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Terapie pulsním
elektromagnetickým
polem

Jiří Matějka

M

agnetické pole pro léčebné účely je využíváno již
stovky let. Je doloženo, že magnetoterapii využívali
staří Římané i Řekové. Princip magnetoterapie byl
oficiálně popsán E. Smithem již v roce 1869.
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Pulsní magnetické pole
pomáhá k rychlejší
regeneraci
Všeobecně platí, že při průchodu
elektrického proudu cívkou se
indukuje magnetické pole. Vložímeli do tohoto pole vodivý předmět,
včetně tkáně, pak toto magnetické
pole proniká skrz tuto exponovanou
oblast a díky vodivému prostředí
se indukuje slabý vířivý Farradyův
elektrický proud.
Nejdůležitějším účinkem terapie
pulsním magnetickým polem
je rozšíření cév (vazodilatace)
exponované oblasti. Když se céva
roztahuje (dilatuje), krevní tok
se zvyšuje v důsledku snižování
cévní rezistence a zároveň klesá
krevní tlak. Zlepšené prokrvení
způsobí celou řadu sekundárních
prospěšných efektů a pomáhající
nastartovat samouzdravovací
procesy v organismu.
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Podle studie prezentované
dánskými výzkumníky je terapie
elektromagnetickým polem efektivní
formou léčby. V metodě, kterou
testovali zjistili, že „magnetické
pulsy vysílané skrze postižené
tkáně spouštějí proudy a stimulují
buněčnou obnovu. Magnetické
pulsy nastartují rychlou regeneraci.“
Pro pulsní magnetickou terapii
můžete využít přístroj MPG30.
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Zdraví

Domácí lékař
Různé rady
 NA BOLESTI V KRKU
Na bolesti v krku doporučuji cucat obyčejný ACYLPYRIN
a pomalu ho spouštět do krku, tak aby se uchytil na bolavém místě tedy hlavně na mandlích, které obalí a léčí, je
sice kyselejší, ale skutečně to pomáhá.
Trápí Vás chřipka nebo viróza? Jste unavení a otrávení?
Poradíme Vám, jak se nepříjemných potíží zbavit. Vyzkoušejte zázvor, kterému naši předci přičítali bezmála čarovnou moc!
Bacily mají díky letošní teplé zimě doslova zelenou, takže
nás protivné choroby kosí jednoho po druhém. Pokud
chcete vyzkoušet i něco jiného, než produkty farmaceutického průmyslu, zajděte do zelinářství a kupte si čerstvý
zázvor!
Všichni ho známe jako koření ve vánočním cukroví či
mase, případně v limonádách a pivu. Málokdo však ví,
že zázvor má také skvělé léčivé účinky-pomáhá proti astmatu, vysokému tlaku, jaterním chorobám a mnoha dalším
neduhům. Američtí vědci dokonce nedávno přišli s tím,
že dokáže léčit nebo zpomalit i některé druhy rakovin,
zejména rakovinu vaječníků a slinivky.
Proti bacilům bychom jen těžko hledali podobně účinný
přírodní prostředek. Pro čerstvý zázvorový oddenek byste
se měli vypravit hned, jakmile pocítíte nepříjemné pálení
v krku či nose, nebo Vás roztřese zimnice.
Pokud je Vám chladno a přitom z Vás lije studený pot,
zázvor Vás příjemně zahřeje, ale současně srazí horečku.
Pomůže zlikvidovat zánět v krku, vyčistí tělo od jedů, zlepší
zažívání, dodá energii i chuť k jídlu. Takže hurá pro zázvor
a hned vyzkoušejte náš recept na báječný zázvorový čaj!

