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KILKA S£ÓW O KSI¥¯CE...

W ostatnich latach nast¹pi³ gwa³towny wzrost zainteresowa-
nia medycyn¹ naturaln¹, zwan¹ te¿ inaczej niekonwencjonaln¹, tra-
dycyjn¹ b¹d� alternatywn¹. Jednym z g³ównych jej filarów jest aku-
punktura, stosowana obecnie coraz powszechniej w leczeniu wielu
schorzeñ.

Niniejsza praca stanowi próbê przybli¿enia wiedzy o akupunk-
turze wszystkim tym, którzy ju¿ poddali siê leczeniu metodami me-
dycyny naturalnej lub maj¹ taki zamiar, a tak¿e wszystkim zaintere-
sowanym t¹ problematyk¹. Ksi¹¿ka ta nie jest podrêcznikiem
akupunktury, zawiera jednak pewne zagadnienia praktyczne, które
s¹ adresowane do terapeutów. W zwi¹zku z tym, i¿ rzesze ludzi roz-
czarowanych medycyn¹ oficjaln¹, bior¹ w swoje rêce sprawy swoje-
go zdrowia, staj¹c siê terapeutami  swoimi i swego otoczenia, ksi¹¿-
ka ta bêdzie dla nich du¿¹ pomoc¹, tym bardziej ¿e wszystkie
opisane przypadki zachorowañ i wyleczeñ s¹ autentyczne. Czytel-
nicy zainteresowani bli¿ej konkretnymi przypadkami maj¹
mo¿liwo�æ za po�rednictwem redakcji skontaktowania siê z
opisanymi osobami.

G³ówny trzon ksi¹¿ki stanowi¹ spisane z ta�m dialogi miêdzy
doktorem Johnem Coverem a kilkoma osobami, ukrytymi podobnie
jak on pod pseudonimami, z których ka¿da w ró¿nym stopniu jest
zwi¹zana z medycyn¹ naturaln¹. Poniewa¿ ich konkretne pytania,
zaanga¿owanie i dociekliwo�æ zadecydowa³y ostatecznie o kszta³-
cie ksi¹¿ki, czytelnikom nale¿y siê ich bli¿sza prezentacja.

G³ówna postaæ ksi¹¿ki � lekarz John Cover � jest d³ugolet-
nim praktykiem, posiadaj¹cym specjalizacjê internistyczn¹. W swo-

Redakcja techniczna: ??????
opracowanie graficzne: Redakcja

Korekta: ??????

ISBN ??????

Wydawnictwo Beta druk
Druk: Beta druk

tu adres!!!!!!



Kilka s³ów o ksi¹¿ce 76 Kilka s³ów o ksi¹¿ce

je wprowadzaæ do w³asnej praktyki lekarskiej. Jedyn¹ kobiet¹ spo-
�ród rozmówców doktora Covera jest pani Tar-pej, od dwóch lat
prowadz¹ca w³asny gabinet akupresury, czyli masa¿u stóp, a tak¿e
oddzia³ywania bez igie³ na punkty akupunkturowe. Pani Tar-pej prze-
prowadzi³a i opublikowa³a w lokalnej gazecie rozmowy, które po
korekcie pojawi³y siê w tej ksi¹¿ce. Ma ona ju¿ spore do�wiadczenie
w metodach naturalnych. W przypadkach, w których jest to wska-
zane, czêsto wspó³pracuje z doktorem Coverem, wspomagaj¹c le-
czonych przez niego pacjentów masa¿ami i innymi zabiegami po-
mocniczymi.

Ksi¹¿ka �Porozmawiajmy o akupunkturze� wyros³a z wielu
inspiracji i wielu lektur doktora Covera na temat medycyny alterna-
tywnej, a tak¿e z ogólnych przemy�leñ zwi¹zanych z etyk¹, filozofi¹
i kultur¹ Wschodu. Z krêgu fascynacji europejskich nale¿y przede
wszystkim wymieniæ profesora Worsley�a, niestrudzonego propaga-
tora akupunktury, na cze�æ którego pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki no-
si³o tytu³ �Rozmowy o akupunkturze � ci¹g dalszy...�, bêd¹cy bez-
po�rednim nawi¹zaniem do �wietnej, popularnej monografii
akupunktury autorstwa profesora. Drugi kr¹g inspiracji zwi¹zany
jest bezpo�rednio z Indiami i fascynuj¹c¹, wspania³¹ postaci¹
Awatary, czyli �wiadomej inkarnacji Boga, Sathya Sai Baby.
Mieszkaj¹cy w Indiach ma obecnie 79 lat i jak wcze�niej
zapowiedzia³, odejdzie w 94 roku ¿ycia, a wiêc mamy to szczê�cie,
¿e ten �wiêty cz³owiek bêdzie nam towarzyszy³ na tym �wiecie
jeszcze oko³o 15 lat. Jednym z najwa¿niejszych zadañ, jakie
realizuje Sathya Sai Baba, jest ukszta³towanie we w³a�ciwy sposób
nauczania. G³ówny nacisk k³adzie on na odrodzenie zawodu
nauczyciela i ca³ego nadzoru nauczania. Cz³owiek ten g³osi idea³y
mi³o�ci i odpowiedzialno�ci. Jego misja i pos³annictwo s¹ naprawdê
wielkie i wspania³e. Dla pogl¹dów doktora Covera, próbuj¹cego
ksi¹¿k¹ t¹ przybli¿yæ Czytelnikom stare chiñskie prawo piêciu
elementów, wa¿ne jest, i¿ Sathya Sai Baba ukaza³ to prawo
dzia³aj¹ce w sferze duchowej, a mianowicie przedstawi³ koncepcjê
piêciu wielkich religii �wiata jako piêciu dróg (elementów rozwoju
wewnêtrznego), prowadz¹cych cz³owieka do rozwoju duchowe-
go, do nieba i do Boga. Piêæ religii: hinduizm, buddyzm, zaratu-
strianizm, islam i chrze�cijañstwo, Sathya Sai Baba przedstawia gra-

jej praktyce g³ówny nacisk k³adzie na medycynê naturaln¹. Od
kilkudziesiêciu lat pracuje jako akupunkturzysta we w³asnym
gabinecie. Przytoczone w rozmowach przyk³ady chorych pochodz¹
z jego praktyki lekarskiej. Doktor Cover ma obecnie oko³o 50 lat,
a wiêc ma za sob¹ praktykê, pozwalaj¹c¹ na wyci¹gniêcie powa¿-
niejszych wniosków. G³ównym rozmówc¹ doktora Covera jest dok-
tor Corner, lekarz chorób wewnêtrznych i jeszcze kilku innych spe-
cjalno�ci, cz³owiek bardzo zdolny, erudyta o du¿ym zaciêciu
filozoficznym. Dr Corner nie prowadzi typowej praktyki z zakresu
medycyny naturalnej. G³ównie pracuje jako lekarz klasyczny. Nie
ma jeszcze 60 lat.

Opracowanie na temat kodeksów deontologicznych to jego
oryginalna praca, zas³uguj¹ca na szczególn¹ uwagê Czytelników.

Nastêpnym rozmówc¹ jest fizjoterapeuta, magister Birke,
cz³owiek w wieku oko³o 35 lat, posiadaj¹cy bardzo rozleg³¹ wie-
dzê o medycynie naturalnej, a tak¿e spore do�wiadczenie w lecze-
niu z wykorzystaniem akupresury i akupunktury. Zainteresowany
jest dalszym doskonaleniem siê jako akupunkturzysta. Z kolei doktor
Ruhe jest dermatologiem, maj¹cym te¿ spor¹ wiedzê z zakresu far-
makologii i farmakinetyki, bêd¹cej jego drug¹ specjalizacj¹. Doktor
Ruhe jest równie¿ bieg³ym lekarzem ogólnym, doskonale znaj¹cym
dzia³anie leków. Jednak patrz¹c na efekty akupunktury doktor zde-
cydowanie odsuwa siê do farmakoterapii, mimo ¿e ma ogromn¹
wiedzê na jej temat, z wszystkimi niuansami farmakokinetycznymi
i farmakodynamicznymi. Uwa¿a, i¿ stosuj¹c akupunkturê mo¿e osi¹-
gn¹æ o wiele lepsze rezultaty, nie zatruwaj¹c dodatkowo organizmu
pacjenta. Do�wiadczenia doktora Ruhe z akupunktur¹ wskazuj¹ wy-
ra�nie, ¿e jego praktyka zawodowa rozwinie siê w kierunku coraz
wiêkszego zastosowania w niej metod naturalnych. Doktor Ruhe ma
oko³o 40 lat. W tym samym wieku jest mecenas Squirrel, bêd¹cy
sympatykiem akupunktury i innych metod medycyny alternatywnej.
Doktor Smith ma oko³o 50 lat. Jest chirurgiem dzieciêcym i inter-
nist¹. Jego zainteresowanie medycyn¹ naturaln¹ datuje siê od cza-
sów, gdy jako pacjent trafi³ do gabinetu akupunktury doktora Cove-
ra. Po nied³ugim czasie uzna³, i¿ medycyna alternatywna ma do
zaoferowania pacjentowi znacznie skuteczniejsze metody lecznicze,
ni¿ te, którymi pos³ugiwa³ siê dotychczas, i z powodzeniem zacz¹³
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�CIE¯KA REWITALIZACJI -
CA£O�CIOWA KONCEPCJA

PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA
Rewitalizacja to powrót do ¿ycia i do w³a�ciwych dla danego

wieku si³ ¿yciowych oraz odpowiedniej aktywno�ci.
Na aktualne nasze zdrowie i na nasze si³y maj¹ bezpo�redni

wp³yw dwa procesy:

1. proces regeneracyjny, czyli samoistnej, naturalnej naprawy
naszych tkanek, w staro¿ytnych Chinach nazywano to korzeniem
JINN - dostarczanie organizmowi energii CZI.

2. proces degeneracyjny, samoistnej destrukcji, czyli psucia
siê naszych tkanek i naszego ca³ego zdrowia w staro¿ytnych Chinach
nazywano to korzeniem JANG - spalanie, zu¿ytkowywanie energii
CZI - utrzymywanie prawid³owego metabolizmu czy nadmierne
wysi³ki fizyczne.

ficznie jako stylizowany kwiat lotosu (symbolizuj¹cy rozwój du-
chowy cz³owieka), otoczony piêcioma p³atkami. Ka¿d¹ z tych reli-
gii mo¿na powi¹zaæ z odpowiednim elementem chiñskiego pra-
wa. I tak hinduizm ³¹czy siê z elementem ognia, chrze�cijañstwo �
z elementem drzewa, islam � z wod¹, zaratustrianizm � z meta-
lem, a buddyzm � z ziemi¹. To zestawienie prowadzi nas dalej, bo
musimy pamiêtaæ, ¿e wed³ug prawa piêciu elementów drzewo (chrze-
�cijañstwo) to narodziny, ogieñ (hinduizm) symbolizuje wzrastanie
i rozwój, ziemia (buddyzm) � trwanie i przetworzenie, metal (zara-
tustrianizm) � podupadanie, natomiast element wody (islam) jest
znakiem �mierci, która jednak¿e wi¹¿e siê z ponownym odrodze-
niem i jest nieodzownym ogniwem w nieustannej przemianie ele-
mentów (¿ywio³ów) tworz¹cych kosmos. To wyodrêbnienie piêciu
etapów b¹d� piêciu elementów we wszech�wiecie powstaj¹ce na
gruncie ró¿nych religii i ró¿nych systemów my�lowych jest dowo-
dem na to, i¿ Chiñczycy tworz¹c swoje prawo piêciu elementów
obserwowali pewn¹ uniwersaln¹ prawid³owo�æ, która mo¿e byæ przy-
datna równie¿ na gruncie medycyny.

Redakcja
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Objawy chorobowe mog¹ pojawiaæ siê zarówno jako znak:
1. S³abego korzenia JINN - obni¿enia przyswajania energii

CZI z po¿ywienia i powietrza, a wynikaj¹cych np. z braku
Higienicznego, przez du¿e "H", stylu ¿ycia, przy normalnych nie
nasilonych procesach degeneracyjnych, wtedy wystarcz¹ zalecenia
Higieniczne, albo w wyniku  uszkodzenia funkcji b¹d� struktury
narz¹dów przyswajaj¹cych energiê CZI i wtedy nale¿y wdro¿yæ
w³a�ciwe leczenie.

2. Zbyt rozwiniêtego korzenia JANG - nadmiernego
zu¿ywania energii ¿yciowej CZI na naprawianie szkód wynikaj¹-
cych z nadmiernie aktywnych procesów degeneracyjnych
organizmu. Energia ta równie¿ mo¿e byæ nadmiernie zu¿ywana na
patologiczne emocje. W takiej sytuacji nale¿y zastosowaæ zalecenia
Higieniczne jako krok pierwszy, jako krok drugi nasiliæ regeneracjê
- w³a�ciwe leczenie, i jako krok trzeci zahamowaæ degeneracjê -
poprzez chelatacjê lub antyoxydanty.

Je¿eli chelatacja zahamuje procesy destrukcji w narz¹dach
bior¹cych udzia³ w przyswajaniu energii CZI z po¿ywienia
i powietrza i w ten sposób poprawi przyswajanie energii CZI, to
wzmocni ona równie¿ korzeñ JINN. Mo¿na by zatem powiedzieæ,
¿e chelatacja mo¿e w tym wypadku wp³ywaæ na obydwa procesy
równocze�nie. Jak stad widzimy procesy te jednak s¹ ze sob¹
splecione zale¿no�ciami wzajemnie zwrotnymi.

Procesy degeneracji, wed³ug wspó³czesnego stanu wiedzy
medycznej, bezpo�rednio napêdzane s¹ mechanizmem wolnych
rodników, w których wolne rodniki tlenowe odgrywaj¹ decyduj¹c¹
rolê, i na który to mechanizm od ponad 30 lat, po raz pierwszy w
historii, mamy bezpo�redni i d³ugofalowy wp³yw poprzez proces
Chelatacji.

Wobec powy¿szego na rewitalizacjê sk³adaj¹ siê dwa
kierunki dzia³añ:

1. Nasilanie regeneracji, wzmacnianie korzenia JINN -
wszystkie metody mobilizuj¹ce zdrowie w tym zalecenia
Higieniczne. Dzia³anie to nie powoduje hamowania degeneracji
czyli nie os³abiaj¹ korzenia JANG, a jedynie j¹ na ró¿nie d³ugi czas
przewy¿sza i wtedy nastêpuje zdrowienie.

Je¿eli regeneracja przewy¿sza degeneracjê, mocny korzeñ
JINN, organizm jest w pe³ni zdrów, nie ma objawów degeneracji
tkanek, nie ma objawów bólowych, obni¿onej sprawno�ci organów,
narz¹dów i ca³ego organizmu. Ustrój jest wtedy wystarczaj¹co
ogrzany, ciep³e s¹ stale d³onie i stopy. Wszystkie narz¹dy i organy
dysponuj¹ wtedy wystarczaj¹c¹ do ich funkcjonowanie ilo�ci¹
energii wewnêtrznej CZI, w takiej sytuacji organizm zd¹¿y naprawiæ
na bie¿¹co uszkadzane wolnymi rodnikami komórki i tkanki.
Ilustruje to na wykresie grupa dobrego zdrowia.

Je¿eli natomiast przewa¿aj¹ procesy degeneracyjne,
mocniejszy korzeñ JANG, czyli procesy samoistnego psucia siê
tkanek powstaj¹ najprzeró¿niejsze dolegliwo�ci, objawy chorobowe
jak równie¿ bóle. Ilustruje to na wykresie grupa wyra�nie chorzy i
ciê¿ka choroba.

Z charakteru i lokalizacji tych dolegliwo�ci fachowiec mo¿e
wyci¹gaæ wnioski co do bezpo�redniej ich przyczyny, jak równie¿
obraæ drogê i metodê ich usuniêcia.

tabela 2 Wykres mo¿liwych stanów zdrowia
- modyfikacja diagramu doktora Huato - drugie stulecie naszej ery
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napêdzanych mechanizmem wolnych rodników, których w takich
przypadkach jest tak wielka ilo�æ, ¿e trzeba by si³y regeneracyjnej
np. dwóch ludzi by je zrównowa¿yæ i opanowaæ.

W takim wypadku w sukurs przychodzi nam dzi� proces
chelatacji usuwaj¹cy �ród³o wolnych rodników z organizmu
wyp³ukuj¹c nadmierne ilo�ci metalicznych cz¹stek. One to
dostarczaj¹ g³ówn¹ masê wolnych rodników tlenowych, a na to
mamy bezpo�redni wp³yw chelatacj¹.

Przed epok¹ chelatacji mieli�my jedynie mo¿liwo�æ
neutralizacji wytworzonych i istniej¹cych w organizmie wolnych
rodników przez sta³e utrzymywanie w naszym wnêtrzu wysokiego
poziomu tak zwanych antyoxydantów.

Typowymi przedstawicielami antyoxydantów s¹ witamina C,
A, E, wielopier�cieniowe barwniki warzyw i owoców zawarte np.
w winach i wiele innych substancji pochodzenia najczê�ciej
ro�linnego. Substancje te, pomimo swego dobroczynnego wp³ywu
na nasz organizm nie wp³ywaj¹ w najmniejszy nawet sposób na
samo �ród³o stale produkuj¹ce nowe wolne rodniki. Ponadto
nadmierne ilo�ci tych zbawiennych substancji nie pozostaj¹
jednak bez ujemnego wp³ywu na nasze zdrowie. Przyk³adem
niech tu bêdzie witamina A, obecnie g³ówna przyczyna marsko�ci
w¹troby w USA.

�ród³em, które stale, w dzieñ i w nocy produkuje wolne rodniki
s¹ rozproszone w naszym ciele, w nadmiarze, cz¹steczki metali
ciê¿kich, które maj¹ w³a�nie takie w³a�ciwo�ci fizykochemiczne i¿
co chwilê rozrywaj¹ przylegaj¹c¹ do nich cz¹stkê wody na dwa
wolne rodniki H- i O+. Cz¹stki metali ciê¿kich jako ska¿enie
¿ywno�ci, wody i powietrza sukcesywnie wnikaj¹ do naszych
wnêtrz i ulegaj¹ tam zjawisku kumulacji, czyli nadmiernego
gromadzenia siê.

Kumuluj¹ siê, poniewa¿ organizmy biologiczne nie maj¹
naturalnie, skutecznego na taka skalê, mechanizmu pozbywania siê
tak du¿ej ilo�ci metali ciê¿kich. Dlatego proporcjonalnie do up³ywu
lat i poziomu ska¿enia �rodowiska w którym ¿yjemy, metali ciê¿kich
jest w naszych wnêtrzach coraz wiêcej - potêguj¹c destrukcyjny
korzeñ JANG. Najbardziej niebezpieczne metale to: rtêæ, o³ów
i kadm.

2. Hamowanie degeneracji, os³abianie korzenia JANG -
d³ugotrwale efektywna metoda - chelatacja, lub mniej, krócej
efektywna metoda - antyoksydanty. Dzia³anie to nie powoduje
nasilenia regeneracji, czyli nie wzmacniania korzenia JINN, a
jedynie procesy degeneracyjne na d³ugi czas obni¿a, tak i¿ nie
podwy¿szona regeneracja przewy¿sza degeneracjê i nastêpuje
zdrowienie.

Dotychczas, wielcy lekarze staro¿ytni jak równie¿ ich
wspó³cze�ni kontynuatorzy zajmuj¹cy siê procesem rewitalizacji
mogli znacz¹co wp³ywaæ tylko jedn¹ stronê tego procesu - punkt
pierwszy, to znaczy mogli przez swoj¹ sztukê nasilaæ z ró¿nym
powodzeniem procesy REGENERACJI u konkretnego chorego -
wzmacniali korzeñ JINN. Na korzeñ JANG wp³yw ich terapii by³
znacz¹co mniejszy, a w niektórych przypadkach np. w zatruciach
metalami by³ zerowy.

Rozwijali przez wieki i doskonalili techniki mobilizacji
zdrowia wykorzystuj¹c odpowiednie metody leczenia, wiod¹ce do
samowyzdrowienia takie jak oddzia³ywania bezpo�rednie na
energiê CZI: akupunktura, akupresura, schiatsu, moxa, reiki,
bioenergoterapia, aromatoterapia, elektrostymulacja, mobilizacje
krêgos³upa i stawów, oddzia³ywanie leczniczym ciep³em i zimnem,
leczniczym �wiat³em, polem magnetycznym, informatycznym itp.
oraz ca³a grupa oddzia³ywañ po�rednich:

1. oddzia³ywania po�rednie - poprzez przewód pokarmowy -
dietoterapia, zio³olecznictwo, homeopatia, w tym równie¿ leki
chemiczne, witaminy, mikro i makroelementy itp.,

2. oddzia³ywanie po�rednie - poprzez ruch - joga, czi kung,
tai czi, gimnastyka i sporty itp.,

3. oddzia³ywanie po�rednie - przez narz¹d s³uchu i wyobra�niê
- sugestia, hipnoza, afirmacje, muzykoterapia i najogólniej ca³a
domena pracy z umys³em.

Zdarza³o i zdarza siê nierzadko, ¿e nawet najwiêksi eksperci
leczenia tymi powy¿szymi metodami osi¹gaj¹c wyra�ne pobudzenie
procesów regeneracyjnych wzmacniaj¹c korzeñ JINN nie byli i s¹
w stanie prze³amaæ wybitnie nasilonych procesów degeneracji
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Od 19:00 do 3:00 gun ignorancji niewiedzy i g³upoty, czas
regeneracji si³ i zdrowia, czas snu i odpoczynku.

Godziny snu w tym zakresie czasowym od 19:00 do 3:00
mo¿na z powodzeniem liczyæ podwójnie, gdy chodzi o regeneracjê
si³, przespanie tych 8 godzin daje tak¹ regeneracjê jak spanie w
pozosta³ych 16. St¹d rytm ten jest obserwowany w starych
klasztorach, gdzie cisza nocna zaczyna siê o 19:00 a o 21:00 jest
cisza bezwzglêdna. Mnisi natomiast wstaj¹ czêsto ju¿ o 3 - 4:00.

Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej od¿ywianie siê
W strefie klimatycznej umiarkowanej i ch³odnej jaka panuje

w Polsce jedzenie winno byæ energetycznie zrównowa¿one
i rozgrzewaj¹ce. Unikaæ nale¿y po¿ywienia wyziêbiaj¹cego
i wych³adzaj¹cego np. nagminnie, i dzi� nadmiernie stosowanej
wody mineralnej surowych warzyw i owoców. Nie przesadzaæ
z jedzeniem natury gor¹cej - Re - t³uszcze, sma¿one i alkohol - umiar.
Najlepiej spo¿ywaæ potrawy przygotowane wg zasady 5 smaków.
Najogólniej, na co dzieñ, od¿ywiaæ siê skromnie, g³ównie jedzeniem
gotowanym.

Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej ubieranie siê
Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej warunki
mieszkaniowe.
Ubiór i mieszkanie winno umo¿liwiæ na bie¿¹co utrzymy-

wanie w³a�ciwej ciep³oty naszego cia³a. Nie powinno byæ ani za
zimno, ani za gor¹co. Ani za wilgotno, ani za sucho, umiar
i z³oty �rodek. Organizm winien byæ wystarczaj¹co ogrzany, stale
ciep³e winne byæ d³onie i stopy.

Prawid³owa ilo�æ ruchu
Ruch - 30 minut marszu dziennie zaspokaja nasze zapotrzebo-

wanie na ruch fizyczny. Ruch p³ynny, bez nadmiernych wysi³ków
i szarpañ podobny do tañca, ruch ma rozgrzewaæ nasze cia³o. Przy
takim ruchu cia³o winno siê nieznacznie spociæ, by zaraz po tym
szybko wyschn¹æ wzmacniaj¹c barierê ochronn¹ skóry i jej energiê
ochronn¹ CZI-WEI.

Implikuje to coraz wiêksz¹ ilo�æ produkowanych przez nie
wolnych rodników, te z kolei s¹ bezpo�rednim "paliwem" procesów
degeneracji, a gdy do tego dodamy - s³abn¹cy korzeñ JINN - malej¹c¹
z up³ywem lat nasz¹ naturaln¹ zdolno�æ regeneracji tkanek to
otrzymujemy w konsekwencji cia³o cz³owieka w wieku 70 lat tak
krañcowo schorowane i zdegenerowane ¿e dysponuje potencja³em
¿yciowym energii CZI jaki nierzadko spotyka siê u cz³owieka w
wieku 100 i wiêcej lat.

Nic zatem dziwnego, ¿e �mieræ ludzi w wieku oko³o 70 lat
w dzisiejszej dobie wcale nie jest rzadko�ci¹.

Przy prawid³owym, Higienicznym, przez du¿e "H", trybie
¿ycia, przekroczenie wieku 90 lat w przyzwoitej kondycji jest
zupe³nie mo¿liwe do osi¹gniêcia.

Co zatem sk³ada siê na Higieniczny tryb ¿ycia?
O�mioraka �cie¿ka
1. Prawid³owy rytm snu i czuwania w trakcie doby.
2. Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej

od¿ywianie siê.
3. Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej ubieranie siê.
4. Prawid³owe, stosowne do strefy klimatycznej warunki

mieszkaniowe.
5. Prawid³owa ilo�æ ruchu.
6. Higiena psychiczna.
7. Higiena cia³a.
8. Prawid³owe, nie uszkadzaj¹ce organizm leczenie na

wypadek choroby.

Prawid³owy rytm snu i czuwania w trakcie doby
Doba sk³ada siê z trzech 8 godzinnych czê�ci. Ka¿da s³u¿y

do innej naszej aktywno�ci.
Od 3:00 do 11:00 gun m¹dro�ci dobra i spokoju, czas

aktywno�ci wewnêtrznej, planów, przygotowañ, uczenia siê, pracy
duchowej.

Od 11:00 do 19:00 gun pasji, czas aktywno�ci zewnêtrznej,
wysi³ków fizycznych, pasji, realizacji zamierzeñ.
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ubocznymi leków i metod leczniczych, którymi siê pos³uguj¹,
uzyskuj¹ oni poni¿ej 70% wyleczeñ, odpowiada to efektowi
placebo.

2. Terapeutów dobrych, zapisuj¹cych leczenie skuteczne
i stale lecz¹cych swoich chorych. Ci terapeuci mocno troszcz¹ siê
jaki by tu lek zapisaæ swoim chorym, najlepiej dzia³aj¹cy
i zastosowaæ najlepiej dzia³aj¹ce leczenie. Ci terapeuci maj¹
niewiele dzia³añ szkodliwych i nie t³umacz¹ ich jak wy¿ej, uzyskuj¹
od 70 do 90 % wyleczeñ. W Chinach nazywano by ich lekarzami
dobrymi.

3. S¹ te¿ terapeuci bardzo dobrzy, którzy swoich pacjentów
uwalniaj¹ od leków, i od innego leczenia na d³ugie okresy czasu.
Ich uwagê zaprz¹ta sta³a troska jak odszukaæ najkrótsz¹ i najmniej
uci¹¿liw¹ drogê do wyzdrowienia ich pacjentów. W Chinach
nazywano by ich lekarzami bardzo dobrymi lub mistrzami w swoim
fachu.

Ka¿dy z terapeutów jest po trosze tym pierwszym, drugim
i trzecim. Ca³y dowcip w tym by tym trzecim byæ jak najczê�ciej,
a idea³em by³o by byæ tym trzecim stale.

Opracowa³ lekarz Jan Pokrywka
Lekarz Naczelny dr Antoni Krasicki

Higiena psychiczna
Aktywno�æ intelektualna stosowna do naszego statusu. Proces

religijny. Codzienna praktyka duchowa. S³u¿ba potrzebuj¹cym
naszej pomocy. W³a�ciwa s³u¿ba rodzinie i najbli¿szemu otoczeniu.

Higiena cia³a
Nie przesadzaæ z chemicznymi �rodkami czysto�ci: myd³em,

szamponami, past¹ do zêbów, kosmetykami, kremami, itp., niezbyt
czêsto zmywaæ kwasow¹ ochronê naszej skóry powstaj¹cej
z wyschniêtej warstwy potu, nie wystawiaæ siê nadmiernie przez
to na atak agresywnych czynników zewnêtrznych. Z cia³em
postêpowaæ zgodnie z zasadami naturalnej fizjologii a nie
z wyobra¿eniami estetycznymi piêknych kobiet.

Prawid³owe, nie uszkadzaj¹ce organizm leczenie na
wypadek zachorowania
Je¿eli zachodzi konieczno�æ interwencji lekarskiej nale¿y

pilnie baczyæ, by ingerencja ta by³a jak najmniej inwazyjna i jak
najmniej ogranicza³a ewentualn¹ pó�niejsz¹ zdolno�æ naszego cia³a
do samowyzdrowienia. Idealnie by³o by leczyæ siê u lekarza, który
w³a�nie pos³uguje siê metodami stymuluj¹cymi nasze zdolno�ci
samowyzdrowienia, a nie jak jest to dzi� powszechnie praktyko-
wane, ¿e usuwa siê jedne bardziej dolegliwe i widoczne objawy
zamieniaj¹c je na inne, mniej dolegliwe i mniej widoczne, ale za to
gro�niejsze a czêsto w dodatku parali¿uj¹ce - uniemo¿liwiaj¹ce
prawdziwe pó�niejsze wyzdrowienie - tzw. skazanie na leki do
koñca ¿ycia.

Lekarz, do którego siê zwracamy g³ównie winien my�leæ, nie
jaki obecnie lek zapisaæ pacjentowi, ale jego g³ówn¹ trosk¹ winno
byæ w jaki sposób i kiedy bêdzie mo¿na go od tego leku, b¹d�
leczenia uwolniæ.

Wobec powy¿szego wszystkich terapeutów - lekarzy i nie
lekarzy mo¿na podzieliæ na:

1. Terapeutów s³abych - kiepskich, którzy stosuj¹ ma³o
skuteczne leczenie, leki marnie dzia³aj¹ce a czêsto nawet dzia³aj¹ce
szkodliwie. Wystêpuj¹ce dzia³ania szkodliwe t³umacz¹ dzia³aniami
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wszechnie zaleca siê równie¿ spo¿ywanie mleka krowiego, suro-
wych owoców i warzyw mami¹c nas wielk¹ zawarto�ci¹ �niezbêd-
nych� witamin i innych �cennych� sk³adników. Reklamodawcy, kie-
ruj¹c siê g³ównie chêci¹ zysku, opieraj¹ siê na w¹tpliwych badaniach
naukowych.

Rzetelne natomiast badania statystyczne w USA dowodz¹, ¿e
pierwsz¹ przyczyn¹ marsko�ci w¹troby W tym wielkim kraju jest
nadmiar spo¿ywanej witaminy A � beta karotenu � wchodz¹cej
w sk³ad wielu produktów spo¿ywczych m. in. jako �naturalny� barw-
nik.

W praktyce jednak od¿ywiamy siê g³ównie po¿ywieniem ka-
napkowym, zimnym � wych³adzaj¹cym i wyziêbiaj¹cym. Napoje
wzbogacamy np. kostkami lodu z wody mineralnej. By tak¹ masê
pokarmow¹ ogrzaæ fizycznie i energetycznie do temperatury, której
wymaga proces trawienia, ¿o³¹dek musi wydatkowaæ wiele w³asnej
energii CZI, staje siê on z up³ywem czasu coraz s³abszy zabieraj¹c
energiê ze �ledziony � trzustki, powoduj¹c jej wych³odzenie, a
i tak proces trawienia staje siê coraz bardziej upo�ledzony, niedo-
stateczny. Nie do�æ strawione resztki stanowi¹ dla organizmu balast,
który odk³ada siê i tworzy nadwagê. G³ównym sk³adnikiem tej
nadwagi jest galaretowata substancja TAN, której wagowo
najwiêkszym sk³adnikiem jest zwi¹zana z t¹ galaret¹, bardzo trudna
do usuniêcia, woda. Na �rodki odwadniaj¹ce ww. substancja reaguje
s³abo i natychmiast po odwodnieniu �rodkami moczopêdnymi �luz
TAN ponownie zatrzymuje wodê.

Bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet ¿ycia jest w³a�nie
stan wych³odzenia narz¹dów wewnêtrznych, charakteryzuj¹cy siê
tworzeniem i gromadzeniem w organizmie ciê¿kiego, lepkiego
�luzu zwanego przez Chiñczyków �luzem TAN. Cia³o staje siê
wówczas nadmiernie i nienaturalnie ciê¿kie. Utrudnione jest
kr¹¿enie krwi, p³ynów ustrojowych i energii CZI. Przyczyna tkwi
w niew³a�ciwej pracy � wych³odzeniu, lub nawet wyziêbieniu
�ledzony � trzustki.

�luz TAN jest bardzo trudny do usuniêcia normalnymi meto-
dami, a proces ten, gdy trwa nie zatrzymany, doprowadza do mon-
strualnej nadwagi, a w konsekwencji do �mierci. Widocznym przy-

POWSZECHNE B£ÊDY ¯YWIENIOWE

Staro¿ytna medycyna chiñska bardzo prosto i klarownie po-
ucza nas jak mamy siê od¿ywiaæ. Winni�my postêpowaæ stosow-
nie do strefy klimatycznej, w której przebywamy. Generalnie stre-
fy te dziel¹ siê na: gor¹ce czyli tropikalne, ciep³e, umiarkowane,
ch³odne i zimne czyli polarne. Podobnie potrawy, ze wzglêdu na
oddzia³ywanie na nasz organizm mo¿emy podzieliæ na piêæ kate-
gorii: potrawy wyziêbiaj¹ce � w jêzyku chiñskim � Han, wych³a-
dzaj¹ce � Liang, natury obojêtnej � Ping, ogrzewaj¹ce � Wen
oraz W koñcu potrawy natury gor¹cej � Re.

Mieszkaj¹c w Polsce � ¿yjemy w klimacie umiarkowanym
ch³odnym, dlatego jedzenie, które spo¿ywamy winno byæ natury
rozgrzewaj¹cej � Wen i obojêtnej � natury Ping. Nale¿y natomiast
unikaæ potraw wych³adzaj¹cych � natury Liang i wyziêbiaj¹cych
� natury Han. Równie¿ nadmierne spo¿ywanie potraw natury Re,
w naszym klimacie doprowadza do z³ych nastêpstw - nadmiernego
rozgrzania narz¹dów wewnêtrznych (ogieñ na narz¹dach
wewnêtrznych).

Wspó³czesno�æ niesie ze sob¹ wielkie b³êdy ¿ywieniowe. Po-
jawi³y siê ró¿ne, nie sprawdzone przez pokolenia produkty od¿yw-
cze. Rozwój transportu spowodowa³, ¿e dostêpne s¹ masowo owo-
ce po³udniowe. Reklamy zachêcaj¹ nas do spo¿ywania wody
mineralnej i �ródlanej w butelkach oraz �wspania³ych� napoi na
bazie tej wody, �cudownych� ekologicznych jogurtów z du¿ymi ka-
wa³kami owoców z dodatkiem mleka w proszku. Niestety po-
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gó³owego wyt³umaczenia tego zjawiska, ale po powtarzalnych
efektach obserwujemy, ¿e chelatacja oczyszcza narz¹dy
wewnêtrzne przez co ociepla je i rozgrzewa. �luz TAN znika po
pewnym czasie, pacjent gubi wtedy nadwagê np. 8, 10, 15, a nawet
wiêcej kilogramów. Jest to istotny postêp w przywracaniu zdrowia
dziêki rozwojowi wspó³czesnej technologii medycznej.

Produktami wybitnie za�luzowuj¹cymi organizm cz³owieka
s¹ s³odycze oraz mleko krowie.

Teraz w najwiêkszym skrócie powiem, które produkty wspó³-
cze�nie masowo konsumowane s¹ wyziêbiaj¹ce (natury Han) i wy-
ch³adzaj¹ce (natury � Liang), powoduj¹ce wych³odzenie narz¹dów
wewnêtrznych, co W konsekwencji doprowadza do nasilenia siê
procesów degeneracyjnych oraz miêdzy innymi do tworzenia siê
�luzu TAN.

Wyziêbiaj¹ca jest: surowa woda, woda mineralna, woda nie-
gazowana i wszystkie produkty na bazie tej wody, w tym piwo. Po-
nadto z przypraw wyziêbia sól. Produkty mniej wyziêbiaj¹ce, a za-
tem wych³adzaj¹ce to niemal wszystkie surowe warzywa i owoce.
Wyj¹tkami tu s¹: z warzyw czosnek (natury � Re, gor¹ce), cebula
i por (natury � Wen, ogrzewaj¹ce), a z owoców dojrza³e s³odkie
mandarynki brzoskwinie i morele (natury � Wen, ogrzewaj¹ce).

Wystarczy u¿yæ procesu kulinarnego � gotowania � by wy-
ch³adzaj¹ce i wyziêbiaj¹ce produkty zmieniæ w obojêtne lub
w rozgrzewaj¹ce. Dodatkowo, przyprawy rozgrzewaj¹ce (pieprz,
chili, imbir, kminek, majeranek, cynamon, go�dziki itp.) podnosz¹
rozgrzewaj¹c¹ naturê potrawy. Chiñczycy uwa¿aj¹, ¿e podczas
wrzenia ogieñ przenika do potrawy zmieniaj¹c jej naturê na
cieplejsz¹. Np. woda mineralna � natury Han wyziêbiaj¹ca, gdy j¹
przegotujemy staje siê obojêtna � natury Ping, i nie powoduje
wyziêbienia, nawet gdy potem spo¿ywamy j¹ sch³odzon¹, pomimo
sch³odzenia, wci¹¿ jest natury Ping. I odwrotnie, woda surowa, nawet
gdy j¹ podgrzejemy do 90 stopni i spo¿ywamy gor¹c¹, nadal jest
natury wyziêbiaj¹cej. Warzywa i owoce wych³adzaj¹ce, po
przegotowaniu staj¹ siê w wiêkszo�ci obojêtne natury Ping.
To w³a�nie zawarto�æ surowej wody w surowych warzywach i
owocach decyduje o wych³¹dzaj¹cym dzia³aniu tych produktów -

k³adem gromadzenia siê �luzu TAN w tkance podskórnej jest zja-
wisko okre�lane mianem celulitis, �luz TAN najbardziej widoczny
jest na wewnêtrznej stronie ud i podudzi. Bywa powszechnie
mylony z ot³uszczeniem tego obszaru. Tak¿e wyra�nie wystaj¹cy
brzuch, twardy i sprawiaj¹cy dolegliwo�ci jest objawem
gromadzenia siê �luzu TAN w tkance zaotrzewnowej.

Tkanki, miê�nie, mózg i narz¹dy wewnêtrzne takiego nie-
szczê�nika s¹ w sta³ym g³odzie. Wtedy to cz³owiek odczuwa brak
energii i si³ oraz niemal ci¹g³y g³ód, dr¿enie miê�ni itp. G³ód ten
jednak nigdy nie ulega zadowalaj¹cemu zaspokojeniu, nawet po
sutych posi³kach. Przyswojone sk³adniki pokarmowe zamiast
zamieniaæ siê w niezbêdn¹ dla organizmu energiê CZI, ulegaj¹
przekszta³ceniu w nieproduktywny �luz TAN bêd¹cy niczym innym
jak gromadz¹cymi siê w lu�nej tkance ³¹cznej mukopolisachary-
dami, wi¹¿¹cymi stale du¿e ilo�ci wody i elektrolitów.

Stan ten bywa przez podobieñstwo zewnêtrzne mylony
z ot³uszczeniem prostym, niestety nie ma on z nim prawie nic wspól-
nego.

O ile ot³uszczenie proste ³atwo jest usun¹æ, o tyle �luz TAN,
dawniej mo¿na by³o usun¹æ jedynie poprzez d³ugotrwa³¹ dietê roz-
grzewaj¹c¹ trwaj¹c¹ niekiedy ca³e lata. Proces rozgrzewania na-
rz¹dów wewnêtrznych na szczê�cie przy�pieszaj¹ zabiegi energe-
tyzuj¹ce np. akupunktura, zio³olecznictwo itp.

Niektóre osoby jednak nie dysponuj¹ ju¿ tak d³ugim czasem
¿ycia, by proces rozgrzewania wych³odzonych narz¹dów uda³o siê
przeprowadziæ u nich skutecznie. Po prostu wcze�niej ni¿ uwolnie-
nie siê od �luzu TAN przyjdzie �mieræ. Dlatego w takich przypad-
kach chorzy musz¹ sobie �kupiæ� ten brakuj¹cy im czas poprzez
ww. procedury przyspieszaj¹ce od�luzowywanie.

W obecnych czasach poprzez proces chelatacji dysponujemy
szybk¹ i skuteczn¹ metod¹ powoduj¹c¹ oczyszczanie siê organizmu
m. in. ze �luzu TAN. O tak skutecznej metodzie jeszcze kilkana�cie
lat temu nie mogli nawet marzyæ najlepsi lekarze, nie wspominaj¹c
ju¿ o lekarzach staro¿ytnych.

Dziêki mo¿liwo�ciom zwi¹zanym z chelatacjami EDTA mo-
¿emy ww. �luz TAN usuwaæ znacznie szybciej. Nie znamy szcze-
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ROZMOWA Z PANI¥ TAR-PEJ

� Co to jest akupunktura
� sk¹d pochodzi
� skuteczno�æ leczenia metodami naturalnymi
� pojêcie zdrowia i choroby
� akupunktura jako technika znieczulania w chirurgii
� akupunktura a problem AIDS

� Co to jest akupunktura?

� Akupunktura jest metod¹ lecznicz¹, powsta³¹ na gruncie
staro¿ytnej medycyny chiñskiej, polegaj¹c¹ na miejscowym nak³u-
waniu ig³ami �ci�le okre�lonych punktów cia³a. Jest to dzia³anie
w sferze energetycznej organizmu, bowiem Chiñczycy uwa¿ali,
i¿ w organizmie cz³owieka oprócz dobrze znanych nam uk³adów,
takich jak krwiono�ny, limfatyczny, nerwowy i in., istnieje nie pod-
daj¹cy siê ogl¹dowi uk³ad kr¹¿enia ¿yciodajnej energii CZI. Energia
kr¹¿y w organizmie wed³ug �ci�le okre�lonych zasad, wzd³u¿ 12
linii nazywanych po³udnikami lub meridianami. Wszelkie choroby,
wed³ug Chiñczyków, s¹ spowodowane zaburzeniami w sferze ener-
getycznej organizmu, a mianowicie wynikaj¹ z niedoboru lub z nad-
miaru energii na poszczególnych odcinkach meridianów b¹d� na
ca³ych meridianach. Terapeuta potrafi¹cy rozpoznaæ charakter za-
burzeñ energetycznych u danego pacjenta wykonuje na jego ciele
odpowiednie zabiegi akupunkturowe, maj¹ce poprzez stymulacjê,
wskutek nak³ucia skóry ig³¹, przywróciæ prawid³owy b¹d� zbli¿ony
do prawid³owego obieg energii CZI. Przywrócenie równowagi ener-

st¹d ich dzia³anie wych³adzaj¹ce. Je¿eli zawart¹ w tych warzywach
i owocach wodê przegotujemy dzia³anie tych produktów staje sie
obojêtne lub rozgrzewajace. Mo¿na by powiedzieæ kwintesencja,
czyli pi¹ta esencja procesu kulinarnego.

Mo¿e zabrzmieæ to jak truizm, ale najlepszym po¿ywieniem
dla cz³owieka w naszym klimacie jest po prostu d³ugo gotowana,
porz¹dna zupa, dobrze przyprawiona, a najlepiej przyrz¹dzana
zgodnie z prawem piêciu smaków, o którym to prawie od setek
pokoleñ naucza tradycyjna medycyna chiñska. Dla uspokojenia
dodam, ¿e kuchnia staropolska nie odbiega zasadniczo w swoich
zaleceniach od prawa piêciu smaków. Wystarczy poczyniæ jedynie
kosmetyczne zmiany, a wszystko bêdzie w nale¿ytym porz¹dku
i zgodne z prawem piêciu smaków.

Gdy natomiast spo¿ywamy produkty wyziêbiaj¹ce i wych³a-
dzaj¹ce to nale¿y równowa¿yæ te potrawy potrawami natury gor¹cej
� Re. W przeciwnym razie musimy liczyæ siê z nastêpstwami wy-
ch³odzenia i w konsekwencji z gromadzeniem siê �luzu TAN, jak
równie¿ mo¿liwo�ci¹ wielu innych chorób przewlek³ych,
degeneracyjnych a wynikaj¹cych przyczynowo z wych³odzenia
organizmu.

Mocno rozgrzewaj¹ce � Re � s¹: alkohol (15 � 20 gram na
dobê w przeliczeniu na spirytus), papierosy (do 10 - 15 na dobê),
kawa naturalna, przeró¿ne t³uszcze, miêso z rusztu itp. Wszystko
jednak w umiarkowanej ilo�ci, bowiem nadmierne spo¿ywanie
potraw natury Re, czego klasycznym przyk³adem jest dieta
dr Kwa�niewskiego, okre�lana równie¿ diet¹ Adkinsa, doprowadza
w naszym klimacie, równie¿ do z³ych nastêpstw - nadmiernego
rozgrzania narz¹dów wewnêtrznych. Dieta ta, owszem jest
optymalna, ale w klimacie polarnym. Przej�ciowo mo¿e byæ
u¿yteczna a nawet lecznicza w sytuacji chorobliwego wyziêbienia
organizmu.
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� Kiedy powsta³a akupunktura? Sk¹d siê wziê³a i jak rozwi-
ja³a siê przez wieki?

� Akupunktura znana jest od zamierzch³ych czasów i pocz¹tki
jej gin¹ w pomroce dziejów. Oczywi�cie, �mieszn¹ spraw¹ jest t³u-
maczenie powstania tego systemu przypadkowymi obserwacjami,
jak np. tym, ¿e kto� id¹c uk³u³ siê w jaki� punkt stopy i natychmiast
przesta³a go boleæ g³owa. W zwi¹zku z tym gromadzi³ te obserwa-
cje, trwa³o to tysi¹ce lat i tak zrodzi³a siê ta genialna sztuka, jak¹
jest akupunktura. �lady kopalne wskazuj¹, ¿e ok, 5000 lat p.n.e.
znane ju¿ by³y ig³y akupunkturowe. Czêsto spotykamy siê jednak
z odkryciami archeologicznymi, wskazuj¹cymi na o wiele
wcze�niejsze �lady akupunktury. Dla mnie zastanawiaj¹ce jest to,
¿e akupunktura pojawi³a siê od razu jako kompletny system wiedzy
o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego i jako metoda skuteczna
w terapii wszystkich schorzeñ. Nie mo¿na wiêc mówiæ o takiej jej
ewolucji, jaka mia³a miejsce w przypadku innych dziedzin,
rozwijaj¹cych siê od pocz¹tkowego, prymitywnego stadium a¿ do
coraz bardziej skomplikowanych etapów. Akupunktura dzisiejsza,
XVIII-wieczna, sprzed 2000 czy 5000 lat, to ta sama akupunktura,
dysponuj¹ca tym samym zasobem wiedzy i recept. Je¿eli mo¿na
tu mówiæ o jakiej� ewolucji, to tylko chyba o tym, ¿e w zale¿no�ci
od mody, od stopnia znajomo�ci dawnej medycyny chiñskiej
korzystano z takiego lub innego zakresu wiedzy akupunkturowej
Chiñczyków, ale zmiany te nale¿y oceniaæ in minus, jako
zaprzepaszczanie dorobku, pewnych fragmentów wiedzy
o akupunkturze. Bardzo istotne jest równie¿ u�wiadomienie sobie
faktu, i¿ akupunktura jako system jest o kilka tysiêcy lat (!) starsza
od medycyny europejskiej, a zw³aszcza od takich jej dzia³ów jak
chirurgia czy interna, które na dobr¹ sprawê ukonstytuowa³y siê
w obecnym kszta³cie dopiero w XIX wieku. Akupunktura wiêc, ma-
j¹c tê kolosaln¹ przewagê istnienia i funkcjonowania przez kilka
tysi¹cleci, jest systemem bardziej wypraktykowanym i sprawdzo-
nym, a tak¿e, co nie jest bez znaczenia, o wiele bezpieczniejszym.
Je¿eli chodzi o skutki uboczne terapii akupunkturowej, to w ogóle
nie ma takiego zjawiska. Jest to terapia zupe³nie nieszkodliwa, bez-
pieczniejsza nawet od zio³olecznictwa.

getycznej jest równoznaczne z usuniêciem �ród³a choroby i tym
samym ze zwalczeniem jej. W zwi¹zku ze swoim dzia³aniem po-
rz¹dkuj¹cym w sferze energetycznej zabiegi akupunktury
oddzia³uj¹ praktycznie na ka¿de schorzenie istniej¹ce w organizmie.
Leczenie odbywa siê wy³¹cznie naturalnymi drogami, jakimi
dysponuje ka¿dy organizm. Nie jest to przerywanie choroby, ale
zdecydowane przyspieszenie jej naturalnego przebiegu,
prowadz¹ce do zdrowia.

� Czy poddanie siê terapii akupunkturowej wi¹¿e siê dla
wspó³czesnego cz³owieka, ¿yj¹cego w krêgu kultury europejskiej,
z konieczno�ci¹ pewnego poszerzenia horyzontów �wiatopogl¹do-
wych i zmiany stylu ¿ycia?

� W pewnym sensie tak. Chcia³bym tutaj od razu jasno po-
wiedzieæ, i¿ zadaniem tej publikacji jest nie tylko zapoznanie Czy-
telnika z tradycj¹ medycyny chiñskiej, bowiem takich ksi¹¿ek jest
ju¿ na naszym rynku wydawniczym kilka, ale u�wiadomienie lu-
dziom cierpi¹cym na ró¿ne dolegliwo�ci, którzy bêd¹ korzystaæ
z zabiegów akupunktury, ¿e leczenie to wi¹¿e siê równie¿ ze
zmianami w �wiadomo�ci i psychice pacjenta. Leczenie akupunktur¹
czy te¿ inn¹ skuteczn¹ metod¹ medycyny naturalnej przebiega tu
nie na zasadzie wygaszania objawów, jak to ma miejsce w wypadku
brania tabletek przy silnym bólu g³owy, powoduj¹cych jego
ust¹pienie bez jakiegokolwiek wysi³ku z naszej strony, ale na
zasadzie siêgania do samego korzenia choroby. Wymaga to
dyscypliny i cierpliwo�ci ze strony pacjenta. To za� zwi¹zane jest
ze zmianami w jego �wiadomo�ci chorowania. Jest to bardzo wa¿ne,
gdy¿ czyni to pacjenta mocniejszym. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
akupunktura oprócz likwidacji somatycznych dolegliwo�ci niesie
ze sob¹ równie¿, niejako przy okazji, dobroczynne dzia³anie na
psychikê � po prostu zmienia cz³owieka. Staje siê on mocniejszy
i lepszy. Jak wiemy, wed³ug �wiatowej Organizacji Zdrowia
cz³owiekiem zdrowym jest ten, kto ¿yje w stanie nie tylko pe³ne-
go komfortu psychicznego, ale tak¿e w stanie dobrostanu emocjo-
nalnego, czyli w stanie szczê�cia.
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� Niew¹tpliwie kultura ta jest inna od naszej � europejskiej,
judeochrze�cijañskiej, maj¹cej swe �ród³a na Bliskim Wschodzie,
w staro¿ytnej Grecji i w Rzymie. Mnie jednak jako lekarza nie in-
teresuje teoria, tylko praktyka. Teoria jest tylko piêknym dodatkiem
do praktyki, do osi¹ganych efektów. Mimo ¿e teoria akupunktury
jest dla nas dziwna, niezrozumia³a, to jednak, gdy siê nad ni¹ g³ê-
boko zastanowimy, dostrze¿emy �cis³e powi¹zania akupunkturo-
wego prawa piêciu elementów z embriologi¹ lub z budow¹ em-
brionaln¹ cz³owieka.

� Na czym polegaj¹ te �cis³e powi¹zania?

� Powi¹zania akupunktury z budow¹ embrionaln¹ cz³owieka po-
legaj¹ na tym, ¿e ka¿dy ze szlaków energetycznych, inaczej meri-
dianów, pochodzi z innego sk³adnika zarodkowego cz³owieka. Na
ten temat zamie�cimy osobny rozdzia³ pt.:� Powi¹zania akupunktu-
ry z embriologi¹�, w którym przedstawiona zostanie jasna zale¿-
no�æ zegara maksimów energetycznych i budowy embrionalnej po-
szczególnych obszarów energetycznych w organizmie cz³owieka.
Ilustruje to plansza znajduj¹ca siê na ok³adce. Plansza przedstawia
prawo piêciu elementów, podzia³ tych elementów i przyporz¹dko-
wane im poszczególne listki zarodkowe oraz konkretne tkanki.

� Jest Pan znany z niekonwencjonalnych metod leczenia.
Na czym polega niekonwencjonalno�æ proponowanej przez Pana
terapii? Jakie metody i techniki z zakresu medycyny naturalnej
szczególnie chêtnie wykorzystuje Pan w swojej praktyce lekarskiej?

� Od dawna fascynuje mnie idea naturalnych sposobów lecze-
nia. Sta³em siê przeciwnikiem u¿ywania �rodków chemicznych.
W swojej praktyce lekarskiej bazujê g³ównie na akupunkturze, któr¹
wspomaga akupresura, g³odówki, zio³olecznictwo i w sporadycz-
nych przypadkach farmakoterapia, z tym, ¿e lekarstwa przepisujê
swoim pacjentom w ograniczonych dawkach. Uwa¿am, ¿e w³a�ci-
we podej�cie do pacjenta to prowadzenie jego kuracji obejmuj¹cej
ca³o�æ funkcjonowania organizmu, a nie tylko leczenie objawów,
z którymi siê zg³osi³. Daje to satysfakcjonuj¹ce rezultaty lecznicze,

� Mówi³ Pan przed chwil¹, ¿e akupunktura zaistnia³a od razu
jako system kompletny i doskona³y. Jest to zastanawiaj¹ce, jak w cy-
wilizacji, co prawda, bardzo rozwiniêtej, ale dysponuj¹cej ogra-
niczonymi �rodkami poznawczymi, móg³ pojawiæ siê system tak
doskona³y i skuteczny. � Czy w zwi¹zku z powy¿szym nie uwa¿a
Pan, ¿e musia³o istnieæ jeszcze inne, pozaempiryczne �ród³o jego
powstania? � Co oprócz empirii by³o wed³ug Pana �ród³em
powstania akupunktury?

� Istotnie, odrzucam empiriê jako �ród³o powstania ca³ej teorii
akupunktury i mo¿e to dla czê�ci Czytelników zabrzmi dziwnie,
ale przypuszczam, ¿e akupunktura, podobnie jak �wiête ksiêgi Indii
� Wedy, zosta³a nam przekazana.

� No tak, ale przekazane przez kogo?

� Któ¿ przekaza³ nam akupunkturê? Ten sam,który przekaza³
nam ksiêgi wiedzy. Hindusi uwa¿aj¹, ¿e Wedy, czyli ksiêgi m¹dro�ci,
zosta³y przekazane przez Bóstwo. Czy akupunktura zosta³a
przekazana przez Boga? Nie wiadomo. Niemniej jej konstrukcja,
jej bardzo wnikliwe zale¿no�ci i powi¹zania z organizmem
cz³owieka wskazywa³yby na to, ¿e oparta jest na Wiedzy
Doskona³ej.

� Czy dopuszcza Pan mo¿liwo�æ przekazania akupunktury
przez istoty pozaziemskie?

� Nie. A dlaczego? Ca³a teoria akupunktury odnosi siê do budo-
wy cia³a cz³owieka, a wiêc to musia³ przekazaæ kto�, kto doskonale
zna³ cia³o ludzkie, jego funkcjonowanie energetyczne. Nie mog³oby
to byæ oparte na innych wzorcach, jak tylko na ziemskich.

� Nie s¹dzi Pan, ¿e kultura Chin, a co siê z tym wi¹¿e tak¿e
i akupunktura, nie s¹ dla zwyk³ego Europejczyka zbyt orientalne
i w pewnym sensie obce?
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g³owy. Ma przeprowadzane typowe leczenie na ból g³owy i po
dwóch, trzech miesi¹cach poczyna i nastêpnie rodzi dziecko.
Okazuje siê, ¿e ma³¿eñstwo to ju¿ od kilku lat chcia³o mieæ dziecko,
ale bez rezultatu. Ma³¿onkowie zrezygnowali wiêc z leczenia. Prze-
prowadzono leczenie ca³kiem pod innym k¹tem, pod k¹tem
usuniêcia bólu g³owy, a odblokowa³ siê naturalny mechanizm, w jaki
wyposa¿ony jest ka¿dy cz³owiek. Naprawdê trudno jest oceniaæ
�ci�le procent wyleczeñ i procent istotnej poprawy stanu zdrowia.

� Czy w obecnych czasach ma jeszcze racjê bytu pojêcie
�zdrowy cz³owiek�?

� Jest to bardzo trudny problem. Trzeba tutaj uwzglêdniæ poczu-
cie zdrowia, czyli odczucie subiektywne, któremu ma towarzyszyæ
obiektywne stwierdzenie fachowca, nie znajduj¹cego u chorego wy-
ra�nych odchyleñ od normy. Zdarzaj¹ siê przypadki, w których cz³o-
wiek ma poczucie zdrowia i dobre samopoczucie ogólne, a lekarz
stwierdza istnienie kalectwa (uszkodzenie organizmu), o którym
pacjent nic nie wie. Diagnostyka medycyny naturalnej nie wyod-
rêbnia takiej jednostki chorobowej jak hipochondria. Gdy lekarz
stwierdza obiektywnie brak objawów chorobowych u pacjenta, a
mimo to pacjent odczuwa dolegliwo�ci i ma odczucie choroby,
uwa¿a siê, ¿e jest chory. Zdrowy cz³owiek nie zg³asza ¿adnych
dolegliwo�ci. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e pojêcie dolegliwo�ci
odnosi siê nie tylko do dolegliwo�ci cia³a, ale i do pozosta³ych
sfer aktywno�ci cz³owieka.

� Wiemy, ¿e akupunktura pomaga chorym, którzy przygo-
towuj¹ siê do operacji przez to, ¿e zmniejsza ich ból. Czy wp³yw
akupunktury mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e w którym� momencie
pacjent straci czucie, przestanie odczuwaæ jakikolwiek bodziec?

� Akupunktura wykorzystywana jest w celu znieczulania do-
znañ bólowych przy zabiegach chirurgicznych. Pokazywane s¹ filmy
o operacjach na mózgu u chorych znieczulonych wy³¹cznie
akupunktur¹. Pokazywane równie¿ s¹ operacje torakochirurgiczne,
w których jedynym �rodkiem znieczulaj¹cym by³a akupunktura.

tym bardziej ¿e skuteczno�æ akupunktury jest w Polsce statystycz-
nie wiêksza ni¿ w Chinach. Byæ mo¿e wynika to te¿ z tego, ¿e
w Polsce do gabinetów akupunkturowych trafiaj¹ pacjenci
�przesiani� niejako przez sito medycyny konwencjonalnej.

� Czy móg³by Pan precyzyjnie wyja�niæ, jak konkretnie wy-
gl¹da skuteczno�æ leczenia akupunktur¹ i innymi metodami me-
dycyny naturalnej?

� Odpowied� na to pytanie jest dla mnie trudna, gdy¿ nie pro-
wadzê statystyki, ilu osobom moje zabiegi pomog³y, a ilu nie. Chcia-
³em zwróciæ uwagê na dalszy element tego my�lenia. Leczenie
naturalne jest czêsto leczeniem stanów, które w naszej, europejskiej
medycynie w ogóle nie s¹ kwalifikowane jako choroby. W zwi¹zku
z tym podejmowanie dzia³añ za pomoc¹ metod naturalnych trudno
jest okre�liæ jako leczenie, gdy¿ wed³ug medycyny europejskiej
nie ma co leczyæ. Typowym tego przyk³adem jest regulacja zegara
biologicznego. Tego, ¿e kto� nie mo¿e usn¹æ do godziny dwunastej,
mimo ¿e k³adzie siê i próbuje usn¹æ, nasza europejska medycyna
nie uwa¿a za chorobê, mimo ¿e niektórzy lekarze próbuj¹ podawaæ
w tym wypadku �rodki nasenne. Wiedz¹ jednak doskonale, ¿e tutaj
wielkiego sukcesu nie osi¹gn¹, gdy¿ �rodki farmakologiczne dzia³aj¹
g³ównie objawowo, a wiêc w momencie podawania. Natomiast za
pomoc¹ regulacji zegara biologicznego mo¿na uzyskaæ to, ¿e pacjent
bêdzie móg³ usn¹æ ju¿ przyk³adowo od godziny 21. Jak oceniæ, czy
jest to sukces czy nie?

Gdy, np. leczymy bezp³odno�æ, wykonujê pierwsz¹ seriê nak³uæ,
nastêpnie drug¹, po pewnym czasie trzeci¹. Pacjent zjawia siê po-
nownie z jakimi� innymi dolegliwo�ciami. Prowadzê dalsze lecze-
nie i po ka¿dej serii mo¿na by uznaæ, ¿e nie ma sukcesu w leczeniu
bezp³odno�ci, ale mijaj¹, za³ó¿my, 2 lata od leczenia i nagle poczy-
na siê dziecko. Czy jest to zas³ug¹ zabiegów akupunkturowych,
czy te¿ innych procesów, które zachodz¹, trudno oceniæ. Niemniej
intuicyjnie czujê, ¿e gdyby nie dosz³o do wyregulowania tych za-
burzeñ, z którymi pacjent siê zg³asza³, to najpewniej nie dosz³oby
do poczêcia. Jak z kolei oceniæ, czy jest sukcesem czy klêsk¹ tera-
peutyczn¹ taka sytuacja, w której kobieta zg³asza siê z powodu bólu
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wieka i w zwi¹zku z tym jego samopoczucie ewidentnie siê
poprawia. Akupunktur¹ nie mo¿emy zast¹piæ snu, ale osobê nie-
wyspan¹ mo¿emy �podstymulowaæ� tak, aby by³a przez jaki� czas
sprawniejsza, mocniejsza, zdolniejsza do koncentracji, ale to nie
jest, oczywi�cie, zast¹pienie snu, to jest tylko zregenerowanie or-
ganizmu, gdy jest niewyspany.

� Czy pacjent, który nie ma dolegliwo�ci fizycznych, a mimo
to nie potrafi siê zaadaptowaæ w spo³eczeñstwie, jest zdrowy czy
chory? Czy mo¿na mu pomóc?

� Nale¿y to, niew¹tpliwie, do zadañ i podstawowych obowi¹z-
ków ca³ej medycyny, a medycyny naturalnej w szczególno�ci.

� Akupunktura zwiêksza ilo�æ przeciwcia³ we krwi, czy za-
tem mo¿na stosowaæ akupunkturê w leczeniu chorych na AIDS,
czyli na zespó³ nabytego upo�ledzenia odporno�ci organizmu?

� Sprawê AIDS poruszali�my na naszych konferencjach aku-
punkturowych i prof. Glass � jako pierwszy oficjalny przedstawiciel
medycyny � powiedzia³, ¿e my, akupunkturzy�ci, musimy byæ
przygotowani na przyj�cie AIDS. To by³o jeszcze w tym okresie,
gdy AIDS w Polsce nie by³o. Akupunkturzy�ci powinni byæ
przygotowani na to, aby stworzyæ odpowiednie warunki
przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki. Profesor wspomnia³
o tym, ¿e prawdopodobnie bêdziemy siê musieli liczyæ z tym, ¿eby
u¿ywaæ akupunktury w�ród chorych na AIDS, gdy¿ istotnie, jak pani
zauwa¿y³a, poprawia ona ewidentnie parametry odporno�ci
organizmu, Mo¿emy siê o tym przekonaæ w sposób bardzo prosty,
gdy np. kto� siê przeziêbi, ma grypê, jest to zaka¿enie wirusem
grypy. Wykonuje siê wówczas typowy zabieg, który obejmuje
pewien zestaw punktów. Po tym zabiegu pacjent przez oko³o dobê
czuje siê os³abiony, przy drobnym nawet wysi³ku poci siê, ma wiêc
zalecone le¿enie przez 24 godziny w ³ó¿ku. Po tym czasie chory
wraca do si³, nastêpuje wykrztuszanie, temperatura ju¿ siê nie
podnosi i praktycznie po dobie chorowania, z pomoc¹ akupunktury
przeziêbienie jest opanowane. Obserwujemy wiêc, ¿e pod wp³y-

Niemniej, to znieczulenie jest zupe³nie na innej drodze ni¿
znieczulenie uzyskiwane przez narkozê. Znieczulenie narkoz¹
doprowadza do zniesienia �wiadomo�ci. Pacjent budz¹c siê po ca³ym
zabiegu nie wie, co siê z nim dzia³o. Natomiast pod wp³ywem
akupunktury pacjent ca³y czas ma �wiadomo�æ tego, co siê z nim
dzieje. S¹ znieczulone receptory bólowe, ale receptory czucia
powierzchownego s¹ w pe³ni sprawne. Pacjent czuje ciêcie
skalpelem tak, jakby dotykanie czym� zimnym, a wiêc ma odczucie
dotyku, natomiast bólu nie ma. Operacje, które s¹ przeprowadzane
przy znieczuleniu akupunkturowym maj¹ tê ogromn¹ zaletê, ¿e
nie ma zatrucia organizmu �rodkami chemicznymi. Przebieg
pooperacyjny u takich chorych jest zdecydowanie lepszy i o wiele
szybciej ni¿ po zabiegu z narkoz¹, gdzie os³abiony chory jeszcze
dodatkowo musi siê borykaæ z zatruciem organizmu, dochodzi do
pe³nej jego integracji. Natomiast nie ma obaw o to, ¿e akupunktura
doprowadza do ca³kowitego zniesienia odczuwania bólu. Tak
metody naturalne nie dzia³aj¹.

