindenkinek, aki 
már annyi mindent kipróbált... és minden kétkedőnek!
 

Hálásan köszönjük ezt a betegségmegelőzést példázó tapasz-
talatot! Az ékszer és a magnetizált víz mellett, immunrendszert 
erősítő tőzegáfonyás szirupot tanácsolunk fogyasztani napon-
ta egyszeri alkalommal. A mágneses ékszer, segédeszközök vi-
selését 2 éves kortól tanácsoljuk.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Takács Ernőné – 59 éves

A 16 éves lányomnak minden hónap-
ban a menzeszekor nagyon erős gör-
csei vannak. Egyik ismerősömtől hal-
lottam a mágnes gyógyító erejéről. 
Gondoltam vásárolok neki egy nagy 
mágneses egészségszívet, hátha nem 
kellene szednie fiatal lány létére az erős 
görcsoldó készítményeket. Egy hét 
múlva, nagy örömmel újságolta, hogy 
jót tettem vele, nem kell többé a gyógy-

szertárba rohanni, mert a szívecskének hatalmas ereje van, és 
feloldotta a görcsöket.
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Köszönjük ezt a tapasztalatot, hiszen nagyon sok fiatal lány-
nak, asszonynak tudunk vele segíteni!
Azt tanácsoljuk, hogy menstruálás alatt ne tegyük fel a szívet a 
hasunkra, csak előtte! Magnetizált vizet fogyaszthatunk folya-
matosan.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Vörös Andrea

37 éves vagyok. Hét évvel ezelőtt ko-
moly fájdalmakat éreztem derék tájé-
kon és lassan azt vettem észre, hogy 
egyre nehezebben tudtam  kiegyene-
sedni, ha valamiért lehajoltam. Egy 
napon a fájdalmaim oly mértékben 
megerősödtek, hogy nem tudtam láb-
ra állni. Három hétig ágyban feküdtem 

és amikor mágneses rezonancia vizsgálatra elvittek, kiderült, 
hogy L4 és L5  csigolyáimnál porckorongsérvet(discus hernia), 
lumbágót és isiászt is diagnosztizáltak. Műtétre lett volna szük-
ség, de mivel ennek nagy a kockázata az orvosok azt javasolták 
tanuljak meg a fájdalmakkal élni, addig  még a vizeletemet visz-
sza tudom tartani, nem műtenek.
Ekkor különböző gyógyfürdőkben terápiákat kaptam, majd ter-
mészetgyógyászhoz jártam, de mindkét esetben a gyors javu-
lást mindig folyamatos romlás követte. Fájdalomcsillapítókon 
éltem, a gyomrom is egyre rosszabb állapotba került.
Egy évvel ezelőtt hallottam a mágnesekről és úgy döntöttem 
egy próbát megér, talán meg tudok szabadulni a fájdalmaimtól 
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és a gyógyszerektől. Meghallgattam egy előadást és világossá 
vált számomra, hogy nagy problémám van és ezért egy mágnes 
nem fog segíteni és magamra pakoltam 12000 gauss ékszert (re-
zes szívet derékra, nyakláncot, fülbevalót, több rezes karcsatot). 
A hatás szinte hihetetlen, közel két óra elmúltával megszűnt a 
hét éve tartó szüntelen fájdalom. Nagyon szkeptikus vagyok és 
sokáig ott motoszkált a gondolataimban,hogy bizonyára majd 
két-három hónap múlva ismét előjönnek a tünetek, mert az ed-
dig alkalmazott terápiák esetében mindig így történt.
Már egy éve használom az Energetix mágneseit és azóta nem 
volt szükségem fájdalomcsillapítóra, nem zsibbadnak a lába-
im, teljesen jól vagyok. Fel tudom venni a magas sarkú cipőt és 
táncolni is bírok, ami egy évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen-
nek tűnt.
Nagyon örülök, hogy  megismerkedtem az Energetix  terméke-
ivel és szívből  tudom ajánlani  minden hasonló problémával 
küszködő betegtársamnak.

Andrea tapasztalata világosan igazolja, hogy a gerincsérvet is 
lehet műtét nélkül, fájdalommentes módszerrel elviselni. Mindig 
a fájdalmas hely felett és alatt helyezzünk el egy-egy vándorszí-
vet vagy  rézlapot. Megszakad a fájdalom útja, lassan befeszül a 
gerinc melletti kötőszövet. Gratulálunk a döntéséhez!

