
wibracje

Mikrowibracje są tak samo znaczącym i nieodzownym elementem życia co 
jedzenie, światło i tlen. Stanowią ważny składnik procesów fizjologicznych 

i immunologicznych. Oddziaływają na nas na co dzień, choć nawet nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. Mało kto też wie, że mikrowibracje są 

doskonałym i niezwykle efektywnym narzędziem fizjoterapeutycznym. 
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Ż ywe organi-
zmy samodzielnie doprowadzają 
do powstawania mikrowibracji 
w swoim ciele poprzez naturalną 
aktywność mięśniową (drżenie 
mięśni), która ma miejsce nawet 
w stanie spoczynku. Źródłem mi-
krowibracji jest też dźwięk, który 
ma niemały wpływ na nasz or-
ganizm. Około 70 proc. ludzkie-
go ciała składa się z wody, która 
z kolei jest doskonałym przewod-
nikiem fal dźwiękowych. 
Na co dzień mikrowibracje są po-
trzebne nam do odprowadzania 
nadmiaru płynów z  organizmu, 
biorą udział w  stymulacji krąże-
nia, odżywianiu komórek oraz 
w   licznych procesach immu-
nologicznych. Zaobserwowanie 
tych mechanizmów pozwoliło na 
opracowanie skutecznej terapii 
wibroakustycznej.

Sprawdzona terapia
Metoda otrzymała solidne na-
ukowe, biofizyczne fundamenty. 
Historia terapii wibroakustycznej, 
sięga lat 80-tych, kiedy to norwe-
ski terapeuta i nauczyciel muzyki 
– Olav Skille zaczął badania nad 
terapią wibroakustyczną opierają-
cą się na dźwiękach o niskiej czę-
stotliwości. Od 1982 roku Olav 
Skille zaczął intensywne badania 
nad wpływem terapii wibroaku-
stycznej (VAT - vibroacoustics 
therapy) na dzieci mentalnie i fi-
zyczne upośledzone. 
Zaskakująco pozytywne efekty 
terapii zaowocowały produkcją 
urządzeń, m.in. materaca do te-
rapii VAT. Pierwsze urządzenia 
były połączeniem relaksującej 

muzyki i  dźwięków niskiej czę-
stotliwości. To połączenie powo-
dowało uczucie relaksu i odpręże-
nia. Głośniki, z  których są  one 
wytwarzane,  powodują wibracje 
w ciele. W zależności od wrażli-
wości pacjenta moc dźwięku jest 
regulowana. Obecnie do urzą-
dzeń podłączany jest amplifier  
lub telefon z odpowiednią aplika-
cją, który zawiera zestaw progra-
mów terapeutycznych oraz pro-
gramy z muzyką relaksacyjną. 

działanie
Terapia wibroakustyczna pozwala 
na zwiększenie ilości mikrowi-
bracji w organizmie. Właśnie tym 
wyjaśnia się jej efektywność i spek-
trum zastosowań. W urządzeniach 
wibroakustycznych wykorzystuje 
się pasmo częstotliwości i  ampli-
tudy drgań, zgodne z  mikrowi-
bracjami w  żywym organizmie. 
Aby uzyskać optymalne efekty, 
fala wibroakustyczna powinna od-
działywać na obszary powstania 
choroby oraz na nerki, wątrobę 
i kręgosłup, ponieważ nie posiada-
ją one własnej tkanki mięśniowej. 
Wibroakustyczny masaż okolic, 
w których doszło do stanów choro-
bowych, zmniejsza, a nawet usuwa 
ból, przyspiesza przemianę mate-
rii, zmniejsza obrzęk i stan zapal-
ny, przyspiesza reakcję systemu 
immunologicznego oraz zwiększa 
efektywność terapii lekarstwami. 
Masaż wibroakustyczny okolic 
poszczególnych narządów może 
dać dodatkowe profity dla nasze-
go zdrowia. Masaż okolic nerek 
zwiększa wytrzymałość organi-
zmu, normalizuje ciśnienie, popra-

wia sen i zmniejsza poziom chole-
sterolu we krwi. Z  kolei wibro-
akustyczny masaż okolic wątroby 
przyspiesza procesy detoksykacji 
i  wydalania osadów oraz zauwa-
żalnie zmniejsza intensywność 
reakcji alergicznych. Urządzenie 
do masażu wibroakustycznego 
może być stosowane przy bardzo 
wielu schorzeniach. 
Badania naukowe potwierdziły 
skuteczność w walce z chorobami, 
takimi jak nadciśnienie, impoten-
cja, zapalenie pęcherza moczo-
wego, hemoroidy, nietrzymanie 
moczu, zapalenie nerek i wiele in-
nych (szczegółowa lista na www.
multivib.pl).

efektywność 
Odkrycie i  poznanie roli mi-
krowibracji w  procesach fizjo-
logicznych i  immunologicznych 
pozwoliło na wyjaśnienie feno-
menu wysokiej efektywności ma-
sażu wibroakustycznego. Metoda 
otrzymała solidne naukowe, bio-
fizyczne fundamenty. 
- Urządzenia Multivib stosowa-
ne są, m.in. w leczeniu zespołów 
bólowych kręgosłupa oraz reha-
bilitacji po urazach.” - tłumaczy 
Monika Matuszewska z firmy-
Multivib Polska.
Stało się jasne, że uzupełnienie 
braku mikrowibracji jest szcze-
gólnie ważnie i  nie może być 
niczym zamienione. Efekt tera-
pii zależy bezpośrednio od licz-
by wykonywanych masaży, przy 
czym wieczorne i poranne zabiegi 
w celu zrekompensowania nocne-
go deficytu mikrowibracji przy-
noszą najlepsze rezultaty. 
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