� Wiemy, ¿e akupunktura mo¿e zwiêkszaæ powierzchniê
czynn¹ p³uc, a zatem, czy zabieg akupunktury mo¿e pomóc spor-
towcowi, który przygotowuj¹c siê do zawodów potrzebuje mieæ
wiêkszy wdech, �wiêksze� p³uca?

� Istnieje akupunktura sportowa. Ja w swojej praktyce tym siê
nie zajmujê, g³ównie zajmujê siê poprawianiem objêto�ci odde-
chowej, ale u osób z niewydolno�ci¹ oddechow¹. U nich wyra�niej
widaæ poprawê.

� Czy prawd¹ jest, ¿e akupunktura ma koj¹cy, uspokajaj¹cy
wp³yw na organizm, je�li tak, to czy mo¿e byæ wykorzystywana
zamiast relaksu czy nawet zamiast snu?

� Akupunktura dzia³a w taki sposób, ¿e cz³owiek czuje siê od-
�wie¿ony, uspokojony i zrelaksowany. Wynika to z tego, ¿e zo-
staje usprawniony przep³yw energii CZI. Ilo�æ tej energii, któr¹
dysponuje organizm, jest wyra�nie wiêksza po zabiegach aku-
punkturowych, po zrównowa¿eniu wszystkich meridianów u cz³o-
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grypy. Wykonuje siê wówczas typowy zabieg, który obejmuje
pewien zestaw punktów. Po tym zabiegu pacjent przez oko³o dobê
czuje siê os³abiony, przy drobnym nawet wysi³ku poci siê, ma wiêc
zalecone le¿enie przez 24 godziny w ³ó¿ku. Po tym czasie chory
wraca do si³, nastêpuje wykrztuszanie, temperatura ju¿ siê nie
podnosi i praktycznie po dobie chorowania, z pomoc¹ akupunktury
przeziêbienie jest opanowane. Obserwujemy wiêc, ¿e pod wp³y-

Niemniej, to znieczulenie jest zupe³nie na innej drodze ni¿
znieczulenie uzyskiwane przez narkozê. Znieczulenie narkoz¹
doprowadza do zniesienia �wiadomo�ci. Pacjent budz¹c siê po ca³ym
zabiegu nie wie, co siê z nim dzia³o. Natomiast pod wp³ywem
akupunktury pacjent ca³y czas ma �wiadomo�æ tego, co siê z nim
dzieje. S¹ znieczulone receptory bólowe, ale receptory czucia
powierzchownego s¹ w pe³ni sprawne. Pacjent czuje ciêcie
skalpelem tak, jakby dotykanie czym� zimnym, a wiêc ma odczucie
dotyku, natomiast bólu nie ma. Operacje, które s¹ przeprowadzane
przy znieczuleniu akupunkturowym maj¹ tê ogromn¹ zaletê, ¿e
nie ma zatrucia organizmu �rodkami chemicznymi. Przebieg
pooperacyjny u takich chorych jest zdecydowanie lepszy i o wiele
szybciej ni¿ po zabiegu z narkoz¹, gdzie os³abiony chory jeszcze
dodatkowo musi siê borykaæ z zatruciem organizmu, dochodzi do
pe³nej jego integracji. Natomiast nie ma obaw o to, ¿e akupunktura
doprowadza do ca³kowitego zniesienia odczuwania bólu. Tak
metody naturalne nie dzia³aj¹.

� Wiemy, ¿e akupunktura mo¿e zwiêkszaæ powierzchniê
czynn¹ p³uc, a zatem, czy zabieg akupunktury mo¿e pomóc spor-
towcowi, który przygotowuj¹c siê do zawodów potrzebuje mieæ
wiêkszy wdech, �wiêksze� p³uca?

� Istnieje akupunktura sportowa. Ja w swojej praktyce tym siê
nie zajmujê, g³ównie zajmujê siê poprawianiem objêto�ci odde-
chowej, ale u osób z niewydolno�ci¹ oddechow¹. U nich wyra�niej
widaæ poprawê.

� Czy prawd¹ jest, ¿e akupunktura ma koj¹cy, uspokajaj¹cy
wp³yw na organizm, je�li tak, to czy mo¿e byæ wykorzystywana
zamiast relaksu czy nawet zamiast snu?

� Akupunktura dzia³a w taki sposób, ¿e cz³owiek czuje siê od-
�wie¿ony, uspokojony i zrelaksowany. Wynika to z tego, ¿e zo-
staje usprawniony przep³yw energii CZI. Ilo�æ tej energii, któr¹
dysponuje organizm, jest wyra�nie wiêksza po zabiegach aku-
punkturowych, po zrównowa¿eniu wszystkich meridianów u cz³o-
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ROZMOWA DR. BIRKE Z DR. COVEREM
NA TEMAT EPOKOWEGO PRZE£OMU

W MEDYCYNIE NATURALNEJ

W czasie dekady, która minê³a od czasu pierwszego wydania ksi¹¿ki
do chwili obecnej, za spraw¹ powszechniejszego wprowadzenia do

lecznictwa chelatacji, nast¹pi³a ogromna zmiana w sposobie my�lenia
o lecznictwie naturalnym i jego metodach.

� Efektywne leczenie mia¿d¿ycy
� Chelatacja � Rewitalizacja
� powrót do ¿ycia i do si³ ¿yciowych
� O terapii chelatowej � nadziei dla chorych cierpi¹cych na ar-

teriosklerozê i choroby zwi¹zane ze starzeniem siê

� Doktorze Cover, jest ju¿ w Polsce m.in. dzieki Pana
staraniom nowa, rzek³bym epokowa procedura lecznicza, daj¹ca
naturoterapeut¹ niespotykane w przesz³osci mo¿liwo�ci lecznicze
i oczyszczaj¹ce organizm. Sama bêd¹c chemi¹ czyni czêsto
zupe³nie zbêdne leczenie za pomoc¹ leków chemicznych tych
chorych, którzy od lat nie mogli siê obyæ bez leków ani jednego
dnia. Szczególnie korzystnie i skutecznie wp³ywa na zdrowie osób
z powa¿nymi komplikacjami kr¹¿eniowymi, takimi jak: zawa³ miê-
�nia sercowego, przebyty lub zagra¿aj¹cy udar mózgu czy bóle
niedokrwienne koñczyn wywo³uj¹c zdrowotnie zjawisko zwane
REWITALIZACJ¥ � powrót ¿ycia i proporcjonalnych do wieku si³
¿yciowych � gdy¿ wiêkszo�æ chorych ludzi, którzy w zwi¹zku
z chorob¹ czuj¹ siê znacznie starzej ni¿ by to wynika³o z ich wieku,
a poddaj¹cych siê tej terapii zg³asza, i¿ po procedurze leczniczej

wem stymulacji akupunktur¹ tam, gdzie przewa¿nie oko³o od 3 do
4 dni trwa wirusowa infekcja, sprawa zamyka siê w jednej dobie.

� Czy w swojej praktyce spotka³ siê Pan z chorymi na AIDS?

� Nie spotka³em siê z takimi rozpoznaniami. Problem ten nie
jest mi jednak obcy z tego wzglêdu, ¿e trafiaj¹ do mnie dzieci oraz
doro�li, którzy maj¹ obni¿on¹ odporno�æ i np. co miesi¹c choruj¹
na anginê. Co prawda nie jest to tak specyficzne obni¿enie odpor-
no�ci, ale jest to ta sama grupa zachorowañ. Pod wp³ywem stymulacji
akupunktur¹ osoby te bardzo szybko reaguj¹ i objawy obni¿onej
odporno�ci wycofuj¹ siê. Dzieci te przestaj¹ chorowaæ i s¹ zdrowe.

� Czy pojawienie siê, tej �d¿umy koñca XX wieku�, jak okre-
�la siê AIDS, powoduje dodatkowe k³opoty przy wykonywaniu za-
biegów akupunkturowych?

� Komplikacje w zabiegach akupunkturowych z powodu za-
gro¿enia wirusem HIV s¹ niewielkie, poniewa¿ wprowadzenie dla
ka¿dego pacjenta osobistego kompletu igie³ ca³kowicie eliminuje
jak¹kolwiek mo¿liwo�æ zara¿enia siê. Pacjent przynosi ze sob¹ na
ka¿dy zabieg swój komplet igie³, którymi wykonuje siê zabieg,
ig³y nastêpnie s¹ wk³adane do probówki, po czym pacjent otrzymuje
je znów do rêki. Jest to prosta technicznie sprawa.
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niestabilne i dlatego nazywane s¹ wolnymi rodnikami. Natomiast
wolne rodniki, tu ju¿ niemal wszyscy uczeni s¹ zgodni, s¹ �ród³em
wielkiej ilo�ci chorób z nowotworami na czele. Uwa¿a siê, ¿e wolne
rodniki tlenowe s¹ paliwem napêdzaj¹cym procesy zwyrodnie-
niowe. S¹ powodem przedwczesnego starzenia siê tkanek i ca³ego
organizmu.

Terapia chelatowa EDTA przeprowadzana przez odpowiednio
przeszkolonego lekarza, w po³¹czeniu ze zdrowym stylem ¿ycia,
odpowiedni¹ diet¹ i suplementacj¹ mineralno-witaminow¹, to opcja,
która powinna zostaæ powa¿nie rozwa¿ona przez osoby cierpi¹ce
na chorobê wieñcow¹, choroby naczyñ mózgowych, zaburzenia
mózgowe z powodu niewydolno�ci kr¹¿enia, uogólnion¹ arterio-
sklerozê i powi¹zane z tym dolegliwo�ci, mog¹ce prowadziæ do
inwalidztwa, mia¿d¿ycy i postêpuj¹cej niewydolno�ci fizycznej.

 Skuteczno�æ terapii chelatowej zale¿y od d³ugo�ci leczenia
i stopnia zaawansowania choroby. Znacz¹cej poprawie ulega �red-
nio stan oko³o 85% pacjentów poddanych terapii chelatowej. Ponad
90% pacjentów po 35 i wiêcej wlewach do¿ylnych odczu³o wyra�-
ne efekty kuracji, a by³y one lepsze, je�li dodatkowo przyk³adali
oni wagê do zdrowego stylu ¿ycia i unikali palenia tytoniu.
Symptomy chorobowe zmniejsza³y siê, poprawia³o siê ukrwienie
narz¹dów wewnêtrznych, ilo�æ niezbêdnych lekarstw ulega³a
znacznemu ograniczeniu i � co najwa¿niejsze � ¿ycie pacjentów
sta³o siê bardziej twórcze i radosne. W postêpowaniu leczniczym z
u¿yciem chelatacji wchodzi równie¿ aspekt naturalnej grupy
terapeutycznej - terapia grupowa. Aspekt ten przyczynia siê do
potêgowania leczniczego dzia³ania chelatacji.

Pacjenci s³ysz¹cy po raz pierwszy o terapii chelatowej EDTA,
czy rozwa¿aj¹cy skorzystanie z niej, maj¹ zazwyczaj wiele pytañ.

� Co to jest chelatacja?

� Chelacja jest procesem powoduj¹cym wi¹zanie metali lub
minera³ów takich jak o³ów, rtêæ, ¿elazo, aluminium, wapñ etc. z inn¹
substancj¹ � w tym przypadku z EDTA � w aminokwas, który jest
³atwo wydalany z organizmu. Chelatowanie samo w sobie jest pro-
cesem naturalnym, jest mechanizmem, dziêki któremu tak po-

z udzia³em chelatacji czuj¹ siê, gdy chodzi o sprawno�æ biologiczn¹,
jakby im ujêto 10�15 lub nawet wiêcej lat. Co Pan mo¿e o niej
powiedzieæ?

� Terapia chelatowa przy u¿yciu EDTA to procedura do�æ pro-
sta, niewymagaj¹ca hospitalizacji, a jedynie wizyt w gabinecie le-
karskim lub w tzw. Klinikach Dziennych. Odwraca ona, lub � co
najmniej � spowalnia rozwój arteriosklerozy i innych chorób de-
generacyjnych zwi¹zanych ze starzeniem siê organizmu. Poza tym,
z powodów nie do koñca jeszcze rozumianych, w znacz¹cym
stopniu powoduje zmniejszenie innych dolegliwo�ci; m.in. poprawia
siê przep³yw krwi w zablokowanych têtnicach wieñcowych, do-
mózgowych i obwodowych.

Zawa³y serca, wylewy, ból koñczyn dolnych, martwica � tego
wszystkiego mo¿na unikn¹æ poddaj¹c siê terapii chelatowej. Zdarza
siê równie¿, ¿e po terapii tej znika, istniej¹ca wcze�niej, potrzeba
wykonania operacji by-passów czy angioplastyki. Publikowane wy-
niki badañ dowodz¹ równie¿, ¿e chelatacja ma zastosowanie profi-
laktycznie przy zagro¿eniu chorobami nowotworowymi.
Korzystne dzia³anie terapii chelatowej wyja�niæ mo¿na naukowo
za pomoc¹ wolnorodnikowej teorii chorób (wolne rodniki tlenu jako
czynnik chorobotwórczy). Wiele opublikowanych badañ nauko-
wych dowodzi korzy�ci p³yn¹cych z zastosowania tej terapii. Jej
nieinwazyjna formu³a jest zdecydowanie bezpieczniejsza i du¿o
tañsza ni¿ zabieg chirurgiczny czy angioplastyka.

Terapia chelatowa jest bezpieczn¹ i skuteczn¹ alternatyw¹ dla
by-passów, angioplastyki i stentów, jest nadziej¹ dla osób ze zwap-
nieniem czy mia¿d¿yc¹ têtnic. Chelatacja ponadto wcale nie wy-
klucza zastosowania ww. procedur chirurgicznych, mog¹ byæ one
stosowane równolegle niemniej czêsto czyni je ona zbêdnymi.
Cz¹stka metalu ciê¿kiego, takie s¹ jej normalne w³a�ciwo�ci fizyko
� chemiczne, przebywaj¹c w �rodowisku elektrolitowym, a tak jest
w naszym organizmie, powoduje co chwilê rozerwanie, przylega-
j¹cej do cz¹stki metalu, cz¹steczki wody na czê�ci: tlen plus O+
i wodór minus H-, a wiec odwrotnie ni¿ pod wp³ywem normalnej
dysocjacji. Te odwrotnie ni¿ normalnie zjonizowane cz¹stki H- i O+
maj¹ znaczn¹ energiê niszcz¹c¹ s¹siaduj¹ce cz¹steczki, s¹ bardzo
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krwi na zadowalaj¹cym poziomie. Z czasem terapia chelatowa daje
g³êbok¹ poprawê wielu zasadniczych metabolicznych i fizjologicz-
nych funkcji ludzkiego organizmu. Przywraca regulacjê gospodarki
wapnia i cholesterolu w ciele, poprzez normalizacjê wewnêtrznej
chemii komórek. Poprawia przep³yw krwi w naczyniach krwio-
no�nych, od najwiêkszych do tych najdrobniejszych, które s¹ zbyt
ma³e albo znajduj¹ siê zbyt g³êboko w mózgu, aby mog³y byæ
zbadane obecn¹ aparatur¹ diagnostyczn¹ i bezpiecznie zoperowane.

U wielu pacjentów to w³a�nie mniejsze naczynia krwiono�ne
s¹ najbardziej uszkodzone, szczególnie przy jednoczesnej cukrzycy.
Efekty dzia³ania terapii objawiaj¹ siê symultanicznie od czubka g³owy
do palców stóp, czyli w ca³ym ciele � bez wzglêdu na wielko�æ
naczyñ.

Je�li dzia³anie terapii z udzia³em chelatacji � zahamowanie
procesów degeneracyjnych � wesprzemy innymi, równie¿ bez
dzia³añ ubocznych, zabiegami energetyzuj¹cymi, mobilizuj¹cymi
procesy regeneracji, takimi jak: akupunktura, akupresura, bioener-
goterapia, homeopatia, joga, czi-kung i podobnymi z tej dziedziny,
jak to do�æ czêsto ³¹czone jest w ciesz¹cych siê dobr¹ opini¹
O�rodkach Chelatacji, uzyskamy wtedy optymalne, jeszcze bardziej
przy�pieszone zregenerowanie organizmu i jego si³. Tym samym
w efekcie doprowadzamy do niespotykanego w innych
kombinacjach leczniczych wzmocnienia zdrowia. Po tak
kompleksowej rewitalizacji, nios¹cej równie¿ gruntowne
oczyszczenie organizmu, ten pozytywny efekt jest potem
odczuwany wiele lat.

� Czy muszê isæ do szpitala, aby poddaæ siê terapii chela-
towej?

� Nie, terapia chelatowa jest dostêpna w tzw. klinikach dzien-
nych i w gabinetach lekarskich.

� Czy to boli? Jak to jest byæ �chelatowanym�?

� �Bycie chelatowanym� nie boli. Jest do�æ odmiennym do-
�wiadczeniem w porównaniu do innych form terapeutycznych.

wszechnie znane substancje jak aspiryna, antybiotyki, witaminy,
minera³y i inne �ladowe elementy dzia³aj¹ w naszym ciele. Na
przyk³ad hemoglobina, czerwony pigment znajduj¹cy siê we krwi,
przenosz¹cy tlen � jest zwi¹zkiem chelatowym ¿elaza.

� A czym jest terapia chelatowa?

� Terapia chelatowa jest metod¹ leczenia polegaj¹c¹ na wol-
nym podawaniu pacjentowi EDTA za pomoc¹ kroplówki. Taki wlew
trwa kilka godzin, winien byæ zalecony przez lekarza i podawany
pod fachowym nadzorem medycznym. P³yn zawieraj¹cy EDTA
dostaje siê do organizmu najczê�ciej za pomoc¹ ma³ej ig³y umiesz-
czonej w ¿yle na ramieniu pacjenta. EDTA szybko wi¹¿e siê
z niechcianymi metalami i usuwa je razem z moczem. Razem
z toksycznymi elementami takimi jak rtêæ, kadm, o³ów i aluminium
³atwo usuwa z organizmu równie¿ nieprawid³owo usytuowane
metale od¿ywcze, takie jak np. ¿elazo. Prawid³owo umiejscowione
w organizmie minera³y i pierwiastki �ladowe wa¿ne dla ludzkiego
zdrowia s¹ mocniej zwi¹zane i s¹ utrzymywane na w³a�ciwym
poziomie przy wsparciu odpowiedniej suplementacji witaminowo-
mineralnej.

� Czy jest to terapia �jednorazowa�?

� Terapia chelatowa to proces, a nie pojedynczy zabieg. Zwy-
kle sk³ada siê z 20-40 infuzji, w zale¿no�ci od stanu zdrowia
pacjenta. 30 zabiegów to �rednia wymagana ilo�æ, by pacjent ze
zwapnionymi têtnicami poczu³ dobrodziejstwo tej terapii. Niektórzy
pacjenci otrzymuj¹ wiêcej ni¿ 100 wlewów na przestrzeni wielu
lat. Inni otrzymuj¹ tylko 20 infuzji jako czê�æ programu
profilaktycznego. Ka¿dy zabieg zajmuje oko³o 2 � 3 godziny, pacjent
otrzymuje od 1 do 5 wlewów tygodniowo. Rezultaty leczenia
determinowane s¹ przede wszystkim przez ostateczn¹ liczbê
wlewów, a nie przez ich czêstotliwo�æ czy rozk³ad. W miarê up³ywu
czasu infuzje te zatrzymuj¹ postêp chorób powodowanych
obecno�ci¹ wolnych rodników. Redukcja uszkadzaj¹cych wolnych
rodników pozwala wyleczyæ chore têtnice i przywróciæ kr¹¿enie
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eksperta w stosowaniu terapii chelatowej EDTA (lekarza po
odpowiednim przeszkoleniu i z do�wiadczeniem) ryzyko jest
w³a�ciwie znikome.

Stwierdzono kiedy�, ¿e chelacja mo¿e uszkadzaæ nerki.
Najnowsze badania pokazuj¹ jednak istotn¹ poprawê w funkcjono-
waniu nerek po terapii chelatowej. Lekarz stosuj¹cy terapiê
chelatow¹ monitoruje dzia³anie nerek swoich pacjentów bardzo
dok³adnie, aby nie dopu�ciæ do ich obci¹¿enia. EDTA powinno byæ
podawane wolniej i rzadziej, je�li funkcjonowanie uk³adu
moczowego nie jest zupe³nie prawid³owe. Pacjenci z niektórymi
ostrymi chorobami nerek szczególnie z aktualnie podwy¿szonymi
zmianami mocznika i kreatyniny nie mog¹ byæ w tym czasie
poddawani terapii chelatowej, potem � owszem.

� Jaki rodzaj badañ i testów powinno siê zrobiæ przed rozpo-
czêciem terapii chelatowej?

� Aby rozpocz¹æ terapiê chelatow¹ potrzebna jest ca³a histo-
ria choroby pacjenta. Analizuje siê te¿ dietê, potrzebne s¹ kopie
wszystkich ewentualnych badañ szpitalnych, wypisów, diagnoz. Pa-
cjent zostaje przebadany od stóp do g³ów. Potrzebna jest kompletna
lista lekarstw, które aktualnie przyjmuje, w³¹czaj¹c w to dawkê
i czas podawania. Przeprowadza siê równie¿ wywiad pod k¹tem
alergii i uczuleñ, badane s¹ krew i mocz, aby upewniæ siê, ¿e nie
istniej¹ ¿adne istotne przeciwwskazania. Szczególnie uwa¿nie bada
siê funkcjonowanie nerek. Zwykle zaleca siê te¿ elektrokardiogram,
nie jest to jednak wymóg konieczny.

� Czy terapia chelatowa jest terapi¹ now¹?

� Absolutnie nie. Pocz¹tki chelatoterapii siêgaj¹ II wojny �wia-
towej, kiedy Brytyjczycy u¿ywali innego �rodka chelatuj¹cego Bri-
tish Anti-Lewesite BAL, jako antidotum na zatrucie gazami bojowy-
mi. BAL jest wci¹¿ u¿ywany w medycynie. EDTA zosta³o wpro-
wadzone do medycyny w USA w roku 1948, jako forma leczenia
cierpi¹cych na zatrucie rtêci¹ robotników z fabryki baterii. Krótko
po tym, armia Stanów Zjednoczonych zaleci³a terapiê chelatow¹

Pacjenci siedz¹ w wygodnych, najczê�ciej rozk³adanych fotelach,
mog¹ czytaæ, spaæ, ogl¹daæ telewizjê, czy rozmawiaæ z innymi
pacjentami, podczas gdy p³yn zawieraj¹cy EDTA powoli sp³ywa do
ich ¿y³. Je�li chc¹, mog¹ spacerowaæ, chodziæ do ³azienki, je�æ i piæ,
dzwoniæ, uwa¿aj¹c jedynie, ¿eby nie przesun¹æ ig³y, któr¹ maj¹
w ramieniu. Niektórzy pacjenci za³atwiaj¹ interesy przez telefon
czy korzystaj¹ z komputera podczas chelatowania.

� Czy wystêpuje ryzyko skutków ubocznych?

� Terapia chelatowa EDTA jest bezpieczna, szczególnie, je�li
porówna siê j¹ do innych form leczenia. Po zakoñczonej infuzji
pacjenci bez ¿adnego problemu sami mog¹ wracaæ samochodem
do domu. Je�li terapia prowadzona jest w³a�ciwie, ryzyko
wyst¹pienia znacz¹cych efektów ubocznych jest mniejsze ni¿
u 1/10.000. Dla porównania �miertelno�æ po by-passach wynosi
w przybli¿eniu 3 na 100 pacjentów. Czêstotliwo�æ wyst¹pienia
innych powa¿nych komplikacji po zabiegach chirurgicznych jest
du¿o wiêksza � oko³o 35% z uwzglêdnieniem ataków serca,
wylewów, zakrzepów, psychicznego os³abienia, infekcji i d³ugo-
trwa³ego bólu. Terapia chelatowa jest co najmniej 300 razy
bezpieczniejsza ni¿ by-passy.

Incydentalnie pacjenci mog¹ odczuwaæ minimalny dyskom-
fort w miejscu, gdzie ig³a wchodzi do ¿y³y. Mo¿liwe s¹ te¿
przej�ciowe md³o�ci i bóle g³owy, ale w wiêkszo�ci przypadków
te ujemne symptomy s¹ ³atwo ³agodzone. Terapia chelatowa
prowadzona w sposób w³a�ciwy przez wykwalifikowanego lekarza
jest znacznie bezpieczniejsza ni¿ przyjmowanie wielu, zdawa³o
by siê niewinnych leków jak choæby aspiryna. Statystycznie rzecz
bior¹c leczenie to samo w sobie jest bezpieczniejsze ni¿ jazda
samochodem do kliniki.

Je�li EDTA jest podawane zbyt szybko lub w zbyt du¿ych daw-
kach mo¿e powodowaæ bolesne skutki uboczne, tak jak niebez-
piecznym mo¿e byæ przedawkowanie ka¿dego innego leku. Raporty
o powa¿nych komplikacjach wiele lat temu, bra³y siê w³a�nie z przy-
padków podawania EDTA w zbyt du¿ych dawkach, zbyt szybko
i bez odpowiedniej kontroli laboratoryjnej. Je�li wybierze siê
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Co do pytania o legalno�æ chelatacji, s¹dy które ju¿ rozstrzy-
ga³y te sprawy w przesz³o�ci s¹ zdania, ¿e lekarze którzy s³yszeli o
innych metodach, a zatajaj¹ przed pacjentami informacje o dostêp-
no�ci innych sposobów leczniczych, takich jak np. terapia chelato-
wa, zanim zastosuj¹ zabiegi chirurgiczne, naruszaj¹ zasadê udzie-
lania pe³nej informacji choremu.

Zatajanie informacji o ró¿nych rodzajach leczenia, je�li w re-
zultacie tego zatajenia pacjent pozbawiony jest mo¿liwych korzy�ci
zdrowotnych, mo¿e byæ równoznaczne z postêpowaniem niezgod-
nym z lekarsk¹ etyk¹ zawodow¹.

Kontrowersyjni s¹ w³a�nie ci lekarze, którzy odmawiaj¹ pa-
cjentowi informacji, nie za� ci, którzy potrafi¹ oprzeæ siê presji �wiata
medycznego i wprowadziæ innowacyjne modele leczenia, które
uwa¿aj¹ za najbezpieczniejsze, najefektywniejsze i najw³a�ciwsze
dla wielu ich pacjentów.

� Jakie s¹ dowody skuteczno�ci tej terapii?

� Lekarze z du¿ym do�wiadczeniem w stosowaniu terapii
chelatowej obserwuj¹ olbrzymi¹ poprawê u zdecydowanej
wiêkszo�ci swoich pacjentów � powy¿ej 80%. Ci, którzy cierpieli
na dusznicê bolesn¹, ból w klatce piersiowej i w nogach podczas
przej�cia nawet krótkiego dystansu, po terapii chelatowej s¹ zwykle
w stanie powróciæ do normalnego, produktywnego ¿ycia. Du¿e
wra¿enie robi te¿ cofniêcie siê martwicy i owrzodzenia
martwicowego w przeci¹gu kilku tygodni. Wiele osób, którym
zapowiedziano amputacjê koñczyn z powodu martwicy
z niedowierzaniem obserwuje poprawê stanu swoich stóp pod
wp³ywem chelacji (w niektórych przypadkach jest niestety zbyt
pó�no i martwica jest nieodwracalna i pewne obszary martwych
tkanek musz¹ byæ jednak usuniête chirurgicznie).

 Oko³o 1500 lekarzy-praktyków terapii chelatowej w Stanach
Zjednoczonych oraz setki w innych krajach, maj¹ niezliczone do-
wody na to, ¿e metoda ta jest w stanie leczyæ ciê¿kie przypadki
choroby wieñcowej. W gabinetach lekarskich pojawiaj¹ siê nawet
pacjenci bliscy �mierci z powodu zablokowania têtnic. Tygodnie czy
miesi¹ce pó�niej czuj¹ siê zdecydowanie lepiej. Do tej pory terapii

marynarzom, którzy mieli podwy¿szony poziom rtêci w organizmie
na skutek pracy przy malowaniu okrêtów i pomieszczeñ portowych.
Przez lata terapia chelatowa pozostawa³a niepodwa¿aln¹ form¹ le-
czenia zatrucia rtêci¹, nawet w przypadku dzieci, które ulega³y za-
truciu, np. po zjedzeniu farby z rtêci¹, któr¹ pokryte by³y zabawki,
³ó¿eczka czy �ciany.

We wczesnych latach 50-tych rozpoczê³y siê spekulacje, czy
terapia EDTA mo¿e likwidowaæ z³ogi wapniowe z naczyñ
krwiono�nych. Zrobiono pierwsze próby, po których osoby
z arterioskleroz¹ do�wiadczy³y poprawy stanu zdrowia �
zmniejszy³y siê objawy choroby wieñcowej, polepszy³a siê pamiêæ,
wzrok, s³uch i wigor. Wielu lekarzy zaczê³o rutynowo leczyæ terapi¹
chelatow¹ chorych cierpi¹cych na niedro¿no�æ naczyñ
krwiono�nych. Znacz¹c¹ poprawê odnotowano u wiêkszo�ci
pacjentów.

Artyku³y opisuj¹ce sukcesy zwi¹zane ze stosowaniem terapii
chelatowej ukaza³y siê po raz pierwszy w pismach medycznych
w roku 1955. Od tego czasu opublikowanych zosta³o wiele
materia³ów, m.in. dowody na bezpieczeñstwo tej metody. Jednak¿e
stosowanie terapii chelatowej w przypadku leczenia chorób uk³adu
kr¹¿enia budzi nadal sporo kontrowersji. Kontrowersje te jednak
zdaj¹ siê wcale nie wynikaæ ze wskazañ medycznych i zdrowotnych
a z zupe³nie innych niemedycznych powodów.

� Czy terapia chelatowa jest legalna?

� Absolutnie tak. Nie ma ¿adnego przepisu prawnego
zabraniaj¹cego stosowania terapii chelatowej przez
licencjonowanych, wykwalifikowanych lekarzy, zgodnie
z najlepiej pojmowanym interesem pacjenta. Wiêcej, nie
zastosowanie chelatacji np. w przypadku zatruæ metalami ciê¿kimi
uznaæ nale¿y za b³¹d w sztuce lekarskiej i uwa¿ane jest za
postêpowanie z wyboru. Amerykañski College for Advancement
In Medicine (ACAM) dwa razy w roku prowadzi edukacyjne kursy
w³a�ciwego, bezpiecznego prowadzenia wlewów do¿ylnych EDTA.
Publikuje tak¿e profesjonalny, przygotowany przez lekarzy, protokó³
dotycz¹cy standardów stosowania chelacji EDTA.
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objawy tych w³a�nie chorób zmniejszy³y siê u wielu pacjentów po
terapii chelatowej. Faktycznie, obecnie nie ma ¿adnego lepszego
sposobu leczenia sklerodermy. Pacjenci generalnie czuj¹ siê
m³odziej i bardziej energicznie, nawet, je�li poddaj¹ siê chelacji
z czysto profilaktycznych powodów. Nale¿a³oby w tym momencie
powtórzyæ star¹ prawdê medycyny: profilaktyka zawsze daje lepsze
skutki ni¿ leczenie. Terapia chelatowa jest tego doskona³ym
dowodem. Ostatnio opublikowane badanie przeprowadzone
w Zurychu przynios³o ciekawe wnioski. Autorzy badania
obserwowali przez 18 lat grupê 56 osób poddawanych chelacji.
Porównali �redni¹ umieralno�æ na raka w grupie kontrolnej, która
nie korzysta³a z terapii chelatowej i zauwa¿yli, ¿e w grupie
pacjentów, którzy otrzymywali chelacjê, �miertelno�æ z powo-
du nowotworów zosta³a zredukowana o 90%. Epidemiolodzy
Uniwersytetu w Zurychu przyjrzeli siê dok³adnie temu badaniu
i nie znale�li ¿adnych uchybieñ w procedurze badawczej i wnio-
skach.

Oczywi�cie nie mo¿na ewidentnie stwierdziæ, ¿e terapia che-
latowa jest pomocna w przypadku zaawansowanego nowotworu,
ale badania wskazuj¹, ¿e wa¿n¹ rolê przy powstawaniu nowotwo-
rów mog¹ odegraæ wolne rodniki (poprzez uszkodzenia DNA, co
jest istotnym czynnikiem wywo³uj¹cym nowotwory). Terapia che-
latowa za� eliminuje szkodliw¹ dzia³alno�æ wolnych rodników.

� Dlaczego dot¹d nie s³ysza³em o terapii chelatowej?

� To jest dobre pytanie! Do niedawna tylko niewielu pacjen-
tów informowano o terapii chelatowej i jej dostêpno�ci. Wielu kar-
diologów, nawet w Stanach Zjednoczonych, mog³o nie s³yszeæ o
terapii chelatowej. Amerykañskie Zrzeszenie Medyczne (American
Medical Assocciation) oficjalnie nie zaaprobowa³o bowiem jeszcze
terapii chelatowej w leczeniu arteriosklerozy, chocia¿ popiera tê
terapiê jako metodê leczenia zatruæ rtêci¹ i innymi metalami ciê¿-
kimi. Wiele firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych
nie zwraca kosztów terapii chelatowej, chyba ¿e jest ona podawana
z powodu ciê¿kich zatruæ. Stosowanie jej w leczeniu
arteriosklerozy jest czêsto etykietowane przez firmy

chelatowej podda³o siê ponad milion pacjentów, czyli prawie tylu,
ilu ma by-passy.

� Obecnie wydaje siê, ¿e raczej nie. Nie mo¿na zakwestio-
nowaæ chemicznego dzia³ania samego EDTA w ustroju chorego
i temu dzia³aniu nale¿a³oby przypisaæ szybki efekt udra¿niaj¹cy
wszystkie naczynia krwiono�ne. Jednak bez efektu hamuj¹cego
mechanizm wolnych rodników efekt ten by³by niestety do�æ szybko
przemijaj¹cy i nietrwa³y. Zanim pojawi³y siê ostatnie badania
naukowe dotycz¹ce wolnych rodników, stawiano hipotezy, ¿e
chelacja EDTA swój efekt leczniczy opiera na metabolizmie wapnia
� usuwa jego nadmiar z blaszki mia¿d¿ycowej, przywracaj¹c
naczyniom krwiono�nym sprê¿ysto�æ. Jest to czêsto podawane do�æ
logiczne wyja�nienie chemiczne, ale istota wydaje siê tkwiæ w czym
innym.

Faktem jest, ¿e EDTA usuwa cze�æ z³ogów wapniowych, naj-
wa¿niejsz¹ cech¹ EDTA jest jednak to, ¿e potrafi ono wi¹zaæ metal:
kadm, o³ów, rtêæ, ¿elazo, nikiel, aluminium i inne substancje che-
miczne, które przebywaj¹c w p³ynach ustrojowych s¹ katalizatorami
nadmiarów wolnych rodników czy innych toksyn w organizmie.
Patologia wolnorodnikowa jest niezwykle znacz¹cym czynnikiem
rozwoju wielu dolegliwo�ci zwi¹zanych z wiekiem,
z przedwczesnym starzeniem siê tkanek, w³¹czaj¹c w to nowotwory,
niedo³ê¿no�æ, czy arteriosklerozê. Podstawow¹ zalet¹ EDTA jest to,
¿e znacznie redukuje aktualn¹ produkcjê wolnych rodników
poprzez usuwanie z³ogów metali i toksyn, które narastaj¹ wraz
z wiekiem. Te toksyczne metale przebywaj¹c w naszym wnêtrzu
s¹ sta³ym �ród³em powstawania wolnych rodników tlenowych.

� Jakie inne schorzenia mo¿na ³agodziæ za pomoc¹ chelacji?

� Poniewa¿ proces starzenia siê organizmu zwi¹zany jest
z wytwarzaniem wolnych rodników, nie dziwi, ¿e po terapii
chelatowej zanikn¹æ mo¿e wiele symptomów chorobowych nie
zwi¹zanych bezpo�rednio z chorobami kr¹¿enia. Mimo, ¿e nie ma
naukowych dowodów na to, ¿e chelacja wspomaga walkê
z zapaleniem stawów, chorob¹ Alzheimera, chorob¹ Parkinsona,
³uszczyc¹, nadci�nieniem têtniczym, skleroderm¹ (twardzin¹)
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to te zagra¿aj¹ce ¿yciu lub powoduj¹ce ciê¿kie kalectwa. A wiêc
przede wszystkich choroba wieñcowa w ka¿dym stadium. Przed i
po by-passie lub innych zabiegach na naczyniach wieñcowych. W
zaburzeniach kr¹¿enia koñczyn, w chromaniu przestankowym,
chorobie Buergera, Raynouda. W zaburzeniach kr¹¿enia
mózgowego, spowodowanych zwê¿eniem �wiat³a naczyñ
zaopatruj¹cych mózg w krew, gdy wystêpuj¹ np. takie objawy jak:
zawroty g³owy, szumy uszne, migreny, zaburzenia czucia twarzy
oraz czucia w koñczynach.

Ponadto po przebytym udarze mózgu zalecane jest
przeprowadzenie terapii z udzia³em chelatacji w celu zmniejszenia
nastêpstw udaru oraz zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego
jego wyst¹pienia.

Wyra�ny pozytywny wp³yw widzimy te¿ w depresji tzw.
endogennej, byæ mo¿e jest ona spowodowana pogorszeniem siê
mikrokr¹¿enia w pewnych partiach mózgu, których wspó³czesny
stan wiedzy lekarskiej nie jest jeszcze w stanie jednoznacznie
zlokalizowaæ, niemniej klinicznie efekty s¹ tu wyra�ne.

W chorobie Alzheimera i Parkinsona nastêpuje znaczna
poprawa stanu zdrowia chorego, jednak leczenie w tych
przypadkach trzeba powtarzaæ. Niestety, zdarza siê, ¿e po
przerwaniu kuracji stan pacjenta w tych chorobach do�æ szybko
wraca do stanu wyj�ciowego. Z tego wzglêdu postêpowanie w tej
jednostce jest inne ni¿ w pozosta³ych.

W tzw. "zespole wypalenia", w zespo³ach przewlek³ego
zmêczenia, te¿ jako silna metoda wspomagaj¹ca w immunopatiach
i leczeniu przewlek³ych infekcji bakteryjnych, wirusowych, w
pewnych trudnych do opanowania grzybicach, jak: kandidiaza
(dro¿d¿yca) jamy ustnej, czy przewodu pokarmowego a nawet w
ciê¿kiej aspergillozie p³uc. Nastêpuje oczyszczenie i odblokowanie
uk³adu immunologicznego pacjenta, jego naturalnej odporno�ci.
Wobec czego efekty wystêpuj¹ zarówno w astmie oskrzelowej jak
równie¿ w ³uszczycy i podobnych dermatozach.

Pacjenci w chorobie zwyrodnieniowej stawów po kuracji
odczuwaj¹ znaczn¹ poprawê. Wg danych amerykañskich, 1/3
pacjentów mo¿e unikn¹æ operacji stawu biodrowego. Kuracja
z udzia³em chelatacji powoduje, ¿e operowani szybciej rehabilituj¹

ubezpieczeniowe jako �eksperymentalne�, albo �niekonieczne�,
albo �nietradycyjne�. Refundacji podlegaj¹ zabiegi chirurgiczne, np.
by-passy; szkoda wiêc, ¿e tak tania metoda, jak¹ jest terapia
chelatowa nie znajduje nale¿ytego uznania.

Dobrze dobrane suplementy ¿ywieniowe wzmacniaj¹ obronê
organizmu przed dzia³aniem wolnych rodników. Powinny one za-
wieraæ witaminy: E, C, B1, B2, B3, B6, B12, BETA KAROTEN, KO-
ENZYM Q10 i inne. Zbalansowany program suplementacji
witaminami i pierwiastkami �ladowymi powinien tak¿e zawieraæ
wapñ, magnez, cynk, ¿elazo, selen, mangan, wanad, chrom,
Dok³adna suplementacja przepisywana jest indywidualnie dla
ka¿dego pacjenta, w oparciu o wyniki testów laboratoryjnych
i wywiad ¿ywieniowy. Nale¿y równie¿ wyeliminowaæ nadmierne
palenie tytoniu. Poprawa u pacjentów, którzy nadmiernie palili tytoñ
w momencie rozpoczynania terapii chelatowej by³a zdecydowanie
mniejsza ni¿ u tych, którzy rzucili palenie. Dodaæ jeszcze nale¿y,
¿e palenie tytoniu powoduje nadmierne gromadzenie siê kadmu,
którego naturalnym antagonist¹ jest selen. Wobec powy¿szego
palacze tytuniu winni co jaki� czas uzupe³niaæ selen.

� Czy terapia chelatowa to terapia dla ka¿dego?

� Pacjenci, którzy decyduj¹ siê na terapiê chelatow¹ czêsto
robi¹ to wbrew radzie swojego lekarza czy kardiologa. Wielu pa-
cjentom �zaordynowano� zabieg chirurgiczny bez informowania
o mo¿liwo�ciach chelacji. I czêsto dopiero w momencie, kiedy pa-
cjent jest hospitalizowany, szuka siê nieinwazyjnych form terapii.
Ci, których walka z chorob¹ zakoñczy³a siê sukcesem w³a�nie dziêki
chelacji, rekomenduj¹ tê terapiê i w³a�nie dziêki takim rekomenda-
cjom nowi chorzy dowiaduj¹ siê o istnieniu i dobroczynnym
dzia³aniu EDTA. Zachêcam wiêc do skontaktowania siê z kim�, kto
ma do�wiadczenia zwi¹zane z terapi¹ chelatow¹ i podzielenia siê
swoim problemem.

� Jakie s¹ g³ówne wskazania do terapii z udzia³em chelatacji?

� We wszystkich chorobach spowodowanych mia¿d¿yc¹
i we wszystkich chorobach zwyrodnieniowych. Ale najwa¿niejsze
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ROZMOWA Z PANEM BIRKE

� Jak d³ugo mo¿e ¿yæ cz³owiek
� akupunktura stosowana profilaktycznie
� leczenie akupunktur¹ chorób uk³adu moczowego i przewlek³ych

nie¿ytów nosa

� Odwiecznym d¹¿eniem cz³owieka jest osi¹gniêcie d³ugo-
wieczno�ci lub nawet nie�miertelno�ci. Lekarz jest osob¹, która ma
za zadanie pomóc w realizacji tych marzeñ. Jaka jest Pana opinia na
ten temat?

� Chcê wierzyæ, ¿e w pojedynczych przypadkach osi¹gniê-
cie materialnej ziemskiej nie�miertelno�ci jest mo¿liwe. Mam wra-
¿enie, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ zaawansowanymi technikami jogi. Jed-
nak obecnie ¿ycie uczy nas, ¿e realny do osi¹gniêcia w zdrowiu jest
wiek 92� �96 lat. Przez zastosowanie re¿imu spotykanego w klasz-
torach tybetañskich, jak równie¿ w znanych naszej kulturze klaszto-
rach kontemplacyjnych kamedu³ów czy w innych tego typu zgroma-
dzeniach, mo¿liwe jest osi¹gniêcie takiej d³ugo�ci ¿ycia. Mo¿na siê
o tym naocznie przekonaæ, zwiedzaj¹c przyklasztorne cmentarze.

� A co z lud�mi ¿yj¹cymi np. 120 lat?

� Wiek 92-96 lat dotyczy przeciêtnego cz³owieka. Jak wszê-
dzie tak¿e i tutaj zdarzaj¹ siê osoby nieprzeciêtne. W tradycji tybe-
tañskiej uwa¿a siê, ¿e mnich, który zmar³ wcze�niej ni¿ w wieku 90
lat prowadzi³ swoje ¿ycie nieodpowiednio. Równie¿ rozumiemy,

siê i lepiej znosz¹ interwencjê chirurgiczn¹, równie¿ w niektórych
schorzeniach tkanki ³¹cznej, jak np. w reumatoidalnym zapaleniu
stawów.

I w koñcu dobra wiadomo�æ dla osób z rodzinnym obci¹¿e-
niem chorobami nowotworowymi. W spo³eczeñstwie USA �rednia
zapadalno�æ na choroby nowotworowe wliczaj¹c w to równie¿
nowotwory ³agodne wynosi oko³o 17%, w naszym kraju sytuacja
nie odbiega znacznie od tego wska�nika. W USA zbadano pod tym
k¹tem - wystêpowanie zapadalno�ci na nowotwory - osoby, które w
przesz³o�ci podda³y siê terapii z udzia³em chelatacji i wska�nik ten
wyniós³... 3,5%.

Wobec powy¿szego w USA, w krêgach lekarzy zajmuj¹cych
siê tzw. medycyn¹ profilaktyczn¹, tzn. nie objêt¹ przymusowym
ubezpieczeniem, w ostatnich latach szeroko zaleca siê stosowanie
terapii z udzia³em chelatacji jako postêpowanie wybitnie
wspomagaj¹ce w przypadku wszystkich nowotworów w zwi¹zku
z eliminacj¹ powstawania wolnych rodników w organizmie. Takie
wskazania s¹ zupe³nie logiczne i pozytywne nastêpstwa s¹ w tym
kontek�cie naturalne.

I w koñcu w tak zwanym syndromie zatrucia �rodowiskowego
jako metoda z wyboru. W zatruciach szkodliwymi w nadmiarze
metalami ciê¿kimi jak: rtêæ, o³ów, kadm itd.

� Czy istnieje co� takiego jak profilaktyka geriatryczna?

Czy, wobec powy¿szego, rozs¹dnym jest stosowanie terapii
z udzia³em chelatacji u ludzi bez specjalnych dolegliwo�ci, w celu
profilaktycznym?! by rozpu�ciæ zacz¹tki mia¿d¿ycy, wyeliminowaæ
zaczynaj¹ce siê procesy degeneracyjne organizmu oraz zmniejszyæ
ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Mówi¹c krótko,
czy w³a�ciwym jest przeprowadziæ u siebie w ramach profilaktyki
geriatrycznej, rewitalizacyjn¹ terapiê z udzia³em chelatacji, gdy
ma siê np. 40 - 50 lat, czuj¹c siê niby zdrowym, chc¹c na staro�æ
mieæ spokój z wy¿ej wymienionymi chorobami cywilizacyjnymi?
Na tak postawione pytanie mo¿na z ca³ym przekonaniem
odpowiedzieæ: TAK!
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by³oby z niego wiêkszego po¿ytku. Tak samo, gdy cz³owiek umiera
przedwcze�nie, jego dusza jest jeszcze niedojrza³a i nie jest
wystarczaj¹co przygotowana. Równie¿ z takiego ¿ycia nie ma
wystarczaj¹cego po¿ytku.

� Co poza utrat¹ mo¿liwych do prze¿ycia lat traci cz³owiek
umieraj¹cy przedwcze�nie (60�70 lat)?

� W my�l naturalnych koncepcji ¿ycia � cz³owiek ma trzy
okresy rozwojowe, w których dominuj¹ nastêpuj¹ce tendencje:
1. do oko³o 30 roku ¿ycia � rozwój cielesny,
2. do oko³o 60 roku ¿ycia � rozwój intelektualny,
3. do oko³o 90 roku ¿ycia � rozwój duchowy.

Osoby umieraj¹ce oko³o sze�ædziesi¹tki trac¹ w³a�ciwie naj-
wa¿niejszy etap ¿ycia, który jest ukoronowaniem poprzednich.

�  Czy wobec tego nale¿y oddaæ siê pod opiekê fachowca,
aby osi¹gn¹æ wymagany standard d³ugo�ci ¿ycia?

� Tak, ale tym fachowcem ma byæ mistrz duchowy, jakim dla
zakonników jest przeor w klasztorze. Czuwa on bezpo�rednio, z po-
moc¹ odpowiedniej dyscypliny fizycznej i duchowej, nad ka¿dym
z mnichów.

� No tak, ale przecie¿ nie ¿yjemy w takich warunkach. Czy
lekarz mo¿e byæ takim �przeorem� dla swoich pacjentów?

� Jest to zupe³nie realne w sytuacji dobrowolnej umowy obu
stron. Lekarz nie ma jednak bezpo�redniej w³adzy i kontroli nad pa-
cjentem i dlatego jest to trudne do zrealizowania.

� Warunkiem d³ugowieczno�ci jest dobre zdrowie. Czy aku-
punktura jest konieczna do osi¹gniêcia tego celu?

� Nie jest konieczna w pe³nym tego s³owa znaczeniu, ale
w wielu wypadkach u³atwia realizacjê tego zadania. Jest wiele me-

dlaczego wiêkszo�æ ludzi intuicyjnie nie zgadza siê, gdy ich bliscy
umieraj¹ w wieku 60-70 lat, Jest to bowiem �mieræ, z tego punktu
widzenia, zdecydowanie przedwczesna. Dlatego te¿ jest ona trage-
di¹. Zwróæmy równie¿ uwagê, ¿e gdy umiera cz³owiek, np. 90-letni,
jego odej�cie jest przez otoczenie odbierane zupe³nie inaczej.
Jego wêdrówka dobieg³a koñca, a �mieræ podobna jest do snu. Dzi�,
prawie nie obserwuje siê tego typu odej�æ. Przewa¿nie �mierci to-
warzysz¹ cierpienia fizyczne (ból) i duchowe (strach, lêk, ¿al).

Kiedy� wraca³em samochodem z panem doktorem Mark¹
z posiedzenia Towarzystwa Mikrobiologicznego i Epidemiologicz-
nego, które odbywa³o siê w innym mie�cie. Droga trwa³a oko³o 4
godzin. Doktor by³ s³awny jako terapeuta, pos³uguj¹cy siê hipnoz¹.
Zainteresowany by³em spraw¹ mo¿liwo�ci leczenia hipnoz¹ ludzi
starych, zapyta³em wiêc doktora, co s¹dzi o zastosowaniu hipnozy
w tym wypadku. Dzi� widzê, jak naiwne by³o moje pytanie. Jednak
chcia³em przytoczyæ odpowied�, której udzieli³ mi doktor. Powie-
dzia³ mi, ¿e gdy zbo¿e ro�nie na wiosnê, jest zielone, silne i prê¿ne,
szybko wzrasta. Gdy zdarzy siê jaka� choroba ro�liny, to poprawa
pogody czy drobny oprysk wystarcza, aby usun¹æ objawy. Natomiast
gdy przychodzi koniec lipca, sierpieñ, to nawet gdyby nad t¹ ro�lin¹
zrobiæ szklarniê, stworzyæ najbardziej idealne warunki do jej egzy-
stencji, wówczas mimo wszystko z¿ó³knie i wyschnie. Gdyby�my
natomiast sztucznie nawadniali grunt, to zacznie gniæ. Podobnie spra-
wa wygl¹da z lud�mi. W momencie starzenia siê organizmu wy-
stêpuje brak energii i si³ witalnych, prowadz¹cy nieuchronnie do
zgonu, mimo stosowania leczenia. By³em wtedy pod silnym
wra¿eniem tego przyk³adu rytmu ¿ycia w przyrodzie. Nale¿y
zaznaczyæ, i¿ lipcem dla cz³owieka jest okres miêdzy 80 a 90
rokiem ¿ycia, sierpniem � okres powy¿ej 90 roku ¿ycia. Zbo¿e,
gdy ginie jako ro�lina, przynosi owoc � k³os z nowymi ziarnami.
Takim k³osem u cz³owieka jest jego dojrza³a dusza, która przesz³a
ca³y ten swój czas wêdrówki po ziemi i do�wiadczy³a wszystkiego,
czego mia³a do�wiadczyæ. Najbardziej warto�ciowym ziarnem jest
takie, które w pe³ni dojrza³e jest zebrane wtedy, kiedy jest jego czas.
Tak samo dzieje siê z dusz¹ cz³owieka: jest ona w pe³ni dojrza³a
dopiero wtedy, gdy przychodzi jej czas; przez analogiê do ziarna,
gdyby�my zebrali k³osy w czerwcu, te¿ by³oby ziarno, ale nie
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nawia siê choroba wrzodowa oraz bóle krzy¿a, ze wzglêdu na na-
turalne okresy obni¿onej odporno�ci. Pojawiaj¹ siê nowe trendy
w pogodzie, a nie nast¹pi³o jeszcze przestrojenie wnêtrza cz³owie-
ka. Aby uchroniæ cz³owieka od niebezpieczeñstw zmian pór roku,
zosta³ skonstruowany system punktów antycznych. Polega on na
tym, ¿e nak³uwa siê odpowiednie punkty, np. przy zmianie wiosny
w lato, co przypada na pocz¹tek maja. Nak³uwamy wtedy punkty
ziemi na meridianach INN, natomiast punkty drzewa na meridianach
JANG, co daje nam przej�cie z jednej pory w drug¹, w organizmie
cz³owieka. Zabieg ten jest zabiegiem du¿ym, wymaga nak³uæ a¿
24 punktów, czyli po 12 na ka¿dej stronie cia³a.

Podam teraz kolejno zasady nak³uæ przy zmianach pór roku.
Gdy zaczyna siê zima � w ostatniej dekadzie grudnia -wykonuje siê
na meridianach INN nak³ucia wszystkich punktów drzewa: 9 serce,
9 osierdzie, 11 p³uco, 1 �ledziona i trzustka, 1 nerka, 1 w¹troba. Na
meridianach YANG nak³uwa siê punkty metalu: 1 jelito grube, 1 jeli-
to cienkie, 1 potrójny ogrzewacz, 45 ¿o³¹dek, 44 pêcherzyk ¿ó³cio-
wy, 67 pêcherz moczowy. Przestrojenie organizmu przy zmianie pory
roku z zimy na wiosnê dokonuje siê w pierwszej dekadzie marca.
Nak³uwa siê wówczas na meridianach INN punkty ognia: 8 serce, 8
osierdzie, 10 p³uco, 2 �ledziona i trzustka, 2 nerka i 2 w¹troba. Na
meridianach YANG nak³uwa siê punkty wody: 2 jelito cienkie, 2 po-
trójny ogrzewacz, 2 jelito grube, 44 ¿o³¹dek, 66 pêcherzyk moczo-
wy, 43 pêcherzyk ¿ó³ciowy. Przy zmianie z wiosny w lato, w drugiej
dekadzie maja, nak³uwa siê na meridianach INN punkty ziemi: 7
serce, 7 osierdzie, 9 p³uco, 3 �ledziona i trzustka, 3 nerka i 3 w¹tro-
ba. Na meridianach YANG za� nak³uwa siê punkty drzewa: 3 jelito
cienkie, 3 potrójny ogrzewacz, 3 jelito grube, 43 ¿o³¹dek, 65 pê-
cherz moczowy, 41 pêcherzyk ¿ó³ciowy. Zmiana lata w pó�ne lato
wymaga nak³ucia w drugiej dekadzie lipca na meridianach INN punk-
tów metalu: 4 serce, 5 osierdzie, 8 p³uco, 5 �ledziona i trzustka, 7
nerka, 4 w¹troba oraz na meridianach YANG punktów ognia: 5 jelito
cienkie, 5 potrójny ogrzewacz, 5 jelito grube, 41 ¿o³¹dek, 60 pêche-
rzyk moczowy, 38 pêcherzyk ¿ó³ciowy. Ostatnia zmiana, z pó�nego
lata w jesieñ, wi¹¿e siê z zabiegiem w ostatniej dekadzie wrze�nia.
Wtedy na meridianach INN u¿ywa siê punktów wody: 3 serce, 3
osierdzie, 5 p³uco, 9 �ledziona i trzustka, 10 nerka, 8 w¹troba, a na

tod naturalnych pomagaj¹cych utrzymaæ siê w zdrowiu, ale aku-
punktura wymaga najmniej wysi³ku od pacjenta.

� Czy wykonuje siê zabiegi akupunktury profilaktycznie?

� Wiêksza czê�æ zabiegów to zabiegi naprawcze. Ale mo¿na
równie¿ z u¿yciem nak³uæ akupunkturowych prowadziæ system
wzmacniaj¹cy zdrowie poprzez wykonywanie zabiegów przy zmia-
nach pór roku. U¿ywamy do tego celu systemu punktów antycznych.
Polega to na nak³uwaniu co 10 tygodni odpowiednich kombinacji
punktów przestrajaj¹cych organizm do zmieniaj¹cych siê pór roku.
Równie¿ profilaktycznie mo¿na by prowadziæ okresow¹ stymulacjê
punktów energetyzuj¹cych w sytuacji, gdy pacjent ma niespecyficz-
ne odczucie os³abienia i znu¿enia.

W akupunkturze istnieje system nak³uæ profilaktycznych, ale
my, Europejczycy, nie jeste�my do tego przyzwyczajeni. Nam siê
wydaje, ¿e jest to niemo¿liwe do osi¹gniêcia. Dawniej w Chinach
medycyna funkcjonowa³a g³ównie jako system profilaktyczno-lecz-
niczy, co odzwierciedla³o siê w formie odp³atno�ci za opiekê lekarsk¹.
Wszyscy pacjenci danego lekarza, mieli obowi¹zek piêæ razy do roku,
w okresie zmian pór roku, zg³aszaæ siê u niego na tzw. badanie pro-
filaktyczne. W czasie tych piêciu wizyt lekarz pobiera³ honorarium
za ca³okszta³t sprawowania opieki nad tym pacjentem. Kiedy w cza-
sie takiego badania profilaktycznego stwierdza³, ¿e dany cz³owiek
jest zagro¿ony chorob¹, wówczas kwalifikowa³ go na odpowiedni¹
ilo�æ zabiegów akupunkturowych, w celu wyeliminowania istniej¹-
cej dysproporcji energetycznej. Natomiast w sytuacji, gdy wynik ba-
dania wykazywa³ dobry stan zdrowia, pacjent zg³asza³ siê do kontro-
lnego badania po 10 tygodniach. Je¿eli u pacjenta wyst¹pi³a
nieprzewidziana przez lekarza choroba, wówczas leczony by³ bez
uiszczania op³at. Ten system leczenia dawa³ dobre wyniki ze wzglê-
du na ¿ywotne zainteresowanie problemem schorzenia i jego wyle-
czenia tak chorego, jak i lekarza. System piêciu zabiegów zwi¹zany
jest ze zmianami pór roku. Wed³ug Chiñczyków istnieje piêæ pór
roku: wiosna, lato, pó�ne lato, jesieñ i zima. Czas prze³omu wiosny
w lato lub lata w pó�ne lato jest obarczony wiêkszym ryzykiem wy-
stêpowania zachorowañ. Przy zmianach pór roku bardzo czêsto od-
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ustawicznych torsji i biegunek
w organizmie rozpocz¹³ siê
proces �ucieczki� elektrolitów,
objawiaj¹cy siê w³a�nie dokuczli-
w¹ bolesno�ci¹ wszystkich
miê�ni. Pacjent by³ dos³ownie
zszarza³y z bólu, na jego twarzy
malowa³ siê wyraz potêguj¹cego
siê cierpienia. Porusza³ siê z trud-
no�ci¹. Z obserwacji i wywiadu
zacz¹³em podejrzewaæ, ¿e nie
chodzi tu o jelita, jak wcze�niej sugerowano, ale o piasek w dro-
gach moczowych. Wykona³em typowe nak³ucia rozkurczaj¹ce drogi
moczowe, z u¿yciem nastêpuj¹cych punktów; 36 ¯, 60 PM, 2 W.
Po minucie od wbicia igie³ chory poczu³ ciep³o w przebiegu mo-
czowodu. W nastêpnej minucie ust¹pi³y pozosta³e dolegliwo�ci.
Pacjent czu³ siê jednak jeszcze os³abiony. Usun¹³em ig³y, podczas
gdy on le¿a³ jeszcze chwilê, by nabraæ si³. Po czym wsta³ z ³ó¿ka,
ubra³ siê i poszed³ do domu. Wywo³a³o to niema³e zamieszanie
w�ród personelu. Okaza³o siê te¿, ¿e formalno�ci administracyjne
z wypisem i jego uzasadnianiem zajê³y pacjentowi du¿o wiêcej
czasu ni¿ samo jego wyleczenie.

� Czy jest to odosobniony przypadek piorunuj¹cego dzia³a-
nia zabiegu akupunktury?

� Na szczê�cie takie kwiatki na monotonnym trawniku prak-
tyki zdarzaj¹ siê do�æ czêsto, co skutecznie podtrzymuje terapeutê
na duchu.

� Czy czêsto zdarza siê, ¿e akupunktura nie daje efektów?

� S¹ to rzadkie przypadki, poza tym nie zapominajmy o odle-
g³ych w czasie efektach terapeutycznych, jakie daje akupunktura.

� Czy leczenie akupunktur¹ nie¿ytów nosa daje pozytywne
efekty?

meridianach YANG w u¿yciu s¹ punkty ziemi: 8 jelito cienkie, 10
potrójny ogrzewacz, 11 jelito grube, 36 ¿o³¹dek, 40 pêcherz mo-
czowy, 34 pêcherzyk ¿ó³ciowy. Pacjent, który przez kilka lat bêdzie
siê poddawa³ tym zabiegom przestrojenia organizmu wraz ze zmia-
nami pór roku, poczuje siê silny i zdrowy, gdy¿ jego energia CZI
zostanie zwielokrotniona, a podatno�æ na choroby zdecydowanie
siê zmniejszy. W zwi¹zku z tym system punktów antycznych jest
bardzo chêtnie wykorzystywany przez osoby maj¹ce sk³onno�æ do
chorób.

� Dlaczego wiêc przewa¿aj¹c¹ czê�æ Pañskiej praktyki stano-
wi¹ zabiegi naprawcze, skoro teoretycznie w akupunkturze istnieje
tak doskona³y system profilaktyczno-leczniczy?

� Wiele spraw nie mie�ci siê w naszych umys³ach, m.in. pro-
filaktyka. Wiêkszo�æ z nas bierze rzeczywisto�æ bardzo powierzchow-
nie. Du¿a czê�æ Europejczyków nie potrafi powi¹zaæ nastêpstw zdro-
wotnych (np. po pó³ roku od zakoñczenia terapii) z konkretnym
dzia³aniem terapeutycznym. Uwa¿aj¹ oni, ¿e to organizm sam sobie
da³ radê pomimo leczenia akupunktur¹. Maj¹ racjê, gdy¿ wszystkie
wyzdrowienia w wyniku terapii akupunkturowej (zarówno te po piê-
ciu minutach od wbicia igie³, jak i takie, kiedy choroba ustêpuje po
roku) odbywaj¹ siê wy³¹cznie poprzez mobilizacjê wewnêtrznych
rezerw organizmu. To nie akupunktura powoduje wyzdrowienie, tylko
organizm sam siê leczy pod jej wp³ywem.

� Czy mo¿e Pan podaæ konkretny przyk³ad takiego natych-
miastowego wyleczenia?

Mogê tu opisaæ historiê leczenia jednego z pacjentów. Cho-
roba zaczê³a siê u niego nad ranem. Objawy by³y nastêpuj¹ce: gwa³-
towne nudno�ci i wymioty, bóle brzucha, biegunka, skóra spocona
i zimna. W tym stanie pacjenta przywieziono do szpitala. Badania
laboratoryjne praktycznie nic nie wnios³y. Obejrza³em chorego po
oko³o 12 godzinach od zachorowania. Pacjent by³ nadal sparali¿o-
wany bólem. Wszystkie miê�nie mia³ obola³e. By³o to wynikiem po-
wstaj¹cych ju¿ zaburzeñ elektrolitycznych, bowiem wskutek
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chorowa³ z gor¹czk¹. Czu³ siê fatalnie. Oprócz tego mimo za¿ywa-
nia polopiryny gor¹czka nie ustêpowa³a. Wtedy równie¿ z zatok
i z nosa zesz³o mnóstwo ropy. Po oko³o trzech dniach choroba
ust¹pi³a. Kuzyn zacz¹³ czuæ zapachy. Zapomnia³em wcze�niej do-
daæ, ze nie mia³ wêchu od wielu lat. W³a�nie w ten sposób, przez
kryzys nast¹pi³a radykalna poprawa stanu zdrowia. I gdy choroba
ustêpuje w³a�nie w ten sposób, mamy wtedy pewno�æ, ¿e zosta³a
zakoñczona definitywnie. Mój kuzyn chorowa³ na tê chorobê przez
wiele lat. Dopiero wysoka gor¹czka doprowadzi³a do wyleczenia.
Chcia³em na tym przyk³adzie zaznaczyæ, ¿e je¿eli kto� nie ma wê-
chu przez wiele lat, nie jest to bagatela, jak niektórzy my�l¹. Wêch
wi¹¿e siê z energi¹ ochronn¹ i gdy kto� nie ma wêchu ³atwiej ulega
fizycznym urazom i wypadkom. Sprawa leczenia kuzyna wyda-
wa³a siê zakoñczona definitywnie, jednak okazuje siê, ¿e nie ca³-
kiem, gdy¿ pó³ roku od tego czasu zjawi³ siê u mnie ponownie,
tym razem z bólami karku i prawego ramienia. Bóle by³y bardzo
dotkliwe. Spróbowa³ ju¿ wcze�niej leczenia zastrzykami
witaminowymi, co jest typowym postêpowaniem w dolegliwo�ciach
neurologicznych, gdy¿ objawy wskazywa³y na
zapalenie splotu barkowego. Terapia nie przy-
nios³a jednak oczekiwanych rezultatów
i dlatego znów przyjecha³ do mnie. Zastoso-
wa³em w jego przypadku takie samo leczenie
jak przed kilkoma miesi¹cami. Uzna³em, ¿e
jest to dalszy ci¹g poprzedniej choroby, ale ju¿
ustêpuj¹cej ni¿ej, zgodnie z pierwszym pra-
wem wyleczenia. Choroba ust¹pi³a z okolic
nosa na kark i zaczê³a �wchodziæ� w praw¹
rêkê. Tak jak poprzednim razem g³ówny
zabieg leczniczy sk³ada³ siê z nak³uæ nastêpuj¹cych punktów: 11
i 12 na pêcherzu moczowym, 14 g³ówny regulator tylny, 4 jelito
grube, 5 potrójny ogrzewacz i 7 p³uco. Dodatkowo u¿y³em te¿ in-
nych punktów, odpowiednio do lokalizacji bólu na ramieniu. Teraz
przeprowadzi³em ju¿ ósmy zabieg i nasilenie dolegliwo�ci wyra�-
nie zmniejszy³o siê. Ponadto kuzyn opowiedzia³ mi, ¿e zacz¹³
pracowaæ na dzia³ce. Trochê siê zgrza³ i obawia³ siê, czy to mu nie
zaszkodzi. Tymczasem, gdy wsta³ rano, zauwa¿y³, ze rêka ma o wie-

� Przedstawiê teraz do�æ instrukta¿owy przypadek. Przyje-
cha³ do mnie mój kuzyn z dalekiego miasta. Poprosi³, abym pomóg³
mu w jego problemach z zatokami i nosem. Od wielu lat cierpia³

na przewlek³y nie¿yt nosa, objawiaj¹cy siê
obrzêkiem �luzówki. Nos mia³ stale zatkany.
Jedynie kilka godzin po za¿yciu kropli nos siê
udra¿nia³. W nocy budzi³ siê, gdy¿ po kilku
godzinach od za¿ycia kropli odczuwa³ duszno�æ,
nos by³ bowiem ca³kowicie �zatkany�. Po za¿y-
ciu kropli znowu sprawa siê powtarza³a. Kuzyn
ju¿ od wielu lat nie chorowa³ wcale, czu³ siê zdro-
wy, chocia¿ okresowo � gdy inni chorowali na
przeziêbienia, na grypy � on te¿ czu³ siê gorzej.