CHŘIPKU ZAŽENETE NA CHODIDLE
Šikovným stiskem se dá ulevit od bolesti i zlepšit zdravotní
stav.
Svoje nohy týráme v úzkých botách, denně je používáme, ale často opomíjíme důkladnou péči o ně. Přitom
se v nich nachází malý zázrak! Chodidla jsou totiž jako
mikrokosmos, pod kůží se na nich jako hadi svíjejí tisíce
jemných nervů, díky kterým si lehce můžeme pomoci od
bolestí a aktivovat uzdravující síly. Nedělní Aha! připravilo
jednoduchý přehled masážních bodů a jejich účinky. Než
však s léčbou začnete, je dobré si předem nechat ukázat
masáž reflexních zón na chodidlech od odborníka, abyste
věděli, kde a jak silně stisknout…
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Společnost

Čemu skeptici
skutečně věří?

Mike Adams

Skeptici jsou ti nejméně informovaní lidé na celé planetě.
Jsou to lidé, které je nejsnadnější oblbnout.

Od českého spolku skeptiků Sisyfos převzal časopis WM magazín
v roce 2002 nejvyšší možné ocenění - Zlatý balvan.

V

e světě medicíny si „skeptikové“
nárokují, že jsou výhradními
ochránci intelektuální pravdy. Každý,
kdo se opováží s nimi nesouhlasit,
je prostě jen šarlatán, jak tvrdívají.
Stručně řečeno, skeptici jsou
naklonění vakcínám, mamografům,
farmaceutickým produktům
a chemoterapii. Jsou oponenty
výživových doplňků, bylinné terapie,
chiropraxe, masážní terapie,
energetické medicíny, homeopatie,
modlitby a léčivého doteku.
Je toho ale ještě mnohem více, co
byste měli vědět o „skepticích“. Jak
se níže můžete seznámit, tito lidé
sami o sobě připouští, že nemají
žádné vědomí a že tu není nic
takového jako duše, duch nebo
vyšší síla. Není žádný život po smrti.
Ve skutečnosti není v životě mnoho
života, pokud jste skeptikem.
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Na co skutečně věří
skeptici
Napadlo mě, že by mohlo být
zajímavé přesně zjistit, na co
„skeptici“ skutečně věří; proto
jsem si udělal menší průzkum
a shromáždil zde dostupné
informace z různých „skeptických“
webových stránek. To, co jsem
našel, vás rozesměje natolik, že vás
z toho bude břicho bolet ještě celý
týden. Pojďme se na to podívat.
• Skeptici věří, že VŠECHNY
vakcíny jsou bezpečné a účinné
(a to i tehdy, když ještě nebyly
testovány), že VŠICHNI lidé by
měli být očkováni - a to třeba
i proti své vůli, a že neexistuje
žádné omezení v počtu vakcín,
které mohou být bezpečně
aplikovány jedné osobě. Takže
například naočkování dětí 900
vakcínami najednou je pokládáno
za dokonale bezpečné

a „prospěšné pro jejich zdraví.“
• Skeptici věří, že fluoridové
sloučeniny získávané ze
zuhelnatělých rostlin jsou
opravdu prospěšné pro lidské
zdraví. Že jsou tak skvělé, že
by měly být přidávány do pitné
vody, aby byl každý nucen pít tyto
chemikálie, bez ohledu na jejich
současné vystavování fluoridům
z jiných zdrojů.
• Skeptici věří, že mnoho
nemluvňat už ve věku 6 měsíců
potřebuje léky proti depresi.
Ve skutečnosti věří, že lidé
všeho věku mohou bezpečně
užívat neomezené množství
léků najednou: antidepresiva,
léky na cholesterol, vysoký tlak,
diabetes, proti úzkosti, na spaní
a další - současně!
• Skeptici věří, že lidské tělo nemá
žádnou schopnost bránit se
proti náporům mikroorganismů
a že jedinou věcí, která dokáže
zachránit lidstvo od virových
infekcí, jsou vakcíny.
• Skeptici věří, že těhotenství je
nemoc a dětství je zdravotní krizí.
(Jsou to oponenti přirozeného
dětství.)
• Skeptici nevěří na hypnózu. To
je obzvláště směšné, neboť jsou
prvotními příklady lidí, kteří se
nechají snadno hypnotizovat
názory hlavního proudu.
• Skeptici věří, že neexistuje nic
takového, jako je lidské vědomí.
Oni nevěří v myšlení; pouze na
fyzický mozek. Ve skutečnosti
skeptici věří, že oni sami jsou
automaty bez mysli, které nemají
žádnou svobodnou vůli, duši ani
žádné vědomí.
• Skeptici věří, že MRTVÁ strava
má přesně stejné nutriční
hodnoty, jako ŽIVÁ strava (jak
velkolepé!).
17

