Papimi
Magneetveld Therapie

Papimi magneetveldtherapie
Achtergrondinformatie
In zieke organen wordt bij meting van de spanningspotentiaal over het
celmembraan een lagere potentiaal gevonden dan in gezonde organen.
Deze lagere celpotentiaal wordt ook gevonden in de weefsels die blokkades
vormen voor de lichaamsenergie, de zogenaamde stoorvelden. De
celpotentiaal
kan
genormaliseerd
worden
met
behulp
van
magneetveldbehandelingen.
Magneetvelden hebben invloed op organismen. Er zijn diverse vormen van
magneetveldtherapieën. De therapieën zijn zowel variabel wat betreft de
sterkte van het magnetisch veld als wat betreft de frequentie van de
magneetpulsen. De Papimi-methode is een van die therapiemethodes. Het
is een methode waarbij zeer krachtige, kortdurende magneetgolven
gegenereerd worden. Het magnetisch veld wordt opgewekt in een spoel
waar een elektrische stroom doorheen gaat. Gedurende 10 minuten worden
ongeveer 1600 magneetgolven gegenereerd.
Met de Papimi-behandelingen worden uitstekende resultaten behaald.
Onder de magneetveldtherapieën valt deze methode op. Enerzijds doordat
gewerkt wordt met zeer hoge voltages en met een extreem krachtig
magnetisch veld en anderzijds door de regelmatig optredende
therapeutische resultaten bij een veelheid van aandoeningen. De
methodiek wordt al meer dan 15 jaar toegepast en tot heden zijn nooit
duidelijke, door de behandeling veroorzaakte bijwerkingen aangetoond.

Werkingsmechanisme
Een theorie over het werkingsmechanisme is dat het krachtige
magneetveld, gecreëerd door de Papimi, de celpotentiaal normaliseert.
Hierdoor normaliseren de transportmechanismen over het celmembraan en
hierdoor verbetert ook de celstofwisseling. De therapie vindt dus op cellulair
niveau plaats.
Als de transportmechanismen worden verbeterd, is het van belang dat er
voldoende voedingsstoffen beschikbaar zijn. Daarom wordt een gezond en
gevarieerd dieet met onder andere veel groenten, fruit en diverse
orthomoleculaire voedingssupplementen geadviseerd.

Praktische informatie
Een Papimi-behandeling bestaat uit een aantal sessies van 3, 6 tot 9
minuten. De spoel van de Papimi wordt op de te behandelen plaats
gehouden, waardoor een krachtig, pulserend magnetisch veld op de
betreffende plaats ontstaat. De spoel kan tijdens de behandeling door de
patiënt op de te behandelen plaats gehouden worden.
Voor sommige aandoeningen is slechts een klein aantal behandelingen
nodig (bijvoorbeeld 2 tot 6 behandelingen, te geven met tussenpoos van 2
of 3 dagen). Andere aandoeningen worden maandenlang behandeld, éénof tweemaal per week.

Positieve effecten van de Papimi behandeling
1)

Anti-ontstekingseffect (huid en inwendig)

2)

Evenwicht van hormonale secretie

3)

Geeft meer energie door verbetering van bloedstroming in weefsels
en zuurstofopname van weefsels

4)

Herstel van posttraumatische situaties en chronische stoornissen van
de spieren

5)

Regulatie van vet- en eiwitstofwisseling door positieve beïnvloeding
van het zenuwstelsel

6)

Significante pijnvermindering

7)

Stevigere en elastischere huid door vermeerdering van collageen in
het weefsel

8)

Tegengaan van botontkalking, door vermindering van de osteclasten
(cellen die het bot af breken)

9)

Tegengaan van weefselveroudering door het binden van vrije
radicalen

10)

Toename van botvorming en prostaglandines (hormoonachtige
stoffen die vele fysiologische processen reguleren) door toename van
osteoblasten (botvormende cellen)

11)

Toename van stofwisseling en biologische activiteit van cellen

12)

Vermindering van ontstekingseffecten en oedeem door herstel van
natrium-kaliumpomp

13) Versterken van het immuunsysteem door toename van witte
bloedcellen, bloedplaatjes en antistoffen

Papimi magneetveldtherapie
Indicaties
De Papimi-methode is werkzaam bij een zeer breed scala van
aandoeningen. Enkele voorbeelden:
 Aandoeningen van interne organen
 Artrosis (stijve gewrichten en gewrichtspijnen)
 Artritis (gewrichtsontstekingen)
 Bursitis (slijmbeursontsteking)
 Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME)
 Fibromyalgie, dystrofie
 Hartritme stoornissen (tachycardie en arrhytmia)
 Hepatitis
 Hoofdpijn, migraine
 Kanker (hiernaar is veel onderzoek gedaan met positieve resultaten)
 Longziektes, astma
 Oogziektes, staar
 Pijnklachten (pijn bij gordelroos)
 Reumatische aandoeningen
 Rugpijn, hernia
 Sportletsels, beschadiging van pezen en spieren
 Ziekte van Lyme
 Ziekte van Pfeiffer

Voor Papimi magneetveldtherapie kunt u terecht bij:
Faro neuro & health center
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener)
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige)