Niemniej to nie by³a choroba, tylko jakie� bóle w stawach. By³
s³abszy. W zwi¹zku z tym, ¿e by³a
to sprawa ju¿ dosyæ zadawniona,
z góry uprzedzi³em go, ¿e
leczenie potrwa i efekty pojawi¹
siê dopiero po jakim� czasie.
Kuzyn oczywi�cie nie zdziwi³ siê,
gdy¿ istotne tak to wygl¹da³o.
Przeprowadza³em g³ównie
zabiegi, które mia³y na celu popra-
wienie odporno�ci, ale równie¿
dzia³anie lokalnie na górne drogi
oddechowe. Typowym zabiegiem pomocnym w takim przypadku
jest u¿ycie nastêpuj¹cych punktów: 4 jelito grube, 5 potrójny ogrze-
wacz, 7 p³uco, jak równie¿ punkt 1, 11 i 12 pêcherz moczowy, i 14
g³ówny regulator tylny. Zabieg ten w trakcie leczenia wykona³em
kilkakrotnie, ale u¿ywa³em te¿ innych zabiegów, odpowiednio do
stanu, który w danym dniu zasta³em. Przez ca³y okres kuracji kuzyn
mój czu³ siê przeciêtnie. Objawy raz by³y trochê bardziej widoczne,
raz trochê mniej, lecz nie by³o jakiego� istotnego prze³omu. Wyko-
na³em ju¿ osiem zabiegów i po ósmym, po dziesiêciu dniach ku-
zyn zjawi³ siê u mnie. By³ trochê przestraszony. Zacz¹³ mi opowia-
daæ, co zasz³o. Otó¿ zachorowa³ do�æ gwa³townie. Wyst¹pi³a wysoka
gor¹czka powy¿ej 39°C , natomiast kuzyn mój przez wiele lat nie
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ROZMOWA Z DOKTOREM SMITHEM

� Przyczyny niedoboru energii CZI
� sposoby przywracania równowagi w organizmie
� akupunktura w leczeniu chorób reumatycznych, nerwicy kobiet,

migreny i objawu Raynauda, prawa wyleczenia

� Ka¿dy cz³owiek ma w swoim ¿yciu dni , w które czuje siê
lepiej b¹d� gorzej � i zapewne Pan, Doktorze, miewa te¿ takie dni.
Jak Pan sobie radzi wówczas? Czy s¹ jakie� punkty, których dotkniê-
cie powoduje poprawê, czy te¿ mo¿e s¹ jakie� zabiegi, które Panu
pomagaj¹?

� Osobi�cie jestem jednostk¹ do�æ witaln¹ i nie stosujê jakich�
specjalnych procedur, które by mia³y za zadanie zwiêkszyæ moj¹ oso-
bist¹ energiê CZI. Braki w energii CZI wystêpuj¹ u ró¿nych osób
w ró¿ny sposób. S¹ istotnie takie osoby, które okresowo maj¹ znacz-
ny niedobór energii CZI. Ten niedobór energii CZI mo¿e mieæ ró¿ne
przyczyny. Pierwszym powodem jest zbyt ma³a absorbcja energii
z przyjmowanych pokarmów, jak te¿ nadmierne zu¿ytkowanie CZI.

� Omówmy to zjawisko. Wynika z tego, ¿e odpowiednie po-
karmy dostarczaj¹ odpowiedni¹ ilo�æ energii. Czy mo¿emy powie-
dzieæ Czytelnikom, jakie produkty powinni je�æ, aby energii CZI by³o
jak najwiêcej?

� Rozczarujê tu osoby, które chcia³yby dowiedzieæ siê, jakie
pokarmy s¹ najlepsze, aby czuæ siê wspaniale i mieæ du¿o energii CZI.

le wiêkszy zakres ruchu ni¿ poprzednio. Podczas tego wysi³ku do-
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wch³aniania. Natomiast gdy przewód pokarmowy jest nieprzygoto-
wany przez akt ¿ucia do wch³aniania, wtedy powstaje problem nie-
przyswajania energii z pokarmu.

� Co jest drug¹ przyczyn¹ niedoboru energii CZI w organi-
zmie?

� Niew³a�ciwa dystrybucja energii w organizmie. I tutaj mu-
simy wyja�niæ pewne elementy budowy energetycznej cz³owieka.
Budowa anatomiczna jest doskonale znana w naszej zachodniej orien-
tacji medycznej. Anatomia jest wspaniale opisana i skatalogowana,
wszystko jest tu jasne. Anatomia, niestety, nie opisuje uk³adu energe-
tycznego, ignoruj¹c go, uwa¿aj¹c, ¿e go nie ma, gdy¿ nie ma metod
materialnych, które by potwierdza³y istnienie takiego uk³adu. Chiñ-
czycy nie zastanawiaj¹ siê czy mo¿na go zobaczyæ, zmierzyæ lub
dotkn¹æ. Uwa¿aj¹ po prostu, ¿e on istnieje. Kana³y energetyczne
oplataj¹ ca³e nasze cia³o i energia CZI ca³y czas kr¹¿y we wszystkich
naszych organach i obszarach. Zd¹¿aj¹ siê jednak pewne blokady,
które mog¹ byæ powi¹zane z blokadami anatomicznymi, takimi jak
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tycznych. Najpro�ciej mo¿na by to zobrazowaæ blokadami psychicz-
nymi albo kompleksami obecnymi w naszej pod�wiadomo�ci. Ten
kompleks mo¿na zobrazowaæ w ten sposób: kto�, kto stale by³ ude-
rzany w plecy albo w kark po to, ¿eby nie odczuwaæ tego uderzenia,
garbi siê i wciska g³owê miêdzy ramiona, Miê�nie tej okolicy s¹ na-
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Ka¿dy pokarm zawiera swoj¹ dawkê energii CZI i jej ilo�æ jest tak
du¿a, ¿e przekracza kilkakrotnie nasze maksymalne potrzeby, ale
energia ta jest marnotrawiona. Gdyby�my od¿ywiali siê we w³a�ci-
wy sposób � jedn¹ miseczka nie³uskanego ry¿u dziennie, w³a�ciwie
przyrz¹dzonego, zjedzonego i prze¿utego � to stan energetyczny
naszego organizmu by³by dobry. Jedna miseczka ry¿u w zupe³no�ci
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niu wiemy, ¿e istniej¹ takie czy inne przepisy, umo¿liwiaj¹ce w³a�ci-
we przyrz¹dzenie ry¿u. Natomiast je¿eli chodzi o spo¿ywanie po-
karmu, czy ma to wygl¹daæ tak, ¿e jemy na siedz¹co, spokojnie, czy
mo¿e s¹ inne wskazania dotycz¹ce spo¿ywania pokarmu?

� Przede wszystkim je�æ nale¿y spokojnie, pozycja nie ma
wiêkszego znaczenia, ale Hindusi ucz¹ nas, ¿e tyle przyswoimy ener-
gii CZI, ile razy zdo³amy ugry�æ dany kês. Ucz¹, ¿e gdy cz³owiek ma
dobre jedzenie, powinien ka¿dy kês ugry�æ 50 razy przed po³kniê-
ciem. Gdy natomiast jedzenie jest ni¿szej jako�ci, gorsze, to aby mu
nie zaszkodzi³o, a wrêcz przeciwnie, pomog³o i dostarczy³o energii
CZI, ka¿dy kês musi byæ ugryziony a¿ 200 razy. Wtedy po¿ywienie,
które dla innej osoby jest nawet niestrawne, dla nas bêdzie strawne.
Akt ¿ucia, czyli w³a�ciwa ilo�æ ugryzieñ, jest tym decyduj¹cym ele-
mentem w przyswajaniu energii CZI z danego po¿ywienia. Ciekawe
�wiat³o na tê sprawê rzucaj¹ pogl¹dy prof. Sedlaka, który wspomina
o bardzo interesuj¹cych procesach piezoelektrycznych, które za-
chodz¹ na powierzchni zêbów, gdy rozdrabniaj¹ one jaki� pokarm.
Nastêpuje wtedy wymiana elektronów miêdzy pokarmem a zêbami,
które z kolei przenosz¹ przez uk³ady pó³przewodnikowe te elektro-
ny z po¿ywienia do brzucha i tyle energii CZI w formie aktywnych
elektrycznie cz¹stek wch³onie siê w jelitach, ile przedosta³o siê tych
elektronów w jamie ustnej. Z¹b, jak wiemy, ma powierzchniê krysta-
liczn¹. Tworz¹ j¹ kryszta³ki, zwane biokryszta³ami. Szkliwo zêbów
jest zbudowane z kryszta³ów biologicznych. Proces absorbcji elek-
tronów zachodzi w jamie ustnej i gdy trwa wystarczaj¹co d³ugo, po-
¿ywienie wch³ania siê prawie w ca³o�ci w jelitach. Natomiast sytu-
acja jest odwrotna, gdy jedzenie ³ykamy, nie przetrzymuj¹c go
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� Czy wszystkie choroby mo¿na wyleczyæ?

� Nie, nie wszystkie. Czê�ci chorób nie mo¿na wyleczyæ z po-
wodów bardzo ró¿nych, np. w sytuacji, gdy w pod�wiadomo�ci za-
kodowane jest przekonanie, ¿e choroba jest nieuleczalna. Tak dzieje
siê np. w przypadku, gdy kto� ma amputowan¹ rêkê, jest blizna i pod-
�wiadomo�æ nie mo¿e sobie pozwoliæ, aby rêka siê odrodzi³a, z te-
go wzglêdu, ¿e jest w g³êbi przekonana, ¿e jest to niemo¿liwe. Oczy-
wi�cie pod�wiadomo�æ z drugiej strony �wierzy�, ¿e cuda s¹
mo¿liwe, ma wiele opisów cudów, jakich dostarcza chocia¿by Pismo
�wiête. Niemniej s¹ to cuda, które dzia³y siê dawno temu i boska
moc Jezusa Chrystusa odgrywa³a decyduj¹c¹ rolê. Pod�wiadomo�æ
pos³uguje siê porzekad³ami i przys³owiami, które s¹ dla niej swoist¹
�ksiêg¹ m¹dro�ci�. Równie¿ nie mo¿na pomóc osobie, która choruje
dlatego, aby wymóc na swoim otoczeniu pewne korzy�ci czy us³ugi.
Leczenie takiego cz³owieka jest wbrew jego ¿ywotnym interesom
i w zwi¹zku z tym nie mo¿e doj�æ do wyleczenia, nawet w sytuacji,
gdy taki cz³owiek siê leczy. Czê�æ objawów mo¿e ust¹piæ, nawet
ca³kowicie, niemniej pojawiaj¹ siê natychmiast inne objawy, które
pod�wiadomo�æ tego cz³owieka od razu tworzy. Powtarzam jeszcze
raz, takiego chorego nie mo¿na wyleczyæ, gdy¿ by³oby to
z krzywd¹ dla niego. Lekarze musz¹ pilnie patrzeæ, czy
pod�wiadomo�æ danego cz³owieka nie ma �interesu� w tym, aby
chorowaæ. Dobry lekarz nie powinien wtedy podejmowaæ siê
leczenia w trosce o dobr¹ opiniê swojej praktyki.

� A co z leczeniem nowotworów?

� Nowotwory z³o�liwe, daj¹ce siê rozpoznaæ klasycznymi me-
todami, s¹ to przewa¿nie ju¿ tak zaawansowane stany, w których (w
przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci przypadków) przyspieszenie naturalnego
przebiegu tej choroby wiedzie do �mierci. Dlatego akupunkturzy�ci
unikaj¹ podejmowania siê leczenia w stanach nowotworowych,
choæ prawdopodobnie czê�æ chorych mog³aby siê pozbyæ nowo-
tworu si³ami organizmu. Rezygnacja z prób leczenia akupunktur¹
zachorowañ tego typu wynika równie¿ z innych wa¿nych uwarun-
kowañ.

przerwy przez wszystkie obszary i gdy w jednym obszarze jest
blokada, to jakby zbiera siê nadmiar tej energii przed blokad¹. Za
blokad¹ jest natomiast jej niedobór. Dalsze obszary, które mia³yby
byæ zaopatrywane w tê energiê, maj¹ jej niedobór, funkcjonuj¹
gorzej. Trzecim powodem niedoboru energii CZI jest jej nadmierne
wykorzystywanie, czyli nadmierne spo¿ytkowywanie w stosunku
do pozyskiwania jej. Polega to na tym, ¿e cz³owiek nadmiernie siê
eksploatuje. W normalnych warunkach oznacza to, ¿e kto� wk³ada
nadmiern¹ ilo�æ energii w ró¿ne sytuacje, np. w prze¿ycia emocjo-
nalne. W³a�nie w emocjach energia CZI spala siê najmocniej i po
takich emocjach cz³owiek czuje siê �le, jest s³aby. W szczególno�ci
takim aktem, który spala du¿o energii CZI, jest p³acz. Ten, kto p³a-
cze, jest coraz to s³abszy. Im d³u¿ej p³acze, tym jest gorzej.

� A przecie¿ gdy skoñczymy p³akaæ, czujemy siê tacy czy�ci,
niejako obmyci. Czy to ze sob¹ nie koliduje?

� To prawda, ¿e po p³aczu cz³owiek czuje siê inaczej, co wcale
nie oznacza, ¿e lepiej. Gdy istotnie u cz³owieka nagromadzi siê nad-
mierna ilo�æ energii w porównaniu z ilo�ci¹ przeciêtn¹, p³acz po-
woduje zlikwidowanie tego nadmiaru energii i istotnie roz³adowa-
nie tych emocji. Mówi siê np. ¿e kto� p³acze z rado�ci, gdy¿ tak siê
�na³adowa³� energi¹ zwi¹zan¹ z pozytywnymi emocjami, ¿e jest jej
za du¿o, wtedy p³acz j¹ roz³adowuje, spala j¹. W takim przypadku
mo¿na by to uznaæ za czynnik reguluj¹cy.

� W naszej europejskiej my�li medycznej spotykamy siê z okre-
�leniem �choroby o nieznanej etiologii�, tzn., ¿e przyczyna choroby
jest nieznana. Czy w teorii akupunktury istnieje te¿ taki problem?

� W teorii akupunktury nie ma problemu nieznanej etiologii,
gdy¿ ka¿da choroba odbija siê i objawia wyra�nym zaburzeniem
w znanych obszarach energetycznych � meridianach, których jest
dwana�cie. Na te meridiany mo¿emy oddzia³ywaæ w znany nam spo-
sób i leczyæ tym samym chorobê. Nie wszystko mo¿na wyleczyæ do
koñca, ale diagnoza, ¿e jest takie zaburzenie, nie jest zasadniczym
problemem.
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� W staroindyjskich tekstach naukowych zwanych Wedami
odnotowano trzy przyczyny: przejadanie siê, brud, czyli brak higie-
ny pojêtej w szerokim znaczeniu i pasje, czyli brak higieny psy-
chicznej.

� Dlaczego wymieni³ Pan na pierwszym miejscu przejadanie

� Po prostu, gdyby ludzie mniej jedli, ilo�æ chorych znacznie
by siê zmniejszy³a.

� Co to znaczy mniej je�æ?

� Generalnie: gdyby �redni¹ racjê ¿ywno�ciow¹ Polaka po-
dzieliæ na cztery, to tylko jedn¹ czwart¹ zjada on dla zdrowia i pra-
wid³owego funkcjonowania organizmu (dostarczenie mu energii),
natomiast resztê zjada nara¿aj¹c swój organizm na chorobê.

� A co z witaminami?

� Medycyna chiñska ma, co prawda, mocno rozwiniêt¹ dieto-
terapiê, ale w przypadku awitaminoz stosuje nak³ucia akupunkturowe.

� Czy¿by ig³y do akupunktury �naszpikowane� by³y witami-
nami (patrz: zastrzyki witaminowe)?

� Ig³y s¹ �postne�. Czysty metal! Natomiast mechanizm jest
taki, ¿e przez poprawê funkcjonowania jelita cienkiego, wybitnie
poprawia siê przyswajanie witamin z normalnej diety, bez koniecz-
no�ci podawania du¿ych dawek.

� W trakcie naszej ostatniej rozmowy rozpatrywa³ Pan zawi-
³e aspekty akupunktury. Nasi Czytelnicy maj¹ wiêc nieco szersze
spojrzenie na tê sprawê. Czy móg³by Pan, dla lepszego zobrazowa-
nia tej metody, poprzeæ tamte rozwa¿ania przyk³adami? W dzisiej-
szych, trudnych czasach czêsto spotyka siê dolegliwo�ci nerwico-
we, w których tradycyjna medycyna mo¿e najczê�ciej pomóc tylko
dora�nie.

� Czy stosuje siê akupunkturê w celu eliminowania bólu
w chorobach nowotworowych?

� Niektórzy to robi¹.

� Czy akupunktura jest jedyn¹ metod¹ przywracania równo-
wagi energetycznej w organizmie?

� Nie, jest to jedynie dobrze opisana i standardowo wykony-
wana technika, nie wymagaj¹ca od pacjenta specjalnego wysi³ku.
Jest ³atwa dla chorego. Przy stosowaniu tej techniki udzia³ pacjenta
ogranicza siê jedynie do zg³aszania siê na kolejne zabiegi. Idea³em
natomiast by³oby, gdyby wiêkszo�æ ludzi zna³a i stosowa³a inne me-
tody, nie anga¿uj¹c w to fachowca � lekarza. Klasycznym przyk³a-
dem takiej profilaktycznej metody jest zestaw æwiczeñ TAI CZI (TAI
CZI � technika æwiczeñ aktywizuj¹cych kr¹¿enie energii ¿yciowej
w po³udnikach energetycznych). Na naszym terenie nie ma do tej
pory nauczyciela, który wzi¹³by na siebie odpowiedzialno�æ za na-
uczanie i prowadzenie tego systemu. By³oby bardzo dobrze, gdyby
zaj¹³ siê tym fachowiec z prawdziwego zdarzenia. Inne metody, ju¿
raczej leczniczo-profilaktyczne, to: masa¿e stóp, r¹k i innych okolic
cia³a. Czasami w mojej pracy pos³ugujê siê te¿ t¹ metod¹, ale jest
ona w europejskich warunkach niezbyt popularna, wymaga bowiem
du¿ej cierpliwo�ci i systematyczno�ci ze strony pacjenta. Wymaga
te¿ osobistego, codziennego wysi³ku, ponadto jest bolesna. £atwiej
jest pacjentowi, nie my�l¹c o pilnowaniu masa¿u, poddaæ siê aku-
punkturze i ca³ym problemem obarczyæ lekarza.

� A sk¹d w ogóle, wed³ug tradycyjnej chiñskiej medycyny,
bior¹ siê choroby?

� Choroby s¹ bezpo�rednim wynikiem zaburzeñ energetycz-
nych ustroju. Wraz z usuniêciem takiego zaburzenia choroba ustê-
puje.

� Jakie s¹ wiêc przyczyny zaburzeñ energetycznych?
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jedynie funkcja, a nie narz¹d. Oprócz osierdzia najczê�ciej
w nerwicy zaburzony jest meridian energetyczny pêcherzyka
¿ó³ciowego. Zaburzenie tego meridianu objawia siê lêkami, ner-
wowo�ci¹, z³o�ci¹ i agresj¹. Przys³owie ludowe nie myli siê, mó-
wi¹c o cz³owieku, który mocno siê denerwuje, ¿e �zalewa go ¿ó³æ�.

� W jaki sposób mo¿na tym ludziom pomóc?

� Jest wiele metod. Ka¿da z nich, je¿eli przynosi pozytywne
rezultaty, godna jest uwagi.

� Czy mo¿na to sprecyzowaæ?

� Dobre efekty osi¹ga siê przy zastosowaniu farmakoterapii,
prowadzeniu racjonalnego zio³olecznictwa, psychoterapii, psycho-
analizy, metod relaksacyjnych oraz przez oddzia³ywanie na uk³ad
energetyczny (akupresura, akupunktura).

� Co oznacza pojêcie racjonalne zio³olecznictwo?

� Oznacza to, ¿e w danym przypadku prowadzona jest tera-
pia polegaj¹ca nie tylko na przyjmowaniu zió³. Polega ona na prze-
prowadzeniu pacjenta przez odpowiednie etapy, a¿ do odzyskania
zdrowia. Procesem tym powinien zajmowaæ siê cz³owiek posiadaj¹-
cy gruntown¹ wiedzê nie tylko o dzia³aniu zió³, ale równie¿ o przy-
czynach i objawach chorób. Cz³owiek taki powinien mieæ tak¿e du¿y
procent wyleczeñ.

� Jak to nale¿y rozumieæ?

� Dawnych chiñskich lekarzy � terapeutów niezale¿nie od
tego, jak¹ technik¹ pos³ugiwali siê w swojej praktyce, oceniano w na-
stêpuj¹cy sposób: gdy na 10 chorych, 10 lub 9 by³o wyleczonych,
lekarz uznawany by³ za bardzo dobrego (powy¿ej 90 proc. wyle-
czeñ); gdy mia³ powy¿ej 8 wyleczonych � by³ to dobry lekarz; je�li
wyleczy³ 7 (na 10 chorych) � uwa¿any by³ za s³abego lekarza; ten
za�, który mia³ poni¿ej 7 wyleczonych � by³ po prostu partaczem.

� Istotnie. Przy zachorowaniach, okre�lanych generalnie mia-
nem nerwicy pomoc w postaci farmakoterapii trwa kilka do kilkuna-
stu godzin (tj. przez czas przebywania leku w organizmie). Aby jed-
nak mieæ dobre rezultaty konieczne jest dotarcie do �ród³a
zaburzenia. Na przyk³ad: w sytuacji, gdy kogo� spotka �mieræ bliskiej
osoby b¹d� inna losowa tragedia � wystarczy na pewien czas
zmniejszyæ wra¿liwo�æ emocjonaln¹ cz³owieka. Przyczyna takiego
stanu oddala siê w czasie, i staje siê coraz s³absza. Czas leczy rany.
Proces ten mo¿na przeprowadziæ z powodzeniem za pomoc¹
klasycznych �rodków farmakologicznych (relanium), b¹d�
postêpowania przeciwdepresyjnego. Równie¿ akupunktur¹
mo¿emy uzyskaæ zbli¿one, a nawet lepsze, dzia³anie dora�ne.
Zalet¹ postêpowania akupunkturowego w takim wypadku jest
poprawa funkcjonowania energetycznego organizmu, czego nie
daje farmakoterapia. Sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej, gdy
przyczyn¹ stanu nerwicowego jest przewlek³y stres. Mo¿e on
wynikaæ ze z³ego uk³adu: prze³o¿ony � podw³adny, m¹¿ � ¿ona,
rodzice � dzieci, itp. Sytuacja ta nie ulega oddaleniu w czasie,
lecz istnieje stale. Wkraczanie w tym przypadku z farmakotera-
pi¹, pomimo dora�nych, niez³ych efektów... jest zasadniczym b³ê-
dem, gdy¿ w krótkim czasie doprowadza do wyga�niêcia dzia³ania
leczniczego danego leku. Pogoñ za nowymi, coraz to silniejszymi
�rodkami, przej�ciowo skutecznymi, prowadzi w koñcu do wy-
czerpania energetycznego organizmu. Sta³a farmakoterapia nie
daje pozytywnych efektów. Przyznam, ¿e i dla terapii akupunk-
tur¹ jest to trudna sytuacja, niemniej liczy siê tutaj przede wszyst-
kim chêæ dotarcia do przyczyny zaburzeñ. Czêsto jest tak, ¿e ju¿
samo u�wiadomienie sobie konfliktu ma bardzo pozytywny wp³yw
leczniczy, gdy jeszcze dodatkowo uda siê usprawniæ funkcjonowa-
nie uk³adu energetycznego, wówczas pacjent szczê�liwie wraca
do zdrowia. Z punktu widzenia akupunktury przyczyn¹ zaburzeñ
typu nerwicowego jest najczê�ciej rozregulowany kana³
energetyczny osierdzia. Kana³ ten nazywany jest równie¿
stra¿nikiem serca z tego wzglêdu, ¿e chroni on serce przed
uszkodzeniami i nadmiernym wyeksploatowaniem.  W nerwicach
bardzo czêstym objawem s¹ dolegliwo�ci w okolicy serca, pomimo
¿e stan anatomiczny tego narz¹du jest w normie. Uszkodzona jest
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my�lne. W tej sytuacji zdesperowani rodzice postanowili spróbo-
waæ leczenia akupunktur¹. Przyznam, ¿e bez entuzjazmu podj¹-
³em próbê pomocy dziewczynce, gdy¿ zmiany fizykalne by³y
ogromne. W swojej terapii zwróci³em uwagê na meridian pêche-
rzyka ¿ó³ciowego i w¹troby. Przeprowadzi³em typowy zabieg. Ucie-
szy³o mnie bardzo, ¿e ju¿ podczas nastêpnej wizyty, po tygodniu,
zauwa¿y³em widoczn¹ poprawê sprawno�ci ruchowej dziecka. Ro-
dzice powiedzieli mi równie¿, co jest najistotniejsze w tym przy-
k³adzie, ¿e w drodze powrotnej z pierwszej wizyty, ju¿ po kilku
kilometrach jazdy, dziewczynka poczu³a nudno�ci. Zwróci³a pokarm,
potem zielon¹ ¿ó³æ z widocznymi grudkami. Po kolejnych wizytach
torsje powtarza³y siê, a tak¿e pojawi³y siê biegunki. W ten sposób
pod wp³ywem nak³uæ akupunkturowych organizm chorej wydali³
nadmiar ¿ó³ci. W czasie kuracji stan dziewczynki stopniowo wyra�nie
poprawia³ siê, a dolegliwo�ci bólowe ust¹pi³y. Funkcje obu r¹k po-
prawi³y siê w tak widoczny sposób, i¿ dziewczynka mog³a z powo-
dzeniem powróciæ do przerwanej przez chorobê nauki gry na forte-
pianie.

� Rozumiem, ¿e dziewczynka zosta³a wyleczona. Czy jest to
wyleczenie trwa³e?

� Od tego czasu minê³y prawie 4 lata. Dziewczynka zjawia³a
siê u mnie � �rednio raz w roku, na leczenie. Jest do dnia dzisiejsze-
go sprawna ruchowo, ale zmiany zwyrodnieniowe, jakie wcze�niej
nast¹pi³y, s¹ ju¿, niestety, trwa³e. Zaleci³em, by zjawia³a siê u mnie
w razie pogorszenia stanu zdrowia.

� Czy tylko z takich udanych przyk³adów wyleczeñ sk³ada
siê. Pañska praktyka?

� ¯ycie by³oby zbyt piêkne. W ka¿dym przypadku staram
siê jednak uratowaæ to, co jest do uratowania. Niemniej, nawet u bar-
dzo dobrych chiñskich lekarzy, którzy mieli ponad 90 proc, wyle-
czeñ, istnia³ pewien procent osób, których nie uda³o siê wyleczyæ.
O tyle mam czyste sumienie, ¿e technika, któr¹ siê pos³ugujê � aku-
punktura � nie ma ¿adnych skutków ubocznych � w przeciwieñ-

� Jak wiêc w tym przypadku nale¿y rozumieæ s³owo wyle-
czenie?

� Naturalnie, nie mo¿emy siê spodziewaæ, aby cz³owiek cho-
ry na rozedmê p³uc, u którego stwierdzamy niewydolno�æ odde-
chow¹, zosta³ ca³kowicie wyleczony. Wyleczeniem bêdzie taka po-
prawa stanu zdrowia, która pozwoli mu, np. wej�æ na trzecie piêtro
bez zadyszki, choæ wcze�niej z trudem wchodzi³ na pierwsze.

� W jaki sposób wed³ug chiñskiej medycyny bóle reumatycz-
ne (stawowe) powi¹zane s¹ z ¿ó³ci¹?

� Tradycyjni lekarze chiñscy nauczaj¹, ¿e za bóle stawów
odpowiedzialne s¹ po³udniki w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego.
Otó¿ Chiñczycy t³umacz¹ takie bóle stawów w sposób prosty
i obrazowy: to w³a�nie nadmiar ¿ó³ci produkowany w w¹trobie nie
mie�ci siê, w niej i gromadzi siê w stawach. Wiemy, ¿e ¿ó³æ jest
¿r¹ca, w zwi¹zku z tym stawy ulegaj¹ zaczerwienieniu � puchn¹
i bol¹. Mnie jako terapeutê nie obchodzi, ¿e w stawach nie ma
faktycznie ¿ó³ci przy ich zapaleniu. Dla mnie istotne s¹ wynikaj¹ce
z tego fa³szywego twierdzenia, prawid³owe, gdy¿ po³¹czone
z pozytywnymi efektami � wskazówki terapeutyczne. Chiñczycy
polecaj¹ w takich przypadkach usprawnienie pracy w¹troby
i pêcherzyka ¿ó³ciowego, aby zmniejszyæ produkcjê ¿ó³ci lub by
j¹ w jaki� sposób wydaliæ. Jest kilka sposobów oddzia³ywania,
Najprostszy, dostêpny dla ka¿dego, polega na przeprowadzeniu
kilkudniowej g³odówki.

Dla zilustrowania wp³ywu ¿ó³ci na bóle stawów powo³am siê
na konkretny przypadek. Rodzice przywie�li do mnie 8-letni¹ córkê
z bardzo zaawansowanymi zmianami reumatycznymi. Jej stan ogól-
ny by³ dramatyczny, wszystkie stawy obrzêkniête, bolesne i zaczer-
wienione. Sprawno�æ ruchowa dziewczynki by³a do tego stopnia ogra-
niczona, ¿e niebawem kwalifikowa³aby siê do wózka inwalidzkiego.
Aby odwie�æ j¹ do szko³y, rodzice musieli rozruszaæ jej stawy, po-
tem umyæ, ubraæ i nakarmiæ. Od kilku lat leczono j¹ systematycznie
w poradni reumatologicznej. Mimo tego zmiany degeneracyjne po-
stêpowa³y, a rokowania na przysz³o�æ by³y zdecydowanie niepo-
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� Czy uda³o siê Panu za pomoc¹ metod naturalnych, szcze-
gólnie akupunktury, opanowaæ bóle migrenowe?

� Migrena dosyæ ³atwo poddaje siê leczeniu akupunktur¹ i do
tej pory nie spotka³em ani jednego przypadku, by chory z migren¹
nie zareagowa³ pozytywnie na nak³ucie akupunkturowe. Przy czym
nie zawsze uda³o siê migrenê usun¹æ ca³kowicie. Uzyskuje siê jed-
nak bardzo d³ugie okresy remisji, a w najgorszym wypadku mo¿na
przynajmniej osi¹gn¹æ taki efekt, ¿e bóle migrenowe ustêpuj¹ pod
wp³ywem standardowych �rodków przeciwbólowych, do tej pory
dla pacjenta nieskutecznych. A wiêc niewykluczone, ¿e gdyby dalej
kontynuowaæ akupunkturê, uzyska³oby siê ca³kowite ust¹pienie do-
legliwo�ci, ale nawet ju¿ taki stan jest przyzwoity. Chcia³bym opo-
wiedzieæ o bardzo ciê¿kim przypadku migreny, który uda³o mi siê
opanowaæ. Przypadek jest o tyle ciekawy, ¿e wystêpowa³y tu ciê¿kie
objawy, niespotykane w typowych migrenach. Zg³osi³a siê do mnie
kobieta, która mia³a napady bóli migrenowych trwaj¹ce nawet 7 dni.
W tym czasie by³a trupio blada, nie mog³a chodziæ, le¿a³a w ³ó¿ku.
Ból by³ bardzo intensywny. Chora by³a niezdolna do najdrobniej-
szych prac. Ból migrenowy, pochodz¹cy ze skurczu naczyñ mózgo-
wych, wywo³ywa³ pora¿enie rêki i pacjentka nie mog³a ni¹ ruszaæ.
Natomiast po tak d³ugotrwa³ym ataku okazywa³o siê, ¿e wystêpowa-
³y zaniki miê�niowe, czyli obwód przedramienia i ramienia by³ mniej-
szy ni¿ w rêce przeciwnej. Miê�nie by³y wiotkie, pora¿one. Na szczê-
�cie pora¿enie to by³o odwracalne i po 2-3 tygodniach od ust¹pienia
bólu miê�nie odbudowywa³y siê. Sprawa ta zaniepokoi³a mnie jako
lekarza, czy aby nie jest to guz mózgu, nowotwór? Po wywiadzie
okaza³o siê, ¿e pacjentka by³a w tym stanie ju¿ kilkakrotnie i zmiany
wycofywa³y siê, co przemawia³oby przeciwko rozpoznaniu nowo-
tworu mózgu, a raczej wskazywa³oby na t³o czynno�ciowe. W³a�nie
migrena spe³nia³aby te postulaty. Leczenie prowadzi³em typowe dla
migreny i uzyska³em bardzo zadowalaj¹cy rezultat. Co prawda bóle
migrenowe nie ust¹pi³y ca³kowicie, ale w tym okresie skuteczniej
dzia³a³y zwyk³e �rodki przeciwbólowe, przynosz¹c dora�n¹ ulgê.
Ostatnio bóle te zjawia³y siê u pacjentki raz na 10-14 dni, ale nie
rozwija³y siê.

stwie do farmakologii. Nawet leczenie aspiryn¹ mo¿e byæ bardzo
gro�ne w dzia³aniach ubocznych.

� Panie Doktorze, du¿o kobiet, które s¹ szczególnie wra¿li-
wymi kobietami, cierpi z powodu nerwicy � s¹ roztrzêsione, maj¹
znaczne dolegliwo�ci wegetatywne. Okre�la siê je, i¿ s¹ chore na
nerwicê. Co jest pod³o¿em, przyczyn¹ tego cierpienia?

� Mechanizm cierpienia okre�lanego jako nerwica jest dosyæ
skomplikowany, ale akupunkturzystê nie obchodzi zwykle to, co by³o
pocz¹tkiem tego procesu. Je¿eli s¹ dysproporcje energetyczne, nale-
¿y je usun¹æ, a wtedy czêsto i korzeñ choroby zostanie zniszczony.
Tak jak wcze�niej wspomnia³em, najczê�ciej rozregulowany jest
meridian osierdzia, choæ i inne s¹ tutaj istotne.

� Dlaczego nerwica jest czêstsza u kobiet ni¿ u mê¿czyzn?

� Wynika to z chêci bycia atrakcyjn¹ � z kokieterii, a tak¿e
z kompleksów na tym tle. Otó¿ atrakcyjno�æ kobiet polega na ich
wra¿liwo�ci, na tym, ¿e potrafi¹ ¿ywiej zareagowaæ na jaki� dowcip,
s³owo czy sytuacjê. To czyni kobietê w oczach mê¿czyzny atrakcyjn¹.
Wiêkszo�æ kobiet intuicyjnie reaguje w ten sposób, aby byæ atrak-
cyjn¹. I w³a�nie ta pogoñ za atrakcyjno�ci¹, najczê�ciej nawet nie-
�wiadoma, jest �ród³em nerwicy. Kobieta przez to, ¿e chce pokazaæ
swoj¹ wra¿liwo�æ, bardzo emocjonalnie reaguje na wszelkie zda-
rzenia, s³owa, opowiadania, nadmiernie spala wiêc dostêpn¹ ener-
giê CZI do normalnego funkcjonowania organizmu. Ten mechanizm
dostrzegam do�æ czêsto w swojej praktyce i wtedy staram siê u�wia-
domiæ go pacjentkom. Ju¿ samo u�wiadomienie tego mechanizmu
wp³ywa pozytywnie, gdy¿ kobiety takie (i niektórzy mê¿czy�ni, u któ-
rych te¿ obserwuje siê to zjawisko) staraj¹ siê kontrolowaæ, by nie
anga¿owaæ siê zbyt emocjonalnie w ró¿ne niepotrzebne, b³ahe spra-
wy. Dziêki tak uzyskanym oszczêdno�ciom energii CZI organizm
mo¿e teraz funkcjonowaæ lepiej.
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Pod wp³ywem zabiegów akupunkturowych, stosowanych u pacjent-
ki, dosz³o do rozlu�nienia �ci�niêtych têtniczek, natomiast nie do-
sz³o jeszcze do rozlu�nienia drobnych ¿y³, zbieraj¹cych krew z tego
obszaru. Uda siê to przy nastêpnych zabiegach, ale w zwi¹zku z ko-
incydencj¹ bólu migrenowego zacz¹³em stosowaæ nak³ucia, które
s¹ typowe przy leczeniu migreny. A mianowicie wykorzysta³em
punkty 3 i 8 na w¹trobie i 38 na pêcherzyku ¿ó³ciowym. Zauwa¿y-
³em, ¿e objawy bardzo ³adnie zaczê³y siê wycofywaæ. Wynika³oby
z tego, ¿e objawy Raynauda i bóle migrenowe maj¹ wspólny ko-
rzeñ. Do tej pory nie potrafi³em odnale�æ korzenia objawu Raynau-
da, a w tej chwili widzê, ¿e tym korzeniem, podobnie jak przy
bólach migrenowych, jest �le pracuj¹ca w¹troba i pêcherzyk ¿ó³-
ciowy, tj. zaburzenia wystêpuj¹ na meridianach w¹troby i pêche-
rzyka ¿ó³ciowego.

� Czy jest Pan przeciwnikiem leków?

� Zasadniczym b³êdem by³oby odrzucenie gotowych ju¿
i sprawdzonych, prostych sposobów uzyskiwania konkretnych efek-
tów terapeutycznych. Dlatego te¿ w mojej pracy nierzadko pos³ugu-
jê siê lekarstwami. Zaznaczam jednak, ¿e ilo�æ stosowanych przeze
mnie specyfików jest ma³a. Jestem w tej szczególnie dobrej sytuacji,
¿e leki stosowane w po³¹czeniu z akupunktur¹ ujawniaj¹ rewelacyjn¹
wrêcz skuteczno�æ. Zetkn¹³em siê np. z przypadkiem bardzo silnych
objawów nerwicy wegetatywnej. W trakcie zabiegów akupunkturo-
wych stan chorej nie uleg³ poprawie. Pacjentka sama zaczê³a za¿y-
waæ w trakcie akupunktury hydroxyzynê. Po tym nerwy wyra�nie
siê uspokoi³y. Przed leczeniem z udzia³em akupunktury chora
za¿ywa³a du¿e dawki leków uspokajaj¹cych, m.in. hydroxyzynê, któr¹
ocenia³a jako lek na ni¹ nie dzia³aj¹cy. Uzyska³em w tym wypadku
zwielokrotnione dzia³anie leku przez równoczesne zastosowanie aku-
punktury.

� Panie Doktorze, czy zetkn¹³ siê Pan w swojej praktyce
lekarskiej z leczeniem objawów choroby Raynauda?

� Tak. To dosyæ powszechna dolegliwo�æ, mam nawet
w zwi¹zku z tym ciekaw¹ obserwacjê, która jest o tyle pomy�lna,
¿e znaj¹c to mo¿na w pewnym stopniu zredukowaæ ilo�æ chorób.
Niedawno zjawi³a siê u mnie pacjentka, która skar¿y³a siê na bardzo
dokuczliwy objaw marzniêcia ca³ych palców r¹k i nóg. Palce te pod
wp³ywem nawet niedu¿ego och³odzenia stawa³y siê bia³e, by³y
zimne i zdrêtwia³e. Po jakim� czasie zaczyna³y boleæ. Pacjentka
leczy³a siê z ró¿nym skutkiem u ró¿nych fachowców, lecz efekt,
je¿eli wystêpowa³, by³ krótkotrwa³y. Zjawi³a siê u mnie spodziewaj¹c
siê, i¿ bêdê móg³ za pomoc¹ innych metod pomóc jej. Objaw
Raynauda traktowany jest w akupunkturze notabene tak samo jak
w zachodniej medycynie, jako zaburzenia ukrwienia w dystalnych
odcinkach koñczyn. Typowym postêpowaniem akupunkturowym
w tym przypadku jest zastosowanie punktów BA-SIE i BA-FEN,
poprawiaj¹cych kr¹¿enie w dystalnych odcinkach koñczyn. Oprócz
tego stosuje siê inne punkty, w zale¿no�ci od samopoczucia pacjenta.
Po trzykrotnym wykonaniu tego zabiegu pacjentka zg³osi³a ju¿
poprawê, ale pokaza³a, ¿e palce, choæ obecnie ³atwiej siê
rozgrzewaj¹, to gdy nast¹pi atak
wskutek oziêbienia, s¹ nie bia³e
jak poprzednio, ale sine.
Powiedzia³a te¿, ¿e mia³a
niedawno silny atak migrenowy.
W tym momencie skojarzy³em,
¿e mechanizm pojawiania siê
migreny, tak samo jak objawu
Raynauda, jest identyczny.
Polega to na lokalnym skurczu
naczyñ, ale przy objawie
Raynauda dotyczy to dystalnych
odcinków koñczyn, a przy mi-
grenie dystalnych odcinków
naczyñ w mózgu. Jest równie¿ migrena bia³a i czerwona, co
uzale¿nione jest od tego, który odcinek naczynia jest obkurczony.
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które prowadz¹ do wyleczenia. Za� niepo¿¹danym te, które
wskazuj¹ na rozwój choroby. Chiñczycy przepiêknie uporz¹dkowali
te procesy w trzy zupe³nie czytelne prawa, nazwane PRAWAMI
WYLECZENIA. Zosta³y one przedstawione przez prof. Worsley�a
w ksi¹¿ce pt.: �Rozmowy o akupunkturze�. Chcê zaznaczyæ, ¿e
prawa te s¹ uniwersalne, a wiêc nie odnosz¹ siê jedynie do metod,
którymi pos³ugujê siê w swojej praktyce. Mo¿na nimi oceniaæ
dok³adnie ka¿d¹ inn¹ metodê leczenia, ³¹cznie z operacjami
chirurgicznymi. W sposób szczególny odnosz¹ siê do metod natu-
ralnych i tam s¹ najwyra�niej widoczne.

� PIERWSZE PRAWO mówi, ¿e choroba ustêpuje, gdy objawy
chorobowe, które by³y umiejscowione w górnych czê�ciach cia³a
przemie�ci³y siê w dó³, do dolnych czê�ci. Oto przyk³ad: do neuro-
loga zg³asza siê pacjent z bólami krzy¿a (�korzonki�). Lekarz stosuje
typowe leczenie, bo jest to w sumie banalne zachorowanie; bole-
sne, lecz bez niebezpiecznych nastêpstw. Pacjent lojalnie stosuje siê
do zaleceñ: bierze cierpliwie zastrzyki, ³yka tabletki, naciera ma�ci¹
obola³e miejsca. Po 10 dniach przychodzi do kontroli. Zg³asza leka-
rzowi, ¿e ból w krzy¿u ust¹pi³, ale dokucza teraz w udzie. Lekarz
jest zawiedziony: nie ma wprawdzie bólu w krzy¿u, ale pojawi³ siê
nowy w udzie. Czêsto w takim przypadku zdarza siê, ¿e zniechêco-
ny lekarz odstêpuje od dalszego leczenia. Niestety, tak¹ postaw¹ jak-
by sugeruje choremu, ¿e jest to sprawa nie do wyleczenia. Gdyby
ów zniechêcony lekarz zna³ pierwsze prawo wyleczenia, zareago-
wa³by wrêcz z entuzjazmem, gdy¿ jest to najbardziej typowy z ty-
powych przyk³adów osi¹gniêcia sukcesu terapeutycznego. Co praw-
da, nie jest to efekt pe³ny, tylko po³owa drogi, ale za to drogi
pozytywnej. Gdy s¹ widoczne etapy po�rednie � schodzenie obja-
wów w dó³ � jest dobrze, ale mo¿e te¿ byæ tak, ¿e objawy po prostu
znikaj¹. Jest to te¿ w³a�ciwe. Sprawa ma siê zupe³nie inaczej � wrêcz
dramatycznie � w przypadku odwrotnym: chory przychodzi do le-
karza z bólem w ³ydce. Ten stosuje leczenie, po którym ból w ³ydce
przemieszcza siê do uda, a pó�niej jest odczuwany w krzy¿u. Tak¹
kuracjê, wybran¹ przez lekarza, nale¿y oceniæ jako niew³a�ciw¹,
poniewa¿ wywo³a³a reakcjê niepo¿¹dan¹.

� Co Pan s¹dzi na temat ilo�ci przyjmowanych przez chorych
leków?

� Nie chcia³bym, aby wypowied� moja by³a odczytana jako
generalna krytyka powszechnej praktyki zapisywania du¿ej ilo�ci
leków. Sam równie¿ dawniej przepisywa³em du¿o specyfików
swoim pacjentom. Uwa¿am jednak, ¿e zjawisko polipragmazji
wyrz¹dza wiele krzywdy chorym. Przy przewlek³ych schorzeniach
kuracja lekami czêsto wywo³uje objawy uboczne, co powoduje
negatywne zjawiska w organizmie pacjenta. Renesans akupunktury
ma du¿y zwi¹zek z ubocznymi skutkami farmakoterapii. Ja
osobi�cie zgadzam siê z koncepcj¹ staro¿ytnej medycyny opartej
na przes³aniu, ¿e jednym z najwa¿niejszych czynników
leczniczych jest sam lekarz z jasn¹ �wiadomo�ci¹ terapeuty. Lekarze,
pe³ni dobrej wiary, zapisuj¹ chorym najprzeró¿niejsze specyfiki,
aby ul¿yæ ich cierpieniu. Starano siê dawniej zasugerowaæ
wszystkim (w wielu wypadkach skutecznie), ¿e rol¹ lekarza jest
jedynie wskazanie odpowiedniego specyfiku na rozpoznan¹
chorobê, sugeruj¹c jednocze�nie, ¿e to lekarstwo samo leczy
choroby; trzeba jedynie dobrze trafiæ. Po dzi� dzieñ czynione s¹
w zwi¹zku z t¹ koncepcj¹ próby zast¹pienia lekarza �bankiem
danych�, obejmuj¹cych diagnozê i leczenie. Sam by³em niegdy�
zafascynowany t¹ prost¹ i piêkn¹ ide¹, ale patrz¹c na to z dzisiej-
szej perspektywy widzê ogromn¹ naiwno�æ takiego podej�cia. Dzi�
uwa¿am, zgodnie z podstawowymi koncepcjami staro¿ytnej
medycyny, ¿e to nie lekarstwo, a lekarz prowadzi chorego do
zdrowia. W tej drodze lekarz pos³uguje siê wszelkimi niezbêdnymi,
dostêpnymi mu �rodkami, aby doprowadziæ do wyzdrowienia.

� Widzê, jak Pan interpretuje niektóre objawy wystêpuj¹ce
w trakcie prowadzonych kuracji. Czym siê Pan kieruje w tej ocenie?

� Medycyna chiñska daje nam w tym wzglêdzie zupe³nie
konkretne wskazówki, które z du¿ym powodzeniem wykorzystujê
w swojej praktyce. Mogliby je wykorzystywaæ równie¿ inni lekarze
i laicy, w celu oceny zmian zachodz¹cych w organizmie oraz ich
kierunku. Po¿¹danym przez wszystkich kierunkiem zmian s¹ te,
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� Z wypowiedzi Pana wynika, ¿e wyzdrowienie rz¹dzi siê
trzema prawami. Poznali�my w³a�nie pierwsze z nich.

� DRUGIE PRAWO WYLECZENIA mówi nam, ¿e choroba ustê-
puje, gdy objawy, które by³y w �rodku (we wnêtrzu cz³owieka), wy-
chodz¹ na zewn¹trz. Najlepiej ilustruje to zachorowanie na odrê
czy wietrzn¹ ospê. Dopóki choroba rozwija siê bez wysypki, jest
jeszcze gro�na, wtedy mog¹ pojawiæ siê niebezpieczne powik³ania.
Gdy objawy w postaci wysypki wyst¹pi³y na skórze � jest ju¿ po
niebezpieczeñstwie, po czym nastêpuje rekonwalescencja. Obser-
wuje siê te¿ podobne zale¿no�ci przy leczeniu bólu krzy¿a. Naj-
pierw ból jest w g³êbi, utrudnia choremu wykonywanie ruchów, a
ucisk bolesnej okolicy nie powoduje bólu, a tylko odczucie ucisku.
Pod wp³ywem zdrowienia ból ustêpuje ze �rodka, a choremu ³atwiej
siê poruszaæ. Pojawia siê jednak ból przy ucisku tej okolicy, by na
koniec byæ ju¿ tylko �w naskórku� (ból �p³ytki� wyczuwany jedynie
przy lekkim dotkniêciu skóry). Oczywi�cie, sprawa ma siê tragicz-
nie, gdy objawy postêpuj¹ w sposób odwrotny. Wtedy trzeba mocno
wzi¹æ siê za leczenie. W przypadku drugiego prawa wyleczenia na-
suwaj¹ mi siê czêsto w¹tpliwo�ci. Np.: przy marsko�ci w¹troby poja-
wienie siê ¿ó³taczki, a wiêc wyj�cie choroby na skórê � jest obja-
wem prognostycznie z³ym. Równie¿ pojawienie siê sinicy przy
niewydolno�ci kr¹¿eniowo-oddechowej nie �wiadczy o zdrowieniu.
Mam te¿ du¿e w¹tpliwo�ci, jak interpretowaæ pojawienie siê zmian
uczuleniowych na skórze po lekach: czy s¹ to objawy pozytywne,
czy negatywne. Zdarza siê przecie¿ nierzadko, ¿e gdy pacjent odsta-
wi leki, bo wywo³a³y uczulenie, szybko wraca do zdrowia bez far-
maceutyków.

� Wed³ug TRZECIEGO PRAWA WYLECZENIA choroba ustê-
puje, gdy powtarzaj¹ siê objawy z przesz³o�ci, w porz¹dku antychro-
nologicznym, tak, jak gdyby�my cofali siê w czasie. Przytoczê tu opi-
sywan¹ przez prof. Worsley�a historiê pewnego m³odzieñca, który
zg³osi³ siê do leczenia z objawami astmy oskrzelowej. Cierpia³ moc-
no z powodu silnych ataków duszno�ci. Profesor przeprowadzi³ ty-
powe leczenie, uzyskuj¹c po kilku zabiegach wyra�n¹ poprawê, ale
pojawi³y siê objawy zapalenia krtani oraz gard³a. Okaza³o siê, ¿e

� Czy Panu zdarzy³o siê kiedy� co� podobnego?

� Naturalnie, takie sprawy siê zdarzaj¹, ale w przeciwieñstwie
do sytuacji poprzedniej, kiedy pacjentowi u�wiadamiam, jak pozy-
tywny � prognostycznie � jest to objaw, to w przypadku zastoso-
wanie niew³a�ciwej kuracji, zdecydowanie unikam komentarza, aby
nie dawaæ pacjentowi negatywnych sugestii. Po prostu natychmiast
zmieniam sposób oddzia³ywania.

� Czy czuje siê Pan winny, ¿e zastosowa³ niew³a�ciwe po-
stêpowanie?

� W pewnym sensie tak. Pacjent przychodz¹cy do mnie ocze-
kuje takiego postêpowania, które powinno spowodowaæ jego wyle-
czenie. Jednak¿e na sprawê choroby ma wp³yw nie tylko lekarz.
Jest wiele innych czynników �rodowiskowych, czasami nie do prze-
widzenia, mog¹cych oddzia³ywaæ na chorego silniej ni¿ lecz¹cy.
Znajomo�æ praw wyleczenia orientuje nas w sposób jednoznaczny,
czy chory �pogr¹¿a siê� w patologii, czy z niej wychodzi. Typowymi
przyk³adami ilustruj¹cymi dzia³anie tego prawa, s¹ chiñskie opisy
leczenia bóli migrenowych. Wed³ug chiñskich kryteriów migrena
jest jednym z objawów zaburzeñ energetycznych w elemencie
drzewa i wi¹¿e siê z ¿ó³ci¹, czyli w¹trob¹ i pêcherzykiem
¿ó³ciowym. Pod wp³ywem typowego postêpowania z udzia³em
akupunktury u pacjentki, która mia³a od lat typowe migreny, poja-
wi³y siê bóle i ataki bicia serca, migrena za� ust¹pi³a. Pacjentkê uspo-
koi³em, ¿e wszystko przebiega zgodnie z zasadami. Po nastêpnym
zabiegu serce uspokoi³o siê, a ból pojawi³ siê w okolicy pêcherzyka
¿ó³ciowego. Potem ból z brzucha przeszed³ na �korzonki�, a kolejny
zabieg spowodowa³ wyst¹pienie bólu i opuchniêcie czwartego pal-
ca stopy, na którym to w³a�nie koñczy siê meridian pêcherzyka ¿ó³-
ciowego. Kolejna interwencja doprowadzi³a do ust¹pienia
dolegliwo�ci. Zauwa¿y³em ponadto, ¿e gdy objawy przemieszczaj¹
siê tak wyra�nie, to efekty ca³ej kuracji s¹ zdecydowanie bardziej
trwa³e, ni¿ gdy zanikaj¹ tylko objawy bólowe w danym miejscu, a
chory nie zauwa¿a przemieszczania siê bólu w dó³ cia³a.
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przypadków, zapozna³aby siê z prawami wyleczenia, wtedy mia-
³aby o wiele mniej stresów. Objawy choroby, które u niej wyst¹pi³y,
nie by³y przypadkowe. By³a to sprawa zupe³nie normalna i wrêcz
po¿¹dana. Ujawni³o siê tu w sposób zupe³nie prosty, jednocze�nie
jednak dokuczliwy, drugie prawo wyleczenia, które mówi o tym, ¿e
choroba ustêpuje wtedy, gdy objawy ze �rodka przemieszczaj¹ siê
na zewn¹trz. Chiñczycy uwa¿aj¹, ¿e skóra jest jakby trzecim p³u-
cem, przez które organizm te¿ oddycha i wydala pewne niepotrzeb-
ne substancje. Kobieta ta mia³a w³a�nie te objawy, a wiêc obrzêk,
swêdzenie w oskrzelach i w p³ucach. Oskrzela by³y zwê¿one i to-
warzyszy³a temu duszno�æ. Obecnie dolegliwo�ci z tego obszaru
ust¹pi³y, natomiast przenios³y siê na tzw. trzecie p³uco, zewnêtrzne,
tzn. na skórê. Gdyby kobieta ta zaczê³a standardowe leczenie z u¿y-
ciem np. ma�ci z hormonami, ze sterydami, to mog³oby doj�æ do
sytuacji cofniêcia siê choroby i jakby �wci�niêcia� tych objawów ze
skóry znowu do �rodka, do oskrzeli, i astma wróci³aby ponownie.
Natomiast w takiej sytuacji, gdy kobieta zjawi siê, bo ju¿ zosta³a po-
informowana przez s¹siadkê o konieczno�ci dalszego leczenia, w celu
wyeliminowania zmian skórnych, pokrzywkowych, wtedy choroba
bêdzie mia³a pe³n¹ szansê ust¹piæ zupe³nie. Jak szybko to nast¹pi �
trudno w tej chwili wyrokowaæ. To, ¿e choroba z oskrzeli wysz³a ju¿
na skórê, pokazuje, i¿ organizm tej kobiety w³a�ciwie reaguje na
akupunkturê i nadaje w³a�ciwy kierunek tym zmianom, które w nim
zachodz¹. Kobieta ta zbli¿a siê do zdrowia. �le natomiast jest dlate-
go, ¿e nie wie, jakie s¹ zasady ustêpowania chorób i w zwi¹zku z tym
teraz siê martwi.

piêæ lat temu, zanim zachorowa³ na astmê, cierpia³ na przewlek³e
nie¿yty gard³a i krtani. Po dalszych zabiegach objawy te równie¿ ust¹-
pi³y, natomiast pojawi³y siê objawy nie¿ytowe nosa i zatok. Okaza³o
siê, ¿e oko³o 10 lat temu, jako dziecko, chorowa³ na zespó³ zapale-
nia nosa i zatok. Dolegliwo�ci te wkrótce ust¹pi³y. Widzimy tu, ¿e
ów chory jakby cofa³ siê w czasie: najpierw o 5, potem o 10 lat.
Niewa¿ne , ¿e objawy przemieszcza³y siê z do³u (z p³uc) ku górze
(gard³o i nos). Istotne jest przechodzenie objawów z warstw g³êb-
szych ku p³ytszym (p³uca le¿¹ g³êbiej ni¿ gard³o, gard³o � g³êbiej
ni¿ nos). Bywa, ¿e pod wp³ywem zabiegów kobiety, które przesz³y
ju¿ okres przekwitania, zaczynaj¹ ponownie miesi¹czkowaæ. Naj-
czê�ciej trwa to ju¿ nied³ugo � do oko³o roku. Jest to kolejny przy-
k³ad cofania siê w czasie. Czê�æ tych kobiet interpretuje to jako
odm³odzenie.

� Znajomo�æ wszystkich trzech praw daje lecz¹cemu cenne
wskazówki odno�nie do stanu zdrowia osoby leczonej. Czy prawa
wyleczenia mog¹ równie¿ daæ wskazówki ostrzegaj¹ce, ¿e wybrana
i stosowana kuracja jest niew³a�ciwa?

� Zdarzy³o siê w mojej praktyce, ¿e na drug¹ seriê lecznicz¹
zjawi³a siê kobieta, która dozna³a znacznej poprawy stanu zdrowia.
Chcia³a jednak usun¹æ objawy, które jeszcze nie ust¹pi³y. Zaczê³a
równocze�nie opowiadaæ o swojej s¹siadce, z któr¹ przyje¿d¿a³a 4
miesi¹ce temu, a która teraz ciê¿ko chorowa³a i bardzo �le siê czu³a.
Zapyta³em z ciekawo�ci, co siê dzieje? Okaza³o siê, ¿e u tamtej pa-
cjentki leczy³em astmê oskrzelow¹. By³a bardzo zadowolona z efek-
tu, gdy¿ duszno�ci ust¹pi³y. Przesta³a przyjmowaæ leki, a p³uca dzia-
³a³y prawid³owo. Natomiast to zachorowanie, o którym opowiada³a
mi jej s¹siadka, dotyczy³o zupe³nie innego obszaru. Mia³a du¿e k³o-
poty z uczuleniami. Miewa³a pokrzywkê na ca³ych obszarach skóry
przy jednoczesnym obrzêku i bardzo silnym swêdzeniu. Dokuczli-
we uczulenia trwa³y ju¿ od oko³o 2 miesiêcy i chora bardzo ciê¿ko
znosi³a te objawy. Zasiêga³a opinii lekarzy dermatologów, którzy sta-
rali siê jej pomóc, ale bez wiêkszych efektów. W³a�nie w tej sytuacji
bardzo mocno uwidacznia siê potrzeba wydania tej pracy, któr¹ Pañ-
stwo macie w rêkach. Gdyby kobieta ta przeczyta³a podobne opisy
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ce krzy¿a oraz punkt 6 na �ledzionie�trzustce, do którego nale¿¹
narz¹dy miednicy ma³ej.

� Istniej¹ te¿ punkty o dzia³aniu specyficznym. Czy móg³by
Pan je omówiæ?

� Chêtnie. Mamy piêæ
rodzajów specyficznego dzia-
³ania punktów. Pierwszy to
dzia³anie znieczulaj¹ce, czyli
analgetyczne. Nale¿¹ tutaj trzy
punkty: 4 na jelicie grubym, 43
i 44 na ¿o³¹dku. Nastêpnym
jest dzia³anie sedatywne, czy-
li uspokajaj¹ce. Dotyczy to
czterech punktów: punkt 20 na
jelicie grubym, punkt 6 jako
punkt dodatkowy albo ekstra,
punkt 7 na sercu oraz punkt 62
na pêcherzu moczowym. Te-
raz dzia³anie tonizuj¹ce, czyli
wzmacniaj¹ce, nale¿y tu wy-
mieniæ punkty: 6 na nerce, 36
na ¿o³¹dku oraz 6 na �ledzio-
nie � trzustce. Dalszym specy-
ficznym dzia³aniem jest dzia-
³anie stymuluj¹ce. Nale¿¹ tu
punkty: 11 na jelicie grubym,
14 na jelicie cienkim oraz 13
na jelicie cienkim. I ostatnim
specyficznym dzia³aniem pun-
któw jest dzia³anie przeciwkr-
wotoczne. Obejmuje ono
punkt 11 na jelicie grubym, punkt 6 na �ledzionie i trzustce oraz
punkt 36 na ¿o³¹dku.

ROZMOWA Z DOKTOREM CORNEREM

� Punkty o dzia³aniu odleg³ym i specjalistycznym
� specjalne recepty akupunkturowe
� punkty KSI

� Panie Doktorze, w literaturze akupunkturowej spotykamy
pewne punkty, które s¹ szczególnymi punktami w�ród pozosta³ych
i jest taki opis, ¿e s¹ wa¿ne punkty o dzia³aniu odleg³ym. Czy móg³-
by Pan podaæ, które to s¹ punkty i jak dzia³aj¹?

� Bardzo proszê. Pierwszym punktem jest punkt
4 jelito grube. Punkt ten, mimo ¿e znajduje siê na
rêce, oddzia³uje na twarz, kark
oraz na wszystkie zmys³y. Nastêp-
nym punktem o odleg³ym dzia³a-
niu jest punkt 7 na p³ucu. Obej-
muje on swoim wp³ywem kark,
plecy oraz p³uca. Punkt 6 osier-
dzie obejmuje swoim wp³ywem
pier� oraz nadbrzusze. Te trzy
punkty s¹ umiejscowione na rêce.
Nastêpne trzy punkty o dzia³aniu
odleg³ym, s¹ zlokalizowane na
nodze. Pierwszym z nich jest ten s³ynny punkt
36 na ¿o³¹dku. Obejmuje on swoim wp³ywem
narz¹dy brzucha. Nastêpnym jest punkt 40 na
pêcherzu moczowym, maj¹cy wp³yw na okoli-
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pêcherzu moczo-
wym jest specy-
ficznym punktem
zgodno�ci tylnej
z przepon¹. Nas-
têpn¹ specjaln¹ re-
cept¹ jest recepta
na nudno�ci. Wy-
mienione s¹ tu dwa
punkty: punkt 6 na
osierdziu i punkt 
36 na ¿o³¹dku.
A wiêc, znowu ten
punkt. Potem wy-
stêpuje recepta na
nadmierne poty. Jest tutaj wymieniony punkt 6 na
sercu, punkt 7 na nerce i punkt 4 na jelicie grubym.
Natomiast na kichanie zaleca siê u¿ycie punktu 20
na grubym jelicie, znajduje siê on niedaleko nosa,
punktu jeden ekstra, czyli pierwszego punktu do-
datkowego oraz szóstego punktu dodatkowego.
Nastêpn¹ dolegliwo�ci¹ s¹ obrzêki, leczone przez u¿ycie punktu 9
�ledziona i trzustka, 5 i 9 na nerce. Bezsenno�æ leczymy z u¿yciem
punktu 20 na jelicie grubym, 7 na sercu, punktu 8 i 9 ekstra.
Natomiast gor¹czkê zwalczamy przez nak³ucie punktu 14 jelito
cienkie, 11 jelito cienkie oraz 4 jelito grube. Impotencjê leczymy
za pomoc¹ czterech punktów. Jest to 6 punkt na nerce, 6 na �ledzionie
i trzustce, znowu punkt 36 na ¿o³¹dku oraz 6 punkt na w¹trobie.
Dalej zaparcie: punkt 25 na ¿o³¹dku, punkt 6 potrójny ogrzewacz,
czyli tylko dwa punkty. Biegunka: punkt 4 na �ledzionie i trzustce
oraz punkt 36 na ¿o³¹dku i 6 na nerce. Zaburzenia mowy: punkt 22
na nerce, punkt 5 na sercu i punkt 23 na nerce.

� Czy sprawdza³ Pan dzia³anie tych specjalnych recept przy
poszczególnych objawach, przy poszczególnych wskazaniach?

� Gdy wymienia³
Pan punkty o ró¿nym
dzia³aniu, dwa albo trzy
razy powtórzy³ siê punkt
36 na ¿o³¹dku. Jak to wy-
t³umaczyæ?

� Otó¿ ten wa¿ny
punkt, TSU � SAN � LI,
jest nazywany �Wielkim
lekarzem�, gdy¿ jego
dzia³anie jest wybitnie

wielokierunkowe. Jest on wymienio-
ny jako specyficzny punkt o odle-
g³ym dzia³aniu, dzia³aj¹cy na narz¹-
dy brzucha. Ma te¿ w³a�ciwo�ci
tonizuj¹ce i przeciwkrwotoczne.

� Czy istniej¹ jakie� specjalne
recepty, ogólnie akceptowane przez
wszystkich akupunkturzystów? Czy te
recepty s¹ ró¿ne u ró¿nych mistrzów?

