terapi
Magneter på kroppen balanserar pH-värdet i kroppens organ och
vävnader. Det sägs eliminera virus, parasiter, svamp och bakterier.
Hälsas reporter har testat medicinsk biomagnetism.
TEXT ANNE HAAVISTO FOTO NICKLAS THEGERSTRÖM

MAGISK
MAGNETISM

B

ehandlingsrummet
går helt i vitt, och
stora generösa
fönster släpper in så
mycket sol att jag
nästan blir bländad. Annica
Moberg Ulfung driver sin egen
mottagning vid Slussen i Stockholm. Hon är TCM-akupunktör
och utbildad i terapiformen ”det
biomagnetiska paret” hos
grundaren doktor Goiz i San
Francisco.

Vad är medicinsk
biomagnetism?
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HON HAR ARBETAT med biomag-

netism de senaste sex åren. Inför
behandlingen görs en anamnes,
sjukdomshistoria, då Annica frågar

När Anne lagt sig på
britsen får hon på
sig ett par speciella
skor för att Annica
lättare ska se
längden på benen.
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efter tidigare operationer, allergier,
sjukdomar och läkemedel.

— Det finns en enda kontra
indikation mot behandling med
biomagnetism och det är om
patienten har pacemaker. Det
Hälsa nr 10. 2017
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I biomagnetisk behandling använder man starka magneter på
minst 1 000 gauss, med en negativ och en positiv pol. Behandlaren gör först ett kinesiologiskt muskeltest där man letar efter
patogener, som är samlingsnamnet för virus, svampar, bakterier och parasiter. Ordet patogener betyder sjukdomsalstrande
mikroorganismer.
Upphovsmannen, doktor Isaac Goiz Duran, upptäckte för 35 år
sedan att man, genom att använda två magnetiska poler, kunde
återställa pH-värdet i olika vävnader och organ i kroppen. När
pH-värdet har balanserats och de patogena mikroorganismerna eliminerats, kan kroppen själv ta hand om orsaken till
uppkomna förändringar i systemet, eftersom den naturliga
självläkningsprocessen då har aktiverats.
Det finns 380 biomagnetiska par, som motsvarar olika kroppsdelar, och de kan användas i en mängd olika kombinationer,
beroende på vad det är man behandlar. Behandlingen utförs
framför allt i Nord- och Sydamerika. För Sverige är det en ny
och alternativmedicinsk metod som än så länge endast utövas
av ett fåtal terapeuter.

går bra att behandla de patienterna också, men det är viktigt
att veta, så jag inte placerar
magneter för nära pacemakern,
berättar hon.

JAG LÄGGER MIG FULLT påklädd
på en behandlingsbänk. Annica
står vid mina fötter och lyfter
och skakar lätt på dem.
Hon sätter på mig ett par märkliga
skor, helt utan framdel, bara klackar
och en rem som dras åt över foten.

— De här specialskorna använder jag för att lättare se längden
på benen. Jag lägger ihop klackarna och mäter, säger hon.
Att studera benlängden är
essensen i själva behandlingen,
eftersom det är genom att
studera förändringar av den som
Annica ser hur min kropp svarar
på hennes behandling.
Annica förklarar:

G
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Behandlingen
i korthet
SÅ GÅR DET TILL Behandlaren
letar efter gömställen (reservoarer) där det kan finnas virus,
bakterier, svamp eller parasiter. Därefter neutraliseras
pH-värdet i de organ som
behandlas, med hjälp av två
magneter, med en positiv och
en negativ pol.

Benens längd avslöjar hur kroppen mår.

TID Första besöket varar i en
och en halv timme, det andra
och efterföljande i en timme.
VEM KAN BEHANDLAS? Alla,
men har man pacemaker
måste man säga till så att
magneterna kan placeras
i förhållande till den.
PRIS 900 kronor för första
besöket, därefter 700 kronor
per besök. Återbesök görs
ungefär två veckor efteråt.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Att dricka extra mycket
vatten både före och efter
behandlingen.
Magneten på gallan ger utslag på Hälsas reporter.

KONTAKT annicamoberg.se

spridda virustyper som existerar bland människor. Det här
viruset kan ligga bakom symtom och sjukdomar som depressioner, Sjögrens syndrom,
panikattacker, sköldkörtelproblem och kroniskt trötthetssyndrom.

Magneter med positiva och negativa poler neutraliserar pH-värdet.

När benlängden ändras vet Annica att kroppen svarar på behandlingen och något måste göras.

— Det kallas för kinesiologi.
Kroppen är helt fantastisk på
att svara. Genom att den ena
kroppshalvan drar ihop sig
mikromillimeter så blir det ena
benet kortare, vanligast runt
tre centimeter, men jag har
varit med om att skillnaden
blivit en decimeter. När benläng
den ändras vet jag att där finns
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något som behöver behandlas.