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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Rekecki  Erika

32 éves vagyok. Hat évre a második szü-
lés után 2005-ben, amikor még csak 27 
éves voltam beállt nálam a klimax. Ele-
inte néhány hónapon keresztül hor-
monterápiát kaptam, amitől súlyom 
rohamosan gyarapodott és rosszul 
éreztem magam, azonban a menstruá-
cióm nem tért vissza. Három évig nem 

szedtem semmilyen gyógyszert, azonban nyugtalanított az álla-
potom, mert tudom, hogy akinél megjelenik a klimax, annál  na-
gyobb az esély a szívinfarktusra és a csontritkulásra.
Egy közeli ismerősömtől 2009 augusztusában hallottam a 
mágnes terápiáról és úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom 
ezzel a módszerrel, hisz gyermekeim még kicsik és nagy szüksé-
gük van rám. Mágneses rezonancia vizsgálaton kiderült, hogy a 
klimaxot nálam a hipofízis megnagyobbodása okozza. A  terá-
piám a következő: magnetizált víz, áfonyás szörp, rezes mágnes 
karcsat, nyaklánc, valamint a rezes mágnes szívek a megfelelő 
helyekre feltéve (fejtetőre, hasra a petefészek tájéka, derékra a 
farokcsont fölé) és öt hónap használat után a hormonműködé-
sem rendeződött és a menstruációm is visszatért.
Örülök, hogy ez a csoda megtörtént velem, mert így talán vál-
lalhatok még egy kisbabát, ami nagy vágyam és eddig nem is 
remélhettem.
Az utóbbi néhány évben egyre több harminc év körüli fiataltól 
hallom, hogy  klimaxolnak és tudjuk, hogy ennek később lenne 
az ideje (kb. 50 éves korunk körül), bízom benne, hogy tapasz-
talatom ismertetésével még sok hasonló problémával küzdő 
hölgynek segíthetek.
Nagyon örülök, hogy megismerkedtem az Energetix termékei-
vel és hálásan köszönöm tanácsadóik segítségét.



55

Amikor a belső elválasztású mirigyek karmestere a hipofizis 
megbetegszik, több, vagy kevesebb hormon termelődik ezek-
ben a mirigyekben. Felborul az egyensúly! Kimarad a menstru-
álás, ciszták jelennek meg a mellekben, petefészkekben, izom-
csomók a méhben, ciszták és göbök a pajzsmirigyben.
Erika tapasztalata reménytkeltő minden fiatal nő részére. A 
mágneses segédeszközök viselésével energiát kap az elfáradt 
sejt, újra teszi a dolgát, visszaáll az egyensúly, vagyis mi úgy 
érezzük, mintha a testünk megfiatalodna. Fantasztikus ez a 
lehetőség és nagyon egyszerű! Éljünk vele és a változó korba 
hormonmentesen, gyógyszermentesen tudunk  élvezni, egész-
ségesen és fiatalon.
Köszönjük Erika, hogy megosztotta velünk a tapasztalatát! 
                                                                                      

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Márkus Gulyás Rózsa

47 éves családanya vagyok. Két epeműté-
ten vagyok túl.
Az elsőt laporoszkópiával végezték. A 
második hagyományosan történt 2005-
ben de három hónapot töltöttem kor-
házban, mivel az epekövek hasnyál-
mirigy gyulladást okoztak. A korházi 
diagnózisom: Pancreatitis subacuta, 

Choledocholithiasis, Cholecystectomia a. a V, Gastroduodenitis 
chroanica, Bronchitis chronica obstructiva.
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Három hétig csak infúziót kaptam mert a szervezetem majd-
nem kiszáradt, és nagyon komoly gyulladást kellett helyrehoz-
ni, hogy megoperálhassanak. Műtét után a gyomorfájdalma-
im nem szűntek. Sok gyógyszert szedtem. 2010 januárjában 
megismerkedtem az ENERGETIX cég termékeivel, és elkezdtem 
használni a mágneses keverőpálcát, rezes szívet és a karcsa-
tot. Két hét után 5 éves szenvedésem véget ért.

A gyógyszereket abbahagytam, a kínzó fájdalmak megszűntek. 
Fulladási rohamaim nincsenek a Ventolin inhalálót sem hasz-
nálom. Sokkal energikusabb vagyok, visszatért az életkedvem.
 Hálával tartozom az ENERGETIX-nek az egészséges életért!