� Recepty akupunkturowe s¹
tworzone ad hoc, czyli w momencie,
gdy s¹ potrzebne. Istotnie, istniej¹
pewne recepty specjalne. Wymieniê
tutaj a¿ jedena�cie objawów, które maj¹ swoje specjalne
recepty, respektowane przez wszystkich licz¹cych siê
akupunkturzystów. Pierwszym takim dzia³aniem jest
czkawka. Punkty nale¿¹ce do recepty lecz¹cej czkaw-
kê to znowu 36 na ¿o³¹dku, 6 na o sierdziu  oraz 17 na
pêcherzu moczowym. Przypomnê, ¿e punkt 17 na
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z dwunastu po³udników ener- getycznych albo meridianów ma swój
punkt KSI. Obecnie wymieniê punkty KSI p³uco � punkt 6, nastêp-
nie jelito grube � punkt 7, ¿o³¹dek � punkt 34, �ledziona i trzustka
� punkt 6, pêcherz moczowy � punkt 63, nerka � punkt 5, osier-

dzie � punkt 4, potrójny
ogrzewacz � punkt 7,
pêcherzyk ¿ó³ciowy �
punkt 36 oraz w¹troba �
punkt 6.

W tym momencie
nale¿y jeszcze wymieniæ
�punkty mistrzowskie�.
Punkty mistrzowskie
stosuje siê, gdy zachoro-
wanie dotyczy jakiego�
konkretnego obszaru
tkan- kowego. Uzyskuje
siê bardzo dobre efekty
przy objawach przeziê-
bienia albo zapalenia w
danym narz¹dzie. I tak
trawienne narz¹dy spi-
chrzaj¹ce pe³ne, tzw. or-
gany canck obs³ugiwane
s¹ przez punkt mistrzow-
ski � w¹troba 13, nato-
miast organy puste, czyli
organy fu obs³uguje
punkt 17 na nerce. Krew
punkt 17 na pêcherzu
moczowym. Gdy wystê-
puj¹ objawy zapalne
ko�ci nak³uwamy punkt
11 na pêcherzu jako
punkt mistrzowski ko�ci.
Szpik kostny leczymy
z u¿yciem punktu 39 �

� Tak. Wielokrotnie sprawdza³em i istotnie dzia³anie tych re-
cept jest bardzo wyra�ne. Gdy jednak nie dotrzemy do korzenia
konkretnej choroby, to uzyskujemy tylko efekty przej�ciowe, mimo
¿e naturaln¹ drog¹. Na szczê�cie akupunktura jest metod¹, która
powoduje, ¿e dzia³aj¹c bez wiêkszego nawet analizowania ca³o�ci,
tylko patrz¹c na objawy (czêsto pos³uguj¹c siê tak¹ recept¹),
dotykamy samej istoty schorzenia. I tak np. impotencja i tutaj punkty
kana³u nerki, �ledziony trzustki, a wiêc tych meridianów, które bior¹
udzia³ w akcie p³ciowym i w prokreacji.

� Panie Doktorze, istniej¹ jeszcze tzw. punkty KSI albo KSI �
KLEIF.  Jak dzia³aj¹ te punkty? Niektóre ksi¹¿ki podaj¹ takie okre�le-
nie?

� Punkty KSI s¹
to punkty silnie stymu-
luj¹ce docelowe orga-
ny wewnêtrzne, do
których zmierzaj¹
dane po³udniki
energetyczne i s¹
szczególnie przydatne
przy ostrych zachoro-
waniach tych organów.
I tak np. w przypadku
zapalenia pêcherza
moczowego nak³ucie
punktu KSI powoduje
bardzo szybk¹ po-
prawê i ust¹pienie do-
legliwo�ci. To samo do-
tyczy np. ¿o³¹dka. Przy
ostrym zapaleniu
¿o³¹dka u¿ycie punktu
KSI powoduje
b³yskawiczn¹ pomoc
i zniesienie tego stanu
chorobowego. Ka¿dy
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waczu i w jelicie cienkim. Równie¿ i pozosta³e z tych piêciu liczb
maj¹ podobne znaczenie. Naturalnie, ¿e s¹ osoby, które w równym
stopniu preferuj¹ wszystkie liczby albo w ogóle liczby nie maj¹ dla
nich ¿adnego znaczenia. Jak co� takiego nale¿y interpretowaæ? Albo
jest wyrównany stan energii, albo po prostu ta sfera nie odgrywa dla
danego cz³owieka istotnej roli. Wtedy trzeba korzystaæ z innych
cech, które bêd¹ charakteryzowaæ tê osobê. Bardzo podobnie
przedstawia siê sprawa z kolorami i z ulubionymi smakami. Wypy-
tuj¹c o to pacjenta, mamy do�æ du¿¹ pomoc w diagnostyce. Dia-
gnostyka w prawie piêciu elementów przeradza siê bezpo�rednio
w terapiê, np. gdy widzimy po rozk³adzie cech, ¿e jaka� cecha jest
za du¿o nasilona, natomiast na innym miejscu za ma³o, to korzysta-
j¹c z odpowiedniego przesuniêcia energii za pomoc¹ doboru punk-
tów, uzyskujemy wyrównanie tego stanu. Np. gdy kto� bardzo lubi
kolor ¿ó³ty mo¿e to oznaczaæ, ¿e cz³owiek ten tym w³a�nie ¿ó³tym
kolorem stara siê wyrównaæ niedobory energii na ¿o³¹dku oraz w �le-
dzionie i trzustce. Gdy potwierdzi siê to po przeanalizowaniu in-
nych jeszcze cech, bêdziemy mogli energiê przes³aæ np. z elementu
drzewa czy z elementu ognia na element ziemi. Wykorzystamy do
tego odpowiednie punkty, które dobieramy wed³ug planszy piêciu ele-
mentów, bêdzie to szczegó³owo wyja�nione. Natomiast niektórzy
mówi¹, ¿e nie znosz¹ koloru czerwonego. Tego typu stwierdzenie
nasuwa nam podejrzenie, ¿e dany cz³owiek ma nadmiar energii na
elemencie ognia. Wtedy równie¿ mo¿emy odpowiednio przesun¹æ
ten nadmiar energii na inne elementy, i co najciekawsze, w swojej
praktyce widzia³em takie zmiany, ¿e np. kobieta bardzo nie lubi³a nosiæ
ubrañ w kolorze czerwonym. Natomiast bardzo jej pasowa³ kolor bia-
³y. Przeprowadzi³em przeniesienie energii z ognia na element metalu
za pomoc¹ punktów typowych do tego przemieszczenia i po jakim�
czasie zapyta³em siê, jak odnosi siê do ubrañ w kolorze czerwonym?
Odpowiedzia³a, ¿e w tej chwili to ju¿ nie odgrywa dla niej ¿adnej roli
i gdyby mia³a ubraæ czerwone ubranie, to ubra³aby je bez wiêkszych
problemów. U osób, które gustuj¹ w kolorze zielonym, istnieje podej-
rzenie, ¿e wystêpuje niedobór energii na elemencie drzewa, a wiêc,
na w¹trobie i pêcherzyku ¿ó³ciowym. Podobnie jak w poprzednich
przypadkach mo¿emy to usun¹æ, wykorzystuj¹c praktycznie prawo
piêciu elementów odpowiednio dobieraj¹c punkty.

pêcherzyk ¿ó³ciowy. Miê�nie i nerwy
punkt 34 � pêcherzyk ¿ó³ciowy, nato-
miast uk³ad naczyniowy leczymy z u¿y-
ciem punktu 9 na p³ucu. W zwi¹zku z tym
mamy osiem obszarów i osiem punktów
mistrzowskich. Istniej¹ jeszcze tzw. punk-
ty kluczowe meridianów dodatkowych
albo cudownych kana³ów. Punkty kluczo-
we odgrywaj¹ du¿¹ rolê w wyzwalaniu
energii z tych dodatkowych po³udników.
Dodatkowych po³udników jest osiem i
ka¿dy z nich ma swój punkt kluczowy.
Wymieniê tutaj same punkty: punkt 4 na
�ledzionie i trzustce, punkt 6 na osierdziu,
punkt 3 na jelicie cienkim, 62 na pêche-
rzu moczowym, punkt 41 na pêcherzyku
¿ó³ciowym, punkt 5 na potrójnym ogrze-
waczu, 7 na p³ucu i 6 na nerce. To s¹ punk-
ty kluczowe kana³ów cudownych. Gdy
przygl¹damy siê planszy piêciu elemen-
tów widzimy, ¿e przy ka¿dym elemen-
cie jest zgrupowanych bardzo du¿o ró¿-
nych okre�leñ, odnosz¹cych siê do
ró¿nych sfer ¿ycia, odnosz¹cych siê do
ró¿nych tkanek i wiele innych cech. Te
cechy s³u¿¹ nam do zorientowania siê,
gdzie u danego cz³owieka s¹ zaburzenia.
Oprócz tych cech, które tutaj wymieni-
³em, istnieje jeszcze przy ka¿dym
elemencie cyfra, która charakteryzuje dany element, gdy¿ okazuje
siê, ¿e jest pewna grupa osób, która ma zdecydowanie ulubion¹
albo szczególnie nielubian¹ liczbê miêdzy 5 a 9. Zdarzaj¹ siê osoby,
które mówi¹, ¿e z wszystkich piêciu preferuj¹ tylko liczbê 7. Jak
widzimy, liczba 7 wi¹¿e siê z elementem ognia i gdy wytropimy
tak¹ zale¿no�æ u danej osoby, powinni�my w diagnostyce zwróciæ
szczególn¹ uwagê na element ognia, a wiêc, na patologiê w czte-
rech kana³ach energetycznych: sercu, osierdziu, potrójnym ogrze-
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i w objawach alergicznych nale¿y przypisaæ po³udnikowi
energetycznemu �ledziony i trzustki. Naturalnie, ¿e jeszcze inne
meridiany bior¹ w tych odczynach udzia³, ale tym kluczowym jest
�ledziona i trzustka.

� Panie Doktorze, jedn¹ z podstawowych chorób cywiliza-
cyjnych jest mia¿d¿yca. Czy Pan w swojej praktyce zetkn¹³ siê z ni¹?
Czy akupunktura jest pomocna w tej chorobie? Czy osi¹ga siê efekty
d³ugotrwa³e i w jakim zakresie?

� Przypadki mia¿d¿ycy zdarzaj¹ siê bardzo czêsto. Praktycz-
nie ka¿dy cz³owiek w wieku powy¿ej 50 lat ma z³ogi mia¿d¿ycowe.
Oczywi�cie s¹ wyj¹tki � na przyk³ad osoby szczup³e, prowadz¹ce
w³a�ciwy tryb ¿ycia. Natomiast pozosta³a czê�æ, ja to oceniam na
oko³o 30%, ma ju¿ wyra�n¹ mia¿d¿ycê. Medycyna naturalna daje
lekarzowi du¿e mo¿liwo�ci oddzia³ywania na mia¿d¿ycê, w przeci-
wieñstwie do medycyny konwencjonalnej, gdzie metody zwalcza-
nia mia¿d¿ycy s¹ znikome, tzn. jest wiele metod, ale to potwierdza
jedynie to, ¿e nie ma metody skutecznej. W moim gabinecie poja-
wiaj¹ siê pacjenci cierpi¹cy na mia¿d¿ycê koñczyn dolnych, obja-
wiaj¹c¹ siê chromaniem przystankowym, mia¿d¿ycê naczyñ
wieñcowych serca, objawiaj¹c¹ siê wieñcówk¹, czyli bólami wieñ-
cowymi, i mia¿d¿ycê arterii mózgowych, która objawia siê
pewnymi dysfunkcjami mózgu. Wszystkie te schorzenia jak
najbardziej podlegaj¹ wyleczeniu metodami naturalnymi i efekty
tego s¹ ³adne, w miarê szybkie i co najwa¿niejsze � d³ugotrwa³e.

� Panie Doktorze, to co Pan mówi w pewnym sensie szokuje
mnie jako laika, który wie o tym, ¿e nie ma skutecznego sposobu, by
uporaæ siê z mia¿d¿yc¹.

� Tak, to jest nasze europejskie my�lenie, oparte na medycy-
nie konwencjonalnej. Jednak terapeuta pos³uguj¹cy siê �rodkami
medycyny naturalnej ma szerok¹ gamê dzia³añ, a tak¿e interesuj¹ce
efekty terapeutyczne. Gdy do leczenia mia¿d¿ycy zastosujemy g³o-
dówki, organizm bêd¹cy w sytuacji przymusowej � a wiêc gdy bê-
dzie musia³ sk¹d� braæ substancje energetyczne � siêga najpierw do

ROZMOWA Z DOKTOREM SMITHEM

� Obecnie bardzo czêstymi schorzeniami s¹ choroby alergicz-
ne. Jak Pan uwa¿a Doktorze, czy akupunktura mo¿e byæ pomocna
w zwalczaniu chorób o pod³o¿u alergicznym? Wiemy, ¿e akupunk-
tura nie spowoduje wyeliminowania alergenów. W zwi¹zku z tym
jak akupunktura i jej teoria podchodzi do tego zjawiska?

� Otó¿ akupunktura i teoria zwi¹zana z t¹ metod¹ leczenia
zdecydowanie ró¿ni siê od medycyny europejskiej. Tak jak ju¿ wie-
lokrotnie wspomina³em, akupunkturzystê nie obchodzi, jakie obja-
wy ma choroba. Objawy s¹ mu jedynie pomocne w ustaleniu sposo-
bu oddzia³ywania. Akupunkturzysta dzia³a w sferze energetycznej,
w uk³adzie energetycznym cz³owieka i stara siê rozpoznaæ zaburze-
nia energetyczne towarzysz¹ce danemu obrazowi chorobowemu.
Wracaj¹c do pytania, a wiêc do alergii, akupunktura w ¿aden spo-
sób nie dzia³a na alergeny, które nadal istniej¹ w danym �rodowisku,
natomiast oddzia³uje w taki sposób na uk³ad energetyczny cz³owie-
ka, ¿e ten ustawia na w³a�ciwym miejscu odporno�æ. Odporno�æ
alergika zaczyna rozpoznawaæ pewne w³asne substancje jako sub-
stancje szczególnie dra¿ni¹ce i wytwarza nadmierny odczyn, który
towarzyszy alergii. Czyli akupunktura nie leczy chorób, ona jedynie
ma na celu przywrócenie w³a�ciwego stanu energetycznego
organizmu, a wtedy choroby ustêpuj¹ same i pacjenci, którzy byli
poddawani leczeniu z udzia³em akupunktury, sami zauwa¿aj¹, ¿e
choroba przestaje dotyczyæ ich �wiadomo�ci i pacjent w pewnej
chwili orientuje siê, ¿e ju¿ nie ma wcze�niejszych objawów. Jest to
leczenie po cichu, bez rozg³osu, spokojnie wszystko samo wygasa.
Wracaj¹c jeszcze do pytania, kluczow¹ rolê w objawach skórnych
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kwasów t³uszczowych, które w przyrodzie wystêpuj¹ do�æ rzad-
ko. Mimo mojego dystansu do farmaceutyków ten lek polecam pa-
cjentom, gdy¿ daje on zadowalaj¹ce efekty terapeutyczne. Chcia³-
bym teraz opisaæ pewn¹ pacjentkê, kobietê oko³o 70-letni¹. Ca³a
by³a jakby sztywna, mia³a cechy parkinsonizmu, objawiaj¹ce siê
mlaskaniem, kiwaniem siê g³owy i dr¿eniem r¹k. Ogólny stan
zdrowia by³ raczej z³y. Mówi³a bardzo wolno - sylabami. Musiano
j¹ obs³ugiwaæ, sama nie mog³a zrobiæ nic ko³o siebie. Trwa³o to ju¿
oko³o dwóch lat. Zastosowa³em u niej leczenie skojarzone,
polegaj¹ce na równoczesnym prowadzeniu krótkich, 7-dniowych
g³odówek i aplikowaniu oleju z wiesio³ka dwuletniego. Towarzy-
szy³y temu nak³ucia maj¹ce na celu usprawnienie kr¹¿enia energii
CZI w organizmie. Recepta by³a niedu¿a � u¿y³em trzech punktów:
6 �ledziona i trzustka, 6 osierdzie i 19 g³ówny regulator tylny. Stan
pacjentki ju¿ w czasie kuracji wyra�nie uleg³ poprawie, natomiast
pod koniec serii leczniczej, sk³adaj¹cej siê z dziewiêciu zabiegów,
mog³a sama przyjechaæ autobusem z miejscowo�ci odleg³ej o oko³o
20 km i przyj�æ do gabinetu. Rozmawia³a p³ynnie, odruchy typowe
dla parkinsonizmu ust¹pi³y. Od tego czasu pacjentka ta zjawia siê
u mnie co rok, pó³tora i przeprowadza leczenie usprawniaj¹ce za
po moc¹ akupunktury. Do tego te¿ stosujê u niej oczyszczaj¹ce
g³odówki. Ca³y czas jest zupe³nie sprawna, przyje¿d¿a sama, bez
pomocy osób trzecich. Jest to typowy przyk³ad wp³ywu naturalnych
metod leczniczych na schorzenia o pod³o¿u mia¿d¿ycowym.
Bardzo podobnie traktuje siê leczenie chromania przystankowego.
Mam przy tym u siebie do�æ praktyczny test. Otó¿ pacjenci
przyjezdni, którzy przyje¿d¿aj¹ do mnie autobusem lub poci¹giem,
pokonuj¹ odcinek oko³o 400 metrów id¹c pod górê. Góra jest stro-
ma i pacjenci z chromaniem przystankowym maj¹ liczyæ, ile razy
przystanêli na tym odcinku. Gdy zastosujemy kompleksowe
leczenie mia¿d¿ycy � g³odówki, olej z wiesio³ka dwuletniego,
akupunktura � to obserwujê, i¿ pacjent, który pocz¹tkowo id¹c do
mnie odpoczywa³ 5-7 razy, pod koniec pierwszej serii leczniczej
zmniejsza ilo�æ odpoczynków �rednio o trzy, by na koñcu
odpoczywaæ ju¿ tylko raz. Zarówno ja, jak i moi pacjenci, widzimy
wp³yw tego kompleksowego leczenia mia¿d¿ycy po mo¿liwym
do wykonania wysi³ku. Bardzo podobnie zachowuje siê mia¿d¿yca

tzw. niepotrzebnych zapasów, do z³ogów. Typowymi z³ogami wy-
sokoenergetycznymi s¹ tzw. blaszki mia¿d¿ycowe. Wtedy w pierw-
szym rzêdzie, pod wp³ywem krótkotrwa³ych nawet g³odówek �
10-dniowych � blaszki mia¿d¿ycowe wyra�nie zmniejszaj¹ siê,
staj¹ siê cieñsze. Sprawa dotyczy wszystkich naczyñ organizmu.
Postêpowanie g³odówkowe jest wiêc postêpowaniem niespecyficz-
nym: leczony jest nie tylko ten obszar, który sprawia najwiêcej
dolegliwo�ci, ale ca³y organizm. Rzecz mo¿e wygl¹daæ paradoksal-
nie, gdy jaki� obszar jest mocno niedokrwiony. Wtedy w pierwszym
etapie g³odówki dochodzi do rozpuszczenia z³ogów tylko
w obszarach lepiej ukrwionych, bowiem
tam jest lepszy dostêp. Osoby
niecierpliwe mog¹ wówczas twierdziæ,
i¿ g³odówki im nic nie pomog³y.
Na przyk³ad je�li by³o to chromanie
przystankowe, czyli mia¿d¿yca koñczyn
dolnych, tak pozosta³o. Wynika to jed-
nak tylko ze zbyt krótkiej g³odówki. Je-
¿eli natomiast g³odówkê wspomo¿emy
dzia³aniem energetycznym, np. zabie-
giem akupunkturowym, maj¹cym na
celu poprawê kr¹¿enia energii CZI w no-
gach, wtedy pod wp³ywem nak³ucia po-
prawia siê cyrkulacja energii w nogach,
a tym samym kr¹¿enie krwi i z³ogi
mia¿d¿ycowe w interesuj¹cych obsza-
rach rozpuszczaj¹ siê o wiele ³atwiej.
Bardzo cenn¹ pomoc¹ s¹ równie¿ leki
przeciw mia¿- d¿ycowe, których jest
wiele, ale to, ¿e jest ich wiele, oznacza
tylko, i¿ ich skuteczno�æ jest mizerna.
W ostatnim czasie pojawi³ siê lek, który
notabene zosta³ odkryty w Polsce. Jest to
olej z nasion wiesio³ka dwuletniego,
druga nazwa tej ro�liny to �nocna
�wieca�. W oleju z nasion wiesio³ka
znajduj¹ siê du¿e ilo�ci nienasyconych
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niespecyficzne postêpowanie, jak opanowanie tych dolegliwo�ci
w d³oniach i stopach, ju¿ odbija³o siê korzystnie na glikemii i poziom
cukru wyra�nie obni¿a³ siê, chorzy mogli zmniejszyæ ilo�æ tabletek
przyjmowanych w celu obni¿enia poziomu cukru. Determinacja
ze strony chorego, by ca³kowicie zrezygnowaæ z farmakoterapii,
bardzo pomaga lekarzowi pos³uguj¹cemu siê metodami naturalnymi,
który przy odpowiednim prowadzeniu takiego chorego mo¿e
ca³kowicie i na trwa³e wyeliminowaæ leki z terapii diabetyka, a tak¿e
doprowadziæ do trwa³ego wyleczenia. Opowiem teraz o pewnym
pacjencie, który zjawi³ siê u mnie jako bardzo cierpi¹cy. Mia³ dwa
zawa³y serca, drobny wylew krwi do mózgu, który nie pozostawi³
¿adnych trwa³ych nastêpstw, przy tym cierpia³ na cukrzycê. Cukier
w moczu pojawia³ siê dosyæ czêsto. Pacjent bra³ tabletki, ale obecnie
lekarz prowadz¹cy zaleca³ mu insulinê, gdy¿ obawia³ siê dalszych
powik³añ hiperglikemii (nadmiar cukru we krwi). Pacjent bra³ oko³o
40 jednostek insuliny na dobê, w ró¿nych frakcjach. Stan jego nie
by³ jednak rewelacyjny. W zwi¹zku z tym, ¿e chory ten mia³ siln¹
motywacjê do pozbycia siê choroby, zaproponowa³em mu szybkie
postêpowanie, na co wyrazi³ zgodê. Zleci³em, aby od nastêpnego
dnia rozpocz¹³ 7-dniow¹ zupe³n¹ g³odówkê. Pacjent by³ przera¿ony,
mówi³, ¿e bierze insulinê i obawia³ siê, i¿ mo¿e wpa�æ
w hypoglikemiê. Uspokoi³em go i powiedzia³em, by przesta³ braæ
insulinê, a przez te 7 dni pi³ jedynie przegotowan¹ wodê w ilo�ci
1.5 litra dziennie. Bêdzie musia³ natomiast badaæ codziennie mocz,
by sprawdziæ, czy nie pojawia siê tam cukier, a co gorsza � cia³a
ketonowe. Dosta³ równie¿ zalecenie, ¿e gdyby pojawi³ siê aceton,
powinien wstrzykn¹æ sobie ma³¹ dawkê insuliny: 5-8 jednostek. Tak
oceni³em to w tym konkretnym przypadku. Pacjent by³ trochê
zszokowany, ale widaæ by³o, ¿e zaryzykuje. Gdy zjawi³ siê u mnie
za tydzieñ, z triumfem oznajmi³, ¿e wytrzyma³ g³odówkê.
Natomiast waga jego spad³a a¿ o 9 kg. Jest to bardzo du¿y spadek,
normalnie podczas 7-dniowej g³odówki cz³owiek szczupleje
o oko³o 4 kg, wiêkszy spadek oznacza, i¿ u danego cz³owieka
�ewakuowa³y siê� obrzêki-opuchlizny. I w³a�nie tak du¿o � oko³o
5 kg opuchlizny � zesz³o u tego pacjenta. Pacjent przez te 7 dni
czu³ siê znakomicie. G³ód mu nie dokucza³, aceton nie pojawi³ siê
w moczu, nie musia³ wiêc stosowaæ insuliny. By³ lekko os³abiony,

naczyñ wieñcowych. Pacjenci ju¿ nie ze wzglêdu na bóle w nogach,
ale duszno�æ i bóle w klatce piersiowej, musz¹ odpoczywaæ id¹c
pod górê. I znów to samo: gdy pacjent odpoczywa raz albo wcale,
oznacza to, i¿ wydolno�æ jego jest bardzo dobra. Muszê tutaj pod-
kre�liæ, ¿e góra ta jest do tego stopnia stroma, ¿e nawet zupe³nie
zdrowy cz³owiek id¹c pod ni¹ mêczy siê. Podsumowuj¹c chcia³bym
powiedzieæ, ¿e przy kompleksowym zastosowaniu g³odówek, nie-
nasyconych kwasów t³uszczowych i energetyzacji, np. za pomoc¹
nak³uæ akupunkturowych, mia¿d¿yca, ta jakoby nieuleczalna
choroba XX wieku, wyra�nie siê cofa. Nie w¹tpiê, ¿e inni fachowcy,
przy u¿yciu innych metod, te¿ s¹ w stanie uzyskaæ dobre rezultaty
w leczeniu mia¿d¿ycy, ja jednak bazujê na swojej praktyce, która
umo¿liwi³a mi osi¹gniêcie ok. 80% wyleczeñ chorych z mia¿d¿yc¹.
Efektów tych nie osi¹ga siê dzi� ³atwo, bowiem leczenie mia¿d¿ycy
jest bardzo trudne i rozci¹gniête w czasie.

� Panie Doktorze, problem ludzi chorych na cukrzycê jest
problemem niebagatelnym. Jest to jeden z bardziej dokuczliwych
problemów rozwijaj¹cej siê cywilizacji. Czy medycyna naturalna
mo¿e pomóc w leczeniu tej dolegliwo�ci?

� Wielokrotnie stykam siê z chorymi na cukrzycê. Czê�æ cho-
rych w ogóle nie dopuszcza³a my�li, by za pomoc¹ akupunktury lub
innych metod naturalnych uda³o siê opanowaæ to schorzenie. Jed-
nak¿e przychodzili pacjenci np. z objawami rozwijaj¹cych siê mi-
kroangiopatii w koñczynach, w dystalnych odcinkach, a wiêc odczu-
wali palenie, zimno w palcach r¹k i nóg, w stopach i w d³oniach.
£atwo te¿ mêczyli siê, co jest wyk³adnikiem tego zaburzenia �
mikroangiopatii cukrzycowej w sercu. W tych sytuacjach podejmo-
wa³em siê pomocy tym chorym i muszê przyznaæ, ¿e w wielu
wypadkach bardzo skutecznie, dziêki poprawie kr¹¿enia energii
CZI w dystalnych odcinkach koñczyn. Pacjenci odczuwali du¿¹ ulgê
w dolegliwo�ciach, a czasami dolegliwo�ci ustêpowa³y ca³kowicie.
Zdarzali siê pacjenci, którzy wprost chcieli siê upewniæ, czy
móg³bym im pomóc na cukrzycê. Przyjmowali leki, nie jeden, ale
dwa, trzy, lecz poziom cukru dalej by³ wysoki, cukier pojawia³ siê
w moczu i we krwi. Najczê�ciej okazywa³o siê, ¿e nawet takie
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niespecyficzne postêpowanie, jak opanowanie tych dolegliwo�ci
w d³oniach i stopach, ju¿ odbija³o siê korzystnie na glikemii i poziom
cukru wyra�nie obni¿a³ siê, chorzy mogli zmniejszyæ ilo�æ tabletek
przyjmowanych w celu obni¿enia poziomu cukru. Determinacja
ze strony chorego, by ca³kowicie zrezygnowaæ z farmakoterapii,
bardzo pomaga lekarzowi pos³uguj¹cemu siê metodami naturalnymi,
który przy odpowiednim prowadzeniu takiego chorego mo¿e
ca³kowicie i na trwa³e wyeliminowaæ leki z terapii diabetyka, a tak¿e
doprowadziæ do trwa³ego wyleczenia. Opowiem teraz o pewnym
pacjencie, który zjawi³ siê u mnie jako bardzo cierpi¹cy. Mia³ dwa
zawa³y serca, drobny wylew krwi do mózgu, który nie pozostawi³
¿adnych trwa³ych nastêpstw, przy tym cierpia³ na cukrzycê. Cukier
w moczu pojawia³ siê dosyæ czêsto. Pacjent bra³ tabletki, ale obecnie
lekarz prowadz¹cy zaleca³ mu insulinê, gdy¿ obawia³ siê dalszych
powik³añ hiperglikemii (nadmiar cukru we krwi). Pacjent bra³ oko³o
40 jednostek insuliny na dobê, w ró¿nych frakcjach. Stan jego nie
by³ jednak rewelacyjny. W zwi¹zku z tym, ¿e chory ten mia³ siln¹
motywacjê do pozbycia siê choroby, zaproponowa³em mu szybkie
postêpowanie, na co wyrazi³ zgodê. Zleci³em, aby od nastêpnego
dnia rozpocz¹³ 7-dniow¹ zupe³n¹ g³odówkê. Pacjent by³ przera¿ony,
mówi³, ¿e bierze insulinê i obawia³ siê, i¿ mo¿e wpa�æ
w hypoglikemiê. Uspokoi³em go i powiedzia³em, by przesta³ braæ
insulinê, a przez te 7 dni pi³ jedynie przegotowan¹ wodê w ilo�ci
1.5 litra dziennie. Bêdzie musia³ natomiast badaæ codziennie mocz,
by sprawdziæ, czy nie pojawia siê tam cukier, a co gorsza � cia³a
ketonowe. Dosta³ równie¿ zalecenie, ¿e gdyby pojawi³ siê aceton,
powinien wstrzykn¹æ sobie ma³¹ dawkê insuliny: 5-8 jednostek. Tak
oceni³em to w tym konkretnym przypadku. Pacjent by³ trochê
zszokowany, ale widaæ by³o, ¿e zaryzykuje. Gdy zjawi³ siê u mnie
za tydzieñ, z triumfem oznajmi³, ¿e wytrzyma³ g³odówkê.
Natomiast waga jego spad³a a¿ o 9 kg. Jest to bardzo du¿y spadek,
normalnie podczas 7-dniowej g³odówki cz³owiek szczupleje
o oko³o 4 kg, wiêkszy spadek oznacza, i¿ u danego cz³owieka
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5 kg opuchlizny � zesz³o u tego pacjenta. Pacjent przez te 7 dni
czu³ siê znakomicie. G³ód mu nie dokucza³, aceton nie pojawi³ siê
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przejadanie siê, i tak zosta³ on rozwi¹zany. Jedzenie tylko �niadania
wcale nie jest zbyt skromnym sposobem od¿ywiania siê, tak de
facto powinni�my siê od¿ywiaæ, poniewa¿ taka w³a�nie dawka
jedzenia jest nam do ¿ycia niezbêdnie potrzebna. Natomiast
przejadanie siê wcze�niej czy pó�niej doprowadzi do choroby. Przez
to, i¿ pacjent zosta³ ustawiony na w³a�ciwe racje ¿ywno�ciowe,
odzyska³ zdrowie. Oczywi�cie nie nale¿y tutaj lekcewa¿yæ
zabiegów akupunkturowych, które zdecydowanie usprawni³y to
i przyspieszy³y ust¹pienie wszystkich dolegliwo�ci.

� Czy Pan Doktor wyklucza³ u tego chorego powrót do lecze-
nia insulin¹ b¹d� tabletkami?

� Nie, nie wykluczam tego. Lekarz zawsze powinien mieæ
w odwodzie metody, którymi mo¿e siê pos³u¿yæ w ró¿nych trudnych
sytuacjach. Tak jak szuler karciany, który nawet gdy jest bardzo �le,
ma w rêkawie cztery asy, by mimo i¿ nie uk³ada siê po jego my�li,
nie przegraæ partii, tak samo dobry lekarz powinien mieæ w rêkawie
fa³szywe asy w postaci insuliny i ró¿nych tabletek, by nie dopu�ciæ
do przegrania partii.

� Czy zaleci³by Pan choremu na cukrzycê, ¿eby po przeczyta-
niu tej ksi¹¿ki na w³asn¹ rêkê zacz¹³ stosowaæ opisany przez Pana
schemat?

� Nie. Uwa¿am co prawda ten proceder za dosyæ prosty, jed-
nak cz³owiek taki powinien byæ prowadzony przez kogo�, kto we-
�mie na siebie pe³n¹ odpowiedzialno�æ za leczenie. Oczywi�cie, gdy
kto� jest odpowiedzialny, rozumie wszystkie elementy i etapy. Nikt
nie mo¿e mu zabroniæ samodzielnego leczenia siê, powinien jed-
nak liczyæ siê z pewnymi niebezpieczeñstwami, jakie mog¹ wynik-
n¹æ. Powinien te¿ umieæ im zaradziæ. Czê�æ osób chorych na cu-
krzycê radzi sobie bez problemu z hypo- i hiperglikemi¹ i dla nich
tego typu sytuacje nie s¹ ¿adnym stresem. S¹ normaln¹ rzeczywisto-
�ci¹ i gdy kto� umie bacznie obserwowaæ swój stan zdrowia, wyko-
nuje przy tym badania poziomu cukru w moczu, a nawet cukru w su-
rowicy krwi, to najprawdopodobniej umia³by siê wyprowadziæ
z brania insuliny.

ale ¿e by³ na rencie, nie musia³ pracowaæ. Obrzêki nóg ust¹pi³y,
czu³ siê lekko. Przedtem chory mia³ oko³o 20 kg nadwagi. Po
g³odówce zaleci³em mu, aby zacz¹³ siê od¿ywiaæ nastêpuj¹co: ma
zjadaæ normalne �niadanie, ale tylko co drugi dzieñ. Poza tym
¿adnych posi³ków. W drugim dniu zupe³na g³odówka, a¿ dojdzie
do swojej normalnej wagi. Oprócz tego stosowa³em u niego
odpowiednie nak³ucia, wyrównuj¹c dysproporcje energetyczne, któ-
re wtedy akurat zg³asza³, poniewa¿ zawsze nale¿y dobraæ tak¹
receptê, jaka jest w danej sytuacji niezbêdna. Pacjent stopniowo
czu³ siê coraz lepiej. Ust¹pi³y wszelkie dolegliwo�ci, z którymi siê
pocz¹tkowo zg³asza³. Przesta³o go boleæ serce, dolegliwo�ci
w koñczynach dolnych ust¹pi³y, brzuch nie dokucza³ wiêcej.
Mojemu pacjentowi jednak najbardziej spodoba³o siê to, i¿ podczas
tego �niadania co drugi dzieñ móg³ je�æ wszystko bez ograniczeñ.
A przecie¿ wiemy, jak choremu na cukrzycê smakuje miód, d¿em,
s³odkie owoce. Teraz to wszystko móg³ zje�æ na �niadanie.
Naturalnie, ¿e po takim �niadaniu cukier u chorego wyra�nie
wzrasta³ i podwy¿szony utrzymywa³ siê do wieczora, ale wieczorem
ju¿ ustali³ siê na poziomie 120, by z rana nastêpnego dnia spa�æ do
100 mg%. Przez nastêpny dzieñ cukier by³ w normie, a¿ do kolejnego
�niadania, przy którym naturalnie znowu wyst¹pi³a hiperglikemia.
W ten sposób prowadzony pacjent mo¿e prze¿yæ wiele lat czuj¹c
siê znakomicie, nie korzystaj¹c z pomocy leków ani wstrzykniêæ
insuliny. Warunkiem jest jednak rozs¹dna ocena stanu pacjenta
dokonana przez lekarza prowadz¹cego. Natomiast je�liby okaza³o
siê, ¿e pacjent bêdzie nadmiernie szczupla³, traci³ si³y, pojawi¹ siê
inne niekorzystne objawy, wówczas natychmiast nale¿y interwenio-
waæ, przerwaæ dotychczasowe leczenie i dzia³aæ tak, by te
niekorzystne objawy zniknê³y.

� Czy Pan Doktor nie uwa¿a, ¿e od¿ywianie siê raz dziennie,
tylko �niadaniem, a tym bardziej raz na dwa dni, tak jak zaleci³ Pan
temu pacjentowi, to nie jest za ma³o? Czy cz³owiek ten nie bêdzie
niedo¿ywiony?

� Istnieje taka obawa, ale tym bêdziemy martwiæ siê pó�niej,
gdy problem taki zaistnieje. Obecnie jest problem przeciwny �
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¿o³¹dka. Pod wp³ywem nak³uæ dziecko uspokoi³o siê i wyra�nie
poprawi³o pod wzglêdem jedzenia � mia³o lepszy apetyt, zaczê³o
siê lepiej rozwijaæ i sk³onno�æ do hipoglikemii ust¹pi³a. Dziecko
zaczê³o spaæ spokojnie i matka wreszcie mog³a odetchn¹æ.
Przypadek ten pokazuje, jak istotne jest psychiczne uspokojenie
u dziecka chorego na cukrzycê. Prawdopodobnie u tej dziewczynki
stany hipoglikemii by³y wyzwalane przez nadmierne emocje, które
z kolei wywo³ywa³y odczyny hormonalne.

� Czy móg³by Pan podaæ jak¹� konkretn¹ receptê, u¿ywan¹
w leczeniu cukrzycy?

� Przykro mi, ale nie. Nie ma przecie¿ recept uniwersalnych.
Cukrzyca jest okre�leniem aktualnego stanu energetycznego, a tylko
stan energetyczny jest podstaw¹ wyboru punktów i ustalenia recepty.

PRAWO PIÊCIU ELEMENTÓW
W UJÊCIU EMBRIOLOGICZNYM

Chiñczycy w organizmie cz³owieka wyró¿niaj¹ piêæ elemen-
tów. S¹ to ogólnie narz¹dy � rozumiane jako uk³ady anatomofizjo-
logiczne. Opis ich zaczyna siê od �serca�, które obejmuje ca³y uk³ad
naczyniowy, spe³niaj¹cy w ustroju rolê krwioobiegu i jest jak naj�ci-
�lej powi¹zane z czynno�ci¹ psychiczn¹. Drugim elementem jest
��ledziona�, obejmuj¹ca ca³y uk³ad trawienny, czynno�æ przyjmo-
wania i przetwarzania po¿ywienia, jego wch³anianie i wykorzysta-
nie przez organizm oraz usuwanie wydalin sta³ych. Dalej id¹ �p³u-
ca�, tj. ca³y system oddechowy obejmuj¹cy tak¿e skórê. �Nerki� to
ca³y system wytwarzania i wydalania moczu, przemiany wodnej
w organizmie, system regulacji humoralnej i system usuwania
moczu. Na koñcu �w¹troba�- obejmuj¹ca: o�rodkowy, obwodowy
i autonomiczny uk³ad nerwowy z jego funkcj¹ zespalania organizmu
ze �rodowiskiem zewnêtrznym � wraz z ¿ó³ci¹, humoralnym czyn-
nikiem wspó³regulacji z uk³adem nerwowym, bêd¹c¹ zarazem �na-
rz¹dem� okre�laj¹cym w znacznym stopniu stosunek w organizmie
JANG i INN, a wskutek tego tak¿e i w³a�ciwo�ci temperamentu.

� Czy podobne schematy my�lenia i postêpowania mog¹ rów-
nie¿ odnosiæ siê do dzieci i chorych na m³odzieñcz¹ postaæ cukrzycy?

� Bardzo dziêkujê za to pytanie, gdy¿ nie wspomnia³em
najpierw, ¿e to co przedstawi³em, dotyczy³o cukrzycy wieku
doros³ego, kiedy to organizm chorego wytwarza pewn¹ ilo�æ w³asnej
insuliny. Jest to jednak ilo�æ niewystarczaj¹ca jak na przejadanie siê
chorego. Natomiast je¿eli chodzi o drug¹ postaæ cukrzycy, cukrzycy
dzieciêcej albo postaæ m³odzieñcz¹, na któr¹ choruj¹ równie¿ ludzie
doro�li, a nawet starsi, to wycofanie siê z insuliny u takich osób jest
w wiêkszo�ci wypadków niemo¿liwe. Chocia¿ i w tej grupie osób
mog¹ siê zdarzyæ przypadki takich chorych, u których silny re¿im
dietetyczny pozwoli wybitnie zredukowaæ zapotrzebowanie na
insulinê albo nawet zniwelowaæ je ca³kowicie. Sytuacja ta jest,
oczywi�cie, zdecydowanie trudniejsza.

� Panie Doktorze, czy jest sens leczenia akupunktur¹ przy-
padku cukrzycy m³odzieñczej?

� W przypadku cukrzycy m³odzieñczej wystêpuj¹ równie¿
ró¿ne zaburzenia energetyczne, co np. u dzieci objawia siê tym, ¿e
rosn¹ wolniej, s³abiej siê rozwijaj¹, czê�ciej zapadaj¹ na infekcje.
Zastosowanie akupunktury, której celem by³aby poprawa funkcjono-
wania energetycznego chorego dziecka, odbija siê bardzo korzyst-
nie na jego rozwoju i na tempie ustêpowania chorób. Oprócz tego
czêsto obserwujê, ¿e stosowanie akupunktury u dzieci, maj¹cych
bardzo chwiejny poziom cukru, powoduje, i¿ organizm ich reguluje
siê i ju¿ nie ma takich wahañ cukru. Trudno mi jest wyja�niæ mecha-
nizm tej poprawy, jednak¿e rzeczywi�cie j¹ obserwowa³em. Swego
czasu przyje¿d¿a³a do mnie 6-letnia dziewczynka, u której
chwiejno�æ cukru by³a tak wielka, ¿e matka jej ju¿ od dwóch lat �
odk¹d dziecko zachorowa³o na cukrzycê � prawie ¿e nie spa³a, bo
stale musia³a j¹ pilnowaæ, gdy¿ dziewczynka wpada³a tak
gwa³townie w stan niedocukrzenia, i¿ matka obawia³a siê, ¿e
dziecko mo¿e umrzeæ w nocy lub w dzieñ. Zastosowa³em nak³ucia
akupunkturowe, zmierzaj¹ce do uspokojenia emocjonalnego tego
dziecka. Uwzglêdni³em punkty kana³u �ledziony i trzustki oraz
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Jest to jednak co najmniej dziwna spekulacja, je¿eli dodatkowo
w tym embriologicznym podziale porz¹dkuj¹c¹ funkcjê odgrywa
chiñski zegar maksymalnych aktywno�ci poszczególnych
elementów. I tak okazuje siê, i¿ energia p³ynie po kolei z listka na
listek zarodkowy, nie ma ¿adnych skoków, ¿e np.: jeden listek
mezodermy, potem ektoderma i znów mezoderma. Widzimy
z przedstawionej planszy, ¿e najpierw energia p³ynie przez
wszystkie listki mezodermy, nastêpnie oba listki ektodertny i na
koñcu endodermê. Powstaje wiêc refleksja, jak wspania³ym
systemem jest tak przez Europê lekcewa¿one, na pozór
anachroniczne prawo piêciu elementów. Powy¿sze rozwa¿ania
maj¹ nam zwróciæ uwagê, i¿ medycyna chiñska w swej diagnosty-
ce, a co najwa¿niejsze równie¿ w terapii, od wieków dotyka naj-
bardziej podstawowych kwestii, bo sprawy ró¿nicowania siê pod-
stawowych tkanek w dwudziestym dniu rozwoju zarodka. Tego
okresu rozwoju cz³owieka nie mog¹ wykryæ nawet najbardziej wy-
rafinowane testy naszej zachodniej medycyny.

Rozbiór po³udników akupunkturowych przy pomocy prawa piêciu
elementów i zwi¹zane z tym dodatkowe zale¿no�ci.

Ogólnie meridiany dzielimy na po³udniki INN i na po³udniki
JANG. W cyklu piêciu elementów sze�æ meridianów znajduj¹cych
siê wewn¹trz to po³udniki INN, a bêd¹ce na zewn¹trz to po³udniki
JANG. W ka¿dym meridianie oprócz innych punktów znajdujemy
równie¿ tzw. punkty piêciu elementów uporz¹dkowane tak, jak w
prawie piêciu elementów. W 3 meridianach JANG energia p³ynie
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w pozosta³ych 3 odwrotnie.
Sprawa ta ma siê identycznie w systemie INN. Najogólniej cztery
po³udniki INN mo¿na przedstawiæ w sposób nastêpuj¹cy:

Dotyczy to meridianów: serca SC/V/, osierdzia OS/IX/ �ledzio-
ny SL/IV/, nerki N/VIII/. Dwa pozosta³e, tzn. p³uca P³/I/ i w¹troby W/
XII/ mo¿na przedstawiæ:

Punkt LO w czterech po³udnikach umiejscowiony jest miêdzy
punktem elementu metalu i punktem elementu ziemi. W dwóch
pozosta³ych miêdzy punktem elementu wody i metalu. Punktem
�ród³owym w ka¿dym meridianie INN jest punkt elementu ziemi

Tak zdefiniowane elementy � �narz¹dy� nieodparcie kojarz¹
siê z funkcjami piêciu podstawowych sk³adników zarodka cz³owie-
ka w jego rozwoju embrionalnym. I tak funkcjê �serca� pe³ni¹
przecie¿ narz¹dy wywodz¹ce siê z listka mezodermalnego, a �ci�lej
z dermatomu, myotomu, sceletomu oraz z mezothelium. Funkcjê
�p³uca� pe³ni ektoderma. Mimo i¿ w tym konkretnym przypadku
nab³onek tkanki p³ucnej pochodzi z endodermy, to funkcja p³uc od-
powiada funkcji jak¹ pe³ni¹ u ni¿szych krêgowców skrzela �
wytwory ektodermy. Nie jest zreszt¹ wykluczone, czy w procesie
zanikania b³ony gard³owej nie przechodz¹ do jelita przedniego

elementy komórkowe ektodermy i czy w³a�nie nie one s¹ punktem
wyj�cia zawi¹zków uk³adu oddechowego. Hipotezê tê powinny
jednak poprzeæ ukierunkowane badania podstawowe.

Chiñski narz¹d �nerek� odpowiada funkcji po�redniej p³ytki
mezodermy, która daje w rozwoju nefrotom. Nefrotom rozwija siê
w uk³ad wydalniczy. W koñcu chiñski �narz¹d� � �w¹troba�, który
wraz z ¿ó³ci¹ pe³ni funkcjê uk³adu nerwowego i czê�ci uk³adu hu-
moralnego. Funkcjê tê pe³ni¹ narz¹dy wywodz¹ce siê z neuroecto-
dermy. Analogie, które powy¿ej przedstawi³em, mog¹ Czytelnikom
wydaæ siê mniej lub bardziej dorobion¹ do embriologii spekulacj¹.
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chiñskich. Wynika³oby z tego, i¿ struktura wszystkich kana³ów JANG
jest taka sama. Stanowisko to, w �wietle przedstawionych rozbiorów,
wydaje siê byæ najbardziej prawdopodobne. Informacjê tê
potwierdzi³ prof. Li z Pekinu, który w 1985 roku prowadzi³ szkolenie

akupunkturowe w Warszawie. Mo¿e niektórzy Czytelnicy potraktuj¹
nasze dociekania jako dzielenie w³osa na czworo. Tak istotnie mo¿e
byæ, je¿eli kto� akupunkturê traktuje jako zbiór recept akupunkturo-
wych. W takiej sytuacji nie odgrywa to ¿adnej roli. Gdy natomiast
g³êboko analizujemy pacjenta i zamierzamy u¿yæ punktu LO, stwier-
dzaj¹c zaburzenie-równowagi, równowagê na meridianach;
osierdzia i potrójnego ogrzewacza. Nie jest obojêtne dla cierpi¹ce-
go na zespó³ objawów nadmiaru na po³udniku potrójnego ogrzewa-
cza, czy przez nak³ucie punktu potrójny ogrzewacz 5 spowoduje-
my dal- sz¹ tonizacjê (punkt ognia w ogniu), czy nak³uwaj¹c punkt
potrójny ogrzewacz 6, a wiêc w³a�ciwie LO, spowodujemy obar-
czenie po³udnika i przep³yw energii CZI na meridian osierdzia do
jego punktu �ród³owego, a wiêc elementu ziemi osierdzie 7. Funkcje
sedatywne b¹d� tonizuj¹ce poszczególnych punktów piêciu
elementów wynikaj¹ równie¿ z prawa piêciu elementów. I tak punkt
elementu poprzedzaj¹cego na danym po³udniku pe³ni rolê punktu
tonizuj¹cego dany meridian, np. p³uco 9 - jest elementem ziemi
w metalu (patrz plansza), natomiast punkt elementu nastêpnego pe³ni
rolê punktu sedatywnego, np. p³uco 8 jest elementem wody w me-
talu w my�l zasady, i¿ pobudzenie elementu poprzedniego tonizuje,
a nastêpnego os³abia. Jest to analogia do uk³adów hydraulicznych
b¹d� subelektronicznych (plansza przep³ywu energii). Nale¿y
wspomnieæ jeszcze, i¿ nak³uwaj¹c punkt ognia w kanale nale¿¹cym
do elementu ognia, np. punkt serca 5, w czasie tonizacji tego kana³u,

(jest to jeden z pewników prawa piêciu elementów). Dowolny po-
³udnik systemu JANG mo¿na przedstawiæ równie¿ jako ci¹g ele-
mentów.

W tym systemie wyró¿niamy dwa punkty elementu drzewa,
z których punkt znajduj¹cy siê przy elemencie ognia, jest zawsze
punktem �ród³owym. Drugi pe³ni w poszczególnych przypadkach
inne funkcje (tonizuj¹c¹, sedatywn¹). W systemie INN nie ma dwóch
punktów ziemi i dlatego zdarzaj¹ siê takie przypadki, gdzie punkt
elementu ziemi, jakby z urzêdu pe³ni¹cy funkcjê �ród³a, a wiêc
punktu przejmuj¹cego energiê z punktu LO siostrzanego kana³u,
pe³ni równocze�nie drug¹ funkcjê tonizuj¹c¹ b¹d� sedatywn¹, co
wynika ze szczególnych wypadków. Na planszy w po³udniku
potrójnego ogrzewacza przy punkcie 5 umieszczony zosta³ symbol

ognia, a przy punkcie 6 symbol LO. Zrobiono to celowo wg prof.
J.R. Worsley�a, chocia¿ prof. Tabiejewa i inni autorzy podaj¹ to
odwrotnie. Przy analizie meridianów JANG, pos³uguj¹c siê danymi

z podrêcznika prof. Tabiejewej, w³a�nie po³udnik potrójnego
ogrzewacza, jako jedyny, ró¿ni siê po³o¿eniem punktu LO. Tê
niekonsekwencjê wyja�nia prof. Worsley, opieraj¹c siê na �ród³ach
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ZASTOSOWANIE PRAWA PIÊCIU ELEMENTÓW
W PRAKTYCE AKUPUNKTUROWEJ

W diagnostyce pacjenta opieramy siê g³ównie na lokalizacji
objawów wzd³u¿ przebiegu po³udników oraz na znanych objawach
nadmiaru i niedoboru energii CZI na poszczególnych meridianach.
Stwierdzaj¹c dysproporcje rozk³adu energetycznego na meridianach,
d¹¿ymy do jej usuniêcia stosuj¹c g³ównie regu³y przemieszczeñ
energetycznych, wynikaj¹ce z prawa piêciu elementów. Staro¿ytni
Chiñczycy tworz¹c prawo piêciu elementów uwzglêdnili
nastêpuj¹ce sk³adniki: ziemiê, metal, wodê, drzewo i ogieñ. S¹ one
tak uszeregowane, i¿ element poprzedzaj¹cy �rodzi� element
nastêpuj¹cy po nim, np. �woda� rodzi drzewo, które z kolei jest
�ojcem� ognia, a wiêc woda jest �dziadkiem� ognia. Nomenklatury
mêskiej u¿ywa siê w stosunku do po³udników JANG (dziadek,
ojciec, syn, wnuk), natomiast nomenklatury ¿eñskiej w stosunku
do kana³ów INN (babka, matka, córka, wnuczka). Ka¿demu
elementowi podporz¹dkowane s¹ ró¿ne meridiany, i tak: element
ognia zawiera po³udniki INN, osierdzie i serce, a po³udniki JANG-
jelito cienkie i potrójny ogrzewacz. Element ziemi zawiera po³udnik
INN- �ledziona i trzustka oraz po³udnik JANG- ¿o³¹dek. Elementowi
metalu podporz¹dkowany jest po³udnik INN-p³uco oraz po³udnik
JANG-jelito grube. Elementowi wody-po³udnik INN-nerka i po³udnik
JANG-pêcherz moczowy. Elementowi drzewa-po³udnik INN-
w¹troba i po³udnik JANG-pêcherzyk ¿ó³ciowy. Ka¿dy meridian poza
innymi punktami zawiera punkty poszczególnych elementów
(ogieñ, ziemia, metal, woda, drzewo). W³a�nie te punkty s¹
wykorzystywane do przemieszczeñ energetycznych. Obecnie
przedstawiamy poszczególne warianty przemieszczeñ energetycz-
nych. Wszelkie przemieszczenia energii mog¹ odbywaæ siê
wy³¹cznie zgodnie z kierunkiem i zwrotem strza³ek na planszy.
S¹ to jakby drogi jednokierunkowe.

I. Przypadek niedoboru i nadmiaru na dwóch po³udnikach tego
samego elementu: np. niedobór na meridianie pêcherzyka ¿ó³cio-
wego, nadmiar na w¹trobie - nak³uæ punkt �ród³owy kana³u z nie-
doborem, czyli pêcherzyk ¿ó³ciowy 40 i punkt LO po³udnika z nad-

a wiêc miêdzy 1100-1300 ,
uzyskujemy podwójny
efekt pobudzania. Punkt
ten jest równie¿ punktem
tonizuj¹cym w innych
porach doby. Jest to
zale¿no�æ typu: ogieñ w
ogniu, woda w wodzie, itd,
Przekazujemy w rêce
Pañstwa zmodyfikowan¹
planszê prawa piêciu
elementów i zachêcamy
do stosowania jej na co dzieñ praktycznie, a wtedy po jakim� czasie
prawo piêciu elementów stanie siê dla nas proste i pomo¿e nam w
rozwi¹zywaniu najtrudniejszych problemów medycznych i
¿yciowych.

Teraz na konkretnym przyk³adzie przedstawimy Pañstwu, jak
przy pomocy tabeli zamieszczonej na koñcu ksi¹¿ki ustaliæ rozpo-
znanie i wybraæ odpowiednie punkty. Zg³asza siê pacjent z nastê-
puj¹cymi dolegliwo�ciami: gorycz w ustach, md³o�ci, bóle g³owy,
oprócz tego czêste choroby gard³a i brak snu po pó³nocy. Obserwuje
te¿ u siebie kruczenie w brzuchu, wymioty, biegunkê, s³aby apetyt
i bardzo czêste ziewanie. Analizuj¹c objawy nadmiaru i niedoboru
energii CZI, mogliby�my objawy podane przez pacjenta znale�æ z
jednej strony jako objawy nadmiaru CZI na meridianie P¯ oraz - z
drugiej strony - zakwalifikowaæ czêste ziewanie, skurcze brzucha
jako niedobór energii CZI na ¿o³¹dku (¯). W zwi¹zku z tym stawiamy
rozpoznanie, ¿e cz³owiek ten ma nadmiar CZI na pêcherzyku
¿ó³ciowym i niedobór na ¿o³¹dku. Aby przes³aæ ten nadmiar CZI z
P¯ na ¯ nale¿y otworzyæ teraz planszê piêciu elementów,
znajduj¹c¹ siê na koñcu ksi¹¿ki i wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad
trzeba przes³aæ energiê z nadmiernie przepe³nionego pêcherzyka
¿ó³ciowego - ¿ó³ty punkt 34 P¯ - na zielony punkt 43 na ¿o³¹dku.
Zastosowanie nak³uæ tych dwóch punktów, oczywi�cie s¹ one
symetryczne, bêd¹ wiêc w sumie cztery ig³y, spowoduje
przesuniêcie energii z P¯ na ¯, a co za tym idzie ust¹pienie
dolegliwo�ci zarówno nadmiaru na pêcherzyku ¿ó³ciowym, jak i
niedoboru na ¿o³¹dku.
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V. Przypadek niedoboru na po³udniku ojcowskim, np. pêche-
rzyk ¿ó³ciowy i nadmiaru na synowskim, tj. potrójny
ogrzewacz - nak³ucie z elementem po�rednim, w tym przypadku
z jelitem grubym. Nak³uwamy na pêcherzyku ¿ó³ciowym punkt
metalu, tj. P¯44 i na jelicie
grubym- punkt drzewa, tj. punkt
JG3. Wytwarzamy w ten sposób
przej�ciowy niedobór na jelicie
grubym, który uzupe³niamy wg
schematu IV. P¯44 ¬ JG3, JG5
¬ PO1. Bardziej skompliko-
wane przypadki rozwi¹zujemy
przez kombinacjê tych piêciu
zasad.

Przesy³anie energii za
pomoc¹ prawa piêciu
elementów

� Dla ilustrowa-
nia sposobu przesy³ania
energii z wykorzysta-
niem prawa piêciu
elementów s³u¿¹
przedstawione na
koñcu ksi¹¿ki plansze,
pokazuj¹ce cykl
pokoleñ. Przyrównuj¹
one zale¿no�ci zachodz¹ce miêdzy poszczególnymi elementami i
poszczególnymi meridianami, które z kolei s¹ konkretnymi
czê�ciami naszego organizmu, do zale¿no�ci, jakie zachodz¹ w
zwi¹zkach rodzinnych. Otó¿, tak jak nerkê mo¿emy przyrównaæ
do babci, pêcherz moczowy do dziadka, w¹trobê do matki, natomiast
pêcherzyk ¿ó³ciowy do ojca, synami za� s¹ jelito cienkie i potrójny
ogrzewacz, córkami serce i osierdzie.

miarem, tj. punkt w¹troba 5, zgodnie z przebiegiem kana³u LO -
W5 ® P¯40.

II. Przypadek niedoboru na dowolnym po³udniku z równo-
czesnym nadmiarem na po³udniku ojcowskim w stosunku do dane-
go, np. niedobór na pêcherzyku ¿ó³ciowym- element drzewa i nad-
miar na pêcherzu moczowym � element wody.

Nak³ucie na meridianie synowskim-pêcherzyk ¿ó³ciowy
punkt wody-P¯43 oraz na meridianie ojcowskim,  czyli  pêcherz
moczowy punktu drzewa-PM65. U ojca nak³uwamy element syna,
u syna nak³uwamy element ojca, PM65 ® P¯43.

III. Przypadek niedoboru na dowolnym po³udniku z równo-
czesnym nadmiarem na po³udniku babki. Np. niedobór na w¹tro-
bie � wnuczka i nadmiar na p³ucu �
babka. Nak³uwamy punkt babki na po³u-
dniku wnuka tj. punkt w¹troba 4 oraz
punkt wnuczki na po³udniku babki, tj.
p³uco 11. � P£11® 4W.

IV. Przypadek odwrotny - niedobór
na po³udniku dziadka np. pêcherzyk
¿ó³ciowy z nadmiarem na po³udniku wnu-
ka -¿o³¹dek. Nak³ucie z elementem po-
�rednim, w tym przy- padku z po³udnikiem
jelita grubego. Nak³uwamy punkt elemen-
tu metalu na po³udniku pêcherzyka
¿ó³ciowego. Nape³niaj¹c
pusty pêcherzyk ¿ó³ciowy,
wytwarzamy przej�ciowy
niedobór energii na jelicie
grubym, który uzupe³niamy
jak w przypadku II. P¯44 ¬
JG3, JG11 ¬ ¯45.
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do�wiadczenia wynika, ¿e takie przesy³anie energii jest mniej sku-
teczne. Lepiej jest, gdy mamy �ci�le okre�lonego nadawcê i odbior-
cê.

Mechanika przesy³ania energetycznego

� Przesy³anie energii, które wykonuje siê za pomoc¹ prawa
piêciu elementów, dokonuje siê na drodze przesuniêæ jednokierun-
kowych. Jest to nieco podobne do systemów pó³przewodnikowych,
gdzie pr¹d mo¿na przesy³aæ tylko w jedn¹ stronê. Pó³przewodnik
charakteryzuje siê tym, ¿e w jedn¹ stronê pr¹d p³ynie, a w drug¹ nie.
Podobnie zachowuj¹ siê kana³y przesy³owe, które wykorzystywane
s¹ w prawie piêciu elementów. I tak np. energiê mo¿na przes³aæ z
punktów elementu ziemi na element metalu i element wody, nato-
miast z elementu wody i z elementu metalu nie mo¿na przes³aæ ener-
gii na element ziemi. Zwrot strza³ki pokazuje nam, w któr¹ stronê
energia mo¿e p³yn¹æ. Oczywi�cie z elementu metalu mo¿na prze-
s³aæ energiê na element ziemi, ale tylko �do przodu�, a wiêc przez
element drzewa. Zawsze w prawie piêciu elementów energiê prze-
sy³a siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Podsumowuj¹c:  dla babci, czyli
nerki, córk¹ jest w¹troba, czyli matka,
natomiast serce jest wnuczk¹ nerki, tak
jak córka jest wnuczk¹ babci. Potrójny
ogrzewacz jest wnukiem dla pêcherza
moczowego. Te zale¿no�ci pozwalaj¹
nam zrozumieæ, w jaki konkretny
sposób, wykorzystuj¹c znajomo�æ
punktów piêciu elementów na
ka¿dym z meridianów, mo¿emy w
sposób �cis³y przesy³aæ energiê. Przy
czym sfery przesy³ania energii dotycz¹
osobno obszaru INN, a wiêc wszystkich tych meridianów, które s¹
wewn¹trz tego diagramu (p³uco, nerka, w¹troba, serce, osierdzie,
�ledziona i trzustka) i w obrêbie tych elementów wykonuje siê prze-
sy³anie energii, natomiast oddzielnie energiê w sferze JANG: jelito
cienkie, potrójny ogrzewacz, jelito grube, ¿o³¹dek, pêcherz
moczowy, pêcherzyk ¿ó³ciowy. Natomiast gdy zachodzi potrzeba
przes³ania energii miêdzy sfer¹ INN a sfer¹ JANG b¹d� odwrotnie,
wtedy musimy pos³ugiwaæ siê meridianami LO, czyli meridianami
³¹cz¹cymi element JANG z elementem INN tego samego elementu.
Wyobra�my sobie, ¿e chcemy przes³aæ energiê z elementu dziadka
do elementu wnuczki. Przes³anie musi odbyæ siê albo tak¹ drog¹,
¿e z dziadka przeniesiemy do babci za pomoc¹ kana³u LO i teraz
ju¿ z babci na wnuczkê za pomoc¹ cyklu kontrolnego albo jest te¿
druga droga - przeniesienie z dziadka na wnuczka i dopiero z
wnuczka na wnuczkê, czyli z ch³opca na dziewczynkê. Przy
konstruowaniu recepty przemieszczaj¹cej energiê nale¿y zwracaæ
uwagê, aby u¿ywaæ jak najmniej elementów po�rednich i nak³u-
waæ jak najmniej punktów, ale oczywi�cie wszystkie, które s¹ ko-
nieczne, musz¹ byæ nak³ute. Przy przesy³aniu energii konieczne
jest nak³uwanie zarówno nadawcy, jak i adresata, czyli odpowied-
niego punktu w meridianie, z którego energiê przesy³amy i odpo-
wiedniego punktu na meridianie, który tê energiê przyjmuje. Te
punkty s¹ oznaczone odpowiednimi kolorami. Mo¿liwe jest te¿ pro-
wadzenie bilansu energetycznego bez nak³uæ punktów nadaw-
czych, nak³uwaj¹ce tylko punkty przyjmuj¹ce, przy czym z mojego
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� Czy jest mo¿liwo�æ zara¿enia siê chorobami zaka�nymi
przez akupunkturê?

� Teoretycznie jest taka mo¿liwo�æ, ale moja praktyka wyka-
zuje, ¿e to siê nie zdarza. Odk¹d wprowadzi³em zwyczaj, ¿e ka¿dy
pacjent ma swój osobisty komplet igie³, taka mo¿liwo�æ przesta³a
istnieæ.

� Czy w trakcie zabiegów akupunktury s¹ jakie� przeciwwska-
zania, np. jak chory powinien siê zachowywaæ?

� W trakcie tego leczenia pacjent powinien zachowywaæ siê
normalnie, nie powinien natomiast u¿ywaæ alkoholu, nawet w ma-
³ych dawkach. Chiñczycy bardzo mocno akcentuj¹ tê sprawê. Cho-
cia¿ ciekaw¹ rzecz¹ jest, ¿e lekarstwa, które s¹ w wiêkszo�ci na spi-
rytusie, s¹ dozwolone. Mo¿na je za¿ywaæ.

Natomiast, jest absolutny zakaz spo¿ywania napojów alkoho-
lowych.

� Czy obserwowa³ Pan powik³ania po spo¿yciu alkoholu?

� Tak, obserwujê to do�æ czêsto. Niestety, pacjenci spo¿ywaj¹
alkohol. Czê�æ t³umaczy siê, ¿e nie wie, czê�æ, ¿e nie mo¿na by³o
tego unikn¹æ. Powik³anie najczê�ciej polega na ponownym pojawie-
niu siê tych wszystkich dolegliwo�ci, z którymi pacjent zg³osi³ siê na
pocz¹tku leczenia. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e jest taka grupa pa-
cjentów, u których spo¿ywanie alkoholu nie poci¹ga za sob¹ takich
nastêpstw.

� Czy prawd¹ jest, ¿e nak³ucia akupunkturowe nale¿y wyko-
nywaæ wy³¹cznie na czczo. S¹ u nas dostêpne ró¿ne ksi¹¿ki traktuj¹-
ce o tym i miêdzy innymi jest w nich zawarta taka sugestia?