Nemožné objevy I.
Jiří Matějka

I přes nemožné objevy, se
současní evolucionističtí
vědci cítí bezpečně kvůli
své naprosté důvěře
v geologické měřítko.
Přestože nemohou
poskytnout žádný
skutečný důkaz, stále
se odvolávají na „fakt
evoluce“, kterým mají na
mysli interpretaci dějin
Země se sledem různých
druhů rostlin a zvířat
v dramatu trvajícím stovky
milionů let.

N

ové poznatky a nálezy naopak
vykreslují radikálně odlišný
obraz historie naší planety.
Jediným možným způsobem, jak
interpretovat geologický záznam,
je pochopit, že fosilní horniny
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jsou výsledkem poslední přeměny
pevnin a následné potopy, ke
které došlo před několika tisíci
lety. Tato interpretace skalního
záznamu naznačuje, že lidé, zvířata
a rostliny zachované jako fosilie byli
současníci. To znamená, že všichni
lidé, dinosauři a savci přebývali
na planetě současně a společně
zahynuli v této poslední ničivé
katastrofě.

Nemožné objevy
v horninách
Podivné kovové artefakty nalezené
v starém uhlí je z hlediska
dlouhověkosti obtížné vysvětlit.
Proto někteří spekulují, že je zde
zanechali mimozemšťané, kteří
údajně navštívili Zemi před mnoha
miliony let. Avšak, pokud budete
věřit tomuto zoufalému vysvětlení,
pak také musíte důvěřovat

věkovému přiřazení uhlí (300
milionů let), jak tvrdí vědci. Dalo
by se také říci, že plazi, z nichž se
údajně vyvinuli dinosauři, jejichž
zkamenělé pozůstatky se vyskytují
po celém světě, byli dost chytří na
to, aby tavili a odlévali kovy?

Ozubený atrefakt
Dmitry z Vladivostoku, když
přikládal do kamen, našel v uhlí
lesklý kovový předmět se zuby,
připomínající tyčovou, nebo
deskovou převodovku kde mají
zuby zapadat do zubů většího
kola (2013). Uhlí pocházelo
z černogorodských dolů z oblasti
Khakasis severně od Mongolska.
Kovový objekt zvláštního tvaru
analyzoval mikrobiolog V. Brier.
Rentgenová difrakce odhalila, že se
jednalo většinou o hliník s asi dvěma
až čtyřmi procenty hořčíku. Tato
27

Výzkum
Sirovodík, životně
důležitý plyn s krajně
špatnou pověstí
Získat špatnou pověst nedá mnoho práce. Zbavit se jí bývá zapeklitý úkol. Zdaleka to
neplatí jen o lidech. Sirovodík čili sulfan proslul především svými toxickými účinky.
Objevy dokazující, že tento plyn páchnoucí po zkažených vejcích plní v organismu
řadu životně důležitých úloh, si hledají cestu do obecného povědomí jen s obtížemi.
A takový vzácný minerální pramen máme v Napajedlích.
Objev u televize
Isaac Newton údajně odhalil
taje gravitace během rozjímání
na trávníku pod jabloní. Archimédes
prý objevil zákon o nadlehčování
ponořeného tělesa silou rovnající
se tíze kapaliny tělesem vytlačené
při relaxaci ve vaně. I do zdrojů
vědecké inspirace proniká
technický pokrok, a tak dostal Mark