A mágneses segédeszközök viselése pozitív energiával tölti a sej-
teket és egyensúlyba hozhatja az emésztőszervrendszert adott 
esetben. Sajnos csak testközelben hatnak, tehát folyamatosan 
kell viselni, este lehet lerakni amig alszunk. A jó hírem az,hogy 
nincs káros mellékhatásuk és az ékszerdaraboknak is vonzó a 
szépségük. Egészség-szépség természetes módon!
Éljünk a lehetőséggel.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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A nevem Anikó Tászity.

A férjemről szeretnék írni. Ő 
Miroljub, 1950-ben született. 
2010. március 16-án agyi in-
farktus következtében a bal 
fele lebénult. Nem mozdult a 
keze és a lába sem.
4 hétre rá egy kolléganőmnél 
előadást hallgattam, ahol 
reményt keltett bennem a 

mágneses terápia. Másnap este már fel is tettük a jobb agyfélte-
kéhez az ún. vándorszívet, ahogyan azt az előadó tanácsolta, és 
napi 2 liter magnetizált vizet itattam vele. Reggelre arra ébred-
tem, hogy ahogyan nyújtózkodik fel tudja emelni vállmagassá-
gig a bal kezét. Ki sem tudom fejezni azt az örömet! Azonnal 
megrendeltük a bokapántot és a rezes mágnes karcsatot is. 5 
hét után, a lábánál 95%-os javulást állapítottak meg, a kezénél 
74%-ost. Már hosszabb sétákra is elmerészkedünk együtt.
Nagyon sok hálával gondolok az Energetix cégre, és barátaink-
ra, akik megmutatták a lehetőség útját. Szeretném, ha ez az in-
formáció minél több családhoz eljutna!

A mágnes vándorszív, a rezes mágnes karcsat és bokapánt fel-
tölti az elfáradt vöros vérsejtek falát pozitív energiával,eltaszítják 
egymást és megnő az oxigénszállító képességük, felgyorsul a 
vérkeringés a végtagokban is, felszívódik az agyi infarktus kö-
vetkeztében kialakult ödéma. Mindezen folyamatok következ-
ményeként jöhet létre egy ilyen fantasztikus javulás Anikó férje 
esetében is. A tapasztalat nagyon szépen példázza a fizika és a 
biológia együttes hatását az emberi szervrendszerben. Hosszú-
távon a tőzegáfonyás-resveratrolos ivólét tanácsolom a házas-
párnak.
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Orvosként is különösen kellemes és hálás érzés tölti ki a szívem, 
amikor ilyen és ehhez hasonló, szenvedésmentes, rövid idő alatt 
történő gyógyulást kell szakmailag értékelni! Nem is nevezném 
gyógyulásnak, csak természetes módon visszaállított egyensúly 
állapotának.

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Molnár Gábor Renáta vagyok, Viktor édesanyja. 

Viktor erős, egészséges 
gyermekként született, 
szépen fejlődött, ám 2003. 
okt. 4-én balesetet szen-
vedtünk. Az akkor 2 éves 
fiamat kerékpáron vittem 
a kisülésben, amikor egy 
autó elütött bennünket. 
Gyermekem súlyos fejsérü-

lést szenvedett és kórházba került. Semmi jóval nem biztattak. 
„Majd idővel meglátjuk, nem tudni előre – mondogatták.” Ka-
pott gyógyszereket, de nem sokat segítettek. Elvittem gyógyfür-
dőbe, de az ottani terápia is kevésnek bizonyult. 
Gyermekem nem tudott beszélni, habár ahogy észrevettem 
mindent megértett. Csak hümmögött és a jobb kezével mu-
togatott. Jelzésekkel kommunikáltunk. A bal kezét nem tudta 
mozdítani. Úgy etettük. Sajnos nem tanult meg járni, nem bírt 
mászni, nagyon reszketett és rossz volt az egyensúlyérzete. 
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2009. júniusában hallottam először a mágnesterápiáról. Na-
gyon sok reményt adott és azonnal nagy dózissal kezdtük. 
A fejére 2 mágneses lapocskát és egy rezes szívet tettünk, 
karcsat és bokapánt került a végtagokra. Issza az áfonyás 
szirupot. 
Érdekes volt, amint a fejére tettük a mágneseket jelezte, hogy 
bizsereg neki, mintha bogarak mászkálnának a fején. Az ered-
mény nem váratott sokáig magára, nyolcadik napra kisfiam 
kimondta az első szót: „INNI”.
Azóta folyamatosan hallunk tőle újabb és újabb szavakat, me-
lyeket képes tagolva kiejteni illetve mondatba fűzni. Ilyenek az 
„Ákos, enni, apuci, anyuci, Béci, tegnap, holnap, buborék…”. 
Szépen megtanulja és elszavalja a verseket.
Augusztus 26-án voltunk ellenőrzésen, ahol doktornőink meg-
állapították, hogy szépen javul, és kiegészítő terápiát kaptunk. 
Meg kellett erősíteni az elrenyhült izmokat. Viktor mára má-
szik, nem remeg. Megtanult kanalat fogni és képes önállóan 
enni. Jelentősen javult az egyensúlya, a hangulata. Fel tudja 
emelni a bal kezét és megfogja a tárgyakat vele. A fejlődés 
szemmel látható, mindenki észreveszi. 
Nagyon sok köszönettel tartozunk az Energetix cégnek, és ba-
rátainknak. 