� Wypada tutaj powiedzieæ, ¿e tak jak ca³a ogromna, prze-
bogata wiedza na temat akupunktury uczy sposobu prowadzenia
pacjenta, tak same techniki nak³uæ s¹ zupe³nie indywidualn¹ spraw¹
terapeuty. Tak jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em, najwa¿niejsza jest
efektywno�æ, skuteczno�æ samego zabiegu. Tak na wschodzie, jak

ROZMOWA Z PANEM BIRKE

� Jak d³ugo trwa leczenie akupunktur¹
� przeciwwskazania przy zabiegach akupunkturowych
� zjawisko odbicia -leczenie akupunktur¹ odcisków
� gimnastyka europejska, a æwiczenia energetyczne

� Jak d³ugo trwa leczenie akupunktur¹?

� Leczenie akupunktur¹ przeprowadza siê do momentu,
w którym pacjent wyzdrowieje. Mo¿e to czasami trwaæ wiele lat.
Zaznaczyæ trzeba, i¿ istnieje wiele szkó³ akupunktury, ale typow¹
seri¹ lecznicz¹ jest seria 9 zabiegów: jeden zabieg wykonujê raz
w tygodniu, czyli ca³o�æ kuracji trwa oko³o 2 miesi¹ce ci¹g³ego
leczenia. Je¿eli trzeba, to po przerwie dwumiesiêcznej przepro-
wadzam drug¹ seriê lecznicz¹. Gdy jest dobrze, wtedy kuracja jest
zakoñczona. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e pe³ne efekty
akupunktury pojawiaj¹ siê oko³o dwóch � trzech tygodniach od
momentu zakoñczenia serii leczniczej. W serii leczniczej u chorego
mo¿e byæ tylko jeden zabieg, a mo¿e byæ ich równie¿ piêæ.
Terapeuci stosuj¹ ró¿ne schematy. Ja stosujê schemat, który zosta³
mi przekazany przez mojego nauczyciela - pewnego s³ynnego
komandora Marynarki Wojennej. S¹ te¿ akupunkturzy�ci, którzy
stosuj¹ zabiegi codziennie. Ja tego nie robiê z tego wzglêdu, ¿e jest
to dla mnie zbyt krótki okres miêdzy jednym a drugim zabiegiem i
pacjent  nie  jest wstanie  zaobserwowaæ  zachodz¹cych zmian.
Nie twierdzê jednak, ¿e lekarz, który wykonuje zabiegi codziennie,
nie potrafi tego obserwowaæ, po prostu jest inaczej wyszkolony.
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szko³y i nauczy siê metody preferowanej przez tê szko³ê. Po ukoñ-
czeniu pierwszej szko³y, zg³osi³ siê do drugiej, w której uczono
zupe³nie inaczej, ale zdoby³ równie¿ dyplom tej szko³y. Po
ukoñczeniu drugiej zjawi³ siê w trzeciej, gdzie równie¿ zdoby³
dyplom, my�l¹c, ¿e przez to nauczy siê wszystkich technik
akupunktury i bêdzie lepszy od mistrzów, u których siê uczy³. W
praktyce okaza³o siê, ¿e niestety nie móg³ osi¹gn¹æ lepszych
rezultatów, a pomieszanie pojêæ i technik powodowa³o nawet, ¿e
raczej by³y gorsze. To nie od techniki zale¿y leczenie chorych.
Techniki s¹ jedynie pomocne, aby osi¹gaæ efekty. Samo osi¹ganie
efektów odbywa siê na ca³kiem innej p³aszczy�nie - na p³aszczy�nie
pilnego obserwowania, �ledzenia zmian i chêci pomocy pos³uguj¹c
siê oczywi�cie konkretnymi technikami. Jest wiêc wiele dróg
terapeutycznych. Nie jest wcale spraw¹ najwa¿niejsz¹ wierne
trzymanie siê konkretnych technik i schematów. Najistotniejsze s¹
tylko i wy³¹cznie pozytywne skutki lecznicze.

� Zauwa¿y³em, jak du¿¹ uwagê przywi¹zuje Pan do tego,
aby przy ka¿dym wbiciu ig³y uzyskaæ zjawisko odbicia, czyli, by
uzyskaæ reakcjê Pacjenta (w pewnej chwili pacjent jest delikatnie
lub silnie wstrz¹�niêty).

� Istotnie, zwracam du¿¹ uwagê na uzyskanie zjawiska od-
bicia i uwa¿am, ¿e akupunktura zaczyna siê wtedy, gdy lekarz wy-
wo³uje u pacjenta zjawisko odbicia.
Wszystko, co dzieje siê do tego momentu, to
jest tylko nak³uwanie ig³ami, a nie
akupunktura. Tak przynajmniej przekaza³ mi
to mój mistrz. Zwróci³ mi on szczególn¹
uwagê, aby w ka¿dym punkcie uzyskaæ zja-
wisko odbicia. Naturalnie, ¿e s¹ pewne punk-
ty, jak np. punkt SC9 czy JG1 i podobnie usy-
tuowane punkty, w których nie nale¿y szukaæ
zjawiska odbicia. Tam przebicie skóry jest rów-
noznaczne z pobudzeniem tego punktu. Równie¿ i wiêkszo�æ
punktów na ma³¿owinie usznej nak³uwa siê w ten sposób, ¿e
przek³ucie skóry jest równoznaczne z pobudzeniem danego obszaru.

i na terenie naszego kraju spotykamy siê z ró¿nymi technikami
nak³uæ i prowadzenia pacjenta. S¹ lekarze, którzy nak³uwaj¹
uwzglêdniaj¹c g³odówkê - pacjent ma siê zg³osiæ na zabieg z
opró¿nionym ¿o³¹dkiem; s¹ te¿ i tacy, którzy nie zwracaj¹ na to
zupe³nie uwagi. Co jest skuteczniejsze, trudno powiedzieæ. Wydaje
siê, ¿e obie szko³y s¹ równie skuteczne, jest to indywidualna sprawa
i ma to s³u¿yæ raczej, powiedzia³bym, pog³êbianiu siê przekonania
terapeuty o celowo�ci jego dzia³ania jako jednego ze �rodków
leczniczych. Oczywi�cie, ja tego nie stosujê, ale kiedy nak³uwamy
punkty s¹siaduj¹ce z wa¿nymi narz¹dami, takimi jak pêcherz
moczowy, i wykonuje siê te nak³ucia g³êboko, wówczas pacjent
ma mieæ opró¿niony pêcherz, ale to siê wykonuje rzadko i te
nak³ucia nie s¹ tak bezpo�rednio konieczne. Tak wiêc sprawa
g³odówek jest spraw¹ otwart¹. Sama g³odówka jest potê¿nym
�rodkiem leczniczym, który oczyszcza energetycznie pacjenta i
niew¹tpliwie w niektórych wypadkach wspomaga ca³y proces
leczenia akupunktur¹.

� Jak wygl¹da sprawa nak³uwañ, gdy kobieta ma krwawienie
miesi¹czkowe?

� W tej sprawie g³osy terapeutów s¹ podzielone. Ja uzyskujê
informacje od pacjentki. W czasie krwawienia miesi¹czkowego ma
mi zwracaæ na to uwagê i wtedy u¿ywam punktów specjalnych, któ-
re wolno nak³uwaæ podczas krwawienia miesi¹czkowego. Punkty te
wp³ywaj¹ normalizuj¹co na narz¹dy rodne kobiety

� Czy s¹ inne szko³y akupunktury?

� Naturalnie, szkó³ akupunktury jest tak wiele, jak wielu jest
mistrzów. Na przyk³ad w Japonii jest kilka szkó³ stosowania akupunk-
tury i szko³y te w swoich za³o¿eniach i modelach t³umacz¹cych aku-
punkturê diametralnie siê ró¿ni¹. Co jest dla nich wspólne? Wspólne
s¹ efekty, daj¹ce ponad 90% wyleczeñ. Przytoczê tu pewien przypa-
dek. Europejski lekarz pojecha³ do Japonii, by nauczyæ siê akupunk-
tury. W zwi¹zku z tym, ¿e by³o tam kilka licz¹cych siê uczelni aku-
punkturowych, zdecydowa³, ¿e zg³osi siê na pocz¹tku do jednej
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� Zaklinacze z Filipin ucz¹ siê tego od dziecka, czy dopiero
w wieku doros³ym?

� Najwa¿niejszym punktem do rozpoczêcia takiej dzia³al-
no�ci jest tzw. inicjacja. Nauka rozpoczyna siê, w ró¿nych kulturach
w ró¿nym wieku, np. szkolenie akupunkturzystów rozpoczyna siê
w Chinach w wieku 7 lat, ale te¿ nie we wszystkich regionach;
szkolenie dentystów równie¿ zaczyna siê w wieku 7 lat.

� Panie Doktorze, czy akupunktura mo¿e byæ skuteczna w
leczeniu odcisków?

� Tak, i bardzo czêsto zdarza mi siê leczyæ u pacjentów tê
powszechnie wystêpuj¹c¹ dolegliwo�æ.  Akupunktura  dzia³a w tych
przypadkach bardzo szybko, leczenie za� jest do tego stopnia proste,
¿e nawet cz³owiek nie maj¹cy nic wspólnego z teori¹ akupunktury,
mo¿e przynie�æ tutaj du¿¹ ulgê. Otó¿ odcisk, zlokalizowany gdzie�
na stopie, nak³uwa siê z czterech kierunków. Nak³ucie to jest nieste-
ty dosyæ bolesne i nieprzyjemne, ale jeszcze w trakcie zabiegu pa-
cjent wyra�nie odczuwa, ¿e bolesno�æ odcisku znacznie siê
zmniejszy³a. Podstawa odcisku czêsto ulega zaczerwienieniu, prze-
krwieniu. Po usuniêciu igie³ mo¿e doj�æ do niewielkiego krwawienia
z otworów po ig³ach, jednak¿e ulga jest niemal¿e natychmiastowa
- pacjent mo¿e dotkn¹æ bez bólu odcisk, który do tej pory utrudnia³
mu chodzenie. Po oko³o trzech, czterech dniach, odcisk odpada,
z³uszcza siê i jest prawie regu³¹, i¿ w najbli¿szym okresie ju¿ nie
odro�nie. Czasami zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e po roku, dwóch latach
odcisk pojawia siê ponownie. Wówczas powtórzenie zabiegu aku-
punkturowego daje takie same rezultaty. Chcia³bym przy okazji na-
�wietliæ Czytelnikowi sprawê wystêpowania odcisków, ich znacze-
nia diagnostycznego i leczniczego, gdy¿ odciski nigdy nie powstaj¹
przypadkowo. Wiêkszo�æ Czytelników zetknê³a siê ju¿ zapewne
z masa¿ami stóp i teori¹ istnienia na stopach stref refleksyjnych,
receptorów wszystkich narz¹dów znajduj¹cych siê w organizmie.
Otó¿ wed³ug tej teorii pojawienie siê zgrubienia skóry na stopie w
okre�lonym miejscu, jest spowodowane konkretn¹ niedyspozycj¹
organizmu. Po prostu chory organ �domaga siê� wspomo¿enia ze

Natomiast gdy chodzi o wiêkszo�æ punktów cia³a, bardzo mozolnie
szukam zjawiska odbicia.

� W jaki sposób mo¿na by usuwaæ znamiona barwnikowe,
tzw. czerniaki m³odzieñcze?

� Jest kilka metod, m.in.  chirurgiczna, ale nam, jako ¿e le-
czymy metodami naturalnymi, bardziej odpowiada³oby usuwanie
tych znamion w sposób naturalny, a wiec bez ingerencji no¿a, bez
okaleczania. Znamiê samo powinno ustêpowaæ. Do tego celu
musimy stworzyæ pewna technikê i to po pewnym czasie oka¿e siê
zupe³nie realne. Zilustruje to konkretnym przyk³adem. Opowiedzia³
mi to cz³owiek bêd¹cy naocznym �wiadkiem tego wydarzenia.
Sprawa dzia³a siê przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ na kresach wschodnich.
Jeden z pracowników najemnych, pracuj¹cych przy budowie drogi,
uleg³ wypadkowi. Spad³ z rozpêdzonego wozu i silnie porani³ sobie
przedramiê. Z zabrudzonych, powierzchownych ran obficie ciek³a
krew. In¿ynier zobaczywszy to, stwierdzi³, ¿e z tym trzeba jechaæ
szybko do szpitala, a przynajmniej do lekarza, aby opatrzy³ ranê.
Pracuj¹cy tam wo�nica, starszy cz³owiek, powiedzia³, ¿e to jest za
drobna sprawa. Uj¹³ zranione przedramiê tego cz³owieka i tak rêk¹
po prostu �zag³aska³�, otrzepa³ kamyczki i piasek. Przedramiê na-
tychmiast, jak �za dotkniêciem rêki�, zagoi³o siê. In¿ynier by³ mocno
zdziwiony tym, co zobaczy³. Ten starszy cz³owiek, który dokona³
zabiegu, powiedzia³, ¿e u nich na wsi potrafi to zrobiæ co drugi
cz³owiek.

� Jak znale�æ �cie¿kê, aby odkryæ te mo¿liwo�ci?

� Droga jest omawiana do�æ szczegó³owo w ró¿nych pismach,
niemniej jest to dla nas, umys³ów wychowanych na racjonalnym
materializmie, sprawa bardzo trudna. My nie potrafimy przebiæ siê
przez wcze�niejsze stereotypy my�lowe, odno�nie tego, ¿e co� jest
niemo¿liwe. Natomiast opowiadanie mówi¹ce o tym zranieniu, jest
czym� podobnym do obserwowanych po dzieñ dzisiejszy na Filipi-
nach, bezkrwawych operacji. Jak to siê robi? Bez problemu mo¿e to
wykonaæ pod�wiadomo�æ ka¿dego cz³owieka, le¿y to absolutnie w
jej mo¿liwo�ciach.
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bardowano,  stra¿nicy uciekli, nasz bohater za� wydosta³ siê na wol-
no�æ i tak jak sta³ - w koszuli, pieszo - uda³ siê do swojej wioski,
odleg³ej o ok. 40 km. W³a�nie w czasie owej ucieczki, twierdzi³,
zrobi³ mu siê odcisk. Od tego czasu stale mu dokucza³. Cz³owiek
ten próbowa³ usun¹æ go nawet chirurgicznie, ale nie dawa³o to efektu
- odcisk odrasta³. Poza bólem miejscowym, przy chodzeniu, nie
powodowa³ ¿adnych innych dolegliwo�ci. Natomiast gdy pacjent
przeszed³ na emeryturê, zmieni³ tryb ¿ycia - mniej chodzi³, pojawi³
siê ból barku. By³o to spowodowane tym, ¿e odcisk przesta³ ju¿
pe³niæ swoj¹ funkcjê -nie uciska³ ju¿ podczas chodzenia receptora
barku na stopie. I ten bark - jakby niedokrwiony, niedoenergetyzo-
wany - zacz¹³ pacjentowi dokuczaæ. Wed³ug mnie odcisk nie po-
wsta³ wskutek pieszej wêdrówki czy innych podobnych czynników
dzia³aj¹cych na stopê, ale by³ objawem uszkodzenia barku lub krê-
gos³upa szyjnego w trakcie przes³uchañ NKWD. Po prostu powsta³o
tam jakie� skurczenie, �ci�niêcie miê�ni albo naprê¿enie pod wp³y-
wem lêku przed biciem i przes³uchaniami, uzewnêtrzniaj¹ce siê
przez wytworzenie odcisku w okre�lonym miejscu stopy. Leczenie
przeprowadzi³em typowo - lokalne nak³ucie z czterech stron. Gdy
ig³y tkwi³y jeszcze w stopie zaznaczy³ siê wyra�ny odczyn - za-
czerwienienie. Wszystko uleg³o silnemu przekrwieniu. Ju¿ podczas
zabiegu bolesno�æ odcisku znacznie zmniejszy³a siê, równie¿ bark
sta³ siê mniej bolesny. Niestety, nie �ledzi³em dalszych losów
starszego pana, przedtem jednak poleci³em mu masowaæ odcisk.
Mam nadziejê, i¿ dolegliwo�ci ust¹pi³y.

� Panie Doktorze, czy jest to prawda, ¿e umie Pan okre�liæ co
u danego cz³owieka szwankuje, po tym gdzie zlokalizowany jest
odcisk na stopie?

� Tak, Lokalizacja odcisku �ci�le okre�la, jaka czê�æ organi-
zmu nie jest w porz¹dku. Otó¿ czêsta lokalizacja odcisku na zewnêtrz-
nej stronie pi¹tego palca stopy, ko³o paznokcia, odpowiada recepto-
rowi zêba m¹dro�ci. Wiemy o tym, ¿e z¹b m¹dro�ci (tzw.  �ósemka�)
jest  atawistyczny,  szcz¹tkowy. U sporej grupy osób w ogóle siê nie
wyrzyna i tkwi w dzi¹�le pod nab³onkiem jamy ustnej. Niekiedy
zdarza siê, ¿e z¹b zaczyna jakby rosn¹æ, �luzówka jest rozpulchnio-

strony odpowiadaj¹cego mu receptora, który wskutek tego musi
byæ silniej naciskany i dlatego powstaje odcisk. Na przyk³ad dosyæ
czêsto odciski znajduj¹ siê pod nasad¹ pi¹tego palca stopy. Tutaj jest
zlokalizowany receptor odpowiedniego barku: na prawej stopie -
prawego, na lewej za� - lewego. Mo¿na by wrêcz zapytaæ osobê,
która ma taki odcisk, wywo³uj¹c jej zdziwienie, co siê dzia³o z lewym
b¹d� prawym barkiem. Wtedy zaskoczony pacjent przyzna siê, ¿e
rzeczywi�cie mia³ z³amany obojczyk b¹d� czasami pobolewa³ go
ten bark. Tak wiêc usuniêcie odcisku spowoduje dora�n¹ ulgê na
stopie, gdy¿ nie bêdzie on uwiera³ podczas chodzenia, ale na
d³u¿sz¹ metê jest szkodliwe: organizm nie po to wytworzy³ odcisk,
aby chory go usuwa³, tylko by spe³nia³ swoj¹ funkcjê -uciskania
receptora danego obszaru. Chcia³bym opowiedzieæ historiê jednego
z moich pacjentów. Jest to te¿ ilustracja, ¿e czasami organizm na
wiele lat przed wyst¹pieniem objawów sygnalizuje przez
wytworzenie odcisku pó�niejsz¹ chorobê. Pacjent ten trafi³ do mnie
maj¹c ju¿ 70 lat. Od kilku lat by³ na emeryturze, wcze�niej pracowa³
jako kierownik lokalnego m³yna. Od czasu przej�cia na emeryturê
zacz¹³ mieæ problemy z lewym barkiem. Spróbowa³ ju¿ wszystkich
mo¿liwych technik leczenia: bra³ pr¹dy, masa¿e, borowiny, parafiny,
setki zastrzyków witaminowych. Niestety, bez efektów. W zwi¹zku
z tym trafi³ wreszcie do mnie - do gabinetu akupunkturowego. Gdy
opowiedzia³ mi o swojej chorobie, poleci³em, aby zdj¹³ prawy but.
Pacjent zdziwi³ siê nieco t³umacz¹c, ¿e na tej nodze ma paskudny
odcisk. Odpowiedzia³em, ¿e w³a�nie ten odcisk chcia³em obejrzeæ.
Wyra�nie zaskoczony, sk¹d ja mogê wiedzieæ o jego odcisku, zdj¹³
skarpetkê i pokaza³ stopê. Wtedy pod nasad¹ pi¹tego palca
zauwa¿y³em odcisk gruby na ok. 5 mm, osadzony na nabrzmia³ej
podstawie, no i oczywi�cie bardzo bolesny. Powiedzia³em
pacjentowi, ¿e odcisk ten jest powodem bólu barku. Na co roze�mia³
siê i odpowiedzia³, ¿e ma go ju¿ od ok. 40 lat, a ból w tym barku
pojawi³ siê dopiero przed 5-6 lat. Pacjent opowiedzia³ mi w tym
momencie historiê odcisku. Otó¿ bra³ udzia³ w wojnie 1939 r. i
Sowieci rozbili jego pu³k, a ¿o³nierzy osadzili w wiêzieniu w
Smoleñsku. Chory siedzia³ w tym wiêzieniu jaki� czas, by³ przes³u-
chiwany przez NKWD i jak zwykle w sowieckich wiêzieniach -
bity i g³odzony. Gdy Niemcy napadli  na  Rosjê,  wiêzienie  zbom-
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tê potwierdza³y równie¿ badania poziomu hormonów tarczycy, które
by³y wyra�nie podwy¿szone. Badanie zacz¹³em od dok³adnej ana-
lizy receptorów stopy, gdy¿ tak jak i wcze�niej sugerowano, przy-
puszcza³em, ¿e bêdzie mo¿na oddzia³ywaæ na receptor tarczycy
na stopie. By³em zaskoczony, gdy¿ na jednej i na drugiej stopie
receptor tarczycy by³ leciutko powiêkszony, ale jak z mojego
do�wiadczenia wynika³o, tak drobna zmiana nie powinna byæ
odpowiedzialna za tak nasilony obraz chorobowy. W zwi¹zku z
tym zacz¹³em szukaæ w innych receptorach i w pewnej chwili
zauwa¿y³em, ¿e pacjent zacz¹³ wyra�nie reagowaæ bólem przy
palpacji, ucisku receptora obszaru podstawy czaszki. Wyra�nie
obszar ten by³ bolesny. Od razu powiedzia³em mu, ¿e nie widzê
tutaj choroby tarczycy, mimo ¿e ca³y obraz wyra�nie na to wskazuje,
natomiast  przyczynê  choroby lokalizowa³bym w okolicy podstawy
czaszki, konkretnie w okolicy za lewym uchem, tam móg³by byæ
korzeñ choroby. Mój przyjaciel by³ zaszokowany i, s³ysz¹c to,
opowiedzia³ mi swoj¹ historiê. Otó¿ okaza³o siê, ¿e w wieku kilku
lat mia³ bardzo niebezpieczny wypadek. Spad³ z betonowych
schodów, uderzaj¹c siê w g³owê, w³a�nie w tê okolicê za lewym
uchem. Uderzenie to by³o tak powa¿ne, ¿e le¿a³ dwa tygodnie
nieprzytomny w szpitalu. W koñcu stan jego poprawi³ siê i czu³ siê
do�æ dobrze. Dopiero rok przed dniem badania w moim gabinecie
zacz¹³ czuæ siê �le i pojawi³y siê objawy nadczynno�ci tarczycy.
Fakty te powi¹za³em przyczynowo - skutkowo i rozpocz¹³em
leczenie akupunktur¹. Polega³o ono na tym, ¿e poprawia³em
przep³yw energii CZI w³a�nie w tej okolicy za uchem, u¿ywaj¹c punk-
tów lokalnych, jak równie¿ punktów dystalnych w celu udro¿nienia
tego obszaru. Stosowa³em równie¿ recepty uspokajaj¹ce, gdy¿ obja-
wy nerwowicowe by³y mocno nasilone, pacjent mia³ równie¿ wyko-
nywaæ masa¿ receptora stopy, który znajdowa³ siê na podstawie du-
¿ego palca. Po nied³ugim czasie stan na tyle siê poprawi³, ¿e
mogli�my siê wycofaæ z leków i nastêpnie, po dalszym czasie
wycofali�my siê równie¿ z postêpowania akupunkturowego.

� Czy postêpowanie farmakologiczne, które by³o zastosowa-
ne mog³oby daæ wyleczenie czy raczej nie?

na, wystêpuje ból. Proces ten mo¿e stopniowo zanikaæ, ale te¿ z¹b
mo¿e �przeci¹æ siê�, tzn. przeci¹æ �luzówkê i wyrosn¹æ. Zdarza siê,
¿e �ósemki� od razu s¹ zepsute. U tych osób czêsto wystêpuj¹ odci-
ski na pi¹tym palcu stopy. Bardzo charakterystyczny jest te¿ odcisk
na podeszwowej stronie stopy w okolicy stawu �ródstopno-palco-
wego, miêdzy pierwszym a drugim stawem, Lokalizacja ta
odpowiada tarczycy i �wiadczy o jej niedoenergetyzowaniu.
Masowanie tego odcisku po jakim� czasie doprowadza do takiego
przestrojenia w obrêbie tarczycy, ¿e odcisk ten jako ju¿ niepotrzebny
przestaje odrastaæ, jest to zasada ogólna - ka¿dy odcisk tworzy siê
nie po to, aby go wydzieraæ, amputowaæ, tylko po to, by stopa w
tym miejscu by³a bardziej masowana - uciskana. A wiêc ka¿dy odcisk
powinni�my de facto masowaæ do skutku, a¿ przestanie odrastaæ,
bêdzie to bowiem oznak¹, i¿ spe³ni³ ju¿ sw¹ funkcjê i dlatego
organizm przesta³ go wytwarzaæ.

� Mówili�my ju¿ o receptorach znajduj¹cych siê na stopach.
Czy móg³by Pan podaæ przyk³ad diagnozy postawionej na podsta-
wie obserwacji receptorów stóp?

� Opowiem teraz o moim przyjacielu - s³awnym adwokacie,
który przyjecha³ do mnie z odleg³ego miasta. Zdrowie jego ju¿ bar-
dzo szwankowa³o, a mia³ on niespe³na 30 lat. Dzia³o siê to oko³o 5
lat temu. Czu³ siê bardzo �le, mia³ poty, by³ ogólnie os³abiony, przy
tym jeszcze spadek wagi cia³a, dr¿enie r¹k, bicie serca. Do tej pory
by³ leczony objawowo. W ostatnim okresie jeden ze s³awnych pro-
fesorów postawi³ rozpoznanie:,, Nadczynno�æ tarczycy�. Wdro¿y³
leczenie za pomoc¹ metizolu i innych leków uzyskuj¹c poprawê sta-
nu, pó�niej jednak u chorego wyst¹pi³a nietolerancja leków, zacz¹³
wymiotowaæ po za¿yciu lekarstw, czu³ siê przez to jeszcze gorzej.
Na dodatek powsta³o u niego bardzo z³e skojarzenie, bo zacz¹³ siê
baæ, i¿ rozwija siê u niego rak jelit, jak nie tak dawno u jego nie¿yj¹-
cego ju¿ ojca. Objawy brzuszne, mimo i¿ podobne, mia³y na szczê-
�cie ca³kiem banalne t³o. Zjawi³ siê u mnie w sytuacji niemo¿no�ci
dalszego poradzenia sobie z chorob¹. Gdy go bada³em, zauwa¿y-
³em istotnie powiêkszenie tarczycy, oczy lekko wytrzeszczone i resztê
objawów wyra�nie wskazuj¹cych na nadczynno�æ tarczycy. Sytuacjê
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� Dlatego, ¿e mam oczy otwarte. Nie widzê ¿adnych
efektów prowadzenia æwiczeñ gimnastycznych. Obserwujê
natomiast, ¿e osoby, które na przyk³ad codziennie pracuj¹ fizycznie,
dzieñ po dniu wykonuj¹c swoj¹ pracê, te w³a�nie osoby maj¹
tê¿yznê, si³ê i s¹ sprawne i zdrowe. A osoby, które zbytni¹ uwagê
przyk³adaj¹ do sportów, przychodz¹ do mnie do�æ czêsto, aby
pomóc im przy leczeniu kontuzji i ró¿nych zaburzeñ. Uwa¿am, ¿e
gimnastyka - klasyczna, europejska - nie jest w³a�ciwym
postêpowaniem i w moim odczuciu powinna byæ zaniechana, gdy¿
wynika z ignorancji, zw³aszcza z braku znajomo�ci procesów
energetycznych zachodz¹cych w organizmie cz³owieka. Natomiast
poleca³bym - i to z ca³¹ powag¹ - w³a�ciwie prowadzone æwiczenia
energetyzuj¹ce typu TAI CZI, yogi i innych. Przy czym mówiê jasno;
w ten sposób mo¿na æwiczyæ i skorzystaæ z tych technik tylko i
wy³¹cznie, je¿eli bêdziemy to robiæ w sposób w³a�ciwy, pod
kierunkiem nauczyciela z prawdziwymi kwalifikacjami, a nie tylko
papierowymi.

� Wiemy, ¿e akupunktura mo¿e zwiêkszaæ powierzchniê
czynn¹ p³uc, a zatem, czy zabieg akupunktury mo¿e pomóc spor-
towcowi, który przygotowuj¹c siê do zawodów potrzebuje mieæ wiêk-
szy wdech, � wiêksze� p³uca?

� Istnieje akupunktura sportowa. Ja w swojej praktyce tym siê
nie zajmujê, g³ównie zajmujê siê poprawianiem objêto�ci oddecho-
wej, ale u osób z niewydolno�ci¹ oddechow¹. U nich wyra�niej widaæ
poprawê.

� Otó¿ patrz¹c na to z obecnej perspektywy, trudno jest roz-
strzygn¹æ. Niemniej przypuszczam, ¿e gdyby postêpowanie tyreosta-
tyczne by³o wystarczaj¹co silne, mog³oby doj�æ do takiego zatrucia
tarczycy, ¿e nie podjê³aby ona ju¿ swojej funkcji i sta³aby siê niedo-
czynna, czyli efekt by³by osi¹gniêty. Ale w tym wypadku leczenie
to nie by³oby leczeniem przyczynowym, tylko objawowym. By³oby
to dzia³anie na li�cie a nie na korzeñ. Nie robi³em badañ hormonów
tropowych, czyli hormonów uwalniaj¹cych hormon tarczycy i sty-
muluj¹cych j¹ do wzrostu, ale gdyby takie badania wykonaæ, to wte-
dy wykryliby�my, ¿e tarczyca by³a zupe³nie w porz¹dku, natomiast
by³a jedynie zbyt mocno stymulowana przez �le pracuj¹ce podwzgó-
rze, które uleg³o pewnej traumie, czyli uszkodzeniu w trakcie wy-
padku przed kilkunastu laty. Zastanawia nas natomiast fakt, ¿e tak
d³ugo sprawa ta tli³a siê, nie daj¹c praktycznie ¿adnych objawów.
Dopiero po tylu latach odezwa³a siê i to z ogromn¹ si³¹. Oczywi�cie
na tê sprawê, na ujawnienie siê tych dolegliwo�ci mia³y wp³yw ogrom-
ne stresy, prze¿ycia, to by³ koniec studiów, rozpoczêcie pracy, do
tego dosz³y jeszcze pewne tragedie w rodzinie i inne ciê¿kie prze¿y-
cia, rzutuj¹ce na stan zdrowia. Przypadek ten jest przypadkiem udo-
kumentowanym, tzn. by³o przeprowadzone badanie poziomu hor-
monów tarczycowych przed rozpoczêciem postêpowania i po
zakoñczeniu. Jednak aby go dok³adniej udokumentowaæ, nale¿y
przeprowadziæ badania poziomu hormonów tropowych, ale
z przyczyn technicznych pacjent ich nie wykona³, a ja nie uwa¿a³em
tego za konieczne, gdy¿ nie mam zamiaru przekonywaæ sceptyków.

� Panie Doktorze, powszechnie uwa¿a siê, ¿e ruch i gimna-
styka s¹ zjawiskami bardzo korzystnymi i powoduj¹cymi, i¿ cz³o-
wiek uprawiaj¹cy je jest zdrowy, silny i szczê�liwy. Pan natomiast
nie przyk³ada zbytniej uwagi do propagowania takich tre�ci.
Zauwa¿y³em, czytaj¹c Pañskie wskazania, ¿e Pan g³ównie zwraca
uwagê na to, aby pacjent zachowywa³ siê odpowiednio do swojej
sytuacji i stawia Pan g³ównie nacisk na pracê, nie zaleca jednak do-
datkowo ¿adnych æwiczeñ ani gimnastyki. Dlaczego Pan tak stawia
sprawê?
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medycyna konwencjonalna i to mnie zainteresowa³o. Pierwszy
zabieg akupunkturowy wykona³em przed wielu laty w przychodni
przyzak³adowej, w której wówczas pracowa³em. Jak zwykle rano
przyszed³em do pracy i w k¹cie gabinetu zasta³em zwijaj¹c¹ siê z
bólu, poszarza³¹ na twarzy pani¹ Basiê - pracuj¹c¹ ze mn¹
pielêgniarkê. W jednej chwili wyczu³em atmosferê napiêcia,
bowiem reszta personelu w pop³ochu lata³a po przychodni w
poszukiwaniu sposobu, jak by tu pomóc powszechnie lubianej
Basieñce. Moje przybycie powitano z ulg¹, ¿e wreszcie zrobiê co�
nadzwyczajnego, co natychmiast jej pomo¿e. Powiedziano mi, ¿e
potrójny zastrzyk przeciwbólowy ju¿ zaaplikowano, ale nie
zadzia³a³. Nie mia³em wiêc innego wyj�cia, jak wzi¹æ siê za ig³y.
Uspokoi³em Basiê, ¿e zaraz co� wymy�limy. Perspektywa zabiegu
akupunkturowego jeszcze bardziej j¹ rozdra¿ni³a. Mimo tego
spróbowa³em. Nak³u³em tylko trzy punkty, i to po stronie prawej,
tam gdzie by³a kolka: punkt 36 na ¿o³¹dku (s³ynny punk 3 wiosek
albo 20 km), punkt KUN-LUN, a wiêc 60 na pêcherzu moczowym,
i rozkurczowy punkt 2 na w¹trobie. Trudno by³o mi ukryæ
zaskoczenie, gdy jeszcze przed wyci¹gniêciem igie³, ok. 30 sekund
po nak³uciu, pani Basia poczu³a siê wyra�nie lepiej. Usun¹³em ig³y,
po czym odetchnê³a g³êboko, wsta³a z kanapki zupe³nie odprê¿ona
i jakby zdziwiona, ¿e w ogóle co� takiego jej dolega³o. Powiedzia³a
jedynie, ¿e czuje co� jakby falê ciep³a w przebiegu moczowodu.
Nigdy pó�niej, a pracowa³em jeszcze w tej przychodni kilka
miesiêcy, ataki kolki nie powtórzy³y siê. Naturalnie, chcê to uczciwie
przyznaæ, ¿e w tym przypadku niemal¿e natychmiastowa
pozytywna reakcja po nak³uciach �by³a przynajmniej w 50% spo-
wodowana przyjêtymi wcze�niej �rodkami przeciwbólowymi. Jed-
nak bez akupunktury ich dzia³anie by³oby bardziej opó�nione w
czasie, a pacjentka jeszcze przez d³u¿szy czas by³aby poddana stre-
sowi bolesnych skurczów.

� Czy akupunktura mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego zanie-
chania konwencjonalnych metod leczenia? Czy nie jest to sposób na
przysz³o�æ polskiej medycyny?

ROZMOWA Z MECENASEM EICHHÖRNCHEN

� Leczenie akupunktur¹ ataków kolki nerkowej
� mo¿liwo�ci wspó³dzia³ania medycyny nowoczesnej

i akupunktury
� czkawka
� akupunktura w regulowaniu zaburzeñ snu

� Panie Doktorze, by³ pan niew¹tpliwie prekursorem metody
leczenia akupunktur¹ na naszym terenie. Proszê mi powiedzieæ, jak
dosz³o do samego zainteresowania siê t¹ metod¹ oraz jakie by³y pierw-
sze wyra�ne efekty zabiegów?

� Motywem zainteresowania siê akupunktur¹ by³a zwyk³a
chêæ pracowania w sposób skuteczny i chêæ uzyskiwania
maksymalnych  efektów. Swoj¹ karierê lekarsk¹ zacz¹³em od pracy
na oddziale geriatrycznym, w którym trudno oczekiwaæ spektakular-
nych osi¹gniêæ. Cz³owiek stary ma ma³¹ ilo�æ energii, któr¹ mo¿na
by wykorzystaæ do leczenia. Stosowanie klasycznych metod, jakie
podsuwa nam medycyna europejska, daje efekty w wiêkszo�ci wy-
padków dyskusyjne, gdy chodzi o schorzenia przewlek³e. W zwi¹z-
ku z tym szuka³em innych metod, które dawa³yby efekty bardziej
widoczne. Mia³em okazjê zetkn¹æ siê z technik¹ leczenia akupunk-
tur¹. Doktor Corner, cz³owiek o bardzo szerokich horyzontach umy-
s³owych, zmobilizowa³ mnie do zajêcia siê tego typu leczeniem.
Z doktorem Cornerem odbyli�my pierwsze podró¿e szkoleniowe,
wiele rozmawiali�my na ten temat. Leczenie akupunktur¹ daje
wyra�ne efekty poprawy stanu zdrowia chorych tam, gdzie zawodzi
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pacjentkê z bardzo uporczyw¹ czkawk¹. Wykluczy³ wcze�niej
wszystkie przyczyny organiczne i doradzi³ chorej, ¿eby zg³osi³a siê
na leczenie akupunktur¹. Leczenie zosta³o zakoñczone dobrym re-
zultatem. Tak wiêc wspó³praca jest jak najbardziej mo¿liwa, tylko
jeszcze nie mamy wypracowanych zasad etyczno-deontologicz-
nych wspó³pracy lekarzy.

W tym momencie Czytelnik zada prawdopodobnie pytanie,
o co tyle krzyku - przecie¿ czkawka to dolegliwo�æ jak najbardziej
banalna i czy do tego potrzeba a¿ wspó³pracy dwóch dyscyplin:
medycyny konwencjonalnej i alternatywnej? W zasadzie nie ma
o co toczyæ bojów� Z powodu tego rozpowszechnionego mnie-
mania, i¿ czkawka to tylko ma³a niedyspozycja, muszê wyja�niæ,
i¿ nam � lekarzom � czkawka, która trwa u pacjenta d³u¿ej ni¿
kilka godzin, kojarzy siê, niestety, bardzo �le. Tego typu dolegliwo�æ
jest bardzo niebezpieczna i w przesz³o�ci, kiedy medycyna nie dys-
ponowa³a silnymi �rodkami t³umi¹cymi, niejednokrotnie d³ugotrwa³a
czkawka prowadzi³a do �mierci pacjenta. By³o to spowodowane
tym, i¿ czkawka uniemo¿liwia³a spanie, a cz³owiek, który nie �pi
i w którego �nie nie wystêpuje tzw. faza rem czyli faza szybkiego
ruchu ga³ek ocznych, szybko siê wycieñcza i umiera. Dlatego te¿
sytuacja, kiedy czkawka trwa 2, 3 dni, jest bardzo nagl¹ca i lekarz
musi bardzo silnie strzec tego chorego, ¿eby nie umar³. To by³o
powodem, dla którego opisa³em ten przypadek.

� Panie Doktorze, w zwi¹zku z tym, co Pan powiedzia³, jak
jest przyczyna czkawki?

� Czkawka jest odruchem wynikaj¹cym
z podra¿nienia nerwu przeponowego.
Podra¿nienie mo¿e byæ spowodowane m.in.
przeziêbieniem tego nerwu. Jest to jeszcze
sytuacja najlepiej rokuj¹ca pacjentowi. Jednak
najczê�ciej czkawka zjawia siê jako objaw roz-
rostu guzów nowotworowych w obszarze oko-
³oprze³ykowym, którêdy przebiega nerw
przeponowy b¹d� jako objaw guzów w mózgu.
Tego w³a�nie najbardziej obawiaj¹ siê lekarze.

� Nie s¹dzê, aby akupunktura w zupe³no�ci wypar³a medy-
cynê konwencjonaln¹, ale obecnie jest metod¹ zbyt ma³o wyko-
rzystywan¹. To, ¿e akupunktura przez tysi¹clecia istnia³a jako jedyna
metoda w danym obszarze geograficznym, �wiadczy, ¿e jest to me-
toda pe³na, a wiêc lecz¹ca wszystkie zachorowania. B³êdem by³oby
odrzucanie osi¹gniêæ, jakie ma medycyna europejska, gdy¿ w wielu
przypadkach po³¹czenie tych dwóch metod daje jeszcze lepsze re-
zultaty ni¿ mo¿liwo�ci samej akupunktury. Bardzo wa¿nym argumen-
tem, istotnym w rozwoju akupunktury, jest jej nieszkodliwo�æ oraz
wysoka skuteczno�æ terapeutyczna, jak równie¿ fakt, ¿e jest to meto-
da tania. Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne jest bardzo drogie,
natomiast leczenie wy³¹cznie metod¹ akupunktury sprowadza siê
wy³¹cznie do honorariów lekarskich oraz kosztów igie³.

� Akupunktura oraz medycyna nowoczesna, winny zatem
wspó³dzia³aæ razem. Jak to wygl¹da w praktyce? Jakie s¹ pogranicza
tych dwóch metod leczenia? Jak one siê wzajemnie uzupe³niaj¹ i
czy s¹ realne szansê, a¿eby lekarze europejscy i pos³uguj¹cy siê aku-
punktur¹ wspó³dzia³ali?

� Istnieje du¿a mo¿liwo�æ wspó³pracy z medycyn¹ konwen-
cjonaln¹, ale wszêdzie gdzie jest wspó³praca, tam równie¿ istniej¹
pewne trudno�ci wynikaj¹ce nie z ograniczeñ w metodzie, lecz
z ograniczeñ ludzkich. Nie lekcewa¿my równie¿ aspektu
pieniê¿nego. Przy czym zasady wspó³pracy powinny byæ po prostu
oparte na zasadach etyki i deontologii lekarskiej. Powinny byæ jed-
noznacznie sprecyzowane prawa i obowi¹zki lekarzy oraz prawa i
obowi¹zki pacjentów. W sytuacji szanowania tych praw nie widzê
¿adnych powodów do z³ej wspó³pracy. Jak wiemy, leczenie oparzeñ
jest naprawdê powa¿nym problemem w naszej konwencjonalnej
medycynie. Po³¹czenie tych dwóch metod dzia³ania da³oby cierpi¹-
cym bardzo du¿e korzy�ci zdrowotne. Udowodniono statystycznie,
¿e leczenie oparzeñ z udzia³em akupunktury skraca czas przeby-
wania chorego w szpitalu przynajmniej o po³owê i przynajmniej o
po³owê zmniejsza ilo�æ blizn, jakie pozostaj¹ po danym oparze-
niu. Jako pozytywny przyk³ad wspó³pracy mogê podaæ konkretn¹
sytuacjê, w której to znany chirurg przys³a³ do mojego gabinetu
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pêcherzyku ¿ó³ciowym � punkt 34, na ¿o³¹dku- punkt 43. Jest to
klasyczny transfer energii z wykorzystaniem prawa piêciu elemen-
tów, gdzie nak³uty jest zarówno nadawca, jak i odbiorca energii.
Najczê�ciej, ju¿ po pierwszym zabiegu, pacjent opowiada, ¿e budzi
siê rano bardziej wyspany ni¿ do tej pory. Po kilku zabiegach pacjent
budzi siê przed siódm¹, wzbudzaj¹c zdumienie w�ród domowni-
ków. To s¹ w³a�nie te �cuda� akupunktury.

� Gdybym tak Pana Doktora zapyta³ o stare przys³owie Medi-
ce,cura te ipsum...

� Jest to istotnie pewien problem. Na szczê�cie mam do�æ
mocne zdrowie, nie potrzebujê tak¿e czêstych interwencji. Gdy od-
wiedzaj¹ mnie koledzy akupunkturzy�ci, co siê nie rzadko zdarza,
to w sytuacji, gdy jestem chory, proszê którego� o odpowiednie na-
k³ucie. Powo³am siê tu na osobisty przypadek. Wybierali�my siê
z ¿on¹ na bal sylwestrowy. Ubra³em kamizelkê od fraka. Mia³em
ubieraæ frak, ale my�lê: �Jeszcze wyczyszczê buty...�. Schyli³em
siê i tak pozosta³em. ¯ona, zobaczywszy mnie, my�la³a, ¿e ¿artujê,
ale ja naprawdê nie mog³em siê wyprostowaæ. Z pomoc¹ ¿ony uda³o
mi siê doj�æ do ³ó¿ka. Zastosowa³em leczenie nak³uciami przy
pomocy ¿ony, która wbija³a ig³y w miejsca wskazane przeze mnie.
Od razu poczu³em siê lepiej. Po dwóch godzinach ju¿ mog³em siê
obracaæ na ³ó¿ku. Pierwszy dzieñ stycznia przele¿a³em w ³ó¿ku.
Nastêpnego dnia poszed³em do pracy, do gabinetu. Tak wiêc mam
pewne osobiste do�wiadczenia z leczeniem akupunktur¹.

W swoim postêpowaniu podczas opanowywania tej czkawki
zwróci³em uwagê g³ównie na punkty zgodno�ci tylnej, a wiêc punkty
16 i 17 kana³u pêcherza moczowego.

� Korzystaj¹c z okazji prowadzonej rozmowy chcia³bym uzy-
skaæ od Pana poradê. Otó¿ ostatnio zauwa¿y³em u siebie pewne
zaburzenia snu. Sprowadza siê to do tego, ze jestem bardzo aktywny
w godzinach nocnych, nawet do godziny pierwszej, drugiej w nocy,
natomiast rano nikt nie potrafi mnie dobudziæ.

� To zaburzenie, o które Pan pyta, jest w naszej cywilizacji
do�æ powszechne i wynika z tego, ¿e nasza europejska cywilizacja
budowana jest na stresie, czyli pasjach. Pasjami w organizmie cz³o-
wieka rz¹dzi element drzewa, a drzewo w prze³o¿eniu na jêzyk ana-
tomii, tej akupunkturowej, oznacza, ¿e zaburzona jest funkcja w¹-
troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego. Wieczorem, od
godziny 11 a¿ do godziny 3 w nocy, gromadzi siê
nadmiar energii zarówno na pêcherzyku
¿ó³ciowym, jak i na w¹trobie. Nadmiar energii nie
daje nam spaæ i dlatego jeste�my aktywni. Po
aktywno�ci nocnej mamy niedobory energii w
godzinach porannych, miêdzy 700 a 1100 rano, kiedy
energia powinna byæ w du¿ej ilo�ci zgromadzona
na ¿o³¹dku oraz �ledzionie i trzustce.
Gdyby zg³osi³ siê Pan do mnie, abym
wyregulowa³ Pañski zegar biologiczny,
zrobi³bym to w bardzo prosty sposób:
u¿y³bym punktów ziemi, czyli punk-
tów ¿o³¹dka,  �ledziony i trzustki na
meridianach energetycznych w¹troby
i pêcherzyka ¿ó³ciowego, natomiast
na meriadianach ziemi, czyli na ¿o³¹dku, �ledzionie i trzustce u¿y³-
bym punktów drzewa. Punkty drzewa na meridianach ziemi
przyci¹gaj¹ energiê w³a�nie z elementu drzewa, natomiast punkty
ziemi na meridianach drzewa, czyli w¹troby i pêcherzyka ¿ó³cio-
wego wysy³aj¹ energiê z drzewa do ziemi. Podajê konkretne punkty:
na w¹trobie nak³uwam punkt 3, na �ledzionie i trzustce-punkt 1, na
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my�leñ i pewnych niejednoznacznych wskazówek profesora Wor-
sley�a uda³o mi siê stworzyæ schemat przedstawiaj¹cy wszystkie
punkty antyczne i punkty LO, wed³ug wytycznych chiñskich, z ozna-
czeniem poszczególnych elementów na ka¿dym meridianie. Gdy
mamy zaznaczone wszystkie punkty antyczne na jednej planszy,
zauwa¿amy ³atwo�æ stosowania tego prawa. W dalszych rozmowach
wyjdzie, w jaki sposób. Czy prawo to sprawdza siê? Gdy jest
w³a�ciwie postawiona diagnoza, ¿e na jakim� elemencie jest nad-
miar, a na innym elemencie niedobór energii, np. przy zaburzeniach
rytmu czuwania i zaburzeniach snu, wtedy zastosowanie
przemieszczania energii, wed³ug prawa piêciu elementów,
w wiêkszo�ci wypadków daje bardzo szybkie i d³ugotrwa³e efekty.

� Jak wobec tego wyt³umaczyæ fakt, i¿ wiêkszo�æ lekarzy zaj-
muj¹cych siê akupunktur¹ nie zna prawa piêciu elementów, a te¿
uzyskuje dobre wyniki? Czy to jest tylko kwestia empirii, jakich� sche-
matów leczniczych?

� Istotnie, jest to bardzo wa¿na kwestia. Wcale nie potrzeba
znaæ prawa piêciu elementów, ¿eby uzyskiwaæ dobre efekty tera-
peutyczne. Wiemy z przys³owia, i¿ lepsze jest wrogiem dobrego. W
zwi¹zku z tym powinni�my dbaæ o to, by nasz warsztat pracy by³ jak
najlepszy. Istotnie, zdarza siê tak, ¿e jakie� zaburzenia snu usuwamy
przez normaln¹ receptê napisan¹ przez Chiñczyków. Nie zastana-
wiamy siê nad zaburzeniami energetycznymi. Dochodzi do wyrów-
nania tej dysproporcji. Jednak prawo piêciu elementów ma t¹ prze-
wagê nad stosowaniem gotowych recept, ¿e jest ono wspaniale
zracjonalizowane. Mo¿na tu nawet u³o¿yæ program komputerowy, który
zadaj¹c pytania pacjentowi, drukowa³by punkty, które nale¿y nak³uæ.
Prawo to daje lekarzowi mo¿liwo�æ racjonalnego tworzenia recept.

� Wróæmy do racjonalizacji. Pan Doktor s³usznie zauwa¿y³,
¿e w nowoczesnej akupunkturze spotykamy siê z wieloma sposo-
bami jakby przybli¿ania tej metody do wspó³czesnej europejskiej
my�li naukowej, np. przez zastosowanie aparatury mierz¹cej po-
tencja³y punktów akupunkturowych czy przebiegu meridianów. Czy

ROZMOWA Z DOKTOREM CORNEREM

� Prawo piêciu elementów w terapii akupunkturowej
� meridian
� leczenie akupunktur¹ chorób serca
� nadczynno�æ i niedoczynno�æ tarczycy
� falowo�æ w zainteresowaniu akupunktur¹
� g³odówka jako jedna z metod medycyny naturalnej, prze³omy

g³odówkowe
� anemia
� dieta Diamondów - od¿ywianie siê wed³ug zasad medycyny natu-

ralnej

� Panie Doktorze, je¿eli chodzi o Pañsk¹ metodê lecznicz¹, to
Pan czêsto autorytatywnie wypowiada siê na temat, np. zastosowa-
nia prawa piêciu elementów. Jakie s¹ podstawy tego typu podej�cia
do zastosowania prawa piêciu elementów w leczeniu akupunkturo-
wym? Czy to prawo zawsze siê Panu potwierdza? Pytam, bo wiêk-
szo�æ lekarzy stosuj¹cych akupunkturê, uwa¿a, ¿e jest to jakie� pra-
wo historyczne, legendarne, nie maj¹ce wiêkszego zastosowania w
medycynie naturalnej, w tym przypadku w akupunkturze?

� Prawo piêciu elementów istotnie jest prawem bardzo sta-
rym. Opisy dotycz¹ce tego prawa, które znajdujemy w ksi¹¿kach,
absolutnie nie upowa¿niaj¹ do wyci¹gania konkretnych wniosków
terapeutycznych. Jest to wrêcz niemo¿liwe. Prof. Worsley, co praw-
da, zachêca do stosowania prawa piêciu elementów, niestety, nie
daje konkretnych wskazówek. Jednak pod wp³ywem g³êbokich prze-
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metodami medycyny zachodniej - nie ma ich. Niemniej ja uwa¿am,
¿e meridiany istniej¹ i odgrywaj¹ decyduj¹c¹ role w patologii.
Praktyka to potwierdza, np. w takiej sytuacji, gdy pacjent podaje
promieniowanie bólu wzd³u¿ meridianu, a nie wzd³u¿ unerwienia,
czyli zaopatrzenia danej okolicy przez nerw. Zdarza siê te¿ tak, ¿e
pacjent przy trafieniu w punkt podaje jakby przep³yw pr¹du,
pokazuje  dok³adnie palcem przebieg meridianu, a wcze�niej nie
wiedzia³, którêdy biegnie meridian. Dla mnie nie jest istotne, czy
meridiany istniej¹ w rzeczywisto�ci czy ich nie ma, ale ten model
jest bardzo przydatny w konkretnej pracy w gabinecie.

� Jest to przekonywaj¹ce, ale obserwujê w Pana pracy mimo
wszystko jakie� takie nadmierne przywi¹zanie do akupunktury jako
panaceum na wiêkszo�æ schorzeñ, oczywi�cie nie na wszystkie. Na-
tomiast ja bym by³ zwolennikiem du¿ego zastosowania akupunktury
w zaburzeniach czynno�ciowych, w schorzeniach psychosomatycz-
nych, natomiast w przypadku schorzeñ, gdzie mamy ju¿ do czynie-
nia ze zmianami morfologicznymi, rolê akupunktury ograniczy³bym
do efektu przeciwbólowego, bo w samym schorzeniu nie mo¿emy
przecie¿ cofn¹æ np. zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego,
zmian mia¿d¿ycowych naczyñ. Jakie jest zdanie Pana Doktora na
ten temat?

� Oczywi�cie, akupunktura nie jest panaceum na wszystko.
W ka¿dym zachorowaniu jest jednak pewne miejsce dla akupunktu-
ry i dla akupunkturzysty. Choæby po to, aby pacjentowi ul¿yæ w bólu.
Nie bez znaczenia jest stymulacja energii wewnêtrznej. Sytuacja ta
jest bardzo korzystna w ka¿dym zachorowaniu. Nawet gdy pacjen-
towi nie ul¿ymy w jego zasadniczym cierpieniu, jakim jest np. ból
stawu biodrowego, natomiast spowodujemy, ¿e cz³owiek ten bêdzie
czu³ siê silniejszy, czyli bêdzie mia³ wiêcej energii CZI, to jego stan
ogólny ulegnie poprawie. Tak wiêc stojê na stanowisku, ¿e wrêcz
b³êdem jest niesiêgniêcie do akupunktury w ka¿dym z mo¿liwych
przypadków. Je¿eli natomiast chodzi o du¿e zmiany organiczne, o
których Pan mówi, to nie zgodzi³bym siê z takim podej�ciem. Co
prawda naddatki kostne, które s¹ w tych zdegenerowanych stawach,
pozostan¹, ale towarzysz¹cy im obrzêk ma jak najwiêksz¹ szansê

Pan, w swojej praktyce, stosuje takie metody jak laseropunktura,
elektroakupunktura?

� Sprawa badania stanu energetycznego po³udników za po-
moc¹ aparatury riodoraku jest powszechnie znana i w³a�nie dopiero
zastosowanie prawa piêciu elementów daje nam w pe³ni mo¿liwo-
�ci wyrównywania tych dysproporcji. Metoda riodoraku jest równie¿
racjonaln¹ metod¹. Niemniej z bólem serca muszê powiedzieæ, ¿e
osi¹gniêcia terapeutyczne, które przez d³ugi czas obserwowa³em
u¿ywaj¹c metody riodoraku, a nastêpnie prawa piêciu elementów
(¿eby wyrównaæ te dysproporcje), nie by³y wcale lepsze od rezulta-
tów stosowania konwencjonalnych recept. Natomiast na pytanie, które
Pan zada³, odno�nie do stosowania elektroakupunktury i laseroaku-
punktury, mo¿na odpowiedzieæ nastêpuj¹co: jest wiele trendów w
leczeniu, nie tylko w leczeniu akupunktur¹, ale te¿ w leczeniu na-
szym, europejskim. Ja w swojej praktyce nie stosujê ani laseropunk-
tury, ani elektroakupunktury. Nie wiem, czy Pan sobie przypomina,
ale to w³a�nie Pan mi powiedzia³, a by³o to wiele lat temu, ¿e praw-
dziwi mistrzowie nie u¿ywaj¹ niczego wiêcej poza zwyk³¹ ig³¹.

� Na pewno. Jeszcze jest jedna sprawa, któr¹ chcia³bym z
Panem przedyskutowaæ. Na przyk³ad meridian. W zasadzie jest on
pojêciem hipotetycznym, to znaczy nie mamy jakich� dowodów ra-
cjonalnych istnienia meridianów, je¿eli chodzi o punkty akupunktu-
rowe - maj¹ one okre�lone w³a�ciwo�ci biochemiczne, biofizyczne,
które zosta³y zbadane, opisane, ³¹cznie np. z opisami patomorfolo-
gicznymi punktów, natomiast sam meridian jest ci¹gle spraw¹ kon-
trowersyjn¹. G³o�na swego czasu sprawa wykrycia przebiegu tych
meridianów, odkryta w latach 60. w Korei Pó³nocnej, jako osobny
uk³ad, co� na wzór uk³adu krwiono�nego, nerwowego, tzw. keino-
górak, upad³a. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

� Istotnie, punkty akupunkturowe s¹ to pewne, do�æ wyra�ne
miejsca. Te miejsca wyczuwa pacjent przy trafieniu w punkt. Jest to
istotnie czym� namacalnym. Pacjent, który by³ poddany akupunktu-
rze, ju¿ do �mierci zapamiêtuje ten efekt, efekt odbicia. Faktem
jest, ¿e przebiegi meridianów s¹ nie udowodnione. Rozwa¿aj¹c to
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pacjentki wyra�nie siê zwiêkszy³a. Pacjentka chodzi³a po piêtrach
bez wiêkszego wysi³ku. Oczywi�cie, glikozydy za¿ywa³a ca³y czas,
natomiast �rodki z grupy nitratów odstawi³a, gdy¿ nie mia³a dolegli-
wo�ci. Po jakim� czasie stan jej siê znowu pogorszy³, wiêc przy-
je¿d¿a³a do mnie. Przeprowadzi³em oko³o trzech serii leczniczych.
W miêdzyczasie by³a pod kontrol¹ kliniki kardiochirurgicznej.

� Czy to by³a pacjentka z wad¹ serca czy tylko z niewydolno-
�ci¹ kr¹¿enia?

� Pacjentka by³a leczona z powodu wady mitralnej serca z nie-
wydolno�ci¹ kr¹¿enia. Przyjecha³a i opowiada³a mi wra¿enia ze
swojego ostatniego pobytu na kontroli w klinice. Pacjentkê prze�wie-
tlono, a zdjêcie to ocenia³ chirurg, który wcze�niej pacjentki nie zna³.
Gdy zapyta³a:,, Jak tam moje serce?�, lekarz odpowiedzia³: ,,W po-
rz¹dku, chocia¿ s¹ cechy niewydolno�ci�. Zapyta³a wiêc:,, A jak spra-
wa operacji?�, chirurg zdziwi³ siê.,, Tutaj nie ma ¿adnych wskazañ
radiologicznych do operacji�. Pacjentka by³a zdziwiona, chirurg te¿.
Pacjentka wyjê³a swoje stare zdjêcia i pokaza³a chirurgowi. Ocenia-
j¹c stare zdjêcia powiedzia³:,, Tutaj s¹ wskazania, natomiast na zdjê-
ciu obecnym.,. To prawdopodobnie jest pomy³ka. Proszê wykonaæ
je jeszcze raz!�. Zdjêcie wykonano po raz drugi. By³o takie samo jak
poprzednie. Jakie by³y dalsze losy pacjentki? Po oko³o roku znowu
zg³osi³a siê do mnie. Mia³a podobne dolegliwo�ci, lecz zdecydowa-
nie mniejsze. Przeprowadzi³em u niej kolejn¹ seriê nak³uæ z bardzo
dobrymi efektami. Chora �wietnie reagowa³a na leczenie akupunk-
tur¹. Dalszych jej losów nie �ledzi³em.

� Szkoda, ¿e Pan nie ma tych zdjêæ, bo to jest dziwny przypa-
dek. Mimo wszystko nie jest on udokumentowany i zawsze mo¿na
go podwa¿aæ.

� Naturalnie. Niemniej to, co tutaj opowiadam, nie jest prze-
znaczone dla sceptyków, gdy¿ jestem g³êboko przekonany, ¿e scep-
tyka nie przekona nawet o wiele wiêkszy �cud� ni¿ ten. Ja uczciwie
opowiadam o zaistnia³ej sytuacji, a czy Czytelnik uwierzy, czy te¿
nie, bêdzie to jego osobista sprawa. Mówiê to w dobrej wierze.

ust¹piæ. Zdarzaj¹ siê te¿ takie przypadki, w których po odpowied-
niej stymulacji akupunktur¹ powiêkszone serce zmniejsza siê, czyli
dochodzi do normy, no mo¿e nie ca³kowicie, ale zmniejsza siê i
poprawia siê jego wydolno�æ.

�Wracaj¹c do sprawy serca, czy Pan, Doktorze, ma taki udo-
kumentowany przypadek, czy w literaturze mo¿na spotkaæ siê z tego
typu przypadkiem?

� Mam taki przypadek, który istotnie zas³uguje na to, aby go
tu omówiæ. Przyje¿d¿a³a do mnie pewna pani (w wieku 35 lat) z
bardzo dalekiej miejscowo�ci. Szmat drogi, ale widaæ taki mia³a
los, ¿eby a¿ tutaj do mnie trafiæ. Pacjentka mia³a dolegliwo�ci serco-
we. Id¹c po schodach musia³a zatrzymywaæ siê na ka¿dym pó³piê-
trze, twarz mia³a szar¹, bardzo
³atwo mêczy³a siê, odczuwa³a
czêste bóle w okolicy serca.
By³a prowadzona przez klinikê
kardiochirurgiczn¹. Od kilku lat
proponowano jej zabieg
chirurgiczny, poniewa¿ mia³a
ewidentnie powiêkszone serce.
Pani ta obawia³a siê jednak ope-
racji, no i los chcia³, ¿e trafi³a do
mnie. Stosowa³em tutaj typowe
postêpowanie. Recepta
obejmowa³a nak³uwanie punktów od 11 do 15 na pêcherzu
moczowym, czyli punktów, które wspomagaj¹ energiê CZI klatki
piersiowej, i punktu 6 osierdzie. Oczywi�cie w miêdzyczasie by³y
te¿ stosowane inne zabiegi, odpowiednio do stanu zdrowia pacjent-
ki.

� Czy u pacjentki zaprzestano leczenia farmakologicznego?

� Nie, pacjentka ca³y czas bra³a glikozydy nasercowe i do-
datkowo �rodki z grupy nitratów, przy czym nitraty mia³a braæ, gdy
wystêpowa³y bóle. Po zastosowaniu pierwszej kuracji wydolno�æ
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Trzeba by sprecyzowaæ, o jakiego typu leki chodzi. Np. w sytuacji,
gdy pacjent ma niedoczynno�æ tarczycy i bierze hormony tarczycy,
wykonujê u niego zabiegi akupunkturowe i udaje mi siê uzyskaæ
poprawê w funkcjonowaniu tarczycy. Efekt leczniczy mo¿na
stwierdziæ po wygl¹dzie skóry i wszystkich objawach klinicznych,
klasycznie opisywanych. Czuj¹c poprawê stanu zdrowia, pacjent
odstawia hormon tarczycy. Tutaj nie mo¿na mówiæ o szkodzie,
wynikaj¹cej z odstawienia leku.

� W tym konkretnym przypadku na pewno dobrze by by³o,
gdyby Pan móg³ zbadaæ poziom hormonów tarczycy przed podjê-
ciem leczenia, po odstawieniu leków, po zabiegach akupunkturo-
wych. Uzyskaliby�my wtedy jak¹� obiektywizacjê stanu chorego i to
by �wiadczy³o, ¿e mo¿na tymi metodami poprawiæ stan pracy gru-
czo³u tarczycowego. Czy Pan prowadzi³ takie badania, czy ma pan
w planie robiæ co� takiego?

� Tak, od pocz¹tku mia³em ogromn¹ pokusê, aby zobiektywi-
zowaæ swoje osi¹gniêcia, które pacjent odbiera jako subiektywne.
Chêtnie bym to uczyni³, ale widzê jednoznacznie, ¿e jest to próba
przekonania tych, którzy nie wierz¹, ja tego nie chcê robiæ. Szkoda
czasu, bo to by mi uniemo¿liwi³o zajêcie siê innymi chorymi. W
mojej praktyce zawodowej chodzi mi g³ównie o maksymaln¹ po-
moc choremu.

� Panie Doktorze, tu bym siê z Panem nie zgodzi³, wiem, ¿e
to jest czasoch³onne, ale konkretny przyk³ad: niedoczynno�æ tarczy-
cy. Zobiektywizowanie badania jest stosunkowo proste, chêtnie bym
siê podj¹³ takiej pracy, je¿eli bêdziemy mieli wyselekcjonowane
przypadki.

� Oczywi�cie, uzyskiwa³em  takie efekty, w szczególno�ci
sprawa jest prosta w przypadku nadczynno�ci tarczycy gdy¿ zawsze
jest co� ³atwiej zahamowaæ ni¿ rozpêdziæ, czyli pobudziæ hormony.
Tego typu obni¿anie siê poziomu tyroksynyitrójjodotyroniny w suro-
wicy krwi mia³em monitorowane przez niektóre pacjentki, lecz¹ce
siê u mnie (oczywi�cie bêd¹ce równocze�nie pod kontrol¹ kliniki).
Po zabiegach poziomy hormonów wyra�nie siê regulowa³y. Natu-

� Doktorze, od zarania medycyny jest jeden lek, który jest
u¿ywany od pocz¹tku, odk¹d istnieje leczenie do chwili obecnej i
najprawdopodobniej bêdzie do koñca dziejów tego �wiata � jest
nim sam lekarz. Lekarz leczy. Pan, Doktorze, ma osobowo�æ psycho-
terapeutyczn¹ i na pewno, np. jakie� stany psychicznego pod³ama-
nia tak samo wp³ywaj¹ na uk³ad kr¹¿enia, jak mog³o byæ u tej pa-
cjentki, poza tym du¿¹ rolê odgrywa równie¿ metoda. Metoda
akupunktury jest stosunkowo nied³ugo stosowana w naszym kraju,
w zwi¹zku z tym ma pewn¹ aureolê. Ludzie, którzy zg³aszaj¹ siê do
lekarza lecz¹cego akupunktur¹, s¹ to czêsto pacjenci, którzy obeszli
ju¿ mnóstwo gabinetów, pacjenci traktowani czêsto jak natrêci i tu-
taj ich wiara spotêgowana now¹ metod¹ powoduje poczucie subiek-
tywnego poprawienia stanu chorobowego. To na pewno dla pacjen-
ta jest najmniej istotne, czy jemu siê te wyniki zmieniaj¹, czy te¿
nie. Jemu chodzi o to, aby siê czu³ lepiej. Pan, Doktorze, czêsto to
uzyskuje � to nie ulega w¹tpliwo�ci, ale chory dzisiaj czuje siê le-
piej, jutro gorzej. Wiara pó�niej mija, przychodzi sceptycyzm. Wiem,
¿e Pan mi odpowie, ¿e jak jego samopoczucie uleg³o poprawie, to
ju¿ uzyskujemy sukces. Ale kryje siê tu niebezpieczeñstwo, ¿e su-
biektywny stan chorego ulega poprawie. Czy Pan nie mia³ takich
przypadków, ¿e przez to chory zaniecha³ leczenia metodami kon-
wencjonalnymi? Jak Pan, Doktorze, rozwi¹zuje ten, dosyæ du¿y,
moralny problem? Czy ma Pan pacjentów z chorob¹ nowotworow¹,
gdzie leczenie akupunktur¹, mo¿e znie�æ ból, np. poprzez subiek-
tywne poprawienie stanu, natomiast zaniecha siê metody, obecnie
dostêpnej? Nie twierdzê, ¿e s¹ one w 100 %, wyleczalne, jednak jest
pewnego rodzaju niebezpieczeñstwo. Proszê odpowiedzieæ na to
pytanie.