Zdravá místa – 3:

Roth jeden z nejlepších nápadů
svého života v křesle u televize.
Biolog z Fred Hutchinson Cancer
Research Center v americkém
Seattlu se snažil v laboratoři utlumit
látkovou výměnu nejrůznějším
živočichům. Experimenty se mu
honily hlavou i doma.
Roth používal pro pokusy titěrná
embrya červíka Caenorhabditis

elegans či zárodky rybky dania
pruhovaného. „Dusil“ je v prostředí
s extrémně nízkým podílem
kyslíku a jásal nad tím, když se
jakžtakž udržela při životě. Srdce
přidušeného zárodku danií dokonce
přestávalo tepat. Jakmile však
dostala embrya kyslík, probudila
se k životu. Roth zjistil, že dokáže
embrya „uspat“ i za normálních
koncentrací kyslíku, pokud je vystaví

>>

Pramen minerální vody Slanica

Přírodní sulfan obsažený
v minerálním pramenu Slanica je
nestálá molekula, která snadno
proniká na nejrůznější místa
v organismu, kde je zapotřebí,
a mizí z těla během několika minut.

Historie o léčivé vodě
v Napajedlích
První zmínky o léčivých vodách
v Napajedlích pocházejí ze
16. století. Minerální voda, podobná
svým složením luhačovickým

pramenům, byla využívána
nejintenzivněji v první polovině
19. století. Lázně mívaly vyhlášenou
lékárnu, společenský sál, pořádaly
koncerty a zábavy. K lázeňskému
areálu patřil udržovaný park na hoře
Maková. Po kdysi jednokolejce
se do Napajedel jezdila
léčit Rakousko-Uherská
smetanka. V polovině
19. století narušila
minerální prameny
dostavba železnice. Od
těch dob provoz lázní
upadal, až úplně zanikl.
Část pramenů se ztratila.
Jeden minerální pramen
byl ale zachráněn,
vyveden na povrch a je
hojně využíván místními
obyvateli.
Více zdravých míst
najdete zde → http://
www.wmmagazin.cz/
category/zdrava-mista/
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Zdraví
Příčinu rakoviny
objevili již v roce 1923
Základní příčina rakoviny byla
oficiálně objevena před rokem
1923 a její objevitel za to dostal
Nobelovu cenu za medicínu. Ví
o tom jenom malý počet lidí na
světě, protože tato pravda je před
veřejností, bohužel, skrývána.
Zapomenutý objev německého
držitele Nobelovy ceny
V roce 1931, německý vědec Otto Heinrich
Warburg (1883-1970) obdržel Nobelovu cenu
za objevení základní příčiny vzniku rakoviny.
MUDr. Warburg objevil, že rakovina je výsledkem
nefyziologického způsobu života.
Nefyziologickým způsobem stravování (jíme převážně
stravu, která organizmus okyseluje) a fyzickou neaktivitou
se v těle vytváří kyselé prostředí slabě zásobované
kyslíkem. Kyselost z buněk vytlačuje kyslík a nedostatek
kyslíku v buňkách zase vytváří kyselé prostředí.
MUDr. Warburg řekl: „Nedostatek kyslíku a zakyselení jsou
dvě strany téže mince: má-li někdo jedno, má i to druhé“.
Jste-li hodně zakyselení, automaticky vašemu organizmu
chybí kyslík; a když vám chybí kyslík, tak máte zakyselený
organizmus. Kyselé prostředí je prostředí bez kyslíku.
„Odeberete-li zdravé buňce 35% jejího kyslíku, dokážete
z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“, tvrdil
MUDr. Warburg.
„Všechny normální buňky mají maximální potřebu kyslíku,
avšak nádorové buňky mohou žít bez něj. To je pravidlo
bez výjimky“. Tkáně s nádorem jsou kyselé, zatímco ty
zdravé jsou zásadité.
Ve svém díle „Metabolismus nádoru“ MUDr. Warburg
uvádí, že všechny karcinogenní formy splňují dvě základní
podmínky: kyselost krve a hypoxii (nedostatek kyslíku pro
metabolismus buňky).
Objevil, že nádorové buňky jsou anaerobní (nevdechují
kyslík) a že nemohou přežít v přítomnosti vysokých
koncentrací kyslíku. A že mohou přežít jenom s pomocí
glukózy a v prostředí bez kyslíku.
Proto nádor není nic jiného, než obranný mechanizmus,
kterého naše buňky používají, aby přežily v kyselém
prostředí, v němž je nedostatek kyslíku. Zdravé buňky žijí
v zásaditém prostředí bohatém na kyslík, které umožňuje,
aby mohly normálně fungovat. Nádorové buňky žijí
v kyselém prostředí chudém na kyslík.
36