— Om benlängden är olika
från början så jämnar jag ut den
med ett speciellt magnetpar.
ANNICA LYFTER MINA BEN igen

och jag hör henne mumla. Hon
säger att hon frågar kroppen
olika saker.
— Jag går igenom en lista över

så kallade reservoarer, gömställen, i kroppen där det kan finnas
virus, bakterier, parasiter eller
svamp. De kan ligga kvar i
kroppen i tiotals år. Genom att ena
benet blir kortare än det andra, får
jag en indikation på vad jag letar
efter, berättar hon.

Hon får en indikation på att
det finns aktivt virus i min kropp

och hon fokuserar på min
gallblåsa, eftersom miljön där är
sur och gynnsam för virus. Då
åker mitt vänsterben upp. När
hon placerar magneten med den
negativa polen på min galla åker
benet upp ännu mer.
— Nu vet jag med säkerhet att
det är virus i gallblåsan, säger
Annica.
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H

on lägger på den
positiva polen så
benlängden
jämnas ut och
båda benen blir
lika långa. Då startar behandlingen och Annica noterar
tiderna för hur länge de olika
magneterna ska ligga på kroppen.
Hälsa nr 10. 2017

Magneterna gör gallblåsans
vävnad mindre sur, vilket gör att
patogener och virus inte kan över
leva i det ändrade pH-värdet.

Därefter färdas viruset med
blodet och lymfan och kommer
till slut ut den naturliga vägen,
förklarar Annica.
Det första hon hittar hos mig
är herpes, ett virus som kan

ligga inaktivt länge i kroppen.
— Herpes är väldigt vanligt,
och viruset kan ligga inaktivt i
kroppen i väntan på rätt pH-
värde innan det blommar ut och
ger symtom.
NÄSTA FYND ÄR EPSTEIN-Barr
virus. Viruset ingår i familjen
herpesvirus och är en av de mest

KANSKE KAN DET här ge en
förklaring till min egen panikångest och ständiga hjärn
dimma.
— Läkarna har faktiskt börjat
titta på kopplingen mellan
Epstein-Barrvirus och sköldkörteln, säger Annica.
Vissa patogener trivs tillsammans med andra. Där det finns
virus finns det ofta även svamp
och vice versa. Annica placerar
en magnet ovanför mitt höftben, hittar candida — och mitt
ben blir påtagligt kortare.
Vi pratar om pH-värdets roll:
– Alla organ och vävnader har ett
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”Läkarna sa
att jag aldrig
skulle bli av
med min
nässelfeber”
Susanne Hallberg hade svår IBS,
sömnsvårigheter, ögonallergi och
nässelfeber. Efter tio behandling
ar med medicinsk biomagnetism
var hon fri från besvären.

S

usanne Hallberg, 55, fick
tipset om medicinsk biomagnetism via en näringstera-

peut.
— Jag var extremt skeptisk till
en början, men jag var också
desperat. Mina besvär var så svåra
att jag blev deprimerad.
— Jag kunde inte sova eftersom
jag hade klåda. På nätterna när det
var som värst rev mig själv med en
borste. Jag kände att jag inte hade
något att förlora, berättar hon.
Magnetbehandlingen avslöjade

att Susanne hade många virusdepå
er i kroppen – och att de förmodligen

Med 16 magneter på kroppen känner sig Anne sömnig och tydligt påverkad av alla förändringar som
sker i kroppen.

eget pH-värde. Det påverkas av vår
livsstil, som kost, läkemedel och
stress. I sura miljöer trivs virus

och svamp, medan bakterier
och parasiter frodas i alkaliska
miljöer. I miljöer med mer
neutrala värden bor de mikro
organismer som vi behöver.

INNAN BEHANDLINGEN avslutas
har jag 16 magneter fördelade
över kroppen. Jag är lugn och
avslappnad och plötsligt
väldigt sömnig. Det känns att
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det händer mycket i kroppen.
Magneterna har avslöjat ”en
sallad av lite av varje” som
Annica säger. Nu jobbar de
med mina pH-värden, och allt
ska försvinna ut ur kroppen
med blod och lymfa. Jag måste
komma ihåg att dricka ordentligt med vatten efteråt, tänker
jag. Jag är riktigt trött efter
behandlingen och somnar
tidigt den kvällen. G

Det här kan
lindras
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Eksem
Akne
Herpes
Extrem trötthet
Allergier
Svampinfektioner
Matsmältningsbesvär
Psoriasis
Reumatism
Högt blodtryck

härstammade från olika barnsjuk
domar.

– Efter några behandlingar blev
besvären värre, för att sedan klinga
av.
Efter tio behandlingar är Susanne helt fri från sin kroniska nässelfeber.
– Läkarna sa att jag aldrig skulle
bli av med min nässelfeber, att det
var något jag fick lära mig att leva
med. Men idag både den och alla
ögonallergier helt borta. Jag känner
att jag lever igen, jag är frisk, pigg,
glad och sover gott på nätterna. Det
är helt otroligt. G
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