� Istotnie, gdy chodzi o to ostatnie, konkretne pytanie, raczej
nie podejmujê siê leczenia pacjentów z chorob¹ nowotworow¹,
gdy¿ nie mam do tego wystarczaj¹cych kwalifikacji. Inn¹ spraw¹
jest pomoc temu choremu w znoszeniu bólu, chocia¿ te¿ raczej
nie robi siê tego z pomoc¹ akupunktury. Gdy chodzi o leczenie
innych chorób, tutaj w³a�nie jest to niebezpieczeñstwo, ¿e chory
zaczyna siê lepiej czuæ, w zwi¹zku z tym odstawia leki, które by
go wyleczy³y - jest to naprawdê sprawa bardzo kontrowersyjna.
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� Pan Doktor u¿y³ tutaj s³owa,, obawiam siê�. Ja natomiast
powiem, ¿e nie obawiam siê. Jestem w pe³ni usatysfakcjonowany,
je¿eli uzyskujê w³a�nie ten efekt. Ostatecznie sugestia jest to naj-
lepsza metoda lecznicza, jak¹ do tej pory zna �wiat. Nie ma lepszej
metody leczniczej, gdy¿ nie potrzeba ani leków, ani ¿adnego dzia³a-
nia, pacjent ju¿ jest zdrowy.

� To nie akupunktura, nie zabiegi akupunkturowe s¹ przy-
czyn¹ zdrowienia, ale osobowo�æ lekarza, który pacjenta prowadzi
przez poszczególne etapy, a¿ do wyleczenia.

� Tak, zgadzam siê. To nie konkretne zabiegi, to my�l lekarza,
która ma przeprowadziæ go do wyleczenia, jest tu najwa¿niejsza.
Odno�nie do efektu placebo � istotnie wystêpuje, ale Chiñczycy to
ju¿ dawno znali i uwa¿ali, ¿e gdy terapeuta, lekarz, akupunkturzy-
sta, zielarz czy jaki� inny cz³owiek zajmuj¹cy siê leczeniem ma mniej
ni¿ 70 proc. wyra�nych popraw stanu zdrowia, to jest partaczem.
Natomiast bardzo dobry lekarz musia³ mieæ przynajmniej 90 proc.
wyra�nych popraw stanu zdrowia. Tutaj efekt placebo nie mo¿e mieæ
miejsca.

� Panie Doktorze, przede wszystkim zgadzam siê z Panem,
je¿eli nie ca³kowicie, to w bardzo du¿ym stopniu, ale prawda jest
taka, ¿e wszystkiego nie wyleczymy sugesti¹. Chyba siê Pan ze mn¹
zgodzi; mo¿emy pomóc, ale nie wyleczymy. Poza tym nastêpna spra-
wa, ok. 60�70 proc. pacjentów odwiedzaj¹cych gabinety lekarzy ogól-
nych, to ró¿nie siê podaje w ró¿nych statystykach, s¹ to chorzy psy-
chosomatycznie, czyli z punktu widzenia wielu lekarzy s¹ to zdrowi
ludzie. Przy takich dolegliwo�ciach jak zaburzenia czynno�ciowe,
obni¿ona percepcja na ból, stany zwyrodnieniowe czy tzw. choroby
ze zu¿ycia akupunktura jest metod¹ na pewno bardzo pomocn¹ w
procesie terapeutycznym. Jest jeszcze kwestia mody. Pamiêta Pan,
jak pojawi³a siê moda na akupunkturê, na tê metodê leczenia, w
latach 80. Obaj wtedy zaczynali�my nasz kontakt z t¹ dziedzin¹.
Ona wtedy dzia³a³a chyba lepiej ni¿ dzisiaj. W historii akupunktury
znamy okresy fascynacji i odchodzenia od niej. Tak by³o w XIX wie-
ku, pó�niej metoda ta znowu straci³a swoich zwolenników, pó�niej

ralnie, ¿e sceptyk uzna, i¿ to zwyk³a sugestia. Ale przecie¿ o to
nam chodzi, o tak skuteczn¹ sugestiê, by pacjent wyzdrowia³.

� Tak, zgadzam siê, ale czy te pacjentki bra³y jednocze�nie
metizol?

� Metizol by³ odstawiany proporcjonalnie do ustêpowania
objawów, wiêc gdy by³o dr¿enie r¹k, bicie serca, poty - pacjentki
bra³y metizol. Okazywa³o siê, ¿e np. ju¿ po trzech zabiegach obja-
wy te ustêpowa³y. Zdarza³o siê, ¿e od razu odstawia³em metizol
lub zmniejsza³em dawkê do 1/3, pamiêtaj¹c, i¿ akupunktura zwiêk-
sza si³ê dzia³ania leków. Gdy lek odstawi³em ca³kowicie, bywa³o
tak, ¿e po nastêpnym zabiegu objawy, w ma³ym stopniu, ale po-
wraca³y, by po nastêpnym ju¿ ust¹piæ i wówczas nie wprowadza-
³em ju¿ leku. Metizol by³ odstawiony, objawy nadczynno�ci redu-
kowa³y siê.

� Panie Doktorze, poruszy³ Pan tutaj znany problem medycz-
ny - mianowicie sprawê placebo. S¹ zarzuty, ¿e akupunktura to jest
po prostu jeden z rodzajów placebo. Istnienie punktów akupunktu-
rowych, zosta³o ju¿ udowodnione, zbadane, ale s¹ równie¿ przy-
padki, ¿e np. impedancja (oporno�æ) skóry, dzisiaj jest taka, jutro
inna, to zale¿y od wilgotno�ci, od stanu chorego, od wielu innych
czynników. Okazuje siê, ¿e np. reakcja na narzêdzie badawcze, ja-
kim jest punktoskop, jest ma³o precyzyjna. Mo¿liwe, ¿e na obecnym
etapie wiedzy mamy tylko takie urz¹dzenia. Przyjdzie czas, ¿e bêd¹
lepsze, ale w ka¿dym razie organizm jest jak du¿y komputer. Chory
organizm jest jak rozregulowany komputer i czêsto sama osobowo�æ
lekarza, sama jaka� nowo�æ metody mo¿e doprowadziæ do zestro-
jenia tych rzeczy. S¹ to czêsto zaburzenia czynno�ciowe, niezbyt
adekwatnie odbierane przez pacjenta. Schorzenie mo¿e byæ nie-
wielkiego stopnia, natomiast percepcja odbioru przez psychikê
pacjenta jest du¿ego stopnia i wtedy akupunkturzysta uzyskuje
bardzo pozytywne rezultaty. Obawiam siê, ¿e to jest czêste u
Pana Doktora. Jak Pan widzi ten problem, chyba najwa¿niejszy
przy stosowaniu akupunktury?
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� Chcia³bym zwróciæ uwagê Panu na jedno zagadnienie. Wra-
caj¹c do poprzedniego pytania, mam w¹tpliwo�ci, czy niepowo-
dzenia dotyczy kilku procent, a nie kilkudziesiêciu? Teraz nowe
pytanie. W krêgu kulturowym Chin pacjenci maj¹ inn¹ mentalno�æ.
Chiñczycy potrafi¹ leczyæ niedos³uch. Przez oko³o roku, pó³tora do
dwóch lat, pacjent przychodzi, nak³uwa siê. Czy ten s³uch siê
poprawia i na ile siê poprawia, trudno mi powiedzieæ, ale do tego
trzeba mieæ cierpliwo�æ chiñskiego pacjenta i chiñskiego lekarza.
Pacjent europejski chce byæ zdrowy. Przychodzi do lekarza i chce
byæ szybko zdrowy. Nie bêdzie wiêc chodzi³ dwa lata, bo jak siê
ma leczyæ 2 lata, to ju¿ jest chory na sam¹ my�l o tleczeniu. Poza
tym lekarz europejski te¿ by siê znudzi³ leczeniem przez dwa lata
jednej choroby, gdzie wyniki raz s¹, raz znowu ich nie ma. Czy
Pan, Doktorze, prze³ama³ swoj¹ mentalno�æ europejsk¹, przecie¿
Pan jest z tego krêgu kulturowego?

� Staram siê, to jest mój idea³. Niestety, prêdzej okazujê nie-
cierpliwo�æ ni¿ pacjent. Czasem jest tak, ¿e mówiê: ,,Efekty s¹ nie-
du¿e i w zasadzie ja tutaj nie widzê ju¿ swojej roli�. Pacjent jednak
chce poddaæ siê kolejnej kuracji akupunktur¹. Natomiast nie zgodzê
siê z tym, ¿e akupunktura przede wszystkim nadaje siê dla ludzi,
którzy maj¹ azjatyck¹ cierpliwo�æ. Tak jak w wielu przypadkach
opisywa³em, efekty bardzo czêsto s¹ natychmiastowe. Czêsto innymi
metodami nie mo¿na osi¹gn¹æ tak szybkich efektów, jak za pomoc¹
akupunktury.

� Zgadzam siê z Panem. My�la³em w³a�nie o takich prze-
wlek³ych, d³ugo leczonych chorobach. A jakby mi Pan odpowiedzia³
na takie pytanie: mia³em kontakt z Wietnamczykami.I co siê
okazuje, u nich akupunktura jest równie¿ znan¹ metod¹, lecz jest
to metoda bardziej odpowiadaj¹ca naszemu leczeniu domowemu,
ludowemu, natomiast Wietnamczycy bardzo chc¹ tych
antybiotyków. Chc¹ wibramycyny, voltarenu i jako� wiara w
akupunkturê u nich, paradoksalnie, jest o wiele mniejsza ni¿ u nas.
Czy nie spotykamy siê tutaj ze zjawiskiem, ¿e cudze jest zawsze
lepsze?

przychodzi³ renesans i to w ró¿nych krajach. Obecnie chyba te¿
rozkwit akupunktury bierze siê st¹d, ¿e cz³owiek, który ju¿ by³
leczony farmakologicznie, uwierzy³, ¿e pigu³ka da mu to szczê�cie,
¿e nie bêdzie chorowa³, ponownie rozczarowa³ siê.  Okazuje siê,
¿e prawda jest trochê inna. Czy nie nale¿y tego widzieæ w
kontek�cie cywilizacyjnych rozczarowañ nowymi metodami,
powrotem do starych metod przecie¿ cz³owiek jest istot¹ �mier-
teln¹. Jak Pan Doktor widzi tê filozofiê akupunktury?

� Zainteresowania akupunktur¹, zainteresowania farmakote-
rapi¹, zabiegami bioenergoterapeutycznymi i wszystkimi innymi
metodami leczniczymi, jak Pan zauwa¿y³, przebiegaj¹ falowo. Jest
pewien okres, ¿e wszyscy tylko mówi¹ o tym, by po chwili zapo-
mnieæ i mówiæ o czym� innym. To s¹ mody, ale tego typu formy
leczenia jak skuteczne praktyki akupunkturowe powinny istnieæ za-
wsze, ale w jednym okresie bêdzie siê tam pojawia³o wiêcej chêt-
nych do leczenia t¹ metod¹, a w innym mniej. Nie widzê tego zjawi-
ska, które Pan zaobserwowa³, ¿e aktualnie skuteczno�æ zabiegów
akupunkturowych jest mniejsza ni¿ dawniej. Po prostu to jest uza-
le¿nione od zdolno�ci leczniczych danego lekarza.

� Panie Doktorze, ale jak tak rozmawiamy, to Pan Doktor pra-
wie zawsze ma sukcesy. Proszê co� powiedzieæ o Pana niepowodze-
niach, kiedy akupunktura w ogóle siê nie sprawdza³a. Nie wierzê,
¿eby takich przypadków nie by³o.

� Tak, oczywi�cie, tego typu sytuacje zdarzaj¹ siê nawet w�ród
najwiêkszych mistrzów akupunktury. Istnieje ten margines kilku pro-
cent, w którym nie ma poprawy stanu zdrowia, ale nawet gdy nie
uzyskujê u pacjenta poprawy, co siê niekiedy zdarza, mam czyste
sumienie. Tak jak lekarz, który leczy pacjenta za pomoc¹ voltarenu
b¹d� butapirazolu z powodu bólu stawów, gdy nie uzyska z³agodze-
nia bólu, to po takiej kuracji powinien odczuwaæ lekkiego �kaca
moralnego�, gdy¿ nie uzyska³ efektu leczniczego, a gwarantujê, ¿e
wyra�nie pogorszy³ stan w¹troby. Wbijaj¹c ig³y w ostateczno�ci zro-
biê siniak, który po paru dniach zniknie.
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� Tak, falowo�æ w zainteresowaniu akupunktur¹ na pewno
bêdzie, bo jest to bardzo naturalny trend, ¿e w pewnym okresie jest
wiêksze zainteresowanie, w innym � mniejsze. Niemniej tak jak
we wszystkich innych dziedzinach ¿ycia, pozostan¹ ci spo�ród aku-
punkturzystów, którzy s¹ najlepsi i oni bêd¹ egzystowaæ, natomiast
ci s³absi pójd¹ za mod¹ i zaczn¹ siê zajmowaæ np. leczeniem
homeopati¹ b¹d� przez nak³adanie r¹k, b¹d� jakie� inne jeszcze
techniki, które powstan¹.

� Nie wiem, czy s³ysza³ Pan, ¿e w Australii i Singapurze, za-
broniono wykonywania zabiegów akupunkturowych przy pomocy
igie³, natomiast zostawiono laseropunkturê i wszystkie inne techniki
poza tymi, które bezpo�rednio naruszaj¹ ci¹g³o�æ skóry.

� Tak, to by³o dawniej. W tej chwili w Australii ig³y akupunk-
turowe s¹ pakowane tak samo, jak ig³y do zastrzyków, jako jedno-
razowe, i akupunkturzy�ci aktualnie tam praktykuj¹cy stosuj¹
wy³¹cznie ig³y jednorazowe. Po u¿yciu wyrzucane s¹ one od razu.
O tym opowiada³a mi pacjentka, która leczy³a siê u mnie, a rok
wcze�niej by³a leczona akupunktur¹ w Australii.

� Metody naturalne, medycyna naturalna jest na pewno Pana
wielk¹ ¿yciow¹ pasj¹. Czy Pan stosuje jeszcze poza akupunktur¹
inne metody lecznicze, zio³olecznictwo, leczenie g³odówkami, masa¿
i podobne sprawy?

-� Zio³olecznictwa nie prowadzê z tego wzglêdu, ¿e mam
zbyt ma³¹ wiedzê na ten temat, wspomagam siê oczywi�cie g³odów-
kami, gdy s¹ potrzebne, ale równie¿ nie zapominam o znanym, pro-
stym �chwycie�, jakim jest pos³ugiwanie siê lekarstwami. Lekarstwa,
i to w dodatku w po³¹czeniu z akupunktur¹, dzia³aj¹ rewelacyjnie.
Oczywi�cie, mam pewne lekarstwa, które lubiê bardziej zapisy-
waæ. Bardzo niechêtnie zapisujê lekarstwa przeciwreumatyczne.
Nie s¹ one w mojej praktyce szczególnie istotne, natomiast bardzo
chêtnie pos³ugujê siê glikozydami nasercowymi w chorobach serca.
Chêtnie te¿ siêgam po leki poprawiaj¹ce motorykê przewodu po-
karmowego, przy czym generalnie jest tak, ¿e ilo�æ leków, które

� Niew¹tpliwie, efekt nowo�ci jest bardzo istotnym sk³adni-
kiem leczenia i jestem o tym g³êboko przekonany, ¿e te wspania³e
efekty akupunktury, jakie w wielu wypadkach nam polskim
akupunkturzystom udaje siê osi¹gaæ, to jest w³a�nie skutek wyczeki-
wania na co� nowego. Mnie jednak wcale nie zra¿a, ¿e odbywa siê
to dziêki temu mechanizmowi, bo jest on równie dobry jak ka¿dy
inny i sprawia, ¿e pacjent czuje siê lepiej.

� Poniek¹d odpowiedzia³ mi Pan na moje pytanie. Panie Dok-
torze, obaj byli�my swego czasu na kursie w stolicy, gdzie pewien
profesor z Hanoi przedstawia³ swoje prace na temat leczenia narko-
manii metod¹ akupunkturow¹. Wyniki by³y tak rewelacyjne, ¿e ni-
gdy nie spotka³em siê, aby jakie� inne o�rodki, czy to w Stanach
Zjednoczonych, czy w Europie mia³y podobny procent wyleczeñ
narkomanii. Czy Pan nie uwa¿a, ¿e te dane by³y co najmniej podej-
rzane lub naci¹gniête?

� Tak, s³uchali�my razem tego wyk³adu i nasuwa mi siê po-
dobna refleksja. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê, ¿e w tym czasie
w Hanoi panowa³ bardzo mocny system komunistyczny, który oprócz
nak³uæ akupunkturowych tak mocno dyscyplinowa³ narkomanów, ¿e
oni po to, aby prze¿yæ, stosowali siê zupe³nie do wszystkich pole-
ceñ. Byli na granicy egzystencji, a w takich przypadkach przypusz-
czam, ¿e nawet narkomani potrafi¹ siê odzwyczaiæ od na³ogu. Kto
wie, czy nie jest to jaka� cenna wskazówka dla leczenia narkomanii
i na Zachodzie.

� Niestety, tak cenny orê¿ terapeutyczny jak komunizm w
zasadzie jest wymieraj¹c¹ formacj¹, ale mo¿e pojawi¹ siê nowe,
podobne techniki.

� Daj Bo¿e, ¿eby�my nie doczekali podobnych �wynalaz-
ków� jak komunizm!

� Panie Doktorze, czy zainteresowanie akupunktur¹ bêdzie
siê rozwija³o, czy zmniejsza³o?
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zwane prze³omy g³odówkowe i tu nale¿a³oby byæ ostro¿nym. Trze-
ba jednak zaznaczyæ, i¿ bez prze³omów g³odówkowych nie bêdzie
g³êbokich pozytywnych zmian w zdrowiu.

� Na czym polegaj¹ prze³omy g³odówkowe?

� W trakcie spalania siê tkanki t³uszczowej oraz innych tka-
nek uwalniaj¹ siê do krwi ró¿ne, zalegaj¹ce od wielu, wielu lat sub-
stancje resztkowe i balastowe, które s¹ toksyczne. Równie¿ w tkance
t³uszczowej przez wiele lat magazynuj¹ siê takie substancje, jak np.:
�rodki ochrony ro�lin, np. owo s³ynne DDT, podlegaj¹ce rozk³adowi
dopiero po bardzo d³ugim czasie. W danym dniu, gdy dochodzi do
oczyszczania -spalania jakiego� obszaru tkanki t³uszczowej, w której
jest nagromadzona pewna ilo�æ tych substancji resztkowych -cz³o-
wiek czuje siê �le, bo jest faktycznie zatruty. Boli go g³owa, miê�nie,
stawy, mo¿e mieæ gor¹czkê. Ciekawa sprawa, ¿e czêsto w powietrzu
wydychanym przez g³oduj¹cego cz³owieka w trakcie prze³omu g³o-
dówkowego mo¿na wyczuæ zapachy, np.: pewnych leków, które bra³
wiele lat temu. Prze³om taki mo¿e trwaæ do kilku dni.

� Jak nale¿y zachowywaæ siê w prze³omie g³odówkowym?

� Cz³owiek autentycznie jest zatruty. Chory powinien wiêc
oszczêdzaæ siê, nie pracowaæ ciê¿ko. W trakcie dnia okresowo le¿eæ
i piæ du¿o wody, wiêcej ni¿ konieczne pó³tora litra. Oddychaæ �wie-
¿ym powietrzem, aby wszystko, co jest do spalenia, uleg³o spaleniu.

� Jak d³ugie g³odówki proponuje Pan, Doktorze?

� G³odówki zaleca siê proporcjonalnie do tego, co chcemy
uzyskaæ. Maksymalnie stosuje siê pe³n¹ g³odówkê, trwaj¹c¹ 42 dni.
Gdy chcemy w po³owie oczy�ciæ siê ze wszystkiego, co zanieczysz-
cza nasz organizm, stosujemy pó³g³odówkê, czyli 21 dni. Je�li chce-
my oczy�ciæ siê tylko w 1/4, wtedy skracamy czas g³odówki do 10
dni.

� Przypuszczam, ¿e aby przeprowadziæ g³odówkê trzeba
znacznie ograniczyæ aktywno�æ fizyczn¹?

stosujê, jest mniejsza ni¿ dawka �rednia, czyli raczej zapisujê dawki
minimalne, które w po³¹czeniu z akupunktur¹ dzia³aj¹ tak, jak dawki
pe³ne.

� Jest Pan tutaj znany ze stosowania d³ugotrwa³ych g³odówek
w celach leczniczych. G³odówki te zaleca pan w pierwszej wersji,
przez 7 dni, spo¿ywaæ tylko wodê. Ta metoda zosta³a przez wspó³-
czesn¹ medycynê odrzucona. Stosuje siê g³odówki krótsze. Czy Pan
stosuj¹c g³odówki siedmiodniowe ma jakie� uzasadnienie? Wed³ug
wspó³czesnej medycyny jest to metoda b³êdna, a wrêcz szkodliwa.

� To za mocne stwierdzenie, i¿ wspó³czesna medycyna
odrzuca, bo równie¿ ja sk³adam siê na wspó³czesn¹ medycynê, jak
równie¿ lekarze my�l¹cy podobnie. Faktem jest, ¿e generalnie ocena
takich zaleceñ jak g³odowanie przez d³u¿szy czas, jest u wiêkszo�ci
wspó³czesnych lekarzy negatywna. Spotykam siê z opiniami, ¿e po
takiej siedmiodniowej g³odówce mo¿e nast¹piæ gwa³towne
za³amanie kr¹¿enia. Us³ysza³em kiedy� w telewizji, jak g³oduj¹cy
z pobudek politycznych powiedzia³, i¿ wie o tym, ¿e w jego
organizmie dokonuj¹ siê nieodwracalne zmiany. Tego typu opinie
wynikaj¹ ze zbyt ma³ej wiedzy na temat g³odowania i dla mnie s¹
�mieszne. Niestety, muszê stwierdziæ, ¿e wiêkszo�æ z oponentów
g³odówek nawet nie wie, ¿e cz³owiek pij¹c wy³¹cznie wodê ¿yje
a¿ 60 dni(!), czego dowody mieli�my w latach siedemdziesi¹tch,
gdy by³a g³o�na seria g³odówek protestacyjnych Irlandczyków.

� My�lê o przeprowadzeniu g³odówki oczyszczaj¹cej, tym
bardziej, ¿e zachêci³ mnie Pan do niej, ale mam opory. Po pierwsze
musia³bym na jaki� czas przerwaæ pracê, po drugie byæ samemu
w domu, nie mieæ zbyt du¿o bod�ców �rodowiskowych zwi¹zanych
z obecno�ci¹ jedzenia, zapachów, ludzi, bo uwa¿am, ¿e do tego
typu leczenia potrzebny jest du¿y komfort psychiczny.

� Z mojego do�wiadczenia prowadzenia g³odówek u pacjen-
tów wynika jednak, ¿e chorzy bez wiêkszych trudno�ci znosz¹ g³o-
dowanie. Dwa, trzy pierwsze dni to okres istotnie do�æ trudny. Dal-
sze g³odowanie odbywa siê zazwyczaj �g³adko�. Oczywi�cie trzeba
tutaj powiedzieæ, ¿e w g³odówkach bardzo nieprzyjemne s¹ tak
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� G³odówki s¹ bardzo korzystne w chorobach stawów. Naj-
czê�ciej jest tak, ¿e nawet krótkie g³odówki, a wiêc siedmiodniowe,
powoduj¹ znaczne zmniejszenie bóli, dochodz¹ce prawie do 100%.
Najczê�ciej w trakcie g³odówki u chorych z bólami stawów, w dru-
gim, w trzecim, a czasami w czwartym dniu, pod wp³ywem wypi-
janej wody dochodzi do wymiotów ¿ó³ci¹. Ten objaw jest bardzo
korzystny, wtedy bowiem bóle stawowe ustêpuj¹ prawie
natychmiast, po pó³godziny od zwrócenia ¿ó³ci¹.

� W trakcie przeprowadzania g³odówek dochodzi do obci¹-
¿enia nerek, co spowodowane jest wydalanymi toksynami. Czy nie
nale¿a³oby wiêc zmniejszyæ zagro¿enie wypijaj¹c, np. wiêksz¹ ilo�æ
p³ynów lub te¿ wspomagaj¹c nerki preparatami zio³owymi, aby po-
móc im wydaliæ te substancje?

� Istotnie, jest to bardzo wa¿na sprawa. Naprawdê dochodzi
do znacznego obci¹¿enia nerek toksynami. Niemniej z mojego do-
�wiadczenia wynika, ¿e organizm nie obci¹¿ony trawieniem nowe-
go po¿ywienia, radzi sobie z wydalaniem tych toksyn (czê�æ z tych
toksyn, gdy nie mo¿e nad¹¿yæ wydalaæ przez nerki - wydala przez
skórê, p³uca i b³ony �luzowe).Mo¿na to obserwowaæ w trakcie g³o-
dówki. Zwiêkszona ilo�æ substancji aromatycznych wydala siê przez
p³uca i powietrze wydychane przez g³oduj¹cych zawiera substancje
lotne, zapachowe. W mojej praktyce nie zdarzy³o mi siê, abym mu-
sia³ wzmacniaæ pracê nerek, chocia¿ w trakcie g³odówek pacjenci s¹
poddawani nak³uciom akupunkturowym, których celem jest popra-
wa funkcjonowania uk³adu energetycznego i niewykluczone, ¿e to
jest powodem braku powik³añ nerkowych.

� Czy Pan, Doktorze, zajmowa³ siê leczeniem takiego scho-
rzenia, jakim jest anemia?

� Naturalnie, zajmowa³em siê tym schorzeniem i najczê�ciej
leczenie anemii daje zadowalaj¹ce rezultaty, gdy wykonamy odpo-
wiednie zabiegi akupunkturowe. Muszê jednak przyznaæ, ¿e niektó-
re postacie anemii wymagaj¹ wiêkszego zaanga¿owania czynno�ci
leczniczych. Stosowan¹ przeze mnie chêtnie metod¹ jest odbloko-

� Zaleci³em g³odówkê pewnemu pacjentowi z Nysy. Cz³o-
wiek ten mia³ bardzo wa¿ne powody, aby przeprowadziæ maksy-
malne oczyszczenie organizmu i zdecydowa³ siê na przeprowa-
dzenie pe³nej, 42-dniowej g³odówki. Pracowa³ w biurze policji,
wiêc nie mia³ wysi³ków fizycznych. Przez ca³y ten czas nie by³
ani jednego dnia na zwolnieniu. Skar¿y³ siê na uczucie zimna,
poniewa¿ gdy nie spo¿ywamy posi³ków, mamy wiêksz¹ tendencjê
do marzniêcia.

� Stwierdzono natomiast w badaniach, ¿e d³ugie le¿enie bar-
dzo niekorzystnie wp³ywa na stan kr¹¿enia i na miê�nie. Jakie zale-
cenia w tym wzglêdzie by Pan poda³?

� Istotnie, zbyt d³ugie przebywanie w ³ó¿ku wp³ywa nieko-
rzystnie. Wiêkszo�æ osób g³oduj¹cych czuje siê jednak lekko w trak-
cie postu. Bardzo czêsto ludzie ci odbywaj¹ d³ugie spacery, zajmuj¹
siê prac¹ umys³ow¹, czytaj¹ ksi¹¿ki. Le¿enie w ³ó¿ku jest raczej nie-
wskazane. Nale¿y byæ maksymalnie aktywnym, jak na to pozwalaj¹
mo¿liwo�ci i si³y.

� Czy g³oduj¹cy nie skar¿¹ siê, ¿e wszelka aktywno�æ fizycz-
na pobudza ich apetyt?

� Aktywno�æ fizyczna zwiêksza ich zapotrzebowanie na je-
dzenie. W zwi¹zku z tym nale¿y bardzo ostro¿nie wywa¿aæ obci¹-
¿enie fizyczne. W trakcie g³odówek przy wysi³ku takim, do jakiego
jest przyzwyczajony przeciêtny cz³owiek, wystêpuj¹ stany hipogli-
kemii, czyli zbyt ma³ej ilo�ci cukru we krwi. Objawia siê to dr¿e-
niem miê�ni, uczuciem g³odu, takim rozdygotaniem w �rodku, zim-
nymi potami i biciem serca. Niemniej, gdy ostro¿nie dawkujemy
wysi³ek fizyczny, mo¿na unikn¹æ tych komplikacji. W zwi¹zku z
tym nale¿y bardzo starannie dobieraæ pracê, aby nie wykonywaæ
znacznych wysi³ków fizycznych.

� Czy zauwa¿y³ Pan wp³yw g³odówek na choroby stawów?
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� Co Pan s¹dzi na temat tej tak ostatnio g³o�no komentowanej
i reklamowanej diety Diamondów?

� Dieta Diamondów jest istotnie bardzo ciekawie opisanym
sposobem od¿ywiania siê, tym bardziej, ¿e jest oparta na tak pasuj¹-
cych nam, ludziom Zachodu, du¿ych ilo�ciach surowych produk-
tów. Jest to jednak dieta dobra jedynie dla czê�ci ludzi. Nie zawiera
ona rozró¿nienia wielo�ci potrzeb ró¿nych pacjentów. Nie jest na-
wet przewidziana dla przeciêtnie zdrowego cz³owieka, gdy¿ zawie-
ra za ma³o ognia. Nie przeczê, ¿e dla autorów tej ksi¹¿ki i dla sporej
grupy ludzi dieta ta by³a bardzo przydatna. Patrz¹c na to poprzez
pryzmat wiedzy, zauwa¿amy, ¿e dieta Diamondów powoduje znacz-
ne wych³odzenie energetycze ¿o³¹dka. Jest w niej zdecydowanie za
ma³o elementu ognia, który to element potrawy nabywaj¹ przez ob-
róbkê ciepln¹. Tego nie nale¿y lekcewa¿yæ. Natomiast w diecie Dia-
mondów to nie jest zupe³nie brane pod uwagê. Naturalnie, ¿e dla
osób z gor¹cym ¿o³¹dkiem tego typu dieta jest wrêcz rewelacyjna. I
w³a�nie tacy ludzie pisz¹ o rewelacyjnych efektach. Po to, aby stwo-
rzyæ dietê dla konkretnego cz³owieka, trzeba mieæ g³êbok¹ wiedzê
na temat stanu energetycznego organizmu danej osoby. Najpro�ciej
jest doprowadziæ wiêkszo�æ ludzi do stanu normalnego, w którym
nie trzeba bêdzie uciekaæ siê do specjalnych diet. Moim zdaniem
cz³owiek nie powinien nadmiernie zaprz¹taæ sobie g³owy dobo-
rem i przygotowywaniem diety � po prostu powinien od¿ywiaæ
siê normalnie, natomiast ca³y swój cenny czas, dany mu do ¿ycia
na tej planecie, po�wiêcaæ na rozwój swojej duszy, na rozwój du-
chowy.

� Czy jest mo¿liwe ¿yæ, od¿ywiaj¹c siê, np. wy³¹cznie ry-
¿em?

� Tak, jest to zupe³nie mo¿liwe, wszak¿e musz¹ byæ zacho-
wane pewne do�æ istotne warunki. Tak nie mo¿e od¿ywiaæ siê cz³o-
wiek w okresie rozwoju fizycznego, tzn. w okresie dorastania. Dziec-
ko musi otrzymywaæ du¿o pokarmu, który powinien byæ znacznie
zró¿nicowany. Jednak nie tak, jak siê to u nas powszechnie uwa¿a.
Natomiast cz³owiek doros³y, który nie ro�nie, wiêc nie buduje swo-

wywanie szpiku- nie tak, jak siê to robi w naszych europejskich
warunkach (np. przez podanie sterydów), ale przez zastosowanie
g³odówki.

� Czy nie jest b³êdem zastosowanie g³odówki przy tak wy-
czerpuj¹cej chorobie, jak¹ jest anemia, która wszystkim kojarzy
siê z tym, ¿e anemik jest to cz³owiek niedo¿ywiony?

� Istotnie, z punktu widzenia tego stwierdzenia mo¿na by
tak s¹dziæ. Jednak do�wiadczenie uczy, ¿e te postacie anemii, które
w wiêkszo�ci trafiaj¹ do mnie, s¹ to postacie szczególne. Polegaj¹
one na tym, ¿e szpik kostny w niewystarczaj¹cym stopniu produkuje
dobre czerwone krwinki. Oczywi�cie, nie nale¿y tutaj odrzucaæ
osi¹gniêæ naszej zachodniej medycyny, gdy¿ w zasadzie my�lenie
lekarza pos³uguj¹cego siê naturalnymi metodami jest podobne do
my�lenia lekarza europejskiego. Lekarz lecz¹cy metodami natural-
nymi ma w rêku szereg innych mo¿liwo�ci, których, niestety, nie ma
lekarz europejski. Przez odpowiedni¹ stymulacjê za pomoc¹ igie³
akupunkturowych mo¿na poprawiæ funkcjonowanie b³ony �luzowej
¿o³¹dka. Mo¿na te¿ poprawiæ funkcjonowanie jelita cienkiego, co w
sposób decyduj¹cy przyczynia siê do poprawienia absorbcji ¿elaza
i innych sk³adników krwiotwórczych. Przez stymulacjê meridianu
�ledziony i trzustki mamy wp³yw energetyczny na obszary
krwiotwórcze, na szpik kostny. W sytuacji, gdy taka stymulacja jest
niewystarczaj¹ca, siêgniêcie po g³odówkê, jako metodê
odblokowuj¹c¹, jest ze wszech miar metod¹ w³a�ciw¹, a praktyka
potwierdza, ¿e tak nale¿y robiæ. Prowadzi³em ju¿ spor¹ grupê ludzi
cierpi¹cych na anemiê. Zdarza³y siê te¿ osoby, które by³y oty³e,
a mia³y anemiê, co wcale nie jest takie rzadkie. Po zastosowaniu
krótkotrwa³ej, siedmiodniowej g³odówki, okazywa³o siê, ¿e ju¿ po
dwóch, trzech tygodniach badanie poziomu hemoglobiny
wykazywa³o znaczny jej wzrost. Interpretujê ten fakt w ten sposób,
¿e szpik by³ zablokowany albo ot³uszczony i przez g³odówkê to
ot³uszczenie siê wycofa³o, w zwi¹zku z czym szpik móg³ podj¹æ
swoj¹ funkcjê krwiotwórcz¹.
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³apczywie i w du¿ych ilo�ciach, to po zjedzeniu tego co by³o mu
przeznaczone, musi umrzeæ, bo ju¿ nie ma siê czym od¿ywiaæ.
Natomiast, gdy taki cz³owiek spo¿ywa jedzenie oszczêdnie,
w ma³ych racjach i rzadko, dok³adnie wykorzystuj¹c je, wtedy
wystarcza mu na o wiele wiêcej lat i ¿yje w zwi¹zku z tym o wiele
d³u¿ej. Jak to jest naprawdê, nie wiadomo. Jednak¿e zauwa¿ono,
¿e jogini, od¿ywiaj¹cy siê jedn¹ miseczk¹ ry¿u dziennie,
w wiêkszo�ci osi¹gaj¹ wiek przynajmniej 90 lat ¿ycia. Natomiast
przeciêtny Polak, jedz¹cy trzy posi³ki dziennie, umiera du¿o
wcze�niej � oko³o 60-70 roku ¿ycia. Oprócz tego choruje wskutek
przejadania siê.

jego cia³a, mo¿e od¿ywiaæ siê w pewnych wypadkach bardzo ma³¹
ilo�ci¹ po¿ywienia i po¿ywienie to mo¿e byæ naprawdê bardzo ni-
skiej jako�ci (w naszym, europejskim, rozumieniu). Dawniej w Chi-
nach, jak i w innych regionach po dzieñ dzisiejszy, by³ zwyczaj
wynajmowania pracowników do du¿ych robót; ziemnych, publicz-
nych, za miskê ry¿u. Cz³owiek pracowa³ ca³y dzieñ i otrzymywa³
za tê pracê miseczkê gotowanego ry¿u. Ry¿ by³ nie ³uskany, czyli
ca³y. Ludzie ci wykonuj¹c przez ca³y dzieñ pracê, w naszym eu-
ropejskim pojêciu powinni otrzymywaæ przynajmniej oko³o 2400
kilokalorii. Natomiast miseczka ry¿u zawiera oko³o 1000 kcal, a
nawet mniej.

� Gdzie wiêc jest prawda?

� Prawda, jak zwykle, le¿y po�rodku. Znane s¹ opisy, w któ-
rych pustelnicy w Himalajach maj¹ swoje pustelnie w grotach tak
niedostêpnych, ¿e do tej groty pustelnik spuszcza siê na linie, nie ma
wiêc mo¿liwo�ci dostania siê tam z do³u. Pustelnik zaopatrywany
jest przez wspó³mnichów z góry. Odbywa siê to w ten sposób, ¿e na
lince spuszcza mu drugi mnich dzbanek z wod¹ i w tej wodzie p³y-
wa w³oski orzech. Pustelnik w trakcie dnia zu¿ywa wodê z dzbanka
oraz zjada w sposób specjalny ten jedyny orzech. Tak od¿ywiaj¹c siê
pustelnik ¿yje wiele lat. Oczywi�cie mo¿e on w ka¿dej chwili opu-
�ciæ swoj¹ pustelniê, jest to zupe³nie dobrowolne. Przeprowadzane
obserwacje dowodz¹, ¿e cia³a tych pustelników wcale nie s¹ znisz-
czone, nie maj¹ one cech zag³odzenia. Ich sprawno�æ fizyczna jest
te¿ wystarczaj¹ca. Oczywi�cie pustelnik ten wykonuje ca³y czas pew-
ne æwiczenia duchowe, æwiczenia energetyczne tak, ¿e cia³o jego
funkcjonuje w sposób prawid³owy. Pewne �wiat³o na to zjawisko
rzuca fakt, ¿e cz³owiek ten przyswaja tê drobn¹ porcjê po¿ywienia,
¿uj¹c j¹ przez ca³¹ d³ug¹ godzinê. Przytoczê teraz Pañstwu historyj-
kê, opowiadan¹ przez Hindusów, którzy zajmuj¹ siê ustalaniem diet,
a w szczególno�ci przestrzegaj¹ przed przejadaniem siê. Gdy cz³o-
wiek rodzi siê, Pan Bóg przed ka¿dym cz³owiekiem stawia górê po-
¿ywienia. Przy jednym mniejsz¹, przy drugim wiêksz¹. Góra ta
jest ustalana w zale¿no�ci od potrzeb danego cz³owieka. Hindusi
twierdz¹, ¿e gdy cz³owiek w swoim ¿yciu zjada jedzenie szybko,
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nas, w Europie, gdy sporo lekarzy zainteresuje siê akupunktur¹. Bêd¹
wykonywaæ te proste dzia³ania, które s¹ bardzo skuteczne, nato-
miast z problemami, z którymi sobie nie bêd¹ mogli poradziæ, bêd¹
odsy³aæ pacjentów do tych lekarzy, którzy potrafi¹ sobie radziæ
prawie ze wszystkimi schorzeniami. U nas w Polsce wykszta³ci³a
siê ju¿ pewna grupa lekarzy, która mo¿e siê porównywaæ w
skuteczno�ci swojej pracy do mistrzów akupunktury w Chinach,
mimo ¿e nie ma tak d³ugich tradycji jak w Chinach. Kryterium,
którym mo¿na oceniæ klasê lekarza, jest jego skuteczno�æ
terapeutyczna. Nie nale¿y zbytnio przywi¹zywaæ wagi do form
pracy naszych polskich akupunkturzystów, gdy¿ nie forma
akupunktury jest istotna (nie tylko w akupunkturze, ale w ca³ej
medycynie), lecz do skuteczno�ci dzia³ania terapeuty. Przypomnê
jeszcze, w jaki sposób w Chinach oceniano kwalifikacje lekarza.
Uwa¿ano, ¿e lekarz jest bardzo dobry, gdy ilo�æ istotnych popraw
stanu zdrowia pacjentów leczonych przez niego jest wiêksza ni¿
90 proc., oznacza to, ¿e ponad 90 proc. chorych po przeprowa-
dzeniu kuracji przez danego lekarza, odczuwa wyra�n¹ poprawê
stanu zdrowia. Odpowiednio � lekarz dobry � od 80 do 90 proc.
wyleczeñ. Lekarz, który mia³ od 70 do 80 proc. wyleczeñ
uznawany by³ za lekarza s³abego, natomiast taki lekarz, terapeuta
b¹d� inny cz³owiek zajmuj¹cy siê leczeniem, który mia³ poni¿ej
70 proc. wyleczeñ, uwa¿any by³ za partacza b¹d� za szkodnika.

� Na jakiej zasadzie pacjenci p³acili lekarzowi i jak wygl¹-
da³a organizacja opieki lekarskiej w staro¿ytnych Chinach?

� Pacjent nie p³aci³ lekarzowi tak jak w obecnych czasach.
Ludzie z danej wioski czy miasta p³acili lekarzowi pewn¹ sumê za
to, ¿e byli w zdrowiu. S³uchali zaleceñ lekarza, jaki maj¹ prowadziæ
tryb ¿ycia, co maj¹ je�æ, czego nie, czym siê zajmowaæ. Je�li kto� z
podopiecznych, mimo to zachorowa³, wtedy przestawa³ p³aciæ leka-
rzowi. Lekarz by³ zainteresowany, aby jak najszybciej pacjent wróci³
do zdrowia i ¿eby znów mu zacz¹³ p³aciæ. Odwrotnie ni¿ dzisiaj.
Ustawienie materialnego zainteresowania lekarza i pacjenta, aby
pacjent by³ zdrowy, jest w zasadzie kluczowym momentem, który
ró¿ni podej�cie medycyny chiñskiej od naszej europejskiej.

ROZMOWA Z PANEM BIRKE

� lekarze bosonodzy
�  efekty terapii akupunkturowej
� akceleracja dojrzewania m³odzie¿y
� technika wykonywania nak³uæ akupunkturowych
� burza energetyczna
� przy¿eganie (moksa)

� Co zainspirowa³o Pana do przygotowania takiej ksi¹¿ki?

� Z lektur podstawow¹ inspiracj¹ by³a dla mnie ksi¹¿ka prof.
Worsleya �Rozmowy o akupunkturze�. Wiele spostrze¿eñ, które opi-
sa³ prof. Worsley, bardzo mocno zainspirowa³o mnie do opisania
w³asnych przemy�leñ. Z niektórymi ideami staram siê w sposób ra-
cjonalny polemizowaæ. Pierwsza polemika dotyczy idei lekarzy
bosonogich. Prof. Worsley twierdzi, ¿e wiêkszo�æ akupunkturzystów
w Europie jest na poziomie lekarzy bosonogich w Chinach i z naci-
skiem podkre�la, ¿e nasi europejscy lekarze maj¹ wystarczaj¹c¹ wie-
dzê, aby staæ siê prawdziwymi, bardzo dobrymi, lekarzami � aku-
punkturzystami. Twierdzê, ¿e era lekarzy bosonogich w rozwoju
akupunktury w Europie równie¿ musia³a zaistnieæ po to, aby lekarze
europejscy zapoznali siê z prostymi mo¿liwo�ciami, jakie niesie aku-
punktura. W Chinach nadal istniej¹ lekarze bosonodzy, mimo ¿e s¹
tam tak bogate tradycje akupunktury oraz prawdziwi mistrzowie. W
Chinach do mistrza trzeba jechaæ czasami 200 b¹d� 300 kilometrów,
natomiast na miejscu jest lekarz bosonogi, który de facto za³atwia
wiêkszo�æ spraw i problemów zdrowotnych. Podobnie bêdzie i u
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� Czy efekt leczniczy - ust¹pienie dolegliwo�ci - musi zja-
wiæ siê w trakcie leczenia i wykonywania zabiegów?

� Nie, niekoniecznie, chocia¿ z punktu widzenia interesów
lekarza i pacjenta jest to najszczê�liwszy zbieg okoliczno�ci, gdy¿
pozwala w ³atwy sposób oceniaæ skuteczno�æ dzia³ania. S¹ jednak
pewne schorzenia, w których efekt leczniczy pojawia siê d³ugo po
zakoñczeniu kuracji, jak np. w chorobach skórnych, w egzemach,
uczuleniach, atopiach, gdzie regu³¹ jest sytuacja, ¿e ust¹pienie tych
tak bardzo dokuczliwych objawów nastêpuje po oko³o 8 miesi¹cach
od skoñczenia postêpowania. Pacjenci najczê�ciej nie wi¹¿¹ ust¹-
pienia dolegliwo�ci z leczeniem akupunktur¹, które zosta³o przepro-
wadzone prawie rok temu i twierdz¹, ¿e akupunktura im nie
pomog³a. Tutaj trzeba wykazaæ wiêksz¹ pokorê. Trzeba spokojnie
robiæ swoje, czekaj¹c na rezultaty. Patrz¹c na efekty, jakie przynosi
leczenie z udzia³em akupunktury, przesta³em siê dziwiæ bardzo
wielu rzeczom. Nie dziwi mnie natomiast, ¿e lekarze, którzy nie
zetknêli siê z t¹ form¹ leczenia, pozostaj¹ sceptyczni. Jest to sprawa
zupe³nie normalna i nie chcia³bym nikogo na si³ê przekonywaæ.
Widzê równie¿ jasno, ¿e gdy kto� nie chce zobaczyæ efektów, jakie
uzyskuje siê za pomoc¹ akupunktury - to ich nie widzi. Dla takiego
cz³owieka nie ma efektu, wyszukuje on wtedy sto innych t³umaczeñ
wyst¹pienia poprawy stanu zdrowia, natomiast nawet nieznaczne
zachwiania zdrowia t³umaczy jako ewidentn¹ szkodliwo�æ
akupunktury. W istocie tego typu podej�cie wytwarza w
rzeczywisto�ci taki stan, ¿e zdrowie konkretnego chorego jakby
siê pogarsza³o, przynajmniej w tym czasie, gdy ten �le nastawiony
obserwator patrzy. Czêsto, gdy ten sam stan interpretuje inna osoba,
interpretacja ta jest dok³adnie odwrotna, czyli pozytywna. Pos³u¿ê
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nego, starszego zrobiæ m³odzieñca. Niemniej tego starszego scho-
rowanego cz³owieka mo¿na doprowadziæ do takiego stanu, jakiego
nale¿a³oby oczekiwaæ w jego wieku, czyli do stanu wystarczaj¹ce-
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wiêcej osób, bardzo �le czuje siê w t³umie, boi siê. Mo¿e wychodziæ
z mieszkania, tylko w towarzystwie osób najbli¿szych. Gdy pod
wp³ywem leczenia lêki ust¹pi¹, chory taki mo¿e funkcjonowaæ nor-
malnie, a wiêc mo¿e przebywaæ w t³umie, i�æ samodzielnie na zaku-
py, nie boi siê wychodziæ sam. Jest to istotna poprawa jego stanu
zdrowia. Rzecz wygl¹da podobnie w sytuacji, gdy pacjent zg³asza,
¿e budzi siê w nocy, o drugiej i o czwartej, i nie �pi przez jaki� czas,
¿e to mu utrudnia ¿ycie, natomiast w czasie dnia, oko³o 800 i 1200 jest
tak senny, ¿e musi siê na chwilê po³o¿yæ, odpocz¹æ, a nawet
przespaæ. Utrudnia mu to z kolei pracê, myli siê, nie ma energii.
Gdy pod wp³ywem leczenia sytuacja ta ust¹pi, pacjent zg³asza, ¿e
�pi dobrze, w dzieñ ma wystarczaj¹c¹ ilo�æ energii - to tak¹ sytuacjê
uznamy za istotn¹ poprawê stanu zdrowia albo ¿e jest to
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powinien byæ jednak �wiadomy tego, ¿e najwiêksze efekty
wystêpuj¹ czêsto po zakoñczeniu serii leczniczych.

� Czy móg³by Pan przytoczyæ zdarzenie z Pañskiej praktyki,
przy którym postronny obserwator bez cienia w¹tpliwo�ci móg³by
stwierdziæ skuteczno�æ zabiegu akupunkturowego?

� Opowiem o pewnej kobiecie, u której leczy³em akupunk-
tur¹ nerwicê. Gdy zjawi³a siê u mnie na czwarty zabieg, od razu
przy drzwiach zaczê³a u¿alaæ siê na przeziêbiony pêcherz moczo-
wy. Trwa³o to ju¿ od czterech dni. Chora za¿ywa³a amidoxal, na
razie bez efektów. Podczas 15-minutowego oczekiwania w pocze-
kalni trzykrotnie odwiedzi³a toaletê, oddaj¹c za ka¿dym razem tylko
nieznaczn¹ ilo�æ moczu. Tu dodam, ¿e czêstomocz jest najbardziej
charakterystycznym objawem zapalenia pêcherza moczowego. Ko-
bieta obawia³a siê, ¿e nie wytrzyma do koñca zabiegu, ze wzglêdu
na parcie na mocz. Pokaza³a mi przy tym wczorajszy wynik badania
moczu. Stwierdzi³em tam �lad bia³ka i od 20 do 25 leukocytów
w polu widzenia. Dla ka¿dego lekarza s¹ to bezsprzeczne objawy
zapalenia pêcherza moczowego. W zwi¹zku z tymi dolegliwo�cia-
mi chorej wykona³em natychmiast typowy zabieg, sk³adaj¹cy siê
z nak³ucia trzech punktów: 60 pêcherz moczowy, 3 nerka i 6 osier-
dzie. Kobieta siedzia³a z wbitymi ig³ami na fotelu i wda³a siê ze
mn¹ w pogawêdkê na temat swoich dawniejszych chorób, m. in.
przyzna³a siê, ¿e miewa³a dawniej czêsto objawy zapalenia
pêcherza, trwaj¹ce zwykle od 5 do 10 dni. Gdy bra³a leki oko³o 14
dni, efekt by³ raczej trwa³y, a¿ do nastêpnego zmarzniêcia. Nim
¿e�my siê spostrzegli, up³ynê³o ok. 15 minut. Zapyta³em wiêc
pacjentkê, czy nie potrzebuje udaæ siê do toalety. Odrzek³a na to,
i¿ parcie na mocz ust¹pi³o zupe³nie i czuje ciep³o w dole brzucha.
Poleci³em jej, aby zaraz rankiem nastêpnego dnia zrobi³a badanie
moczu i na nastêpny zabieg przynios³a wynik badania. Wynik by³
zupe³nie w normie: bia³ko � nieobecne, leukocyty � od 2 do 5
w.p.w. Wróæmy jednak do pytania, bo mam chyba prawo
przypuszczaæ, i¿ kryje siê w nim szczypta niewiary w akupunkturê.
Otó¿ przytoczy³em ten przypadek, bardzo wyrazisty w swoim
przebiegu, z pe³n¹ �wiadomo�ci¹, i¿ nawet on nie jest w stanie

bardzo dobrze - choroba ustêpuje. Taka jest te¿ moja interpretacja.
Natomiast, gdyby ten sam chory zwróci³ siê do innego lekarza, który
nie interpretuje obserwowanych zjawisk w tych kategoriach, lekarz
ten móg³by powiedzieæ tak: Proszê pana, bola³o pana w brzuchu?
Bola³o. A teraz boli? -Boli. Czy bola³y pana uda? - Nie, nie bola³y. A
teraz bol¹? -Bol¹. W zwi¹zku z tym nak³ucie akupunkturowe
spowodowa³o zwiêkszenie choroby, gdy¿ wtedy by³ chory brzuch,
a teraz oprócz brzucha chore s¹ uda. Dlatego te¿ mo¿na powie-
dzieæ, ¿e postêpowanie to da³o z³e efekty. Proszê zaniechaæ aku-
punktury,- gdy¿ po niej czuje siê pan jeszcze gorzej. By³a jedna cho-
roba, s¹ teraz dwie. Zapiszê panu voltaren, gdy¿ to s¹ bóle
reumatyczne. Pacjent pos³ucha³ rady lekarza, ³ykn¹³ tabletki voltare-
nu i po dwóch dniach bóle w udach ust¹pi³y. Co ciekawe, równie¿
usta³y bóle w brzuchu, mimo ¿e voltaren spowodowa³ pewne pod-
ra¿nienie narz¹dów jamy brzusznej. Ten drugi terapeuta, którego
interpretacja aktualnego stanu by³a negatywna, zebra³ pozytywne
wyniki uzyskane przez pierwszego terapeutê, który leczy³ brzuch.
W kilka dni od zabiegu akupunkturowego bóle brzucha ust¹pi³y -
nast¹pi³o wyleczenie. Natomiast voltaren zniwelowa³ ból w udach
od razu. Trzeba powiedzieæ, ¿e efekty terapii nale¿y oceniaæ
z perspektywy czasu. Czêsto jest tak, ¿e bezpo�rednio po
zakoñczeniu leczniczej serii nak³uæ akupunkturowych pacjent
odczuwa poprawê, ale jest to poprawa, która go w pe³ni nie
statysfakcjonuje. Wówczas nale¿y uprzedziæ pacjenta, ¿e pe³na
poprawa nast¹pi w ci¹gu trzech tygodni od zakoñczenia nak³uæ.
Bywa te¿ tak, ¿e pacjent ignoruje tê uwagê i, mimo zapewnieñ ze
strony akupunkturzysty, kieruje siê na dalsze leczenie ju¿ nie metod¹
naturaln¹, lecz konwencjonaln¹. Kontynuuj¹c to leczenie, przyjmuje
�rodki farmakologiczne i rzeczywi�cie po pewnym okresie czasu
odczuwa wyra�na, poprawê, interpretuj¹c to jako efekt dzia³ania
tabletek, do których ma czêsto wiêksze zaufanie. Jest to jednak
najczê�ciej efekt dzia³ania akupunktury, a farmakologia by³a tu
jedynie, czêsto niepotrzebnym, dodatkiem do leczenia. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e w naszej europejskiej, mentalno�ci bardzo
g³êboko jest zakorzenione zaufanie do leków i trudno siê dziwiæ,
¿e ludzie tak postêpuj¹. Pacjent poddaj¹cy siê akupunkturze
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leczona przez lekarzy wszystkich specjalno�ci bez wyra�nych re-
zultatów i chorzy ci szukaj¹ teraz pomocy równie¿ w akupunktu-
rze. Jest to, muszê przyznaæ, do�æ poka�na grupa moich pacjentów,
którym, wbrew pierwotnym przypuszczeniom, w wielu wypadkach
mo¿na skutecznie pomóc, a niejednokrotnie mo¿na doprowadziæ
do ca³kowitego wyleczenia.

� Czy móg³by Pan podaæ przyk³ad wyleczenia akupunktur¹
jakiego�  szczególnie  nietypowego  schorzenia,  opornego wobec
metod medycyny konwencjonalnej?

� Tak. Przed rokiem zjawi³ siê u mnie 9-letni ch³opczyk. Mat-
ka by³a zrozpaczona widz¹c, ¿e najwiêksze s³awy medyczne
rozk³adaj¹ rêce i nie potrafi¹ nic zaradziæ. By³a ju¿ w warszawskich
instytutach, nawet w Centrum Zdrowia Dziecka. Po przeprowadzo-
nych badaniach wszyscy orzekli zgodnym chórem, ¿e jest to �ma-
toratio praecox idiopatica�, co po polsku oznacza - przedwczesne
dojrzewanie nieznanego pochodzenia. Wyniki badañ poziomów
hormonów by³y w granicach normy, w zwi¹zku z tym ewentualna
interwencja hormonalna by³a bezcelowa. Matka dziecka nie robi³a-
by z tego problemu, ale ch³opczyk mia³ bardzo powa¿ne trudno�ci
z koncentracj¹ i w�ród kolegów szkolnych uchodzi³ za mato³a, do
którego nic nie dociera³o. Matka po�wiêca³a mu bardzo du¿o czasu
po po³udniu, staraj¹c siê nadrobiæ niedobory koncentracji. W
Centrum Zdrowia Dziecka powiedziano jej, ¿e przedwczesny
rozwój tak dekoncentruje ch³opca, i¿ nie mo¿e siê uczyæ.
Ogl¹dn¹³em dziecko. By³o spokojne, grzeczne. Rozwój cia³a by³
harmonijny, bez odchyleñ, tyle ¿e dostrzega³o siê du¿¹ wra¿liwo�æ
organizmu. Zacz¹³em szukaæ dla siebie punktu zaczepienia do
wyboru terapii, zada³em wiêc pytanie, jak dziecko sypia. By³o to
pytanie trafione w dwunastkê na dziesiêciopunktowej tarczy, gdy¿
okaza³o siê, ¿e ch³opiec od urodzenia mia³ k³opoty z zasypianiem.
W trakcie doby spa³ tylko od 4 do 6 godzin, a w dodatku sen by³
p³ytki i niespokojny. W tym momencie dozna³em jakby ol�nienia.
Kilka informacji, które ju¿ od dawna dojrzewa³y w mojej pamiêci,
po³¹czy³o siê i powsta³ klarowny ci¹g my�lowy, zakotwiczony w
przesz³o�ci, a zmierzaj¹cy w przysz³o�æ.  Muszê tu prosiæ Czytelnika

przekonaæ obserwatora sceptycznego, który z za³o¿enia neguje
skuteczno�æ pozaeuropejskich metod leczenia. Obserwator
bezstronny - patrz¹cy i przyjmuj¹cy ¿ycie takim, jakim ono jest -
nie musi ogl¹daæ tego wydarzenia; poprzestanie na opisie i przyjmie
je bez zastrze¿eñ, bowiem jest w stanie uwierzyæ, i¿ pacjent
wyleczy³ siê wskutek zastosowania nak³uæ akupunkturowych.
Natomiast obserwator-sceptyk, ogl¹dn¹wszy to nawet na w³asne
oczy, powie, i¿ wyleczenie jest niemo¿liwe, bo w zapaleniu
pêcherza moczowego objawy wycofuj¹ siê stopniowo. Wydarzenie
jest wiêc celowo zaaran¿owane, by zachwiaæ jego upozorowany
s¹d na temat zdrowia i choroby. Bêdzie te¿ dopatrywaæ siê
fa³szerstwa jednego z wyników badañ moczu � pierwszego b¹d�
drugiego. W koñcu powie, ¿e pacjentka albo udawa³a,
wyolbrzymiaj¹c objawy, albo uleg³a sugestii terapeuty, i¿ ma
odczuwaæ ciep³o w podbrzuszu. Gdy obalimy te zarzuty, sceptyk
pozornie ust¹pi mówi¹c, ¿e uwierzy³by, gdyby zobaczy³ dziesiêæ,
a mo¿e sto takich samych przypadków. Ja mam w tej sprawie s¹d
odmienny. Ludzie sceptyczni, zamkniêci wobec ró¿nych przejawów
¿ycia, widz¹ rzeczywisto�æ tylko w �wietle w³asnych pogl¹dów.
¯aden fakt wykraczaj¹cy poza ich spectrum nigdy ich do niczego
nie przekona. Co wiêcej � w ogóle go nie zauwa¿¹. Ksi¹¿ka ta nie
jest adresowana do tej kategorii ludzi. Je¿eli za� przypadkowo trafi³a
w ich rêce, niech jej dalej nie czytaj¹, bêdzie to bowiem tylko strat¹
czasu i niepotrzebnie nadwerê¿onymi nerwami. Ale nawet i tym
¿ywio³owo reaguj¹cym sceptykom zaaplikowa³bym tutaj na
uspokojenie klasyczn¹ chiñsk¹ receptê uspokajaj¹c¹.

� Jak pacjenci w Polsce odnosz¹ siê do naturalnych metod
leczenia?

� Nasze spo³eczeñstwo, trzeba przyznaæ, jest spo³eczeñstwem
bardzo otwartym na wszystko, co nowe, sporo osób obawia siê byæ
tzw. królikami do�wiadczalnymi. Etap wdra¿ania tej metody w na-
szym spo³eczeñstwie mamy ju¿ za sob¹.

Osoby, które obecnie trafiaj¹ do lekarza na akupunkturê, kie-
rowane s¹ przez pacjentów, którzy doznali ju¿ pozytywnego dzia³a-
nia tej formy leczenia. Jest te¿ pewna grupa chorych, która by³a
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wiêksze zyski. Gdyby�my jednak spytali tych samych ludzi, czy
jest to równie¿ korzystne dla zdrowia akcelerowanych ptaków,
wtedy zdecydowanie zaprzeczyliby. A w odpowiedzi na moje py-
tanie: �dlaczego?�, musieliby przyznaæ, ¿e kury te ¿yj¹ znacznie
krócej ni¿ drób hodowany tradycyjnie. Czê�ciej te¿ choruj¹, dlatego
dodaje im siê do paszy antybiotyki, aby zniwelowaæ mniejsz¹ od-
porno�æ. Tucz kur miêsnych � brojlerów � przybiera wrêcz grote-
skowy charakter, gdy¿ ptaki te wskutek nadmiernego przyrostu masy
cia³a prawie nie chodz¹. Przypuszczalnie poruszanie siê sprawia
im ból. Czas jasno�ci jest tu wybitnie wyd³u¿ony, co sprawia, ¿e po
6 tygodniach cykl tuczu koñczy siê. Gdyby kurom tym pozwolono
dalej ¿yæ, wkrótce zdech³yby wszystkie wskutek ró¿nych
degeneracji, bia³aczek, raków, miêsaków i in. Nawiasem mówi¹c -
zabite we w³a�ciwym czasie i przetworzone zawsze daj¹ nam
szansê obserwowania tych samych objawów na naszych w³asnych
organizmach. Wracaj¹c jednak do tematu � tak jak mo¿na u zwierz¹t
przez przed³u¿enie czasu czuwania w ci¹gu doby osi¹gn¹æ
przyspieszony rozwój, tak samo osi¹gniêto to u cz³owieka przez
elektryfikacjê mieszkañ. Za tym procesem kryj¹ siê takie same
zagro¿enia dla ludzi, jak te, które w sposób trochê przerysowany
opisa³em u zwierz¹t. Za szybszy rozwój p³acimy wiêksz¹
podatno�ci¹ na choroby i s³absz¹ - w porównaniu z wcze�niejszymi
pokoleniami - kondycj¹ cia³a. Dzi� ju¿ w sposób jednoznaczny mogê
oceniæ proces akceleracji jako zdecydowanie niekorzystny. Jest to
niew¹tpliwie tendencja degeneracyjna, a nie pozytywna, jak
przedstawiano j¹ wcze�niej.

� Jak ustrzec nasze dzieci przed tym niekorzystnym czynni-
kiem?

� Po prostu przestrzegaæ 12-godzinnego okresu snu u dziec-
ka. Powrócê obecnie do naszego 9-latka. Dziecko to mia³o rozregu-
lowany zegar biologiczny. Zbyt du¿o energii znajdowa³o siê na me-
ridianach nocnych, a za ma³o na dziennych. W dalszej rozmowie
okaza³o siê, ¿e matka ch³opca cierpia³a na to samo zaburzenie, trak-
tuj¹c to jako z³o konieczne. W tym momencie wiedzia³em ju¿
dok³adnie jak wyleczyæ matkê i syna. Zacz¹³em jednak mieæ

o cierpliwo�æ, gdy¿ dygresje  bêd¹  bardzo  szerokie  i dotycz¹ce
na  pozór nie zwi¹zanych ze sob¹ dziedzin. Pierwsz¹ my�l¹ by³a
szczególna interpretacja zjawiska akceleracji, obserwowanego w
pediatrii. Zjawisko akceleracji pojawi³o siê w XX wieku w USA,
a po kilku latach dotar³o do Europy Zachodniej. W Polsce pediatrzy
zwrócili na nie uwagê na prze³omie lat piêædziesi¹tych i sze�ædzie-
si¹tych. Polega³o ono na tym, ¿e dzieci rozwija³y siê prêdzej ni¿
ich rówie�nicy sprzed dziesiêciu, dwudziestu lat: szybciej przybiera-
³y na wadze, szybciej ros³y i dojrzewa³y p³ciowo. Nam - studentom
- starano siê nawet zasugerowaæ, ¿e jest to zjawisko ze wszech
miar pozytywne, bo �wiêcej i prêdzej�. Na nasze pytania, dlaczego
tak siê dzieje, odpowiadano, i¿ jedyny w³a�ciwy ustrój, czyli socja-
listyczny, spowodowa³ tak¹ poprawê warunków rozwoju dzieci, ¿e
rosn¹ szybciej. I tu ujawni³a siê pewna cecha mojego charakteru
(próbujê j¹ pielêgnowaæ do dzi�) - m³odzieñczy nonkonformizm i
przekora wobec narzucanych autorytetów. A mianowicie ju¿ wtedy
interpretacje zjawiska akceleracji wyda³y mi siê mocno w¹tpliwe
i trochê te¿ �zatrute� ideologi¹. Z ró¿nych powodów nie zaj¹³em
siê wówczas tym problemem i dopiero po przesz³o 15 latach
poj¹³em, ¿e ten ch³opczyk przyszed³ do mnie, by problem ten zosta³
wreszcie przeze mnie rozwi¹zany. Z drugiej strony skojarzy³em
wiadomo�æ, ¿e dzieci ¿yj¹ce w klimacie tropikalnym dojrzewaj¹
p³ciowo znacznie wcze�niej ni¿ np. ich rówie�nicy w Szwecji.
Przebywaj¹ prawie ca³y dzieñ w pra¿¹cym s³oñcu i w³a�nie du¿a
jasno�æ przez d³ugi czas jest powodem tego procesu. Z tym skoja-
rzeniem mo¿na by jeszcze dyskutowaæ, ale trzecie �zwala z nóg�
nawet najwiêkszych oponentów. Dostarcza nam je zootechnika,
zw³aszcza chów drobiu. Okazuje siê, ¿e g³ównym czynnikiem
podnosz¹cym efekty ekonomiczne tuczu drobiu, jest w³a�ciwie
dozowane �wiat³o, nie za� hormony, które by³y stosowane tylko
przej�ciowo i obecnie ucieka siê od nich, bowiem s¹ zbyt kosztowne.
Osoby choæ trochê obeznane z zootechnik¹ wiedz¹ o tym i jest to
dla nich fakt oczywisty. A wiêc zjawisko akceleracji by³o ju¿ du¿o
wcze�niej obserwowane u zwierz¹t i wykorzystywano to
praktycznie. Gdyby�my zapytali zootechników, czy zjawisko
przyspieszonego rozwoju jest korzystne, odpowiedzieliby zgodnie,
¿e bez w¹tpienia - tak, poniewa¿ mniejszym kosztem osi¹gamy
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� Nie jestem w stanie odpowiedzieæ na to pytanie. Od tej
pory mija ju¿ rok, a ch³opiec nie zjawi³ siê, choæ mia³ zg³osiæ siê
w przypadku jakichkolwiek zaburzeñ snu. Jestem jednak przekona-
ny, i¿ wraz z wyd³u¿eniem snu dziecka proces przedwczesnego doj-
rzewania zostanie zahamowany, co potwierdz¹ dalsze obserwacje
tego ch³opca.