Kyselost a zásaditost organizmu
je výsledkem stravy
Poté, co je dokončen proces trávení, vytváří potrava
(dle svého nutričního profilu) podmínky pro kyselost
či zásaditost v těle. Jednodušeji řečeno, zásaditost
organizmu závisí na tom, co jíme.
Kyselé nebo zásadité prostředí se měří pomocí pH
stupnice od 0 do 14, kde 7 je neutrální zónou. Od 0 do
7 jde o prostředí kyselé, od 7 do 14 zásadité.
Aby naše buňky mohly dobře fungovat, potřebují lehce
zásadité pH, malinko nad 7. U zdravého člověka dosahuje
pH v krvi 7,40 – 7,45. Krev se neustále sama reguluje,
aby neupadla do metabolické kyselosti. Avšak některé
potraviny krev okyselují a znečišťují organizmus.

Kyselinotvorné potraviny:
 Rafinovaný cukr a jeho deriváty. Je ze všech
potravin nejhorší, protože neobsahuje bílkoviny,
tuky, vitamíny ani minerály, nýbrž pouze uhlovodany,
které škodí slinivce břišní. Jeho pH je 2,1 (velmi
kyselé).
 Maso (všechny druhy)
 Výrobky živočišného původu – mléko, sýry,
smetana, jogurty atd.
 Rafinovaná sůl
 Rafinovaná mouka a všechny její deriváty, jako jsou
těstoviny, dorty, sušenky apod.
 Chleba
 Margaríny
 Kofein, alkohol a tabák
 Veškeré průmyslové a konzervované potraviny, které
obsahují konzervanty, umělá barviva a aromata,
stabilizátory atd.
 Antibiotika a obecně všechny léky
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Zdraví
Káva chrání
před rakovinou
a zpomaluje
stárnutí
 První fakt: Káva může být
prospěšná zdraví
Bez ohledu na to, co se o škodlivosti kávy říká, klíčem k úspěchu
je umírněnost, říkají lékaři. Výzkum odhalil, že dva k až tři hrníčky
denně jsou víc než dostatečné k poskytnutí ochrany srdci, mírnému povzbuzení látkové výměny a dokonce mohou omezit chuť
k jídlu, jestliže máte potíže s nadváhou. Káva obsahuje stejné
množství antioxidantů, jako zelený čaj, což teoreticky znamená,
že chrání tělo před rakovinou a zpomaluje stárnutí.

 Druhý fakt: Káva člověka může i zabít
Co je na kofeinu špatného? Ve většině případů, jeho schopnost
zvýšit krevní tlak a vyvolat stahování stěn cév. Skalní kritici tvrdí,
že nadměrná konzumace kávy může vést k infarktu, a je v tom
kus pravdy. Experti nicméně vypočítali, že smrtící dávka kofeinu
je 10 až 13 gramů, což by znamenalo, že by někdo musel vypít
asi 20 litrů kafe najednou, aby z toho mohl zemřít. To je více,
než sto kávových hrníčků. Takové množství tekutiny by jej zabilo
rychleji, než kofein.

