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Teràpia amb Imants

M

oltes cultures ancestrals, entre les quals es troben
la xinesa, la hindú, l’àrab, l’hebrea i les antigues
dinasties egípcies, utilitzaven imants per les seves
propietats terapèutiques.
La llegenda explica que Cleòpatra, per retardar el procés
d’envelliment, dormia amb una pedra imant sobre el front.
Al segle III aC, Aristòtil va escriure sobre les propietats
curatives dels imants naturals, que ell deia “imants blancs”.
Al segle I dC, Plini el Vell, historiador romà, va parlar sobre
la utilització dels imants per curar els problemes oculars.
Al segle II, el cèlebre metge Galè recomanava l’ús d’imants
per tractar el restrenyiment i diversos trastorns dolorosos.
Al segle IV, Marcel, el filòsof i metge francès, aconsellava
portar un imant al voltant del coll per alleujar els mals de
cap. Al segle VI, Alejandro de Tralles utilitzava imants per
tractar el dolor de les articulacions.
Després, durant el segle X, el metge islàmic Ibn Sina,
també conegut com a Avicena, va afirmar que era capaç
de tractar la depressió mitjançant la teràpia magnètica.

La llegenda explica que
Cleòpatra dormia amb una
pedra imant sobre el front
Un gran nombre de metges i sanadors van utilitzar els
imants per curar diferents problemes mèdics fins al segle
XVI.
En 1777 la Reial Societat francesa de medicina va examinar
els estudis sobre curació magnètica realitzats per un abat
francès anomenat “Le Noble”. Van concloure que l’imant
semblava destinat a exercir un paper tan important en la
pràctica i la teoria mèdiques com el que estava començant
a tenir en el camp de la física experimental.
Samuel Hahnemann, el creador de l’homeopatia, també
va experimentar amb els imants amb fins terapèutics i
va acabar defensant l’ús dels imants per tractar un gran
nombre de trastorns de la salut.
Et preguntes per què emmalaltim?
La majoria de les nostres infermetats són provocades per
virus, bacteris, fongs, paràsits, i també... l’estrès, estat
ànim, situació ambiental, mala alimentació ...
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Saps els avantatges de la magnetoteràpia?
Té com a principal avantatge la de tenir una influència
eminentment fisiològica que estimula l’organisme en el
sentit de la seva pròpia curació.
No té pràcticament contraindicacions.
No té com a objectiu específic la substitució de cap
mètode terapèutic convencional, sinó que s’aconsegueix
complementar molt bé amb la majoria d’ells.
Resulta una teràpia indolora.
L’any 1988 el Dr. Issac Goiz Duran va popularitzar la
teràpia amb imants: el Biomagnetisme.
El Biomagnetisme Mèdic demostra que, aplicant imants
d’una determinada força i polaritat en punts específics del
cos, aconseguim eliminar en temps breu virus, bacteris,
fongs i paràsits que són causa de la majoria de les malalties.
El Sistema consisteix en la localització de punts d’energia
alterats a l’organisme que en conjunt provoquen una
malaltia. Una vegada reconeguts i confirmats els òrgans
i teixits en desequilibri el terapeuta aplica una sèrie
d’imants durant 10-15 minuts, corregint l’alteració iònica
i retornant al punt d’equilibri.
L’any 1998 l’Enginyer Javier Cantú creador de la Teràpia
Biocuàntica Energètica Aplicada, va utilitzar imants
de doble polaritat, creant un camp magnètic al voltant
del pacient que accelera els processos de reparació i
regeneració, així com el procés de desintoxicació de la
Limfa.
La Teràpia de Biocuàntica Energètica Aplicada és un mitjà
terapèutic per restablir la salut de forma integral, tenint en

