Přístroj Viofor JPS a nervová soustava
Člověk je dítě přírody a je dokonalým stvořením. Bylo by to pravda, kdyby žil
v přirozených podmínkách, v harmonickém vztahu s okolím. Ve skutečnosti se člověk již
dávno rozešel se svým přirozeným prostředí a sám si vytváří vlastní životní podmínky, které
však nejsou často optimální pro jeho fyziologické funkce a zvýšení životaschopnosti
organismu. Svět, který si sám vytvořil je do značné míry „světem nepřirozeným“. Toto
nepřirozené prostředí vyžaduje ohromné úsilí biologických mechanismů přizpůsobených
organismu, které v době vývoje člověka, jak bylo poznamenáno již na jednom zasedání
UNESCA, nezaznamenaly velkých změn. Současné nároky vůči nim se výrazně zvýšily
v důsledku technického pokroku, zrychleného rytmu života a složitosti společenských
poměrů.
Stupeň adaptace člověka k životním podmínkám, které si člověk vytvořil je slabý; o
tom svědčí stále se zvyšující počet onemocnění civilizačními chorobami. Systematicky se
zvyšuje nejen počet onemocnění, ale mění se rovněž jejich povaha.
Tabletková iluze
K léčbě nemocí se v civilizovaných zemích používají lékařské přístroje, rostlinné
výtažky a fyzikální lékařství. Za základní civilizační úspěch je považována farmakoterapie.
Střediska masové informace stále propagují mezi lidmi zdravý způsob života a stále tvrdí, že
farmakologie je všemocná, což vytváří u člověka „syndrom tabletky“: její užívání má umožnit
zdolání příznaků každé nemoci. Ve velmi vyspělých zemích je mocný farmaceutický průmysl,
který představuje jeden z největších příjmových zdrojů ve světovém měřítku. Každoročně
jsou vynakládány na teoretický výzkum a praktické zavedení nových farmaceutických
prostředků velké finanční částky. Díky tomu se trh léčiv stále mění a vytváří iluze vývoje.
Současně široké používání farmaceutických prostředků ovlivnilo vznik nových
problému, mezi nimž dominuje snížení obranyschopnosti organismu a alergie, porušení
obranných mechanizmů homeostáze, což je výsledkem toxického působení chemických
sloučeni. Dnes víme, že jenom léky nemohou vyřešit problém lidského zdraví. Proto
v posledních desetiletích 20. století se zvýšil zájem o léčivé rostliny a fyzikální léčbu. Jsou to
pro člověka přirozené metody a jsou-li používány ve stanoveném množství, stimulují
fyziologické reakce organismu a vedou při propuknutí nemoci k jejich normalizaci.
V magnetickém poli
Organismus člověka podléhal ve vývojovém procesu působení kosmického
elektromagnetického záření a vyzařování magnetického pole Země. Proto probíhají
fyziologické reakce organismu v magnetickém poli, které je pro něj přirozeným a normálním
prostředím.
Rádio, televize a elektronika vedly ke vzniku nepřirozeného elektromagnetického pole
v lidském prostředí, což brání působení přirozeného magnetického pole Země a vyvolává
poškození fyziologických mechanismů adaptovaných v lidském organismu.
S Vioforem to jde lépe
Přístroj Viofor JPS firmy Med & Life Polsko generuje slabé změny magnetického pole
na úrovni magnetického pole Země. Změněná, z hlediska amplitudy a frekvence,
charakteristika magnetického pole vede ke změně elektrických procesů v buňkách a
iontových reakcí v tekutinách těl a současně vytváří podmínky k jejich normalizaci a posiluje
adaptaci mechanismu v organismu.
Mechanismus působení magnetických polí popsal profesionálně prof. A. Sieroń
v knize Zavedení magnetických polí do lékařství, kterou doporučuji nastudovat.

K nejdůležitějším orgánům v těle patří nervová soustava a oběh krevní, které zajišťují
součinnost všech orgánů a současně funkci lidského organismu jako celku. Podílejí se na
procesu adaptace organismu a zajišťují výživu tkání, pomáhají též zachovat vyváženost
vnitřního uspořádání neboli homestazi.
Fyzické, psychické a společenské přetížení vyvolávají napětí a stres, který provází
člověka v jeho aktivním životě. Stres na jedné straně chrání organismus a vyvolává trénink
přizpůsobujících se mechanismů a z druhé strany – v případě nadměrné intenzity - může
způsobit poruchu fyziologických reakcí a vznik onemocnění včetně nervové soustavy.
Stres, nervová soustava a změny magnetického pole
Nemoci nervové soustavy jsou považovány za civilizační nemoci a jednou z příčin
jejich vzniku je stres. V posledních létech mají tato onemocnění vzrůstající tendenci a
podléhají jim stále mladší a mladší lidé. Tomu napomáhají též sociální kataklizmata a
negativní emoce spojené s podmínkami bydlení.
Jak jsme již podotkli, byl zjištěn vliv stálých magnetických polí na nejrozšířenější onemocnění
nervové soustavy. Výzkumu se podrobilo 64 pacientů (41 žen a 23 mužů) ve věku od 23 do
65 let, kteří trpěli nemocemi na bázi nervové soustavy:
dystonie vegetativního nervstva
14
nervozita
11
neurastenie
13
migréna
11
nespavost
13
U všech nemocných – objektivně i subjektivně – v souladu s klinickým zjištěním – byly
zaznamenány změny v emocionální sféře (zvýšená nervozita, popudlivost, neadekvátní
reakce na vnitřní popudy). To svědčí o dysfunkci nervového systému. Krevní tlak –
zkoumaný průběžně – měl tendenci k velkým výkyvům.
U těchto nemocných byla terapie zaměřena při použití přístroje Viofor na normalizaci
funkce nervové soustavy. Úkony byly prováděny s použitím silného aplikátoru (rohož) podle
programu P1 a způsobu aplikace M2, každodenně večer s výjimkou nedělí mezi 17. – 19.
hod, pokaždé 12 minut. Léčebný cyklus měl 6 – 12 – 8 úkonů. Jiné terapie nebyly použity.
V průběhu léčby byl kontrolován krevní tlak, stav emocí pacienta, stav kapilár, reakce
ústřední nervové soustavy a periferních nervů. Terapii s použitím přístroje Viofor JPS snášeli
nemocní dobře.
Zlepšení stavu nemocných bylo zaznamenáno již po 5 - 6 úkonech, výrazný výsledek
se dostavil po 10 - 12 úkonech, stabilizace v prostředí 18 den léčby.
Nemocní sami zaznamenali snížení nebo úplné zmizení bolesti hlavy, popudlivosti,
fyzické a psychické únavy, zlepšení spánku, zvýšení životní aktivity a zlepšení pracovního
elánu. Začala objektivně normalizace krevního tlaku, krevního oběhu v kapilárách, reakce
pacientů v psychoemocionální sféře na vnější podněty byly adekvátní. Další výsledky
v průběhu tří měsíců po ukončení terapeutického cyklu ukázaly stabilitu léčebného efektu u
83% nemocných a to umožňuje doporučit používání terapie (bez léků) přístrojem Viofor JPS
při léčbě onemocnění nervové soustavy.
K pozitivním přínosům terapie patří zvýšená psychická odolnost vzhledem k podnětům
každodenního života a snížení dávek léků nebo úplnou rezignaci na ně. V průběhu léčby se
změnil stereotyp myšlení, pochopení zdravého způsobu života a strategie jeho zachování,
zmizel pocit neutěšenosti života a zvýšila se schopnost odolávat stresovým podnětům.
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