 Třetí fakt: Kofein je nejlepší přítel
tělesné kondice
Dva hrníčky kávy denně pomáhají vypořádat se s bolestmi svalů
po intenzivním cvičení, tvrdí vědci z Georgijské univerzity. Přitom není nutné pít kávu pravidelně. Dva hrníčky po tréninku stačí
k uvedení svalstva do původního stavu.

Další předností kávy je její schopnost mobilizovat energii, což dovoluje delší a efektivnější
trénink. Kofein je nepostradatelný při týmových sportech, protože zlepšuje soustředění a
reakce. Příliš mnoho kávy doprovázené intenzivním cvičením ovšem může zapříčinit tachykardii a třesavku, dále nespavost či dokonce nervová zhroucení.

 Čtvrtý fakt: Káva je někdy
lepší, než víno
Červené víno a šampaňské jsou považovány
za tradiční nápoje k romantické večeři. Muži by
možná měli znovu zvážit tuto tradici. Jestliže po
večeři očekáváte nějakou žhavou akci, nabídněte své dámě něco kávy, doporučují výzkumníci z Jihozápadní univerzity.
Série experimentů se samičkami laboratorních
krys ukázala, že dávka kofeinu pobízí hlodavce
k častějším sexuálním kontaktům. Je tady ovšem
jedno „ale“ – bude to mít efekt jen tehdy, pokud
dotyčná dáma nepije kávu pravidelně. Jestliže
ji pije běžně, budete nadále muset spoléhat na
víno a kouzlo vlastní osobnosti…
Je tady i teorie, že jistá dávka kofeinu může
mužům pomoci k větší aktivitě v posteli. Kofein
podporuje krevní oběh, což znamená i lepší
prokrvení pohlavních orgánů. V důsledku toho
se může zlepšit schopnost i trvání erekce; kávu
proto můžeme považovat za substanci předcházející erektilní dysfunkci.

 Pátý fakt: Káva není horší,
než zelený čaj
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Zdraví

Záporné ionty
a zdravé bydlení - 4

Jiří Matějka

Vzdušné záporné ionty byly objeveny před více než 100 lety. První přístroje vyrábějící
přírodní záporné ionty (až 10.000 n.i./cm3), byly snad v každé domácnosti. Byla to
doba nástupu průmyslové revoluce, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, průmysl
a začínaly vznikat první farmaceutické firmy. Netrvalo dlouho a tyto první přístroje
zmizely z nabídky.

D

nes jsou moderní generátory
záporných iontů široce
dostupné pro domácí nebo
průmyslové použití, jenže mají
zásadní problém. Tyto generátory
pracují na principu elektrického
koronového výboje a takto
uměle vyrobené ionty nedokáže
organizmus využít.

Uměle vyrobené
záporné ionty
Záporné ionty jsou velkým
zdravotním přínosem pro lidský
organizmus. Čím vyšší je hodnota
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záporně nabitých vzdušných
iontů, tím větší zdravotní
prospěch můžete mít. Vzdušné
vitamíny, jak jsem je nazval, jsou
přírodního původu a nelze je
vyrobit uměle pomocí přístrojů.
Koncentraci vzdušných vitamínů
měřím víc jak tři roky na různých
místech, v podzemí, údolích,
v energeticky významných
stavbách, u megalitů a pyramid.
Dnes jsem měřil vzdušné vitamíny
v místnosti, ve které byl umístěn
přístroj, který má vyrábět až dva
miliony záporných iontů.

Test čističky vzduchu
s funkcí 2 miliony
záporných iontů
Do pokoje jsem postavil přístroj,
který umí čistit vzduch, produkovat
ozon a vyrábět 2 miliony záporných
iontů / cm3. Přístroj byl zapnutý
celý den v místnosti. Změřil jsem
záporné ionty před spuštěním
a další měření bylo navečer.
Výsledek testu zklamal mé
očekávání – v místnosti se nijak
nezvýšila koncentrace záporných
iontů.
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