Viktor és édesanyja tapasztalata különös értékű, az egészség-
ügyi szakemberek szemével is! Ilyen komoly esetekben, amikor 
az érdekeltek elfogadják az Energetix cég által felkínált termé-
kek alkalmazását az egészségügyi tanácsadók, orvosok folya-
matosan követik az esetet. Aki engedélyt ad a tapasztalatát 
leközöljük, hogy lehetőséget kapjanak a hasonló problémával 
küszködők. 
A mi szervezetünk a csodálatos! Minden lehetőséget megérde-
mel, hogy jobbá tegyük a müködését, különösen akkor, ha tudjuk 
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hogy van olyan módszer amely nem árt csak segíthet. Köszön-
jük a tapasztalatot és további jó egészséget kívánunk Viktornak.                                                                                                                                       
      

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója

Gere Gyula vagyok, 1948-ban születtem.

Buszvezetőként dolgoztam, amíg a jobb 
vesémben meg nem találták a dagana-
tot. 2008. 04. 2-án műtéti úton eltávolí-
tották a jobb vesémet. Ezután rendsze-
resen jártam ultrahangos ellenőrzésre, 
míg egy alkalommal, 2008. 11. 18-án 
észrevették, hogy a megmaradt bal ve-
sémben számos 4–5 mm-es kő, vala-
mint egy 16 mm-es ciszta látható. Félő 
volt, hogy leáll a maradék egy vesém. 

Nagyon elkeseredtem, és a legroszabbra gondoltam. Ekkor, a 
szomszédasszonyom tanácsára kezdtem fogyasztani a napi 
3  liter magnetizált vizet, felraktam a rezes mágnes karcsatot, 
valamint egy mágnes lapocskát a vesémre. Az eredmény nem 
maradt el. Az ultrahangos ellenőrzésen a doktornő nem hitt a 
szemének. Nem talált sem köveket, sem cisztát. Persze azt kér-
dezte, mivel értem el ezt az eredményt? Elmeséltem neki, és sze-
rinte ha minden család asztalán ez a víz állna, sokkal kevesebb 
vese és epeköves beteg lenne. 
Egyébként a gerincem sem fáj, amit igencsak megviselt a több-
éves buszvezetés. A vérkeringésem is megjavult, nincsennek hi-
deg végtagjaim.
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Nagyon elégedett vagyok, és kívánom mindenkinek, hogy te-
gyen egy lépést az egészségéért, próbálja ki ezeket a terméke-
ket. Nekem, az Energetix mentette meg az életemet!

A  magnetizált vízben ionizált a cálcium és nem rakodik le sem 
szervszövetben, sem a véredények falában! Gyulának, amíg él 
ezt a vizet kell innia, napi 2–3 literrel. A mágneses segédeszkö-
zök nem gyógyszerek, a cista mégis eltűnt! A tapasztalat világo-
san igazolja a szervezetünk csodálatos müködőképességét ha 
megadjuk Neki azt, amire szüksége van, ez esetben a megfele-
lő erősségű energiát. Ez az energia megtalálja a szervezetben 
a hiányosságot, feltölti a sejteket energiával és lassan beáll az 
egyensúly. Így magyarázható meg, hogy Gyulának nem fáj a 
gerince és rendeződött a vérkeringése is. Folyamatosan kell vi-
selni a mágneses segédeszközöket! (Csak fürdés, tusolás alatt 
kell letenni – a kis neodimiumos mágnes hideg ragasztással 
van elhelyezve az eszközökben, ezért nem tűri a vizet, mert az 
kioldja).

Dr. Oláh Losonc Magdolna 
az Energetix egészségügyi tanácsadója
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