� Co Pan s¹dzi na temat czasu przetrzymywania igie³ w cie-
le pacjenta? Czy to ma w ogóle wp³yw w konkretnych jednostkach
chorobowych?

� Utar³o siê w
praktyce akupunkturo-
wej, ¿e czas trwania za-
biegu akupunkturowego
wynosi ok. 1000 sek., co
daje oko³o15 min. S¹
fachowcy, którzy
przetrzymuj¹ ig³y
znacznie d³u¿ej, np. prof.
Worsley w niektórych
wypadkach pisze o tym,
¿e pacjent musi przeby-
waæ z tymi ig³ami w konkretnym zabiegu nawet godzinê. Inni uwa-
¿aj¹, ¿e w ca³ym zabiegu najwa¿niejszy jest moment trafienia w
punkt, czyli zjawisko odbicia. Dopóki nie uzyskaj¹ zjawiska odbicia,
dopóty manipuluj¹ ig³¹ w ciele pacjenta i uwa¿aj¹, ¿e dalsze tkwie-
nie igie³ w organizmie nie ma ju¿ wiêkszego znaczenia. Ja jestem
zwolennikiem tej szko³y i moja praktyka zdaje siê potwierdzaæ sku-
teczno�æ tego podej�cia. Moim zdaniem nie ma wiêkszego zna-
czenia, jak d³ugo terapeuta trzyma ig³y. Znaczenie ma jedynie to,
czy zabieg, który zosta³ przeprowadzony, przyniós³ efekty, czy na-
st¹pi³a poprawa stanu zdrowia. Ilustruj¹cym to zjawisko przyk³adem
jest sytuacja, w której zg³asza siê pacjent, np. z bólem ucha.

Ból ucha jest dotkliwy i pacjent mocno cierpi. Wprowadzam
ig³ê w odpowiedni punkt cia³a, np. w punkt JC5 i PO5 i stymulujê
ig³ê, gdy wcze�niej uzyska³em zjawisko odbicia. Ból w uchu utrzy-
muje siê, by po pewnym czasie zmniejszyæ siê.

w¹tpliwo�ci, czy proces leczenia uda siê, skoro dolegliwo�æ ma
charakter rodzinny. Postanowi³em jednak spróbowaæ, tym bardziej,
¿e mo¿na tu by³o tylko wszystko wygraæ, bez ryzyka przegrania.
Na efekty, na szczê�cie, nie musia³em d³ugo czekaæ. Sen poprawi³
siê szybko - by³ g³êbszy i d³u¿szy, lepsza by³a te¿ koncentracja
dziecka za dnia. By³o to spowodowane zwiêkszeniem energii CZI
w godzinach dziennych i zmniejszenie siê nadmiaru jej w nocy.
Dziecko zaczê³o siê lepiej uczyæ, poprawi³y siê stopnie, w szkole
przestano mu dokuczaæ i wy�miewaæ za gapowato�æ.
Przeprowadzi³em nastêpuj¹ce przemieszczenie energetyczne.

Przytaczam to, aby unaoczniæ Czytelnikom, jak konkretne
jest to na pozór anachroniczne prawo piêciu elementów.
Rozmawia³em niedawno ze znanym lekarzem akupunkturzyst¹ z
Europy Zachodniej, który stara³ siê udowodniæ mi, i¿ jest ono tylko
nieprzydatn¹, anachroniczn¹ teori¹, dawno zarzucon¹ nawet przez
samych Chiñczyków, którzy obeznani z osi¹gniêciami nowoczesnej
medycyny, po prostu je wy�miewaj¹. �wiadczy to, niestety, o tym,
¿e nawet w Chinach, gdzie kultywuje siê akupunkturê bez przerwy,
zaprzepaszczono gdzie� w dziejach to wspaniale dzia³aj¹ce prawo.

� Panie Doktorze, jak Pan my�li, czy bez znajomo�ci prawa
piêciu elementów mo¿na by doprowadziæ do takiego samego efektu
terapeutycznego u tego pacjenta, którego historiê opisa³ Pan przed
chwil¹? Czy by³a to droga jedyna, czy s¹ te¿ inne?

� Bez przeprowadzenia powy¿szych spekulacji my�lowych
trafienie przypadkowo w tak du¿¹ ilo�æ punktów równocze�nie jest
prawie niemo¿liwe. Mo¿na by spróbowaæ osi¹gn¹æ ten sam efekt
wyrównania energetycznego za pomoc¹ nak³ucia punktów zjedno-
czenia. Mog³oby to daæ podobne efekty, ale z pewno�ci¹ nie takie
same.

� Czy dziecko zosta³o wyleczone trwale, czy te¿ bêdzie mu-
sia³o systematycznie poddawaæ siê zabiegom akupunkturowym, by
korygowaæ dysproporcje energetyczne organizmu?
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� W swojej wypowiedzi u¿y³ Pan dosyæ tajemniczego okre-
�lenia, mianowicie burza energetyczna. W ró¿nych podrêcznikach
mówi siê, o zapa�ci ig³owej, o omdleniu, natomiast tutaj spotyka-
my siê z okre�leniem burza energetyczna. Có¿ to takiego jest? Jakie
s¹ tego konsekwencje? Czego to jest zapowied�?

� Okre�lenie zapa�æ ig³owa �le siê kojarzy. Burza energe-
tyczna jest w³a�ciwszym okre�leniem, gdy¿ podobnie jak burza
w przyrodzie, jest gwa³towna, ale jej wynikiem s¹ du¿e korzy�ci �
opady deszczu, nawodnienie, od�wie¿enie powietrza. W³a�nie czym�
takim jest zjawisko burzy energetycznej, która wynika z tego, ¿e or-
ganizm jest bardzo podatny na leczenie t¹ metod¹ i du¿a czê�æ
energii wewnêtrznej CZI jest zaanga¿owana do przeprowadzenia
procesu leczniczego. Nawet za du¿a, jak na mo¿liwo�ci tego
organizmu. W zwi¹zku z tym nie starcza jej do podtrzymania
normalnej �wiadomo�ci i pacjent wówczas mdleje. Jest mu s³abo.
Robi siê blady. Burza energetyczna nie jest zjawiskiem szkodliwym,
jest odrobinê k³opotliwa dla terapeuty, gdy¿ nale¿y pacjenta po³o¿yæ,
po to, aby przyspieszyæ powrót �wiadomo�ci. Stosujê wtedy nak³ucia
przywracaj¹ce �wiadomo�æ, ale jest to stosowane rzadko. W wyniku
tak gwa³townych zmian, jakie zjawiaj¹ siê w trakcie burzy energe-
tycznej, dochodzi do bardzo du¿ej poprawy stanu zdrowia. Po takiej
burzy stan zdrowia pacjenta wyra�nie siê poprawia, jest lepszy ni¿
do tej pory.

� Spotykamy siê równie¿ z opiniami, ¿e tzw. zapa�æ ig³owa, a
u¿ywaj¹c prawid³owego okre�lenia- burza energetyczna mo¿e byæ
bezpo�rednim zagro¿eniem ¿ycia pacjenta. Wystêpuj¹ przecie¿ spo-
tykane w praktyce objawy typowej zapa�ci, takiej jak nitkowate, s³ab-
n¹ce, ledwo wyczuwalne têtno, kroplisty pot, zaostrzenie rysów twa-
rzy, jej zbledniêcie. Czy wed³ug Pana jest to bezpo�rednie
zagro¿enie ¿ycia pacjenta, a je�li tak, co wtedy terapeuta winien
czyniæ?

� Terapeuta zawsze powinien tak postêpowaæ, aby wynik
jego dzia³ania by³ pozytywny. W sytuacji, gdy widzi objawy ze-
wnêtrzne burzy energetycznej b¹d� gdy pacjent podaje mu te

Na przyk³ad po 5 sekundach pacjent opisuje, ¿e ból z ucha
przemie�ci³ siê do szyi. Po dalszych kilku sek. przemieszcza siê na
bark i znika. Ca³y zabieg trwa minutê, po czym ig³y usuwam. W
nastêpnych dniach ból nie powraca. Czyli tutaj d³ugo�æ zabiegu by³a
limitowana obecno�ci¹ bólu.

� Co siê dzieje w wypadku, gdy ból w czasie zabiegu nie
ustêpuje? Bo mo¿e siê tak zdarzyæ. Czy w �wietle tego, co ju¿
zosta³o powiedziane, wyd³u¿y siê czas zabiegu?

� Mo¿na wyd³u¿yæ zabieg, ale z mojego do�wiadczenia wy-
nika, ¿e nie wp³ywa to na ust¹pienie bólu, który nie ma ust¹piæ w
trakcie zabiegu. W praktyce usuwam ig³y do�æ szybko, natomiast
potem choroba stopniowo ustêpuje.

� Skoro rozmawiamy obecnie o technice wykonywania za-
biegu, chcia³bym zapytaæ o tak¹, bardzo
szeroko dyskutowan¹ kwestiê, jak¹ jest
u³o¿enie pacjenta w czasie zabiegu.
Wiadomym jest, ¿e czê�æ terapeutów uk³ada
pacjenta w pozycji le¿¹cej, niektórzy nie
uwzglêdniaj¹ w ogóle pozycji. Jaka jest Pañska
opinia na ten temat?

� Pacjent ma byæ u³o¿ony w ten sposób,
aby mo¿na by³o wygodnie wykonaæ zabieg. Ma
to byæ pozycja nieuci¹¿liwa dla pacjenta i nic
wiêcej na ten temat nie nale¿y mówiæ. Czasami jest to pozycja
le¿¹ca, w wiêkszo�ci � siedz¹ca. Widzia³em te¿ wykonywanie za-
biegu w pozycji stoj¹cej: lekarz nak³u³ punkt PM11 i g³ówny regula-
tor tylny 14 w celu usuniêcia bólu barku w przej�ciu na korytarzu
szpitalnym, z natychmiastowym ust¹pieniem bólu. Zabieg trwa³ 20
(!) sekund. Oczywi�cie dla terapeuty wygodna jest pozycja le¿¹ca,
szczególnie w przypadku wyst¹pienia burzy energetycznej, wtedy
pacjent, nawet gdy zrobi mu siê s³abo, po prostu le¿y, natomiast
gdy jest w pozycji siedz¹cej, nale¿y go wówczas po³o¿yæ.
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szczególnie w przypadku, gdy s¹ mocno zaawansowane sprawy
reumatyczne i bóle s¹ dotkliwe, ¿e pacjent pó�niej odczuwa
zjawisko wnikania gor¹ca z ¿arz¹cego siê cygara do �rodka.
W zwi¹zku z tym wiêksza ilo�æ ciep³a wnika do skóry, co niesie za
sob¹ wyst¹pienie w miejscu przy¿egania pêcherza, czyli powstaje
wtedy oparzenie drugiego stopnia. Nie �wiadczy to jednak o tym,
¿e moksa wykonana jest niew³a�ciwie. Skuteczno�æ jest taka sama,
zarówno w przypadku powstania pêcherza, jak i jego braku.
Najczê�ciej dochodzi do natychmiastowego zmniejszenia siê bólu,
a nawet ca³kowitego ust¹pienia bólu reumatycznego w okolicy
stawów i nie tylko.

objawy, powinien w³a�ciwie zareagowaæ. Oczywi�cie, ¿e przez
niew³a�ciw¹ reakcjê mo¿na doprowadziæ nawet do powik³añ �mier-
telnych. Np. tak jak powszechnie siê robi, gdy pacjentowi jest s³a-
bo, to siê go podtrzymuje, ¿eby nie upad³. Spada wówczas ci�nie-
nie krwi i krew odp³ywa z mózgu. Gdyby tak przetrzymaæ pacjenta
10, 15 minut w pozycji pionowej, kto wie, czy nie doprowadzi³oby
siê go do �mierci. Zawsze trzeba zachowywaæ siê normalnie. Pacjent
nie po to s³abnie i leci przez rêce, ¿eby sta³ pionowo - on ma byæ
po³o¿ony! Je�li nie ma le¿anki, to nale¿y po³o¿yæ go na pod³odze
w pozycji poziomej. Wówczas dop³yw krwi do mózgu jest bardzo
³atwy. Gdy pacjent jest u³o¿ony poziomo, nie zagra¿a mu
praktycznie ¿adne niebezpieczeñstwo. Z mojej d³ugoletniej praktyki
wnoszê, ¿e jest to postêpowanie zupe³nie wystarczaj¹ce.

� W�ród metod terapii, które od wieków towarzyszy³y aku-
punkturze, s¹ opinie, ¿e starsz¹ form¹ terapii jest przy¿ega-nie.
Jaki jest Pana stosunek do ró¿norodno�ci technik stosowanych w tej
metodzie terapii i ich skuteczno�ci? Czy d³ugo�æ zabiegu, technika
wykonania warunkuj¹ tutaj skuteczno�æ dzia³ania?

� Przy¿eganie albo inaczej moksa jest bardzo chêtnie stoso-
wan¹ przeze mnie technik¹ i jest to metoda przynajmniej tak samo
skuteczna jak akupunktura, przy czym w mojej praktyce moks¹ po-
s³ugujê siê g³ównie w chorobach o pod³o¿u autoimmunizacyjnym, a
najczê�ciej robiê to w bólach typu reumatycznego. Istnieje bardzo
wiele technik przy¿egania, s¹ ró¿ne do tego pomocnicze przyrz¹dy.
Moksê wykonuje siê za pomoc¹ specjalnych ogrzewanych naczy-
nek. Znana jest ca³a procedura wykonywania pewnych nagrzewañ.
Robi siê to te¿ w ten sposób, ¿e na ig³ê nak³ada siê moksê, i ona
¿arz¹c siê grzeje ig³ê, która tkwi w tkankach. Jest wiele metod, ale
tak jak ju¿ podkre�la³em wielokrotnie, licz¹ siê rezultaty. Ja mam
opracowan¹ prost¹, szybk¹ metodê przy¿egania piêciosekundowe-
go z odleg³o�ci oko³o pó³ centymetra od skóry, przy czym te piêæ
sekund odliczane jest od momentu, w którym pacjent czuje przej-
muj¹ce, wnikaj¹ce ciep³o w miejscu ogrzewanym. Rozpoczynam
wówczas odliczaæ piêæ sekund. Po moksie wystêpuje na skórze czer-
wona plamka, która po nied³ugim czasie znika. Czasem zdarzy siê,
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zdrowa kobieta powinna byæ tak wyregulowana, by miesi¹czka
zjawia³a siê podczas nowiu ksiê¿yca, a jajeczkowanie � podczas
pe³ni. Cykle powinny byæ zsynchronizowane z fazami ksiê¿yca
i w³a�nie taka sytuacja jest normalna. Wszelkie odchylenia od tej
normy s¹ mniejsz¹ lub wiêksz¹ patologi¹. Wiemy, ¿e doba ksiê¿y-
cowa jest d³u¿sza o kilka godzin od 28 dni, w zwi¹zku z tym �red-
nio raz na pó³ roku zjawiaj¹ siê u kobiet cykle 29-dniowe, natomiast
pozosta³e s¹ 28-dniowe.

� Czy metodami medycyny naturalnej mo¿na tak wyregulo-
waæ cykl menstruacyjny, by jego fazy pokrywa³y siê z fazami ksiê¿yca?

� Jest to zjawisko do�æ czêsto spotykane w moim gabinecie,
jak równie¿ w innych gabinetach akupunkturowych, w których nieco
zaniepokojone pacjentki zg³aszaj¹, ¿e miesi¹czka pojawi³a siê u nich
np. tydzieñ wcze�niej b¹d� 7-10 dni pó�niej. Otó¿ jest to do�æ
powszechna sprawa, ¿e pod wp³ywem regulacji energetycznej za
pomoc¹ akupunktury b¹d� innych metod naturalnych organizm
dostraja siê do cyklu ksiê¿ycowego i wtedy okazuje siê, ¿e kobiety
poddane takiej terapii dostaj¹ miesi¹czkê podczas nowiu ksiê¿yca.
Jest to widomy znak �wiadcz¹cy o normalizacji zdrowia kobiety.

� Czy nie zetkn¹³ siê Pan z takimi opiniami bardziej sceptycz-
nych pacjentów, ¿e nowe warunki cywilizacyjne, zapewniaj¹ce lu-
dziom bezpieczeñstwo w ka¿dej sytuacji, spowodowa³y, i¿ te daw-
ne mechanizmy nie s¹ ju¿ potrzebne? Byæ mo¿e d¹¿enie do tego,
¿eby cykl menstruacyjny by³ idealnie zsynchronizowany z fazami
ksiê¿yca, nie jest ju¿ w tej chwili kobiecie potrzebne, bo i tak nie
¿yje zgodnie z zegarem biologicznym?

 �  Prawd¹ jest, ¿e cz³owiek bardzo daleko odszed³ od natu-
ralnych warunków ¿ycia, jednak¿e by³oby du¿ym b³êdem my�lenie
i¿ warunki te nie s¹ mu ju¿ potrzebne. ̄ ycie zgodne ze wskazaniami
zegara biologicznego jest podstawowym warunkiem równowagi
energetycznej cz³owieka. Interesuje mnie tutaj inny problem, a mia-
nowicie co spowodowa³o, ¿e praktycznie rzadko spotyka siê kobiety,
u których cykl menstruacyjny jest zgodny z cyklem ksiê¿ycowym.

ROZMOWA Z DR RUHE

� menstruacja kobiet, a fazy ksiê¿yca
� naturalna metoda planowania rodziny
� akupunktura, a palenie papierosów
� wskazania higieniczne medycyny naturalnej
� paradontoza
� p³askostopie
� koryguj¹ca rola wk³adki ortopedycznej
� czy istnieje p³askostopie poprzeczne

� Panie Doktorze, wiemy, ¿e s¹ kobiety miesi¹czkuj¹ce co
22 dni, co 28 dni, s¹ te¿ takie, u których miesi¹czka zjawia siê co
40-45 dni. U niektórych kobiet ilo�æ dni w ka¿dym cyklu jest
zmienna. Czy s¹ to zjawiska normalne, czy jaka� patologia?

� Cykl kobiecy, patrz¹c na to przez pryzmat natury, jest cy-
klem ksiê¿ycowym. Taki sam cykl jest �zainstalowany� w cia³ach
ma³piatek. I mo¿e na ich przyk³adzie przeanalizujmy celowo�æ bio-
logiczn¹ tego cyklu. Otó¿ u ma³piatek miesi¹czka wystêpuje pod-
czas nowiu ksiê¿yca. Wtedy to naturalny wróg ma³piatek � lampart
� ma nad nimi znaczn¹ przewagê w nocy, gdy¿ drapie¿niki wspa-
niale widz¹ w ciemno�ciach, ma³piatki za� � s³abo. W zwi¹zku z tym
musz¹ zachowywaæ siê ostro¿nie, aby unikn¹æ napa�ci ze strony lam-
parta. Natomiast podczas pe³ni ksiê¿yca ma³piatki widz¹ ju¿ z dale-
ka zbli¿aj¹cego siê wroga, a wiêc s¹ bezpieczne. Wtedy mo¿e odby-
waæ siê akt kopulacji i zwierzêta te nie s¹ nara¿one na po¿arcie ich.
Ten sam mechanizm jest implantowany w cia³o kobiety, a wiêc
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Stanów Zjednoczonych, gdzie jest ciep³o. Dziewczêta spa³y pod
go³ym niebem, by³ wiêc bezpo�redni wp³yw ksiê¿yca na ich cia³a.
I zaobserwowano, w znamiennym procencie, ¿e cykle miesi¹cz-
kowe u tych dziewcz¹t normalizowa³y siê odpowiednio do faz ksiê-
¿yca. Aby upewniæ siê, ¿e powy¿sze wyniki nie s¹ tylko efektem
sugestii, organizatorzy zaprosili te¿ na obóz dziewczêta ociemnia-
³e, z podobnymi zaburzeniami menstrualnymi. Równie¿ w tej gru-
pie okaza³o siê, ¿e cykle menstruacyjne dostosowuj¹ siê do faz ksiê-
¿yca, a wiêc potwierdza³oby to fakt, i¿ wp³yw ksiê¿yca jest
bezpo�redni, a nie po�redni, realizuj¹cy siê przez �wiadomo�æ czy
zmys³ wzroku.

� Jakie widoczne skutki nast¹pi³yby, gdyby uda³o siê uporz¹d-
kowaæ cykle menstruacyjne kobiet zgodnie z fazami ksiê¿yca? Czy
to skutkowa³oby w ten sposób, ¿e kobiety pracowa³yby efektywniej,
mniej emocjonalnie podchodzi³yby do ró¿nych zagadnieñ, by³yby
bardziej odporne na choroby? Czy mo¿e jest to tylko taka Pañska
idée fix, i¿ nale¿y we wspó³czesnej cywilizacji odtworzyæ dawne
warunki ¿ycia i dawny, determinowany tylko natur¹, rytm ¿ycia?

� W³a�ciwe ustawienie swojego organizmu w kosmosie, w któ-
rym siê znajdujemy, a wiêc na powierzchni Ziemi, pod znacz¹cym
wp³ywem jej satelity � Ksiê¿yca, jest dla ka¿dego cz³owieka istotn¹
spraw¹. Naturalnie, i¿ nie nale¿y popadaæ w przesadê, ale cz³owiek
inteligentny powinien umieæ obserwowaæ sposób funkcjonowania
swojego organizmu i zauwa¿aæ nawet drobne znaki pokazuj¹ce, ¿e
co� jest nie w porz¹dku. Po prostu ten fragment ksi¹¿ki ma uzmys³o-
wiæ Czytelnikowi, co jest norm¹ zdrowotn¹, a co ni¹ nie jest. Np.
niektórzy ginekolodzy, zgodnie zreszt¹ z uniwersyteckimi podrêcz-
nikami, uwa¿aj¹, ¿e cykle menstruacyjne s¹ normalne, gdy miesi¹czki
zjawiaj¹ siê od 23 do 35 dni. Mo¿liwe, ¿e jest to norm¹ dla ginekolo-
gów, ale z punktu widzenia natury jest to bardzo g³êboka patologia.
Wracaj¹c natomiast do pytania, co da³oby wspó³czesnej kobiecie przy-
wrócenie prawid³owego cyklu miesi¹czkowego, nale¿y stwierdziæ, i¿
na pewno obni¿y³oby to jej poziom stresu, a wiêc kobiety mog³yby
wydajniej pracowaæ i pe³niej realizowaæ siê w ¿yciu.

� Pewnie jest to wp³yw warunków, w których ¿yjemy,
a mo¿e za¿ywanych lekarstw, �rodków chemicznych spo¿ywanych
w ¿ywno�ci, ustawicznego stresu?

� Istnieje wiele przyczyn, ale g³ównie s¹ to niew³a�ciwe miesz-
kania. Otó¿ jeszcze do II wojny �wiatowej wiêkszo�æ spo³eczeñstwa
w Polsce mieszka³a w drewnianych chatach, krytych strzechami.
Wp³yw ksiê¿yca na osoby �pi¹ce w takich mieszkaniach zbudowa-
nych z materia³ów porowatych by³ praktycznie nieograniczony. Mo¿-
na np. analizuj¹c daty urodzin dzieci na wioskach domniemywaæ, i¿
wiêkszo�æ kobiet by³a wówczas prawid³owo wyregulowana pod
wzglêdem menstruacyjnym. A wynika to st¹d, ¿e wiêkszo�æ dzieci
u danej kobiety przychodzi³o na �wiat w odstêpach dwuletnich. Jest
to naturalny odstêp miêdzy porodami w spo³eczeñstwach natural-
nych. Ten czas jest uwarunkowany naturalnym karmieniem piersi¹,
jak te¿ wp³ywem cyklu ksiê¿ycowego na cia³o kobiety.

� Jaki wp³yw maj¹ fazy ksiê¿yca na ewentualn¹ p³odno�æ b¹d�
niep³odno�æ kobiety?

� Okres p³odno�ci kobiety, podobnie jak w opisanym przy-
padku ma³piatek, wystêpuje w okresie pe³ni ksiê¿yca. Jest to normal-
ne i tak powinno byæ. Natomiast okres niep³odno�ci i miesi¹czka
pojawiaj¹ siê podczas nowiu. S¹ bardzo precyzyjne metody ozna-
czania okresów p³odno�ci i niep³odno�ci, oparte na analizie ró¿nych
obserwowanych przez kobiety objawów, z których najwa¿niejszym
jest codziennie mierzona temperatura cia³a.

� Czy s¹ prowadzone badania, w których by udowodniono,
¿e ksiê¿yc ma wp³yw na organizm kobiety w sposób reguluj¹cy cykl
p³ciowy?

� Tak, przeprowadzano takie badania na dziewczêtach. Rzecz
mia³a miejsce w USA, gdzie urz¹dzono letni obóz dla dziewcz¹t,
które mia³y rozregulowane cykle miesi¹czkowe. Czê�æ dziewcz¹t
mia³a cykle regularne, ale nie zwi¹zane z fazami ksiê¿yca, inne
za� mia³y miesi¹czki nieregularnie. Obóz utworzono na po³udniu
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� To ¿e nie potrafimy wyobraziæ sobie, ¿e wszystkie kobiety
maj¹ menstruacjê w jednym dniu i w podobnych dniach okresy p³od-
no�ci, nie oznacza, ¿e brak tego wyobra¿enia jest bli¿szy prawdzie
i bli¿szy naturze. Naturalne s¹ w³a�nie te mechanizmy, które bardzo
czêsto obserwujemy w królestwie zwierz¹t, m. in. to, ¿e okres rui
przypada na konkretne dni. Cz³owiek dysponuje cia³em pochodz¹-
cym z królestwa zwierz¹t, dlatego te¿ podlega okre�lonym prawom
natury. W ka¿dym z nas �wmontowany� jest zegar biologiczny. To,
¿e celowo b¹d� pod�wiadomie rozregulowali�my go, nie oznacza
wcale, i¿ on nie istnieje. Wrêcz przeciwnie � istnieje i powinni�my
siê w niego ws³uchaæ.

� Czy medycyna naturalna ma do zaoferowania pacjentowi
skuteczne i jednocze�nie naturalne dla jego zdrowia sposoby ode-
rwania siê od takich na³ogów jak np. palenie papierosów?

� Palenie papierosów jest dosyæ przykrym przyzwyczaje-
niem, który pod ka¿dym wzglêdem niesie negatywne nastêpstwa
zdrowotne, jak te¿ psychiczne, jest powodem cierpieñ psychicz-
nych, gdy¿ cz³owiek pal¹cy w wiêkszo�ci przypadków u�wiada-
mia sobie swoj¹ niemoc w stosunku do tego na³ogu. Trzeba powie-
dzieæ, ¿e akupunktur¹ mo¿emy pomóc ludziom w pozbyciu siê
tego na³ogu i nierzadko zjawiaj¹ siê u mnie pacjenci, którzy pra-
gnêliby pozbyæ siê na³ogu palenia papierosów. Osobi�cie bardzo
niechêtnie podejmujê siê tego zagadnienia, gdy¿ oprócz tego co
naprawdê mogê zrobiæ dla tych ludzi, a wiêc doprowadziæ do wy-
równania energetycznego w ich ciele, musi równie¿ doj�æ do mo-
bilizacji si³ psychicznych po to, aby przyzwyczajenie to, które jak
wiemy jest jakby nasz¹ drug¹ natur¹, zosta³o przez cz³owieka od-
rzucone. Na³óg palenia jest to przyzwyczajenie, które g³ównie
dotyczy naszej pod�wiadomo�ci, a nie �wiadomo�ci. �wiadomo�æ
ka¿dego praktycznie palacza odrzuca palenie jako niew³a�ciwe i z³e.
Pod�wiadomo�æ z kolei bardzo tego pragnie, lubi tym siê bawiæ,
wci¹gaæ dym. Jest to dla pod�wiadomo�ci bardzo przyjemne zajêcie.
Palenie papierosów wynika te¿ z pewnych dysproporcji
energetycznych. Bardzo ciekawe stanowisko w tej kwestii zaj¹³
Claude Diolossa, który mówi, ¿e cz³owiek pal¹c papierosy usi³uje

� A jak fazy ksiê¿yca wp³ywaj¹ na mê¿czyzn?

� Wp³yw ksiê¿yca na mê¿czyzn jest podobny do wp³ywu
na kobiety, jednak u kobiet jest on bardziej widoczny, namacalny-
Ksiê¿yc wp³ywa na temperament, samopoczucie, a tak¿e na libido
mê¿czyzn.

� W naszej cywilizacji istniej¹ pewne nierozwi¹zane pro-
blemy, takie jak antykoncepcja czy ³¹cz¹ca siê z tym, bardzo
obecnie nag³a�niana, aborcja. Jak do tych spraw ustosunkowuje siê
cz³owiek, który jest do�æ mocno zwi¹zany z naturalnymi metodami
leczenia i naturalnym podej�ciem do prokreacji?

� Gdyby organizm kobiety byt zestrojony prawid³owo z na-
tur¹, to stosowanie naturalnych metod planowania rodziny nie by³o-
by problemem. Gdy cykle miesi¹czkowe s¹ równe i zestrojone
z fazami ksiê¿yca, okres p³odno�ci jest bardzo ³atwo wyznaczyæ.
Otó¿ w takich cyklach 28-dniowych p³odno�æ rozpoczyna siê
w dziewi¹tym, a koñczy w osiemnastym dniu cyklu. W tej sytuacji
ma³¿eñstwo planuj¹ce poczêcie dziecka wie, ¿e ma szansê na
poczêcie go, gdy wspó³¿ycie ma³¿eñskie odbywa siê w³a�nie w tym
okresie. Wszelkie odchylenia od prawid³owego cyklu menstrua-
cyjnego powoduj¹, i¿ okresy p³odno�ci i niep³odno�ci s¹ trudniejsze
do wyznaczenia. Trzeba wtedy zastosowaæ dodatkowe obserwacje
organizmu: codzienny pomiar temperatury cia³a, obserwacja �luzu
szyjkowego i in. metody pomocnicze.

� Czy Pan, propaguj¹c taki model ¿ycia, uzale¿niaj¹cy wspó³-
czesnego cz³owieka tylko od jednego typu determinant � p³yn¹-
cych z przyrody, nie d¹¿y do tego, aby�my ¿yli w jakiej� Orwellow-
skiej kolonii, w której wszyscy w tym samym czasie tak samo
reaguj¹? To jest niemo¿liwe, ¿eby wyobraziæ sobie teraz
spo³eczeñstwo, w którym wszystkie kobiety w tym samym czasie
miesi¹czkuj¹ i kopuluj¹ pod wp³ywem zewu natury, która w³a�nie
teraz ka¿e im pocz¹æ dziecko. Nasza cywilizacja wyros³a przecie¿
na poczuciu indywidualizmu, odrêbno�ci ka¿dego cz³owieka�
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� Czy akupunktura mog³aby pomóc szczególnie uzale¿nio-
nym palaczom przez zabranie elementu ognia z p³uc?

� My�lenie jest bardzo logiczne (w �wietle wywodu Diolos-
sy). Muszê jednak rozczarowaæ palaczy. Akupunktur¹ nie da siê po-
wiêkszaæ dysharmonii istniej¹cej w danym organizmie, bowiem
dzia³a ona zawsze normalizuj¹ce. Nie powoduje rozregulowania,
a ta sprawa wymaga³aby wiêkszego zaburzenia równowagi. Gdy
jednak stwierdzamy nadmiar ognia u palacza, to zastosowanie nawet
niespecyficznej recepty reguluj¹cej energiê CZI w klatce piersiowej
spowoduje ust¹pienie tej bardzo gro�nej w tym wypadku
dysproporcji.

-� Jak medycyna naturalna odnosi siê do pewnych nawyków
higienicznych wspó³czesnego cz³owieka, takich jak wycieranie nosa
i u¿ywanie chusteczek higienicznych?

� Okre�lenie �chusteczki higieniczne� jest bardzo myl¹ce,
gdy¿ sugeruje, i¿ u¿ywaj¹c ich dbamy o higienê. Higiena z kolei
kojarzy siê nam ze zdrowiem i natur¹. Otó¿ nic b³êdniejszego ni¿
mniemanie, ¿e nale¿y szybko usun¹æ z nosa znajduj¹c¹ siê tam
wydzielinê. Spójrzmy jak ta sprawa rozwi¹zana jest w królestwie
zwierz¹t. Chodz¹c po ogrodzie zoologicznym nigdzie nie
widzia³em zwierzêcia, które by wydmuchiwa³o �luz z nosa.
Natomiast wszystkie, choæ nie wygl¹da³y apetycznie, poci¹ga³y
nosem albo liza³y i po³yka³y wydzielinê wyciekaj¹c¹ z nosa. Takie
w³a�nie rozwi¹zanie, obserwowane w�ród zwierz¹t, jest
postêpowaniem higienicznym. Teraz oczywi�cie czê�æ Czytelników
bêdzie zgorszona � jak to, po³ykaæ zaka¿ony �luz? Przecie¿ gdy
cz³owiek oddycha przez nos, to na �luzie wewn¹trz nosa osadzaj¹
siê chorobotwórcze bakterie. Nale¿y je jak najszybciej wydaliæ, by
uchroniæ siê od zachorowañ. I taki w³a�nie ci¹g my�lenia jest b³êdny.
Postêpuj¹c w ten sposób przerywamy naturalny mechanizm
odporno�ciowy, który jest w nas �zainstalowany�. Mechanizm ten
dzia³a nastêpuj¹co: drobnoustroje osadzone na �luzie wewn¹trz nosa
wraz z tym �luzem przemieszczaj¹ siê w kierunku gard³a. Tam
zostaj¹ po³kniête i trafiaj¹ do ¿o³¹dka, gdzie wskutek silnej

uzupe³niæ niedobór elementu ognia w p³ucach. Jak wiemy, ogieñ
jest jednym z piêciu elementów buduj¹cych nasz organizm.
Diolossa twierdzi wrêcz, ¿e osoby, które maj¹ niedobór ognia
w p³ucach, mog¹ paliæ a¿ do �mierci bez ¿adnych negatywnych
nastêpstw, a wrêcz czuj¹c siê dobrze. Natomiast,  gdy jest nadmiar
tego elementu w p³ucach, wtedy bardzo szybko pojawiaj¹ siê
choroby, z rakiem p³uc w³¹cznie. Akupunkturzysta mo¿e
spowodowaæ zwiêkszenie ognia w dowolnym obszarze, m.in.
w p³ucach, jak te¿ mo¿e spowodowaæ jego usuniêcie w przypadku
jego nadmiaru. Tak przez w³a�ciwe wyregulowanie energii mo¿na
usun¹æ przyczynê chêci wyrównania tej dysproporcji przez palenie.
Istotnie, pod wp³ywem w³a�ciwych nak³uæ g³ód nikotynowy
zmniejsza siê. Wtedy cz³owiek, gdy ma jeszcze mocne
postanowienie, mo¿e zdecydowanie ³atwiej rzuciæ palenie. Mo¿na
te¿ przez odpowiednie nak³ucie na ma³¿owinie usznej spowodowaæ,
¿e organizm palacza, podobnie jak niegdy� organizm dziecka, stanie
siê ponownie wra¿liwy na dym tytoniowy. Przypomnijmy sobie,
¿e gdy byli�my dzieæmi i kto� da³ nam spróbowaæ papierosa, to
pojawia³y siê nam od razu ³zy w oczach, kaszel, krztuszenie siê,
a nawet wymioty. W niektórych przypadkach obserwuje siê, po
nak³uciu tego punktu ma³¿owiny usznej, ¿e namiêtny palacz, który
np. spala³ 2 paczki papierosów dziennie, jakby od nowa zyska³ tê
wra¿liwo�æ �luzówki i po zapaleniu papierosa �pierwszego, dru-
giego �dymka� � wystêpowa³y bardzo podobne objawy, z ³zawie-
niem, a nawet z wymiotami. Jednak wiêkszo�æ osób, które by³y
w ten sposób potraktowane podaj¹ jedynie, ¿e dym papierosowy
jest teraz jakby ostry, cuchn¹cy, w zapachu podobny do palonych
szmat. Có¿ z tego, ¿e papieros teraz temu cz³owiekowi nie smakuje,
gdy chce paliæ. Jest niesmaczny, ale on i tak pali. A po jakie� dobie,
dwóch, znika to uczucie i gdy kto chce paliæ, i tak pali. Natomiast
dlaczego niechêtnie podejmujê siê leczenia zale¿no�ci tytoniowej?
Otó¿ dlatego, ¿e efekt moich dzia³añ, które s¹ powi¹zane z pewnym
wysi³kiem z mojej strony, nie jest uzale¿niony ode mnie w takim
stopniu, w jakim bym chcia³. I gdy kto� mimo moich wysi³ków pali,
to mój wysi³ek idzie na marne i dlatego niechêtnie biorê siê za to.
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o inne zwierzêta, np. drapie¿niki, to tutaj ju¿ takich analogii nie da
siê przeprowadziæ. Czy w zwi¹zku z tym zêby psuj¹ siê zwierzêtom
wcze�niej czy pó�niej? Obserwacja zwierz¹t domowych wskazuje,
¿e równie¿ one miewaj¹ problemy z uzêbieniem. Natomiast
u zwierz¹t ¿yj¹cych na wolno�ci proces ten jest zdecydowanie
wolniejszy, choæ wskutek zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego
te¿ zacz¹³ ju¿ wystêpowaæ. Zastanówmy siê teraz, czym jest mycie
zêbów. Otó¿ polega ono na na³o¿eniu na szkliwo zêbów pasty
�ciernej, która ma tê zaletê (ale te¿ i wadê), ¿e powoduje �cieranie
zewnêtrznej warstwy szkliwa. Je¿eli Pañstwo nie wierz¹, to proszê
wypróbowaæ pastê na poczernia³ej srebrnej ³y¿eczce b¹d� na
mosiê¿nej klamce. Po kilku poci¹gniêciach past¹ do zêbów
powierzchnia twardego metalu bêdzie l�ni³a jak lustro. Takiemu to
zabiegowi poddajemy codziennie nasze zêby. B³yszcz¹
niew¹tpliwie lepiej, ale czy pos³u¿¹ nam d³u¿ej? �miem w¹tpiæ.
Nadu¿ywane pasty �cierne wyrz¹dzaj¹ w rezultacie naszym zêbom
wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Naturalnie, ¿e kto� my�l¹cy przeciwnie
powie, ¿e zêby myte past¹ s¹ ³adniejsze, lepiej wygl¹daj¹. Mnie
jednak taka �higiena�, uwarunkowana jedynie wzglêdami
estetycznymi, przypomina ja�min sadzony w ¿ywop³ocie
i przycinany równo �pod sznurek�. Rzeczywi�cie, ¿ywop³ot jest
³adny, równy i zielony, Ale czy mo¿na powiedzieæ, ¿e tej ro�linie,
stale obcinanej, pozbawionej kwiatów i li�ci, stworzyli�my opty-
malne warunki rozwoju? Innym argumentem przemawiaj¹cym za
myciem zêbów past¹ jest to, i¿ od�wie¿a oddech i poprawia tym
samym samopoczucie. Tak, ale mo¿na to te¿ osi¹gn¹æ przez prze-
p³ukanie jamy ustnej odpowiedni¹ p³ukank¹. Omówmy teraz stoso-
wanie szczoteczek. Otó¿ niedawno ukaza³o siê sprawozdanie ze
�wiatowego kongresu stomatologów w Brazylii, na którym przedsta-
wiono wyniki szeregu prac badawczych, oceniaj¹cych ró¿ne meto-
dy stomatologiczne. Podsumowaniem wiêkszo�ci referatów sprawoz-
dawczych z tych badañ by³o stwierdzenie, i¿ mycie zêbów
szczoteczkami uszkadza dzi¹s³a i powoduje szybsze ods³anianie szy-
jek zêbów, a co za tym idzie przyczynia siê do pogorszenia stanu
uzêbienia. Naturalnie, z punktu widzenia interesów stomatologów
s¹ to nastêpstwa pozytywne, gdy¿ zwiêkszaj¹ liczbê pacjentów, a za-
razem dochody tej grupy zawodowej. Dlatego odnosi³bym siê z du¿¹

kwasowo�ci ulegaj¹ strawieniu, po czym przemieszczaj¹ siê
w kierunku dwunastnicy i jelit. Tam fragmenty przetrawionych
drobnoustrojów zostaj¹ wch³oniête i przetransportowane do wêz³ów
ch³onnych jamy brzusznej. W wêz³ach ch³onnych powstaje �odpo-
wied�� immunologiczna, czyli odporno�ciowa, i tworzone s¹ prze-
ciwcia³a do niszczenia antygenów zawartych we fragmentach drob-
noustrojów. Przeciwcia³a kr¹¿¹ nastêpnie z krwi¹ i trafiaj¹ na b³onê
�luzow¹ nosa, gdzie mog¹ przebyæ drobnoustroje. Wtedy trafiaj¹
na nie, niszcz¹c je. Jest to �wietnie opisany przez immunologiê przy-
k³ad dzia³ania mechanizmu odporno�ciowego cz³owieka. A wiêc,
¿eby wyzdrowieæ, nie nale¿y tego naturalnego ³añcucha reakcji prze-
rywaæ przez dok³adne pozbywanie siê �luzu. Reasumuj¹c -u¿ywa-
nie chusteczek higienicznych, w szczególno�ci zbyt energicznie, jest
postêpowaniem antyhigienicznym i prowadzi do �podcinania� w³a-
snej odporno�ci.

� Czy medycyna naturalna ma równie zaskakuj¹ce zalecenia
dotycz¹ce pielêgnacji jamy ustnej? Wiadomo, ¿e od najwcze�niej-
szych lat jeste�my pod presj¹ wskazañ profilaktyki stomatologicznej.
Stomatolodzy zachêcaj¹ nas do wielokrotnego mycia zêbów w ci¹-
gu dnia, do masa¿u dzi¹se³ i innych codziennych zabiegów. Polscy
stomatolodzy ubolewaj¹ zreszt¹, ¿e niestosowanie siê, do ich zale-
ceñ jest przyczyn¹ ogólnie z³ego stanu uzêbienia naszego spo³eczeñ-
stwa. Jakie jest w tej kwestii Pañskie stanowisko?

� Mycie zêbów jest przez wspó³czesnego cz³owieka uwa-
¿ane za jeden z bardzo wa¿nych elementów higieny. Niektórzy
wrêcz oceniaj¹ stopieñ higieny danego spo³eczeñstwa na podstawie
zu¿ytych szczoteczek i past do mycia zêbów. Nie chcia³bym byæ
tutaj oceniany jako osoba o bardzo wstecznych pogl¹dach, ale przyj-
rzyjmy siê znów zwierzêtom i na tej podstawie wyci¹gnijmy
wnioski dotycz¹ce cz³owieka. Mam pytanie do Czytelnika: czy
potrafi³by wskazaæ choæ jedno zwierzê, które czy�ci zêby za pomoc¹
szczoteczki b¹d� mo¿e piasku, trawy czy jakich� innych akcesoriów,
które mog¹ s³u¿yæ tym celom? Bystry interlokutor powie, ¿e krowy
i inne prze¿uwacze ¿uj¹c trawê oczyszczaj¹ swoje zêby. Tak, w tym
przypadku istotnie wystêpuj¹ wspólne cechy. Jednak¿e gdy chodzi
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by to przyrównaæ do czyszczenia i mycia samochodów, gdyby�my
codziennie myli lakier samochodowy i codziennie stosowali pastê
polersk¹. Fakt, ¿e przez jaki� czas samochód l�ni³by niczym
z fabryki. Ale ju¿ po 2~3 miesi¹cach zauwa¿yliby�my, ¿e gdzie
niegdzie zaczyna wychodziæ farba podk³adowa, gdy¿ emalia
zewnêtrzna uleg³aby starciu. Bardzo podobnie, przez analogiê do
polerowania lakieru samochodu, jest przy polerowaniu szkliwa zê-
bów pastami do zêbów. Polerowanie zêbów ma te¿ pewne plusy,
np. gdy z¹b siê wyszczerbi, to pasta polerska przez wyg³adzenie
ostrych brzegów powoduje, ¿e szczerba nie powiêksza siê i z¹b
ma mo¿liwo�æ regeneracji tego drobnego ubytku, co dzieje siê
dosyæ czêsto. Oczywi�cie sprawa dotyczy ubytków ma³ych, a nie
du¿ych. Tak samo jest z lakierem samochodowym � gdy gdzie�
jest zarysowany, past¹ polersk¹ mo¿emy tak z³agodziæ brzegi tego
zarysowania, ¿e po pierwsze nie rzuca siê to w oczy, a po drugie
lakier nie niszczy siê dalej, gdy¿ powierzchnie s¹ ju¿ wyg³adzone.
Natomiast uwa¿am za bardzo niew³a�ciwe to, co polecaj¹ niektórzy
stomatolodzy, i¿ po ka¿dym jedzeniu nale¿a³oby myæ zêby. Jest to
absolutnie przesada. Nie wolno tego robiæ, gdy¿ to doprowadzi
w krótkim czasie do zniszczenia szkliwa. Przez jaki� czas szkliwo
bêdzie siê odbudowywa³o, ale w koñcu proces ten za³amie siê.
Naturalnie ¿e tutaj móg³by kto� powiedzieæ, ¿e ju¿ od 10 lat po
ka¿dym posi³ku myje zêby i s¹ one jeszcze zdrowe. Jest tu pewna
pomy³ka, poniewa¿ istotnie osoby silne energetycznie mog¹ przez
swój wydatek energii CZI nadrabiaæ te ubytki wynik³e
z nadmiernego �cierania szkliwa i zêby wówczas wspaniale siê
uzupe³niaj¹. Jest to jednak dzia³anie na krótk¹ metê, gdy¿ ilo�æ
energii CZI z wiekiem zmniejsza siê stopniowo i wtedy proces
�cierania szkliwa bêdzie przewy¿sza³ proces regeneracji. Mycie
zêbów stanie siê wówczas ewidentnie szkodliwe. Proszê jednak
nie wyci¹gn¹æ z tych rozwa¿añ wniosków, i¿ mycie zêbów jest
szkodliwe. Jest to wa¿ny zabieg higieniczny, którego jednak nie
mo¿na przeceniaæ i nadu¿ywaæ.

� Czy akupunktura mo¿e byæ u¿yteczna w leczeniu para-
dontozy, tak powszechnie dzisiaj wystêpuj¹cej? Co wed³ug Pana
jest przyczyn¹ tej choroby?

rezerw¹ do podpisywanych przez stomatologów publikacji, zachê-
caj¹cych do mycia zêbów. Powiêkszanie patologii w tym zakresie
jest ¿ywotnym interesem tej grupy zawodowej. Natomiast w ocenie
tego, jakie postêpowanie jest w³a�ciwe, nale¿a³oby raczej sk³aniaæ
siê do opinii osób, które nie maj¹ interesu materialnego w leczeniu
zêbów.

� A jak Pan, jako wieloletni praktyk, pos³uguj¹cy siê w terapii
metodami medycyny naturalnej, ocenia rzetelno�æ telewizyjnych re-
klam past do zêbów, zalecanych � wbrew temu co Pan mówi³ �
z powodu ich w³a�ciwo�ci chroni¹cych szkliwo?

� Ogl¹danie reklam tych wspania³ych past do zêbów, które
maj¹ za zadanie uzupe³nianie w szkliwie brakuj¹cych pierwiastków
i zwi¹zków chemicznych, jest naprawdê bardzo przekonywaj¹ce i pa-
suj¹ce do naszej zachodniej my�li europejskiej. Dzia³anie tych re-
klam ma bardzo pozytywny wp³yw na stan zdrowia osób ogl¹daj¹-
cych je. Wynika to z pozytywnych sugestii, gdy¿ cz³owiek stosuj¹cy
dan¹ pastê, wierzy g³êboko w pozytywne jej dzia³anie, to za� uru-
chamia tzw. my�lenie pozytywne, które dzia³a dobrze, i tutaj nale¿y
to stwierdziæ. Je�li jednak chodzi o faktyczne dzia³anie tych substan-
cji, jest to wy³¹cznie my�lenie ¿yczeniowe, tj. ten, kto to wymy�li³,
¿yczy sobie, ¿eby to tak dzia³a³o, i w zwi¹zku z tym wierzy, ¿e to tak
dzia³a. Najczê�ciej jednak my�lenie ¿yczeniowe nie ma zwi¹zku
z rzeczywisto�ci¹ i analizuj¹c tê sprawê moim umys³em uwa¿am,
¿e jest to wy³¹cznie my�lenie nie poparte faktami. To s¹ tylko suge-
stie.

� Wracaj¹c do sprawy mycia zêbów, czy¿by Pan uwa¿a³, ¿e
mycie zêbów jest ewidentnie szkodliwe i odradza³by Pan pacjentom
tê czynno�æ?

� Nic podobnego. Tak interpretowana intencja jest niew³a-
�ciwie interpretowan¹ my�l¹. Chcia³em tylko zwróciæ uwagê, ¿e
nadu¿ywanie jakichkolwiek metod wiedzie do op³akanych skutków.
Sam te¿ niejednokrotnie z przyjemno�ci¹ przeczyszczê sobie zêby
past¹, uzyskuj¹c wspania³y po³yski czuj¹c ulgê przez wp³yw miêty
i innych sk³adników past od�wie¿aj¹cych dzi¹s³a. Niemniej mo¿na
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dobywaj¹ca siê z szyjki macicy nape³nia substancjê porowat¹ tam-
ponu, krzepnie w niej, a pocz¹tek skrzepu który siê wytwarza
w tamponie, dotyka szyjki macicy, w zwi¹zku z czym istnieje nie-
bezpieczeñstwo, ¿e proces zakrzepu wytworzy siê równie¿ w szyj-
ce i zatka uj�cie krwi miesi¹czkowej. By³oby to bardzo negatywne
zjawisko, zagra¿aj¹ce zdrowiu kobiety. Oprócz tego wprowadzo-
ny do pochwy tampon dotyka do szyjki macicy, szyjka opiera siê na
tym tamponie, równocze�nie tampon ten tamuje wyp³yw krwi
z macicy. Jest to równie¿ zdecydowanie niekorzystne zjawisko.
Krew miesi¹czkowa po to wyp³ywa z macicy przez pochwê, aby
siê jak najszybciej wydobyæ na zewn¹trz, natomiast tampon utrudnia
to zjawisko. Oczywi�cie czê�æ kobiet chwali te �rodki. Zw³aszcza
kobiety silne, których organizm poradzi³by sobie nawet
z drastyczniejszymi metodami i nie utraci³by naturalnej witalno�ci.
Ale przeciêtne kobiety niech raczej ostro¿nie podchodz¹ do tych
rzeczy.

� Co Pan s¹dzi na temat p³askostopia, które w obecnych cza-
sach jest bardzo rozpowszechnion¹ chorob¹?

� Dobrze, ¿e poruszamy tê sprawê, gdy¿ na ten temat mam
jasno sprecyzowane zdanie. Gdyby moje pogl¹dy zosta³y wprowa-
dzone w czyn, dziêki pos³ugiwaniu siê bardzo prostymi technikami,
wiele dzieci i doros³ych przesta³oby cierpieæ. Opowiem tu o trzylet-
nim ch³opczyku. Mia³ od urodzenia bardzo ko�lawe kolana, w zwi¹z-
ku z tym równie¿ i jego stopa by³a zupe³nie p³aska. W tym momen-
cie chcia³em powiedzieæ, ¿e absolutnie nie zgadzam siê z opiniami
ortopedów, którzy twierdz¹, ¿e do trzeciego roku wystêpuje fizjolo-
giczne p³askostopie. Faktem jest, ¿e odcisk stopy normalnego dziec-
ka jest p³aski, ale p³askostopie to nie jest jednostka chorobowa obej-
muj¹ca jedynie stopê. Stopa jest tutaj pewnym rewelatorem innych
zmian dziej¹cych siê w organizmie chorego. Patrz¹c na dzieci, z p³a-
skostopiem, widzimy, ze maj¹ one zaburzon¹ statykê ca³ej nogi i dol-
nego odcinka krêgos³upa. Wróæmy jednak do wcze�niej sygnalizo-
wanego przypadku ma³ego ch³opczyka z ko�lawymi kolanami,
którego rodzice zwracali siê w mie�cie wojewódzkim do ortopedów
o pomoc. Ortopedzi orzekli, ¿e nale¿y dziecku za³o¿yæ gipsowe

 Paradontoza jest to schorzenie, które objawia siê w jamie ust-
nej tym, ¿e degeneracji ulegaj¹ dzi¹s³a. W zwi¹zku z czym ods³a-
niaj¹ siê szyjki zêbowe, które ³atwo ulegaj¹ uszkodzeniu i psuj¹
siê. Wed³ug medycyny naturalnej paradontoza jest patologi¹ uk³adu
trawiennego. Czyli �le pracuj¹ narz¹dy jamy brzusznej, a zêby
i dzi¹s³a s¹ tylko jakby rewelatorem tych negatywnych zmian
zachodz¹cych w brzuchu. Stosowanie ró¿nych past, kremów, ma�ci,
p³ukanek, przeszczepów i innych rzeczy mo¿na by przyrównaæ
do leczenia rany za pomoc¹ pudru. Otó¿ istotnie mo¿na bardzo
szybko uzyskaæ znakomity efekt wizualny, gdy¿ brzydk¹, czerwon¹
ranê zasypie siê pudrem. Ale czy to jest leczenie? G³ównym
wskazaniem medycyny naturalnej jest zajêcie siê przyczyn¹, czyli
korzeniem choroby. W przypadku paradontozy korzeniem jest
brzuch. Od niego te¿ nale¿y zacz¹æ leczenie. W mojej praktyce
zawodowej zetkn¹³em siê z osobami skar¿¹cymi siê na paradontozê,
u których po zastosowaniu nak³uæ poprawiaj¹cych funkcje brzucha,
proces degeneracji w jamie ustnej zatrzyma³ siê. Nie widzia³em
zjawiska cofania siê zmian, czyli jakby narostu brodawek
dzi¹s³owych na swoje miejsca, ale jestem przekonany, ¿e gdyby
u pacjenta z paradontoz¹ przeprowadziæ w³a�ciwe postêpowanie
dietetyczne i g³êbok¹ regeneracjê narz¹dów jamy brzusznej, to
zmiany chorobowe dzi¹se³ ust¹pi³yby ca³kowicie. Nas,
Europejczyków, nie staæ jednak na tego typu dramatyczne posuniê-
cia. My raczej decydujemy siê na powolne tracenie zêbów i prze-
jadanie siê, bo jest to przyjemne. Ludzie lubi¹ w ci¹gu dnia zje�æ
co� s³odkiego, poza tym jedz¹ o wiele za du¿o, przez co przewód
pokarmowy jest w kiepskim stanie, stale przeci¹¿ony.

� Co Pan Doktor s¹dzi o reklamowanych w telewizji �tampa-
xach�, tamponach �o.b.� i innych �rodkach higienicznych dla kobiet?

� Stosowanie tzw. wk³adek dopochwowych, które maj¹ za
zadanie poch³oniêcie krwi miesi¹czkowej, jest do�æ starym pomy-
s³em, i jest wiele firm, które od dawna nie�le z tego ¿yj¹. Je�li cho-
dzi o ocenê wp³ywu tego typu �rodków na zdrowie kobiety i jej hi-
gienê to s¹dzê, i¿ u¿ywanie ich wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem. Po
wprowadzeniu tamponu dopochwowego, krew miesi¹czkowa wy-
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czyli osoby, która ma dbaæ przede wszystkim o zdrowie i w³a�ciwe
funkcjonowanie organizmu ludzkiego � nie ma wiêkszego zna-
czenia. Zdajê sobie jednak sprawê, ¿e uroda i zdrowie id¹ w parze.
W³a�ciwa statyka dolnego odcinka krêgos³upa i nóg mo¿e wywrzeæ
du¿y wp³yw na przysz³o�æ takich m³odych osób, na ich ¿ycie. Z³a
statyka tego odcinka bêdzie powodowaæ, i¿ osoby takie bêd¹ po-
datne na bóle krzy¿a, na zapalenie korzonków, na dyskopatie, oprócz
tego nie bêd¹ mog³y nic d�wigaæ, bo ujawni siê tendencja do dys-
kopatii. Bêd¹ problemy równie¿ przy porodach, gdy¿ ten odcinek
jest os³abiony, w zwi¹zku z czym czynno�æ porodowa te¿ bêdzie
s³absza.

� Panie Doktorze, spotykam siê z opiniami, ¿e wk³adki or-
topedyczne daj¹ efekt prostuj¹cy stopê i poprawiaj¹cy wadliw¹ po-
stawê, je¿eli stosowane s¹ w okresie dzieciêcym, natomiast pó�niej
nie odgrywa to ju¿ wiêkszej roli. Jaka jest Pana opinia na ten temat?

� Istotnie, najwiêcej dobrego mo¿na uczyniæ w okresie dzie-
ciêcym, w okresie wzrostu, wtedy gdy krêgos³up kszta³tuje siê.
Niemniej równie¿ w wieku dojrza³ym, a nawet w wieku starszym
wk³adki ortopedyczne odgrywaj¹ swoj¹ ogromn¹ rolê koryguj¹c¹
i lecznicz¹. Wp³yw wk³adki ortopedycznej jest pozytywny na
w³a�ciw¹ mechanikê stopy, a przede wszystkim na w³a�ciw¹ pracê
krêgos³upa. Wskutek dzia³ania uciskowego wk³adki na receptor
krêgos³upa znajduj¹cy siê wzd³u¿ wewnêtrznego brzegu stopy,
krêgos³up jest wzmacniany i od¿ywiany przez zwiêkszone
ukrwienie tego receptora. Obserwuje siê, nawet u osób w wieku
starszym, wyra�ne poprawy ustawienia krêgos³upa w przypadku
noszenia wk³adek. Pos³u¿ê siê tutaj przyk³adem. Otó¿ podczas
pobytu w Berlinie odwiedzi³em znajomego. Spotka³em u niego
cz³owieka, który chodzi³ w sposób bardzo charakterystyczny. Kolana
mia³ wyko�lawione do �rodka i id¹c mocno st¹pa³, uderzaj¹c jakby
wewnêtrznym brzegiem butów o pod³o¿e. Gdy przypatrzy³em siê
temu uwa¿niej, zauwa¿y³em, ¿e ten starszy cz³owiek tak ustawia³
nogi, ¿eby w³a�nie wewnêtrzny brzeg stopy by³ jak najmocniej
uciskany. Gdy pan ten dowiedzia³ siê, ¿e jestem lekarzem, zapyta³,
co by tu zrobiæ, ¿eby jako� usun¹æ bóle kolan. Powiedzia³em, ¿e

³uski prostuj¹ce nogi. Dziecko bardzo �le znosi³o tego rodzaju
leczenie. Ch³opczyk trafi³ do mnie, poniewa¿ bardzo czêsto
chorowa³ i ³atwo siê przeziêbia³. Od razu zwróci³em uwagê na tê
ogromn¹ anomaliê i poleci³em, ¿eby rodzice zaopatrzyli buty
ch³opczyka w do�æ wysokie wk³adki ortopedyczne, które mia³y
uciskaæ wewnêtrzny obszar stopy i przez ten ucisk kszta³towaæ
w³a�ciwe podbicie stopy. Wiadomo, ¿e wzd³u¿ wewnêtrznej
krawêdzi stopy przebiega receptor krêgos³upa. W³a�nie u ch³opca
wystêpowa³o os³abienie dolnego odcinka krêgos³upa. Rodzice
dopilnowali, by dziecko nosi³o wk³adki ortopedyczne. Ju¿ po
miesi¹cu kolana wyra�nie naprostowa³y siê. Tendencja ko�lawo�ci
jeszcze by³a, ale zdecydowanie mniejsza. Ogl¹da³em to dziecko
po roku i prawie nie by³o widaæ ko�lawo�ci. Rodzice ca³y czas dbali
o to, aby we wszystkich butach i papciach by³y wk³adki. Przypadek
ten ilustruje fakt, ¿e p³askostopie nie jest jedynie defektem w stopie,
ale w ca³ej statyce dolnego odcinka cia³a, od pasa w dó³. Stosowanie
wk³adek ortopedycznych bardzo wydatnie niweluje ten defekt.
Podobnie wygl¹da sprawa u kilkuletnich dziewcz¹t z ko�lawymi
kolanami.

U dziewcz¹t kilku- i kilkunastoletnich p³askostopie objawia siê
tym, ¿e kolana s¹ wyko�lawione do �rodka i zaburzeniu ulega uk³ad
bioder, w zwi¹zku z czym dziewczynki takie maj¹ zatart¹ taliê. Nie
ma tego w³a�ciwego wg³êbienia w okolicy pasa i tu³ów sprawia wra-
¿enie krêpego kloca. Tym dziewczêtom mo¿na równie¿ pomóc przez
zastosowanie w³a�ciwie wyprofilowanych wk³adek ortopedycznych,
a efekty nie ka¿¹ na siebie d³ugo czekaæ, bo ju¿ po oko³o 3 miesi¹-
cach noszenia wk³adek ortopedycznych zaznacza siê zmiana w talii
i tu³ów jest w³a�ciwie ukszta³towany. Naturalnie, szybko�æ docho-
dzenia do normy jest proporcjonalna do stopnia zaburzenia. Gdy
zaburzenie jest du¿e, wtedy trzeba nieco d³u¿ej czekaæ na poprawê,
ale osi¹ganie t¹ drog¹ rezultatów jest zupe³nie realne i moja prakty-
ka potwierdza to wyra�nie.

� Czy leczenie p³askostopia i zwi¹zanych z tym zaburzeñ sta-
tyki dolnej czê�ci cia³a ma tylko wymiar estetyczny?

� Wymiar estetyczny, co prawda, jest bardzo istotny dla wielu
osób, które chc¹ byæ ³adne i zgrabne, dla mnie jako dla lekarza �
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cznym. Próba stosowania wk³adek ortopedycznych
z wybrzuszeniem w poprzek stopy nie daje oczekiwanych efektów,
natomiast stosowanie w³a�ciwej wk³adki ortopedycznej � wy¿szej,
bo tutaj nie ma jeszcze obni¿onego ³uku pod³u¿nego stopy �
powoduje, ¿e dysfunkcja stopy ustêpuje, podobnie jak dolegliwo�ci
z tym zwi¹zane.

w takim uk³adzie by³aby bardzo wskazana wk³adka ortopedyczna.
Odpowiedzia³, ¿e ma bardzo dobr¹ wk³adkê ortopedyczn¹ w bucie,
i nosi j¹ stale. Poleci³em, aby pokaza³ wk³adkê. Ogl¹daj¹c j¹, by³em
istotnie pe³en podziwu dla niemieckiej �dok³adno�ci�: wk³adka by³a
wykonana bardzo starannie metod¹ odcisku stopy. Gdy dok³adnie
przygl¹da³em siê wk³adce, okaza³o siê, ¿e w³a�nie by³a tak
wyprofilowana, ¿e stopa od zewnêtrznego brzegu by³a unoszona
w górê, a przy wewnêtrznym by³a jeszcze bardziej w dole ni¿
krawêd� zewnêtrzna, czyli wk³adka ta jakby wykrzywia³a stopê
jeszcze bardziej, co odpowiada³o odciskowi stopy. W tym wypad-
ku trzeba stwierdziæ, ¿e tego typu postêpowanie jest pos- têpowa-
niem pog³êbiaj¹cym istniej¹c¹ ju¿ patologiê, a wiêc robienie
wk³adek z odcisku stopy powoduje pogorszenie stanu. Pacjent ten
zdoby³ w³a�ciw¹ wk³adkê, która ustawia³a stopê w sposób normalny
i która kszta³towa³a w³a�ciwe wysklepienie pod³u¿ne stopy, proces
powrotu do zdrowia przebiega³ u niego do�æ dramatycznie, gdy¿
odczuwa³ on znaczne bóle, a nawet zaczerwienienie skóry wewnêtrz-
nej strony uda i podudzia. Odczuwa³ bardzo silne �ci¹gniêcie� miê-
�ni, ale ju¿ po miesi¹cu jego postawa wybitnie siê poprawi³a i po
jakim� czasie, praktycznie ju¿ nie zwraca³ uwagi swoj¹ sylwetk¹. By³
prawie w³a�ciwie ukszta³towany, je�li chodzi o budowê krêgos³upa
i ustawienie koñczyn dolnych. Pacjent by³ w wieku ponad 60 lat,
i wed³ug niektórych ortopedów by³o ju¿ za pó�no na tak¹ inter-
wencjê. Okazuje siê, ¿e jest to nieprawda. W ka¿dym wieku w³a-
�ciwe ustawienie stopy poprawia stan ogólny cz³owieka i jego sa-
mopoczucie.