compte, i permetent l’activació dels processos d’eliminació,
reparació i regeneració del mateix organisme humà.
El terapeuta inicia la teràpia fent un rastreig complet de
tot l’organisme, mitjançant aquest rastreig podem saber la
causa de qualsevol alteració del nostre cos físic i emocional.
Entre els anys 1698 i 2598 aC. l’Auriculoteràpia comença
la seva història.
L’Auriculoteràpia prové etimològicament del grec “teràpia”
que significa curar, i del llatí “aurícula” que vol dir orella.
La teràpia es basa a equilibrar energèticament els òrgans
interns, mitjançant els meridians que passen per l’orella, i
estimulant aquests canals aconseguim restablir l’equilibri
energètic.
Tractament del Dolor (neuràlgies, cefalees, postoperatoris,
etc.)
Sobrepès (redueix retenció de líquids, l’ansietat...)
Trastorns funcionals (endocrins i orgànics, estrenyiment...)
Al·lèrgies, Hàbits tòxics (tabac, alcoholisme, drogues...)
Actualment utilitzem els pegats magnètics per ajudar a
aprimar.
A l’article de la setmana passada, del diari “La Mañana”,
vaig parlar d’aquest tractament amb imants per ajudar a
aprimar.
Al centre de Teràpies Alternatives Par Bio treballem totes
aquestes teràpies i apliquem la que considerem més
convenient pels nostres pacients per tal de millorar la seva
qualitat de vida. Volem que la salut sigui l’estat natural
de les persones.
El nostre lema és “EL QUE ES NORMAL ÉS TROBAR-SE BÉ”.
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La neurociència aconsegueix trobar el
vincle entre la generositat i la felicitat
La interacció entre les àrees
del cervell responsables de
la generositat i la felicitat
explicaria per què la gent
és altruista fins i tot quan
comporta un cost personal,
segons una recerca de la
Universitat de Lubeck, a
Alemanya, publicada en la
revista científica Nature.
Totes les societats i cultures valoren el comportament generós
dels seus individus, però la teoria
econòmica sempre ha fracassat
en buscar una explicació quan la
generositat comporta invertir els
recursos propis en benefici d’un
altre. La psicologia, en canvi, havia suggerit que el motiu per al
comportament altruista és l’increment de felicitat que provoca, però no oferia un enteniment
del mecanisme dels processos
neuronals que els vinculen.
Per investigar aquests processos del cervell, la professora
Soyoung Park, del Departament
de Psicologia de la Universitat de
Lubeck, va dirigir un estudi que

analitzava l’activitat cerebral de
50 participants.
Els subjectes de l’experiment
van rebre una suma de diners
durant quatre setmanes, encara
que la meitat va rebre la instrucció de gastar-ho en ells mateixos
i l’altra meitat de gastar-ho en
una altra persona.
Els investigadors van descobrir que els participants que havien gastat els seus diners en uns
altres també es van mostrar més
generosos a l’hora de realitzar
altres tasques independents i els
seus cervells van mostrar més
activitat en una àrea vinculada
amb el sentiment de felicitat.
Utilitzant imatges per ressonància magnètica, van veure
que les decisions generoses involucraven més l’àrea cerebral
coneguda com la unió temporoparietal (TPJ, per les seves sigles
en anglès) i modulaven la connectivitat entre aquesta regió i
el nucli estriat relacionat amb els
canvis en la felicitat.
De fet, algunes lesions en el
nucli estriat han estat associades

amb casos de “generositat patològica” i ruïna econòmica personal, suggerint que aquesta zona
estaria encarregada d’inclinar la
balança cap a l’interès propi en
situacions en què l’altruisme su-

posa un cost personal.
Les conclusions de l’estudi
podrien tenir importants implicacions no solament en la neurociència, sinó a l’educació, la política, l’economia i la salut, ja que,

actualment, segons els investigadors, la societat subestima els
beneficis socials i individuals del
comportament generós i sobreestima l’efecte dels motius egoistes
per aconseguir la felicitat.

Descobreixen un mecanisme immunològic
clau en la regulació de la flora intestinal
Investigadors de l’Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM) han descobert un
mecanisme immunològic clau
en la regulació de la flora intestinal, la qual cosa obre la possibilitat d’identificar noves dianes
terapèutiques i tractaments
personalitzats per a malalties
intestinals.
Els investigadors de l’IMIM
han descobert, en un treball
que publica la revista “Immu-

nity”, que la immunoglobulina
M (IgM) segregada per l’intestí
humà actua per mantenir la diversitat i equilibri de la flora intestinal o microbiota mitjançant
la inclusió i manteniment de microorganismes beneficiosos.
“Hem descobert que a més
de la immunoglobulina A (IgA),
la immunoglobulina M (IgM) secretada per l’intestí humà interactua amb la microbiota intestinal i participa activament en el

manteniment de la seva diversitat”, han explicat les investigadores en Biologia de la cèl·lula
B de l’IMIM i primeres signants
de l’article, Giuliana Magri i Laura Comerma. “A més -han afegit- vam demostrar que aquesta immunoglobulina forma part
d’un sistema de memòria immunològica a través del qual el
nostre organisme és capaç de
reconèixer i adaptar-se al seu
entorn microbià”.