� Czêsto spotykamy siê teraz z okre�leniem �p³askostopie
poprzeczne�. Wypowiedzia³ siê Pan na temat p³askostopia dzieci i do-
ros³ych. A o co chodzi w tym przypadku?

� Istotnie, wystêpuje takie okre�lenie. Jednak moje do�wiad-
czenie zawodowe mówi mi, ¿e jest ono bardzo nieprecyzyjne
i w zasadzie czego� takiego nie ma z punktu widzenia odrêbno�ci
nastêpstw medycznych. Uwa¿am, ¿e p³askostopie poprzeczne jest
jakby pierwsz¹ faz¹ p³askostopia pod³u¿nego. Wprowadzenie tego
okre�lenia niczego nie wnosi, równie¿ pod wzglêdem terapeuty-
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powstaje tu od razu problem, jak klasyfikowaæ choroby � czy
wed³ug uci¹¿liwo�ci objawów, czy wed³ug zagro¿enia dla ¿ycia.
Moje do�wiadczenie zawodowe nakazuje mi potwierdziæ s³uszno�æ
starej rzymskiej maksymy, i¿ lekarz leczy, ale natura daje zdrowie.
W tym kontek�cie trzeba te¿ rozwa¿aæ problem op³aty dla lekarza.
Nale¿y po prostu zap³aciæ mu za czynno�ci, za dysponowanie jego
czasem, ale mieæ pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e zdrowie da³ kto inny. Lekarz
jedynie wyzwoli³ pewien proces, który mo¿e doprowadziæ do
odzyskania zdrowia. Naturalnie honoraria powinny byæ na tyle
wysokie, by lekarz mia³ siln¹ motywacjê do podnoszenia swoich
umiejêtno�ci zawodowych i zajmowania siê chorymi. Nale¿y
pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e pacjenci s¹ lud�mi o ró¿nych dochodach �
zamo¿ni, ale równie¿ i ubodzy. Jest to bardzo wa¿ne zarówno dla
pacjenta, jak i lekarza, by honorarium by³o godziwe. Pacjenci,
zwolennicy niskich, tanich honorariów, musz¹ sobie zdawaæ sprawê,
¿e gdy lekarz bêdzie s³abo zainteresowany materialnie leczeniem,
bêdzie ma³o interesowa³ siê problemami tego pacjenta, a
przynajmniej bêdzie taka tendencja.

� W naszym spo³eczeñstwie zakorzeni³ siê taki pogl¹d, ¿e
s³u¿ba zdrowia, lecznictwo powinno byæ bezp³atne. Jaka jest Pana
opinia na ten temat?

� Uwa¿am, ¿e leczenie, które uzyskuje cierpi¹cy za darmo,
a wiêc nie odczuwaj¹c obci¹¿enia finansowego b¹d� innego, daje
bardzo mizerne efekty. Niezale¿nie od tego, jak¹ metod¹ leczymy,
musz¹ byæ spe³nione pewne bardzo istotne kryteria. Jednym z tych
wa¿nych kryteriów jest to, aby pod�wiadomo�æ lecz¹cego siê by³a
¿ywotnie zainteresowana wyleczeniem siê z danej  choroby. Dlate-
go mocno krytykujê wszystkie próby zmierzaj¹ce do tego, aby uczy-
niæ lecznictwo bezp³atnym. Wynika to z nieznajomo�ci zasad rz¹-
dz¹cych procesem leczenia. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e s¹d mój
nie bêdzie wi¹¿¹cy dla osób, które ustalaj¹ prawo w naszym pañ-
stwie. Cieszê siê, ¿e istnieje jednak u nas, w Polsce, mo¿liwo�æ pro-
wadzenia prawid³owej praktyki lekarskiej, jest ni¹ w obecnym cza-
sie praktyka b¹d� prywatny gabinet. Pacjent zg³asza siê z
konkretnym problemem zdrowotnym do fachowca, który za

ROZMOWA Z PANEM BIRKE

� Problem honorarium za us³ugi medyczne
� p³atne czy darmowe lecznictwo
� akupunktura w leczeniu ró¿nych schorzeñ
� tempo wystêpowania rezultatów zabiegów akupunkturowych
� patologia ¿alu, braku mi³o�ci, strachu, gniewu i zazdro�ci w �wie-

tle prawa piêciu elementów
� rytm ¿ycia cz³owieka a prawo piêciu elementów

� Panie Doktorze, za co wed³ug Pana p³aci pacjent korzysta-
j¹cy z Pañskich us³ug medycznych?

� Jest to problem wywo³uj¹cy silne emocje w�ród ludzi. Do-
brze wiêc bêdzie omówiæ go w szerokim kontek�cie. Otó¿ pacjent
przychodz¹c do lekarza, zwraca siê z pro�b¹, aby go wyleczyæ. Pie-
ni¹dze, które p³aci lekarzowi, stanowi¹ honorarium za usi³owanie
niesienia pomocy pacjentowi i wyleczenia go. Tak sprawa wygl¹da
w �wietle prawa i obowi¹zuj¹cych kodeksów etycznych. Ja t³uma-
czê to swoim pacjentom trochê inaczej. A mianowicie, chory leczo-
ny przeze mnie p³aci mi za czynno�ci, które wykonujê i za facho-
wo�æ, któr¹ muszê przy tym wykazaæ. Natomiast wyleczenie,
zdrowie � pacjent otrzymuje zupe³nie za darmo. Nie kupuje
zdrowia od lekarza, tylko otrzymuje je za darmo od Pana Boga, od
Opatrzno�ci, od natury� zale¿nie jak kto do tego podchodzi. Skoro
za� wyleczenie otrzymuje siê za darmo, generalnie sprzeciwiam
siê pomys³om niektórych moich kolegów, uwa¿aj¹cych, ¿e powinni
pobieraæ honoraria proporcjonalnie do ciê¿ko�ci choroby. Zreszt¹
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na nerwy wychodz¹ce z kana³u krêgowego. S¹ one uciskane albo
z jednej, albo z drugiej strony, co objawia siê z³¹ prac¹ narz¹dów,
do których te nerwy zmierzaj¹. To z kolei niesie dalsze zaburzenia
i ko³o patologii jakby samo siê napêdza. Ten typ zaburzeñ,
objawiaj¹cych siê bólami krêgos³upa, do�æ ³atwo ustêpuje pod
wp³ywem nak³uæ akupunkturowych, choæ istnieje grupa pacjentów,
u których d³ugo trzeba czekaæ na osi¹gniêcie stanu zadowalaj¹cego.
W tych zaburzeniach czêsto wspomagam siê inn¹ metod¹ naturaln¹,
a mianowicie masa¿em stóp. Uczê pacjentów masowania
odpowiednich stref na stopie, dziêki czemu uzyskujê dodatkowe
wzmocnienie. Zwykle jednak same nak³ucia akupunkturowe
punktów na meridianie pêcherza moczowego daj¹ szybkie
wzmocnienie odpowiedniego odcinka krêgos³upa, a co za tym idzie
ust¹pienie dolegliwo�ci bólowych i innych. Je¿eli chodzi o choroby
kobiece, to wiêkszo�æ kobiet w przypadku zaobserwowania u siebie
jakichkolwiek objawów w okolicy przydatków, my�li o ewentualnej
wizycie u lekarza ginekologa. Jest to w³a�ciwy odruch, gdy¿
ginekolog mo¿e oceniæ, czy nie dziej¹ siê jakie� sprawy o
powa¿niejszym charakterze, np. rozrosty. Natomiast je¿eli jest to
tylko stan zapalny przydatków, nawet o charakterze przewlek³ym,
albo jakie� podra¿nienie, któremu towarzyszy ból, wtedy zastoso-
wanie akupunktury daje wrêcz teatralne efekty. Zdarza³y mi siê takie
przypadki, ¿e chora z wieloletnim stanem zapalnym i bólem przy-
datków odczuwa³a natychmiastow¹ ulgê ju¿ po pierwszym zabiegu.
W kilka sekund po nak³uciu odpowiednich punktów pojawi³o siê
odczucie ciep³a w podbrzuszu i ust¹pienie bólu. Co najciekawsze �
prowadzi³em tê pacjentkê jeszcze przez d³u¿szy czas z powodu in-
nych dolegliwo�ci � i nigdy wiêcej zaburzenia kobiece nie pojawi³y
siê. Dopiero po up³ywie roku pacjentka zg³osi³a siê z podobnymi
objawami, ale po powtórzeniu zabiegu choroba zupe³nie ust¹pi³a.
Takie wypadki przy leczeniu chorób przydatków zdarzaj¹ siê w prak-
tykach akupunkturowych bardzo czêsto. Jest to trochê zastanawiaj¹-
ca okoliczno�æ, gdy¿ zasada ogólna mówi, i¿ choroba trwaj¹ca d³u-
go wymaga d³ugiego leczenia. Tu za� to siê nie potwierdza. Byæ mo¿e,
jest to wyj¹tek od zasady. Równie¿ choroby serca reaguj¹ bardzo
dobrze na akupunkturê. Jest prawie regu³¹, i¿ pacjent ratuj¹cy siê
tabletkami kilka razy dziennie, po akupunkturowej serii leczniczej
mo¿e zredukowaæ liczbê lekarstw do 1/3 poprzedniej dawki i jego

honoraria stara siê pomóc danemu cz³owiekowi. Wtedy to
pod�wiadomo�æ pacjenta, jak równie¿ (i tego nie nale¿y lekcewa¿yæ)
pod�wiadomo�æ lecz¹cego, s¹ ¿ywotnie zainteresowane
pozytywnym wynikiem dzia³añ. Je�li te wyniki s¹ z³e, chory
rezygnuje z leczenia, gdy¿ nie ma efektów swoich inwestycji.
Uwa¿am te¿, ¿e wprowadzanie systemu indywidualnego
ubezpieczenia jest rozwi¹zaniem w³a�ciwszym, poniewa¿
ubezpieczalnia pokrywa³aby koszty leczenia, jakby z prywatnego
konta oszczêdno�ciowego danego cz³owieka. Pañstwo jest zobowi¹-
zane pomagaæ swoim obywatelom w sytuacjach jedynie szczegól-
nych. Na przyk³ad w sytuacjach losowych - po¿ary, trzêsienia ziemi,
wypadki drogowe itp. To, co siê dzieje obecnie, na przyk³ad finanso-
wanie zabiegów aborcji bez zgody spo³eczeñstwa, z podatków, któ-
re �ci¹ga siê z obywateli przymusowo, jest jawnym nadu¿yciem, czêst-
szym nawet od normy.

� Panie Doktorze, pacjent przebywaj¹cy w poczekalni Pañ-
skiego gabinetu mo¿e zapoznaæ siê z informacj¹, ¿e akupunktura
jest pomocna w wielu chorobach, ale szczególnie dobre wyniki daje
leczenie t¹ metod¹ choroby wieñcowej, zespo³ów bólowych krêgo-
s³upa, chorób kobiecych (jest tam nawet uwaga, ¿e d³ugotrwale za-
palenia przydatków lecz¹ siê do�æ ³atwo dziêki zastosowaniu aku-
punktury), ró¿nych zaburzeñ emocjonalnych i nerwic. Jakby Pan
skomentowa³ tê informacjê?

� Istotnie, te zachorowania poddaj¹ siê w sposób szczególnie
³atwy leczeniu akupunktur¹. Efekty nastêpuj¹ nadspodziewanie szyb-
ko w porównaniu z procesem leczenia tych chorób innymi metoda-
mi, s¹ te¿ du¿o szybsze ni¿ w przypadkach stosowania akupunktury
do leczenia zaburzeñ trawiennych czy odporno�ciowych, gdzie trzeba
niestety czasu, by organizm przestroi³ siê. Bardzo czêstymi dolegli-
wo�ciami s¹ choroby objawiaj¹ce siê bólami krêgos³upa. Jest to
niemal¿e problem cywilizacyjny, wynik³y z tego, i¿ wspó³cze�nie
ludzie s¹ odci¹¿eni od pracy fizycznej, co skutkuje os³abieniem
miê�ni przykrêgos³upowych, których zadaniem jest utrzymanie
w³a�ciwej statyki krêgos³upa, decyduj¹cej o dzia³aniu ca³ego
organizmu. Je¿eli krêgos³up ulega deformacji, wtedy nastêpuje ucisk
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mu zabieg akupunkturowy. Pacjenci maj¹cy du¿o energii CZI czêsto
na poczekaniu rozwi¹zuj¹ zadania, czyli momentalnie poddaj¹ siê
dzia³aniu akupunktury. Czasami przed wyj�ciem z gabinetu problem
zdrowotny jest rozwi¹zany. Kilkakrotnie opisywa³em takie wypadki,
np. przy zapaleniu pêcherza moczowego czy przy kolce nerkowej.
Zdarza siê wtedy nierzadko, i¿ wyleczenie nastêpuje natychmia-
stowo. Z czego to wynika? Mo¿e z tego ¿e jest to dla danego
organizmu zadanie banalnie ³atwe i ustrój jest w stanie je od razu
wykonaæ. S¹ te¿ zadania trudniejsze,  których  zwalczenie wymaga
wiêcej   energii i efekt przychodzi pó�niej. Osobn¹ grupê
przypadków stanowi¹ te, które wymagaj¹ dodatkowej pomocy, np.
zabieg akupunkturowy musi byæ wsparty masa¿em, akupresur¹
b¹d� konieczne jest zastosowanie farmakoterapii. Jest to przypadek
analogiczny do historyjki o uczniu nie potrafi¹cym bez pomocy
rodziców rozwi¹zaæ zadania.

� Zdarzaj¹ siê zapewne w Pañskiej praktyce pacjenci, maj¹-
cy�wypisany� na twarzy ogromny ¿al, który jest w nich ju¿ od d³u¿-
szego czasu. Czy takie stany mo¿na wyleczyæ?

� Patologia ¿alu, wed³ug prawa piêciu elementów, wi¹¿e siê
z elementem metalu. �Wyobra�my sobie sytuacjê, ¿e komu� zmar³a
matka. Jest rzecz¹ normaln¹, ¿e dziecko, któremu zmar³a matka, na-
wet gdy zmar³a w wieku ju¿ podesz³ym, odczuwa ¿al za utracon¹
osob¹. Jednak d³ugie noszenie ¿alu w sercu jest zjawiskiem patolo-
gicznym. Odkrywaj¹c tak¹ sytuacjê, mo¿emy choremu pomóc, gdy¿
element metalu ma zbyt ma³o energii i dlatego ¿al jest tak dokuczli-
wy. Pos³uguj¹c siê innymi objawami, które maj¹ nas upewniæ, ¿e jest
to niedobór energii na tym elemencie, przenosimy energiê z odpo-
wiednio dobranych, innych elementów, analizuj¹c to wed³ug prawa
piêciu elementów. Na element metalu mo¿emy przenie�æ energiê
albo z elementu ziemi, czyli ze �ledziony - trzustki i ¿o³¹dka, albo z
elementu ognia, czyli z serca, osierdzia, potrójnego ogrzewacza i z
jelita cienkiego. Tego typu sytuacje mia³em ju¿ w swojej praktyce i
to, ¿e pod wp³ywem wyrównania bilansu energetycznego nadmier-
ne uczucie ¿alu ust¹pi³o.

samopoczucie wyra�nie ulega poprawie. Bardzo czêsto jest tak, ¿e
pacjenci w ogóle nie musz¹ ju¿ braæ leków nasercowych.

� Panie Doktorze, gdy siedzê u Pana w gabinecie i widzê
przychodz¹cych pacjentów, zawsze zastanawiam siê nad tym, dla-
czego rezultaty leczenia akupunktur¹ s¹ tak zró¿nicowane pod wzglê-
dem szybko�ci ich wystêpowania. S¹ przecie¿ pacjenci, na których
zabieg akupunkturowy dzia³a prawie ¿e natychmiastowo, s¹ tacy, u
których wyra�ne efekty uwidaczniaj¹ siê dopiero przy trzecim, pi¹-
tym zabiegu, a u czê�ci nawet po ca³ej serii leczniczej rezultaty s¹
tak znikome, ¿e trzeba dodawaæ pacjentom otuchy, by nie zaniecha-
li leczenia. U�wiadamia ich Pan wówczas, i¿ efekt wyst¹pi dopiero
po jakim� czasie i rzeczywi�cie po 2-3 tygodniach pacjenci odczu-
waj¹ wyra�n¹ ulgê. Czym wyt³umaczyæ to zjawisko?

� Odpowiem na to pytanie nastêpuj¹co. Jest nauczyciel w
szkole, który prowadzi lekcje i wszystkim uczniom zadaje zadanie
domowe. Okre�la, co i w jaki sposób maj¹ zrobiæ. Jest to jakby dro-
gowskaz, wskazuj¹cy uczniom, w któr¹ stronê maj¹ i�æ. Takim w³a-
�nie drogowskazem jest wykonany zabieg akupunkturowy � jasny i
zrozumia³y dla pod�wiadomo�ci pacjenta. W szkole zdarzaj¹ siê ró¿ni
uczniowie. Zdolny, szybki, silny uczeñ powie, ¿e rozwi¹za³ ju¿ za-
danie w pamiêci i ma gotowy wynik. Inny zapisze zadanie, rozwi¹¿e
je w domu bez problemu i na nastêpny dzieñ przyniesie gotowe do
szko³y. Jeszcze inny uczeñ d³ugo w domu bêdzie zastanawia³ siê nad
tym, jak rozwi¹zaæ zadanie, ale w koñcu po wielu próbach rozwi¹¿e
je i przyjdzie do szko³y przygotowany. Zdarzy siê jednak i taki przy-
padek, ¿e uczeñ najs³abszy w ogóle sam sobie nie poradzi z prac¹
domow¹. Rozp³acze siê w domu i poprosi mamê o pomoc. Dopiero
gdy mama popatrzy i powie: �zrób to tak i tak�, zadanie domowe
zostanie rozwi¹zane. Zupe³nie �le bêdzie, je�li i w domu nikt nie
bêdzie w stanie pomóc s³abemu uczniowi. W zwi¹zku z tym na-
uczyciel, któremu zale¿y, aby ucznia �podci¹gn¹æ do góry�, zadaje
mu inne zadanie, ³atwiejsze, by na ³atwiejszym przyk³adzie nauczy³
siê rozwi¹zywaæ trudne zadania. Wszystkie te przypadki ze szko³y
mo¿na przenie�æ na grunt do�wiadczeñ terapeutycznych z ró¿nymi
pacjentami. Ka¿dy z pacjentów inaczej reaguje na zaaplikowany



Rozmowy o akupunkturze 187186 Rozmowy o akupunkturze

� Mnie jako lekarza � a wiêc osobê s³u¿¹c¹ choremu - nie
interesuje mechanizm, dziêki któremu chory wyzdrowia³. Interesuj¹
mnie tylko skutki. Odno�nie psychoterapii uwa¿am, ¿e jest to naj-
lepsza metoda leczenia, jak¹ do tej pory zna �wiat. Gdyby to wyle-
czenie by³o wy³¹cznie efektem sugestii, by³bym z tego równie¿
bardzo zadowolony.

� Czy próbowa³ Pan usun¹æ np. zazdro�æ w sytuacji, gdy pa-
cjent nie wiedzia³, ¿e taka �operacja� w³a�nie na nim siê odbywa?

� Tu wkraczamy na drogê ingerencji w wolno�æ osobist¹ cz³o-
wieka i w zasadzie lekarz nie powinien niczego robiæ bez akceptacji
pacjenta. Jednak medycyna od wieków, powo³uj¹c siê na tzw. dobro
wy¿sze, czêsto ogranicza tê wolno�æ chorego. Muszê przyznaæ, ¿e
i mnie zdarzy³o siê dzia³aæ w imiê owego wy¿szego dobra pacjenta.
Otó¿ zg³osi³a siê do mnie kobieta nêkana przez chorobliwie zazdro-
snego mê¿a. S³ysza³a ju¿ o niekonwencjonalnych metodach lecze-
nia tej dolegliwo�ci, wiêc poprosi³a mnie o pomoc. Sytuacja przed-
stawia³a siê tak. M¹¿ jej, aczkolwiek od dawna cierpia³ na nerwicê,
nie by³ zazdrosny. Objawy zazdro�ci wyst¹pi³y dopiero, gdy w ro-
dzinie zdarzy³a siê tragedia � zmar³ mu brat mieszkaj¹cy po s¹siedz-
ku. Obydwaj byli rolnikami prowadz¹cymi gospodarstwa rolne. Bra-
towa w krótkim czasie wysz³a ponownie za m¹¿ i wydawa³o siê, ¿e
sprawa bardzo dobrze zakoñczy³a siê, gdy¿ kobieta nie poradzi³aby
sobie sama na du¿ym gospodarstwie. W tej sytuacji mê¿czyzna wmó-
wi³ sobie, ¿e jego ¿ona na pewno tylko czeka, ¿eby i on umar³, by
ponownie wyj�æ za m¹¿, ¿e go zdradza. Robi³ jej sceny, gdy tylko
chwilê z kim� porozmawia³a � my�l¹c, ¿e ¿ona umawia siê, by go
zdradziæ. W krótkim czasie m¹¿ jej zjawi³ siê u mnie na kuracjê uspo-
kajaj¹c¹ jego nerwy. Muszê przyznaæ, ¿e sam by³em ciekawy efektu
tej �tajnej� kuracji. Rado�æ nasza by³a ogromna, gdy ju¿ po trzecim
zabiegu problem i tajemnica zarazem przesta³y istnieæ.

� Czy podobnie, przez prawo piêciu elementów, mo¿na wy-
t³umaczyæ zjawisko ogromnej mi³o�ci czy wielkiego strachu lub
te¿ agresji?

� Prawo piêciu elementów niczego tutaj nie t³umaczy, ale
daje mo¿liwo�æ skutecznej interwencji. Poruszone zosta³o tutaj nie-
istniej¹ce pojêcie nadmiernej mi³o�ci. Mi³o�æ jest doskona³a, ju¿
wiêkszej nie ma, brak mi³o�ci to jest patologia. Brak mi³o�ci, brak
rado�ci jest to wyra�ny znak wskazuj¹cy na niedobór ognia u danego
cz³owieka. Ten brak mo¿emy uzupe³niæ. Bardzo podobnie ma siê
sprawa ze strachem. Strach wi¹¿e siê z elementem wody, czyli z
nerk¹ i z pêcherzem moczowym. Gdy kto� odczuwa lêk, strach,
wtedy nale¿y przypuszczaæ, ¿e ma zbyt ma³o energii na tych dwóch
po³udnikach energetycznych. Natomiast gdy ilo�æ energii na tych
dwóch po³udnikach jest du¿a, w³a�ciwa, cz³owiek taki odznacza
siê nieustraszono�ci¹, niemo¿liwe jest zastraszenie go.

� Czy w ten sposób mo¿na te¿ zdefiniowaæ patologiê za-
zdro�ci?

� Pos³u¿ê siê przyk³adem. W mojej praktyce zetkn¹³em siê z
przypadkiem patologicznej zazdro�ci. Zg³osi³a siê do mnie kobieta,
która poda³a miêdzy innymi, ¿e od oko³o 2 lat obserwuje u siebie
nadmiern¹ zazdro�æ o mê¿a. Ostatnio nawet zauwa¿y³a, ¿e zaczê³a
byæ zazdrosna o dziewczêta ogl¹dane przez mê¿a w telewizji. Prze-
konywanie, ¿e jest to bez sensu, nie pomaga³o jej w opanowaniu
silnych emocji w momencie ich wystêpowania. Wtedy to po raz
pierwszy - z pewnym sceptycyzmem - zastosowa³em receptê wyczy-
tan¹ w jednym z receptariuszy akupunkturowych.

� I jaki by³ rezultat?

� Zaskakuj¹cy, zadowalaj¹cy! Po trzech zabiegach przyjecha³
do mnie m¹¿ pacjentki z gor¹cymi podziêkowaniami!

� Czy tego rezultatu nie mo¿na by podci¹gn¹æ pod efekt psy-
choterapii?
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z elementem ziemi. Ten element wi¹¿e siê ze wspó³czuciem
i cz³owiek, który ma za ma³o energii na tych dwóch meridianach,
³aknie i pragnie wspó³czucia, czêsto wymuszaj¹c to wspó³czucie
na swoich s³uchaczach, opowiadaj¹c o swoich chorobach i cierpieniu.
Taki przypadek jest w naszych czasach do�æ charakterystyczny.
W nocy � zaburzenia snu, gniew, z³o�æ, agresja wynikaj¹ce
z nadmiaru energii na w¹trobie i pêcherzyku ¿ó³ciowym i niedobór
na �ledzionie, trzustce, ¿o³¹dku. W dzieñ chory jest gniewny,
agresywny, ¿¹dny wspó³czucia od otoczenia. Dziêki znajomo�ci
prawa piêciu elementów mo¿emy pomóc temu cz³owiekowi zro-
zumieæ pewne sprawy.

� Czy Pan Doktor zauwa¿a zbie¿no�æ miêdzy zachorowania-
mi o danej porze roku a prawem piêciu elementów, np. py³kowice
na wiosnê czy zmiany reumatyczne na prze³omie jesieni i zimy?

� Poruszy³ Pan tutaj bardzo wa¿n¹ kwestiê, gdy¿ np. py³ko-
wice istotnie najbardziej eksponuj¹ siê w okresie wiosny, czyli wi¹¿¹
siê z elementem drzewa i zwróæmy uwagê, ¿e recepty akupunkturo-
we, które s³u¿¹ do leczenia py³kowic zawsze uwzglêdniaj¹ punkty
w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego, uwa¿aj¹c je za elementy o klu-
czowym znaczeniu. To, ¿e kto� choruje przewa¿nie na wiosnê,
oznacza, ¿e ten element jego organizmu jest najs³abszy. Zdarzaj¹
siê osoby, które choruj¹ z kolei w innym okresie, np. w okresie
pó�nego lata. Chiñczycy maj¹ nie 4 pory roku, tak jak my, tylko 5,
wprowadzaj¹c pó�ne lato jako osobn¹ porê roku. Jest to uzasadnione
z wielu powodów, miêdzy innymi z tego, ¿e pod wzglêdem
dietetycznym jest to ca³kowicie inny okres ni¿ lato, gdy¿ zaczynaj¹
siê zbiory wszystkich owoców. S¹ osoby, które czêsto choruj¹ w
okresie pó�nego lata, co wi¹¿e siê ze s³abo�ci¹ �ledziony i trzustki
oraz ¿o³¹dka. Zwróæmy uwagê, ¿e cukrzyca to w³a�nie choroba,
która bardzo ³atwo ujawnia siê w sytuacji, gdy do diety trafiaj¹
s³odkie owoce, w szczególno�ci gruszki. Pojawia siê wówczas
zachorowanie na cukrzycê, a wiemy, ¿e cukrzyca wi¹¿e siê ze �le
pracuj¹c¹ trzustk¹, niedoborem energii na �ledzionie i trzustce.
Podobnie jest z wyst¹pieniem innych schorzeñ.

� Rozumiem, ¿e opisane przypadki dotycz¹ spraw ��wie-
¿ych�. A jak by³oby, gdyby kto� nosi³ w sobie zal¹¿ek zazdro�ci np.
od wczesnego dzieciñstwa?

� Na pewno by³aby to sprawa zdecydowanie trudniejsza,
ale metoda wskazana przez medycynê naturaln¹ jest t¹ metod¹,
dziêki której mo¿na osi¹gn¹æ poprawê.

� Jakiej sfery schorzeñ, wed³ug kryteriów chiñskich, dotyczy
patologia zazdro�ci?

� Mo¿e to byæ niezrozumia³e, ale odpowiem w ten sposób:
leczenie tego objawu przebiega z u¿yciem kana³u energetycznego
nerki � u¿yty by³ tu punkt nerka 6.

� W medycynie ludowej, nawet w naszym krêgu kulturowym
gniew i z³o�æ wi¹¿e siê czêsto z zaleganiem tzw. ¿ó³ci na w¹trobie.
Jak to siê przedstawia w odniesieniu do prawa piêciu elementów i w
jaki sposób to regulowaæ?

� Istotnie, gniew, z³o�æ, agersja wi¹¿¹ siê z elementem drze-
wa czyli z pêcherzykiem ¿ó³ciowym i z w¹trob¹. Nie na darmo mówi
siê, ¿e kogo� �¿ó³æ zalewa�, to w³a�nie jest bardzo dok³adne okre�le-
nie tego stanu. Najczê�ciej nadmiar tych uczuæ (gniew, z³o�æ, agresja)
wynika z nadmiaru energii na dwóch meridianach, co dodatkowo
objawia siê zaburzeniami snu w okresie od 1100 w nocy do 300 nad
ranem. Sprawê tê mo¿emy do�æ prosto rozpoznaæ, gdy¿ najczê-
�ciej wystêpuje wtedy niedobór na �ledzionie, trzustce i ¿o³¹dku, co
z kolei objawia siê tym, ¿e chory od 700 do 1100 w po³udnie jest
senny, s³aby i najchêtniej by le¿a³. S¹ to wiêc objawy niedoboru
energii i wtedy, gdy przemie�cimy energiê z pêcherzyka
¿ó³ciowego na ¿o³¹dek, z w¹troby na �ledzionê i trzustkê,
uzyskujemy podwójny, a nawet potrójny efekt, bo znosimy
nadmierne uczucia gniewu, z³o�ci i agresjê. Umo¿liwiamy
pacjentowi spanie w nocy, rano czuje siê wypoczêty, rze�ki, zdrowy.
Tutaj, Doktorze, dotknêli�my nastêpnego problemu � uczuæ
zwi¹zanych ze �ledzion¹ i trzustk¹ oraz z ¿o³¹dkiem, czyli
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� Odnosz¹c elementy prawa piêciu elementów do okresów
¿ycia mo¿na powiedzieæ, ¿e np. ¿ó³taczki noworodków, nerwice
okresu dojrzewania, choroby wrzodowe ¿o³¹dka i dwunastnicy doj-
rza³o�ci, zaparcia wczesnej staro�ci czy obrzêki tu¿ przed �mierci¹,
s¹ powi¹zane z prawem piêciu elementów?

� Tak, bardzo s³usznie Pan powi¹za³ te przewa¿aj¹ce objawy
z naszymi elementami. Tak jest w istocie.

� Jakie s¹ zale¿no�ci miêdzy fazami ¿ycia cz³owieka a pra-
wem piêciu elementów?

� Prawo piêciu elementów ujmuje piêæ zasadniczych faz
¿ycia cz³owieka i wi¹¿e je z poszczególnymi elementami, które w
tych okresach odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê. I tak: narodziny � jest to
okres obejmuj¹cy czas od poczêcia a¿ do urodzenia cz³owieka, w
tym okresie najwiêksz¹ rolê odgrywa w¹troba i pêcherzyk ¿ó³ciowy,
czyli element drzewa, w dalszym okresie jakim jest wzrastanie,
wiêc od urodzenia a¿ do osi¹gniêcia pe³nego rozwoju
psychofizycznego, najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa element ognia, czyli
meridian serca, osierdzia, potrójnego ogrzewacza oraz jelita
cienkiego. Okres trwania albo jak Chiñczycy okre�laj¹-
przetworzenie - odnosi siê do pe³ni ¿ycia doros³ego cz³owieka
i obejmuje najd³u¿szy okres jego ¿ycia, od dwudziestu kilku lat do
prawie sze�ædziesiêciu lat. W tym okresie decyduj¹c¹ rolê odgrywa
element ziemi, czyli �ledziona i trzustka oraz ¿o³¹dek. Nastêpny
okres ¿ycia Chiñczycy okre�laj¹ jako podupadanie, czyli stopniowa
degeneracja. Wi¹¿e siê to z elementem metalu, czyli z p³ucem
i jelitem grubym. Ostatni, krótki okres ¿ycia, czyli przygotowanie
do �mierci i sama �mieræ, wi¹¿e siê z elementem wody, czyli
z nerk¹ i pêcherzem moczowym. W tych okresach rozwojowych
elementy, które wymieni³em, s¹ szczególnie istotne do prawid³o-
wego rozwoju cz³owieka i zaburzenia na tych elementach odbijaj¹
siê w sposób najwiêkszy na prawid³owym rozwoju. W tych okresach
elementy te s¹ najwa¿niejsze i na nie akupunkturzysta powinien
zwróciæ szczególn¹ uwagê. Dlatego u dzieci nale¿y g³ównie
kontrolowaæ element ognia, u osób dojrza³ych element ziemi,
u osób, które ju¿ przesz³y swój okres dojrza³o�ci, s¹ po
sze�ædziesi¹tce � element metalu, u osób ju¿ starych element wody,
natomiast u dzieci w ³onach matek szczególnie nale¿y zwróciæ
uwagê na w¹trobê, która wtedy u matki jest szczególnie zagro¿ona.
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skurczów macicy. Bêd¹c w sytuacji do�æ dramatycznej postanowi-
³em u¿yæ dzia³ania rozkurczowego przez nak³ucie punktów stopy:
punkt 2 na w¹trobie, 60 na pêcherzu moczowym i 36 na ¿o³¹dku.
Skurcze natychmiast ust¹pi³y. Czêsto zdarza³o mi siê leczyæ kobie-
ty ciê¿arne, u których wystê-
powa³y krwawienia.
Przyje¿d¿a³y do mnie, ja
oczywi�cie uprzedzi³em je
o tym, ¿e gdyby sprawa nie
ust¹pi³a, maj¹ siê natychmiast
zg³osiæ do po³o¿nika. Na
szczê�cie zawsze interwen-
cja by³a bardzo skuteczna � krwawienia ustêpowa³y. Sprawa ta
dotyczy równie¿ stawiania siê macicy. Tutaj zastosowanie w³a�ci-
wych nak³uæ powoduje szybk¹ ulgê. Znana jest licz¹ca oko³o 500
stron ksi¹¿ka �Akupunktura w ginekologii i po³o¿nictwie�, wydana
przez Francuzów. Opisuje prowadzenie kobiety nosz¹cej swoje
dziecko, jak równie¿ prowadzenie porodu za pomoc¹ akupunktu-
ry. Ogólne przeciwwskazania, które by³y dawniej sugerowane, nie
sprawdzaj¹ siê. Akupunktura jest jedn¹ z bardziej uniwersalnych
technik leczenia w pe³ni bezpieczn¹.

� Czy mo¿liwe jest wywo³anie poronienia przy pomocy aku-
punktury?

� Gdyby Chiñczycy znali na to sposób, nie by³oby ich tylu.
Akupunktura powoduje normalizacjê procesów w organizmie, na-
wet chwilowe subiektywne pogorszenia prowadz¹ w efekcie do
poprawy stanu ogólnego.

� S³ysza³em od prof. Zhao Hong Bina, który w zesz³ym roku
prowadzi³ wyk³ady z akupunktury, ¿e przy pomocy badania pulsu
mo¿na z du¿¹ pewno�ci¹ okre�liæ p³eæ dziecka wiele miesiêcy przed
jego narodzeniem, w³a�ciwie w parê dni po poczêciu.

� Mam pe³ne przekonanie, ¿e mistrzowie, którzy maj¹ opa-
nowan¹ tê technikê, w sposób pewny okre�laj¹ p³eæ dziecka w ³onie

ROZMOWA Z DOKTOREM RUHE

� Leczenie akupunktur¹ kobiet w odmiennym stanie
� bezp³odno�æ
� impotencja
� podnoszenie za pomoc¹ akupunktury odporno�ci niespecyficz-

nej cz³owieka
� koszty leczenia akupunktur¹ a koszty farmakoterapii � tr¹dzik

m³odzieñczy
� szlaki energetyczne � technika nak³uæ akupunkturowych � usu-

wanie akupunktur¹ nie�wie¿ego oddechu
�leczenie akupunktur¹ subiektywnego uczucia gor¹ca b¹d� zimna
� czêste ziewanie

� Czy Pan, jako lekarz akupunkturzysta maj¹cy swoj¹ prak-
tykê, prowadzi³ kiedy� kobietê od momentu poczêcia/jej dziecka
a¿ do narodzin m³odego cz³owieka i czy mia³ Pan przypadki, np.
jakich� zachorowañ noworodka, w których pomog³a w³a�nie
akupunktura?

� Generalnie uwa¿a siê, ¿e kobiety bêd¹cej wstanie b³ogo-
s³awionym nie powinno leczyæ siê akupunktur¹. W ksi¹¿ce, w której
opisywane s¹ re- cepty na ró¿ne schorzenia, pisze jasno, ¿e aku-
punkturê mo¿na wykonywaæ u osób bêd¹cych w stanie b³ogos³a-
wionym pod warunkiem, ¿e wykonuje to specjalista. W mojej
praktyce zdarzy³o siê, i¿ moja ¿ona nosz¹c naszego ostatniego synka
potknê³a siê, przestraszy³a siê i dosta³a w siódmym miesi¹cu
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przychodzi do tego ma³¿eñstwa tylko i wy³¹cznie z tego wzglêdu,
¿e matka ma za ma³o energii CZI, aby donosiæ dziecko.

Sprawa oczywi�cie jest w toku leczenia. Przeprowadzona zo-
sta³a pierwsza seria lecznicza. Kobieta ta zasypia przed 10
wieczorem, wstaje o 7 rano i jest wypoczêta, a wiêc wraz
z przestrojeniem zegara biologicznego zdecydowanie wzro�nie jej
ilo�æ energii wewnêtrznej. Jestem przekonany, ¿e za jaki� czas
zawiadomi¹ mnie o swoim dziecku.

� Przegl¹daj¹c niektóre recepty akupunkturowe zauwa¿y³em
m. in. receptê na impotencjê. Czy faktycznie leczenie tej przypad³o-
�ci jest mo¿liwe i jak przebiega?

� Leczenie impotencji jest mo¿liwe, ujawniaj¹ to objawy nie-
doboru energii na meridianie nerki. Kiedy wystêpuje nadmiar, czyli
za du¿o energii na nerce, wtedy potencja jest nadmierna � podwy¿-
szona. Natomiast gdy jest niedobór energii na meridianie nerki, wte-
dy potencja jest obni¿ona. Pos³uguj¹c siê prawem piêciu elementów
w prosty sposób mo¿emy nerkê nape³niæ energi¹, co bardzo szybko
objawia siê popraw¹ si³ mêskich. Sprawa ta równie¿ dotyczy kobiet.
Tê kwestiê prowadzi³em ju¿ niejednokrotnie w swoim gabinecie.
Oczywi�cie, trzeba zawsze oceniæ, czy wymagania osób, które skar¿¹
siê na brak potencji nie s¹ za wysokie. Istniej¹ pewne normy, które
reguluj¹ te sprawy, gdy¿ niektórzy maj¹ pod tym wzglêdem zbyt
du¿e wymagania. Potencja ma byæ proporcjonalna do wieku,
w którym znajduje siê dany cz³owiek. Czasem trzeba u¿yæ te¿
punktów specyficznych. Zdarzaj¹ siê jednak te¿ przypadki oporne.

� W obecnej dobie w medycynie europejskiej zwraca siê du¿¹
uwagê na niedobory odporno�ci. Wyszukuje siê coraz to nowe leki
immunostymuluj¹ce, np. s³awny preparat To³py, echinacea, ze Wscho-
du przychodzi mumio. Jak ma siê dzia³anie akupunktury do podno-
szenia odporno�ci nie zwi¹zanej z chorob¹ zaka�n¹, np. z AIDS, ale
samoistnej ma³ej odporno�ci?

� Tutaj doktor pyta o tzw. odporno�æ niespecyficzn¹, odpor-
no�æ przeciw zachorowaniom. Odporno�æ ta jest czê�ci¹ tzw. ener-

matki. W zwi¹zku z tym istnieje te¿ mo¿liwo�æ, oceny stanu dziec-
ka z pulsu matki. Wtedy przez uk³ad energetyczny matki jest mo¿-
liwo�æ ingerowania w uk³ad energetyczny jej dziecka, bêd¹cego
w ³onie. Istnieje wiêc mo¿liwo�æ leczenia przed narodzeniem.
Oczywi�cie, nie jest to leczenie podobne do amniopunkcji itp. Jest
to leczenie g³ównie bazuj¹ce na uk³adzie energetycznym.
Natomiast my, Europejczycy, którzy nie dysponujemy tak
wyrafinowanymi, precyzyjnymi technikami diagnostyki, mo¿emy
pomagaæ dziecku, bêd¹cemu jeszcze w ³onie matki poprzez
dok³adne �ledzenie stanu zdrowia matki, gdy¿ wszelkie zaburzenia
u dziecka odbijaj¹ siê w jaki� sposób na stanie zdrowia matki. Je¿eli
w³a�ciwie prowadzimy matkê w okresie, gdy nosi swoje dziecko,
gdy jest w pe³ni zdrowa i sprawna, równie¿ wp³ywamy na stan jej
dziecka, które ma siê narodziæ.

� Jak siê ma dzia³anie akupunkturowe do leczenia bezp³od-
no�ci? W sumie bezp³odno�æ dla niektórych ludzi stanowi bardzo
du¿y problem i czêsto metodami zachodnimi stwierdza siê, ¿e nie
ma ¿adnych przeciwwskazañ do poczêcia dziecka, a jednak to nie
nastêpuje.

� W swoim gabinecie do�æ czêsto stykam siê z tak¹ sytuacj¹.
Oczywi�cie, zdarzaj¹ siê te¿ osoby, które s¹ nie zdiagnozowane
i dopiero ja diagnozujê. Zdarzaj¹ siê te¿ osoby w pe³ni zdiagnozo-
wane i prowadzone przez kliniki i centra diagnostyczne. Zaburzenie
to jest usuniête za pomoc¹ hormonów b¹d� innych dzia³añ, jednak
mimo wszystko dziecka nie ma. Pos³u¿ê siê przyk³adem pewnej
pary ma³¿eñskiej z lokalnej metropolii, któr¹ ostatnio prowadzi³em.
Mê¿czyzna w pe³ni zdrów, energiczny, silny, witalny. ¯ona � osoba
bardzo mi³a, elegancka, filigranowa, rêka jak u dziecka, szczuplutka
z niedowag¹, cia³o delikatne, typowe INN, tak jak m¹¿ typowe JANG.
Niby uk³ad prawid³owy, niemniej ilo�æ energii, któr¹ dysponuje ta
kobieta jest bardzo ma³a. Jest ona s³aba, z zaburzonym zegarem bio-
logicznym, a wiêc osoba typu sowy w nocy aktywna, w dzieñ, do
po³udnia senna, co równie¿ zmniejsza ilo�æ energii, któr¹ w ca³o�ci
dysponuje. W tym przypadku nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e dziecko nie
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Jedno opakowanie kosztuje ponad 100 z³otych (cena na rok 2004).
¯eby podnie�æ odporno�æ trzeba tych opakowañ spo¿yæ wiêcej, np.
kuracja mo¿e trwaæ pó³ roku. Jest to kilkakrotnie dro¿sze ni¿ leczenia
przy pomocy akupunktury. Stosuje siê te¿ padmê. Jest to lek znany
jeszcze przed wojn¹, powtórnie sprowadzany ze Szwajcarii. Jedno
opakowanie tego  leku kosztuje oko³o 90 z³otych. Nawet preparaty
tañsze, zio³owe, typu echinacea, podnosz¹ce odporno�æ s¹ dro¿sze
ni¿ akupunktura.

� Przedstawi³ Pan tutaj do�æ obrazowo koszty leczenia s³abej
odporno�ci. Gdy zjawia siê Pan w moim gabinecie i ogl¹da wykony-
wane przeze mnie zabiegi � jaka jest Pañska ocena, jako lekarza,
postêpów leczenia u osób z obni¿on¹ odporno�ci¹ � w porówna-
niu z tymi osobami, które s¹ leczone za pomoc¹ �rodków farmako-
logicznych? Czy jest jaka� ró¿nica, czy mo¿e nie ma, a mo¿e lecze-
nia akupunktur¹ daje gorsze � rezultaty? Jak Pan to widzi?

� Ró¿nicê widaæ po kilku tygodniach obserwacji. Efekty s¹
o wiele szybsze, i o wiele trwalsze w przypadku leczenia ig³ami. Nie
muszê podkre�laæ, ¿e leczenie akupunktur¹ jest znacznie tañsze.

� Czy w swojej praktyce zetkn¹³ siê Pan, Doktorze, z do�æ
dokuczliwym, choæ mo¿e nie tak gro�nym problemem, jakim jest
tr¹dzik m³odzieñczy?

� Naturalnie, jest to do�æ powszechne cierpienie, objawiaj¹-
ce siê w�ród m³odych, zarówno u dziewcz¹t,
jak i u ch³opców. Ma ono jednak pewne do�æ
daleko id¹ce implikacje. Otó¿ sprawa nie
dotyczy jedynie skóry, z czego coraz wiêksza
liczba lekarzy i laików zdaje sobie sprawê.
Wed³ug kryteriów chiñskich tr¹dzik m³odzieñ-
czy jest patologi¹ meridianu �ledziony i trzustki.
Jego przyczyn¹ s¹ �le pracuj¹ce narz¹dy jamy
brzusznej. Na szczê�cie tr¹dzik m³odzieñczy
jako objaw do�æ ³atwo ustêpuje pod wp³ywem
typowego dzia³ania akupunkturowego. Wiod¹cy

gii zewnêtrznej CZI, czyli energii ochronnej organizmu. Ta czê�æ
energii otacza cia³o cz³owieka jakby p³aszczem i gdy jest ona
wystarczaj¹ca, cz³owiek � przebywaj¹c nawet w�ród osób chorych
na infekcjê wirusow¹ � nie ulega zaka¿eniu, co np. widzimy do�æ
wyra�nie na oddzia³ach zaka�nych, gdzie personel pracuj¹cy tam,
nie zwiêkszaj¹c �rodków ostro¿no�ci, nie ulega zaka¿eniu ze
wzglêdu na nieswoisty stan odporno�ci. Je¿eli lekarz oddzia³u
zaka�nego jest alkoholikiem, wówczas jego odporno�æ obni¿a siê
i mo¿e zachorowaæ na chorobê zaka�n¹, z któr¹ ma kontakt. Czy¿by
to wskazywa³o, ¿e przedtem nie styka³ siê z zarazkami? Nieprawda!
Styka³ siê, tylko teraz jego odporno�æ spad³a i zachorowa³.
Oczywi�cie nie chcia³bym tutaj powiedzieæ, ¿e nie istnieje
mo¿liwo�æ zaka¿enia siê, ale generalnie odporno�æ niespecyficzna
cz³owieka jest najwa¿niejszym elementem, który jest jakby furtk¹
otwart¹ b¹d� zamkniêt¹ dla wnikniêcia zaka¿enia, inwazji, dla
zarazków. W momencie, gdy odporno�æ niespecyficzna jest wysoka,
drobnoustroje maj¹ drogê zamkniêt¹ i nie wnikn¹.

� Czy mogliby�my u danego lekarza podnie�æ poziom odpor-
no�ci niespecyficznej, a tym samym zmniejszyæ ryzyko zaka¿enia
siê? Teraz lekarze boj¹ siê pracowaæ z chorymi na AIDS. Czy przez
akupunkturê mo¿emy podnie�æ ich odporno�æ na zaka¿enie?

� Nie. Cz³owiek zdrowy to cz³owiek odporny. Nie mo¿na byæ
zdrowszym ni¿ zdrowym. Cz³owiek zdrowy nie ulega zaka¿eniu.
Nak³ucia akupunkturowe nie dzia³aj¹ w ten sposób, ¿eby zwiêkszyæ
odporno�æ cz³owieka odpornego, tylko poprawia j¹, gdy jest ona
obni¿ona.

� Ile kosztuje leczenie s³abej odporno�ci u dzieci i doros³ych,
metodani europejskiej, konwencjonalnej medycyny?

� Najczê�ciej u¿ywanym lekiem na zaburzenia odporno�ci
u dzieci, zw³aszcza na czêste przeziêbienia, jest bronchovaxom. Jed-
no opakowanie tego leku kosztuje oko³o 90 z³otych. Stosuje siê go
seriami, powtarzaj¹c co roku przez kilka lat. Jedna seria s¹ to 2,3
opakowania, czasami 6. Nadal bardzo modny jest preparat To³py.
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� �wiat by³by zbyt piêkny, gdyby siê nam wszystko udawa³o,
jednak jestem przekonany, ¿e w sytuacji odpowiednio d³ugo
prowadzonej terapii, nawet w najbardziej zaawansowanych
przypadkach, tr¹dzik powinien ust¹piæ. Jest to niew¹tpliwie droga,
któr¹ nale¿y zmierzaæ, gdy¿ w przeciwieñstwie do klasycznego
postêpowania jest ona w pe³ni bezpieczna, bez ¿adnych skutków
ubocznych. Natomiast nawet takie, wydawa³oby siê bardzo
racjonalne podej�cie jak wytwarzanie autoszczepionki czy
zastosowanie fagów specjalnie dobranych do drobnoustrojów, które
wystêpuj¹ w ropie, mo¿e spowodowaæ spore komplikacje. Ciekaw¹
rzecz¹ jest to, ¿e akupunkturzystê wcale nie interesuje to, jaki szczep
bakterii udaje siê wyhodowaæ z ropy pochodz¹cej z wykwitów
tr¹dzikowych. Niemniej, bli¿sze jest to obserwowanym zjawiskom,
¿e drobnoustroje, które wyhodowuje siê z materia³u zaka¿onego
s¹ czym�, co jakby wtórnie zaka¿a i rozwija siê w tym pod³o¿u.
Pierwsz¹ rzecz¹ jest jakby os³abienie odporno�ci, pojawienie siê
w niej �dziury�, w której drobnoustrój mo¿e siê rozmna¿aæ.
Akupunkturzy�ci i terapeuci z tej grupy oddzia³ywania g³ównie
koncentruj¹ siê na poprawie odporno�ci, na za³ataniu tej dziury.
Wtedy drobnoustroje same gin¹, gdy¿ bariera jest szczelna. Nie
jest to wiêc my�lenie typu: jest drobnoustrój, który zaatakowa³, tylko
¿e wcze�niej w cz³owieku pojawi³ siê b³¹d w barierze odporno�ci
i w zwi¹zku z tym bakterie mog³y wnikn¹æ. Z punktu widzenia
pacjenta jest to dla niego zupe³nie obojêtne, czy jedni, czy drudzy
maj¹ racjê. Dla niego istotne jest to, ¿eby po dzia³aniu konkretnego
terapeuty nast¹pi³o wyleczenie. Akupunktura jest niew¹tpliwie
metod¹, dziêki której ju¿ od wielu tysiêcy lat uzyskiwano naprawdê
licz¹ce siê efekty terapeutyczne. Oczywi�cie, nie twierdzê przez
to, ¿e nie mo¿na podobnych efektów uzyskiwaæ za pomoc¹
antybiotyków czy innych leków chemicznych. Mo¿na je uzyskaæ.
W szczególno�ci, gdy lekarz jest w tej bran¿y fachowcem. Przy
czym, tak jak powiedzia³em, akupunktura jest metod¹ niew¹tpliwie
delikatniejsz¹.

zabieg w leczeniu tr¹dziku polega na u¿yciu punktów od 18 do 23
na meridianie pêcherza moczowego, gdy¿ w tym obszarze
umieszczone s¹ tzw. punkty SZU, czyli narz¹dów jamy brzusznej,
punkty zgodno�ci tylnej. S¹ to punkty zgodno�ci z w¹trob¹,
z pêcherzykiem ¿ó³ciowym, ze �ledzion¹ i trzustk¹, z ¿o³¹dkiem,
potrójnym ogrzewaczem i nerk¹. Punkty te przez swoje energetyczne
oddzia³ywanie na te narz¹dy poprawiaj¹ ich pracê i dziêki temu ten
dokuczliwy objaw ustêpuje.

� Czy tr¹dzik m³odzieñczy jest jedynym objawem, który w tym
zachorowaniu wystêpuje?

� Otó¿, niestety, nie. Co prawda jest on najbardziej widoczny
i fakt ten wiêkszo�æ osób najbardziej mobilizuje do szukania pomo-
cy, ale patologia �ledziony i trzustki daje bardzo powa¿ne nastêp-
stwa w przysz³o�ci. Bardzo czêstym powik³aniem w przysz³o�ci jest
pojawienie siê ¿ylaków, a tak¿e hemoroidów czy innych zmian skór-
nych. Patologia ta powoduje równie¿ sk³onno�æ do obrzêków w koñ-
czynach dolnych, zmiany chorobowe uk³adu rozrodczego, u kobiet�
zaburzenia miesi¹czkowania etc.

� Jak d³ugo nale¿y czekaæ na efekt ust¹pienia tr¹dziku u oso-
by, która mocno cierpi z tego powodu?

� Wszystko jest uzale¿nione od stopnia zaawansowania. Do
mnie przewa¿nie trafiaj¹ osoby ze znacznym zaawansowaniem tr¹-
dziku, ale ju¿ oko³o pi¹tego zabiegu s¹ wyra�ne oznaki poprawy.
Gdy wcze�niej pojawia³y siê wypryski na twarzy b¹d� na plecach,
zaczerwienione, z odrobin¹ ropy w centrum, to po leczeniu poja-
wiaj¹ siê podobne grudki, ale ju¿ niezaczerwienione i bez widocz-
nej ropy, w �rodku oczywi�cie jest odrobina ropy ale nie ma odczy-
nu zapalnego. Na koñcu pojawiaj¹ siê tylko ma³e kaszaki, z którymi
przeciêtna kosmetyczka wspaniale daje sobie radê, skóra wtedy ju¿
jest wolna i czysta.

� Czy zawsze siê Panu udaje opanowaæ nawet mocno nasi-
lony tr¹dzik?
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i trzustka, jest to ten s³ynny punkt urody kobiecej, który skupia
meridiany w¹troby, �ledziony i trzustki oraz nerki. U¿ycie wszyst-
kich czterech punktów doprowadza do ogólnego wyregulowania
i wyrównania dysproporcji energetycznych.

� Czy istniej¹ szlaki energetyczne, które
przekazuj¹ energiê w obie strony?

� Tak, istniej¹. Typowym tego przyk³adem
s¹ punkty grupowego LO. Przy grupowych LO,
których jest 4, przesy³anie energii odbywa siê
w obie strony, zale¿nie od nadmiaru b¹d� niedo-
boru na poszczególnych obszarach energetycz-
nych. Punkt PO8, który jest punktem zbiorowe-
go LO, czyli grupowego
LO dla meridianów: jelito
cienkie, jelito grube i po-
trójny ogrzewacz, a wiêc
wszystkich meridianów
JANG koñczyny górnej.
Punktu 39P¯, który jest
grupowym LO dla trzech
meridianów JANG koñ-
czyny dolnej, a wiêc dla
pêcherza moczowego, pêcherzyka ¿ó³ciowe-
go oraz ¿o³¹dka, przy nak³uciu tych dwóch
punktów grupowych LO energia przep³ywa
stosownie do nadmiaru i niedoboru albo
z trzech JANG koñczyny dolnej na trzy JANG
koñczyny górnej, albo odwrotnie, a wiêc
z trzech JANG koñczyny górnej na trzy JANG
koñczyny dolnej. Uk³ucie jednego z tych
punktów, a wiêc grupowego LO jakich� trzech
meridianów powoduje wyrównanie dyspro-
porcji energetycznych w tych trzech meridia-
nach. Równie¿ jest mo¿liwo�æ przeniesienia
za pomoc¹ punktów grupowego LO energii
z trzech JANG np. koñczyny górnej na trzy
INN koñczyny górnej i to samo dotyczy koñ-
czyny dolnej. Punktami grupowego LO na
meridianach INN s¹ punkty O�5 skupiaj¹ce
serce, p³uco i osierdzie oraz punkt 6 �ledziona
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¿ó³ciowy, jelito grube oraz ¿o³¹dek, czyli ³¹cz¹ w sumie 7 ró¿nych
meridianów. W zwi¹zku z tym punkt 19TM nazywa siê punktem
�stu spotkañ�. Wykorzystywany jest on do�æ szeroko, gdy¿ nak³ucie
tego punktu powoduje zmianê w bardzo wielu ró¿nych objawach
towarzysz¹cych zaburzeniom energetycznym. Jest to uzasadnione
z punktu widzenia racjonalnego, gdy¿ dysproporcje energetyczne
ulegaj¹ wygaszeniu. Równie¿ inne punkty, które opisywane s¹
w ksi¹¿kach jako punkty zjednoczenia, mog¹ byæ wykorzystywane
do leczenia ró¿nych objawów. I tak np., gdy stwierdzamy taki zestaw
objawów, który pokazuje nam objawy nadmiaru na jelicie grubym
oraz niedoboru na ¿o³¹dku, wtedy mo¿emy oczywi�cie skorzystaæ
z prawa piêciu elementów i �przerzuciæ� energiê z jelita grubego
na pêcherzyk ¿ó³ciowy, a st¹d na ¿o³¹dek, wtedy, przypomnê,
nale¿y u¿yæ a¿ czterech punktów, które umo¿liwi¹ to przes³anie
punktu. Podobny, a czasami nawet lepszy efekt leczniczy, mo¿emy
uzyskaæ przez nak³ucie punku 13 Jen Mo, czyli g³ównego regulatora
przedniego. Wtedy nast¹pi zrównowa¿enie nadmiaru i niedoboru
energii na jelicie grubym oraz na ¿o³¹dku i mo¿e to doprowadziæ
do ust¹pienia objawów towarzysz¹cych tej nierównowadze
energetycznej. Z punktu widzenia pacjenta zdecydowanie bardziej
preferowane bêdzie zastosowanie jednego nak³ucia ni¿ a¿ o�miu
w 4 punktach na ka¿dej po³owie cia³a. Dlatego lekarz, który dobrze
zna punkty zjednoczenia mo¿e uzyskiwaæ bardzo dobre efekty. St¹d
te¿ s¹ ci s³ynni �mistrzowie jednej ig³y�. S¹ to tacy fachowcy, którzy
umiej¹ w tak doskona³y sposób odczytaæ stan energetyczny
organizmu, ¿e potrafi¹ wytypowaæ takie miejsce do nak³ucia, taki
punkt, który spowoduje powrót pe³nej równowagi i u¿ywaj¹ do tego
celu tylko jednej ig³y �Mistrzowie jednej ig³y� istotnie pos³uguj¹ siê
tylko jedn¹ ig³¹, czasem dwiema, i maj¹ bardzo dobre osi¹gniêcia.

� W takim razie mam pytanie: ilu igie³ nale¿y u¿yæ podczas
jednego zabiegu?

� Ogólna zasada g³osi, i¿ im mniej igie³, tym lepiej. W swojej
pracy preferujê recepty o mniejszej ilo�ci igie³ nad recepty na
wiêksz¹ ilo�æ. Przy czym, powtarzam to ju¿ do znudzenia, ¿e jest
to zupe³nie nieistotne, ile igie³ i jakie �rodki lekarz zastosuje. Istotne

� Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie, czy ca³ej akupunk-
tury nie da³oby siê sprowadziæ do nak³uæ tych czterech punktów?

� Jest to jedna z me-
tod � logiczna, racjonalna,
niemniej dla nas istotne s¹
rezultaty, a nie to, aby me-
toda by³a racjonalna. W nie-
których przypadkach nak³u-
wanie punktów grupowego
LO daje dobre efekty i wte-
dy nale¿y z tych punktów
korzystaæ. Gdy nak³uwanie
tych punktów nie powoduje wiêkszej
poprawy stanu zdrowia, stosowanie ich
nie ma najmniejszego sensu. Podobnie
jak punkty grupowego LO zachowuj¹
siê tzw. punkty zjednoczenia. Punktów
tych jest ponad 20. W momencie
wprowadzenia ig³y w ten punkt
uzyskujemy efekt odbicia, tj. jakby
po³¹czenia kana³ów energetycznych
i wyrównania ewentualnych dyspro-
porcji miêdzy kana³ami, które punkt
ten ³¹czy. Dla przyk³adu punkt OS1,
znajduj¹cy siê na klatce piersiowej: ³¹czy on � zespala � meridia-
ny osierdzia, w¹troby, pêcherzyka ¿ó³ciowego i potrójnego
ogrzewacza. U¿ywamy go, gdy np. widzimy dysproporcjê: nadmiar
na pêcherzyku, niedobór na potrójnym ogrzewaczu, nadmiar na
w¹trobie, natomiast równowagê na osierdziu. U¿ycie tego punktu
niesie za sob¹ mo¿liwo�æ wyrównania tej dysproporcji i ust¹pienia
towarzysz¹cych temu objawów. Punktem, który ³¹czy maksymaln¹
ilo�æ meridianów, jest punkt 14 g³ównego regulatora tylnego. Jest
to punkt znajduj¹cy siê w miejscu nazywanym krêgiem pacierzo-
wym oraz punkt 19 na czubku g³owy.

Punkty te ³¹cz¹ te same meridiany � g³ówny regulator tylny,
jelito cienkie, pêcherz moczowy, potrójny ogrzewacz, pêcherzyk
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scu potrafi³em ju¿ znale�æ CZI, czyli miejsce to jakby zosta³o zre-
generowane i zjawisko CZI jest ju¿ w tym miejscu osi¹galne.

� Panie Doktorze, zwróci³em uwagê, ¿e czê�æ pacjentów,
których Pan nak³uwa, zg³asza bardzo szybko wyst¹pienie odczucia
CZI, a czê�æ bardzo d³ugo nie zg³asza, a¿ w koñcu nieprzekony-
waj¹co mówi: �jest�.

� Istotnie, czê�æ pacjentów bardzo szybko odczuwa zjawisko
odbicia. Prognostycznie jest to dobry znak. Oznacza, ¿e dany chory
ma du¿¹ ilo�æ energii wewnêtrznej. Natomiast chory, u którego zja-
wisko CZI trudno znale�æ, ma ma³o energii CZI. W trakcie zabie-
gów do�æ czêsto obserwujê, ¿e chory, u którego na pocz¹tku kura-
cji trudno by³o znale�æ punkty, pod koniec reaguje ju¿ prawid³owo.
Wbijam ig³ê, nieco j¹ zag³êbiam i reakcja ju¿ wystêpuje, widaæ
wiêc po samym zjawisku CZI, ¿e stan energetyczny chorego popra-
wi³ siê.

� Patrz¹c na Pana przy pracy, widzê, ¿e do�æ czêsto siêga Pan
do ksi¹¿eczki, która le¿y na Pana biurku. Co to jest za ksi¹¿ka?

� Nie jest to ksi¹¿ka, ale atlasik zrobiony osobi�cie przeze
mnie. Zawiera on zestaw najpotrzebniejszych danych, które do�æ
czêsto wykorzystujê w swojej pracy. Jest tutaj lokalizacja wszystkich
punktów na meridianach, i na pewnych strefach reflektorycznych,
a wiêc rhinoakupunktura, auriculoakupunktura, czyli akupunktura
nosa, ucha, równie¿ punkty akupunktury r¹k i stóp. Mam tu te¿ za-
znaczone receptory do masa¿u na d³oniach i stopach, jak równie¿
pewne dane do odczytywania zmian chorobowych tocz¹cych siê
w organizmie, a manifestuj¹cych siê na jêzyku, na têczówce oka,
przy czym akurat z têczówk¹ pracujê bardzo ma³o. W ksi¹¿eczce tej
równie¿ zawarte s¹ punkty antyczne, czyli zasady zmiany stanu ener-
getycznego, odpowiednio do zmian pór roku oraz ju¿ wielokrotnie
omawiane prawo piêciu elementów z uwzglêdnieniem wszystkich
zale¿no�ci. Równie¿ zapisane s¹ tutaj objawy nadmiaru i niedoboru
energii na poszczególnych kana³ach energetycznych. Ilo�æ tych wia-
domo�ci jest naprawdê du¿a i zapamiêtanie tego jest bezcelowe,

s¹ tylko prawdziwie dobre rezultaty. Co prawda osobi�cie nie
chcia³bym byæ leczony zabiegami z u¿yciem np. dziesiêciu
punktów, ale gdyby by³a to jedyna droga do poprawy zdrowia,
podda³bym siê temu. Przeciêtnie w swojej pracy u¿ywam od trzech
do sze�ciu � siedmiu punktów, co daje od czterech do szesnastu
igie³.

� Przygl¹daj¹c siê Pañskim zabiegom, zauwa¿am, ¿e przy-
k³ada Pan ogromn¹ uwagê do tego, aby ka¿da ig³a, któr¹ wprowadza
Pan w pow³oki cia³a pacjenta, dosz³a do punktu, aby uzyskaæ zjawi-
sko odbicia, reakcjê pacjenta, b¹d� potwierdzenie, ¿e ig³a ju¿ do-
tknê³a. Czy uwa¿a Pan, ¿e jest to takie istotne? Obserwowa³em pra-
cê innych, nawet najs³awniejszych akupunkturzystów, którzy
wykonuj¹c nak³ucia, nie przyk³adali takiej wagi do zjawiska odbicia
przy ka¿dym punkcie.

� Istotnie zwracam du¿¹ uwagê na trafienie w punkt. Je�li
ig³a nie spowoduje zjawiska odbicia, a wiêc tego uczucia jakby puch-
niêcia, jakby pr¹du, w którym tkwi ig³a, uwa¿am, ¿e nie nastêpuje
jeszcze oczekiwany przeze mnie efekt energetyczny. Stanowisko
to przej¹³em od mojego nauczyciela, powiedzia³ mi on wrêcz: �Nie
ma akupunktury bez zjawiska odbicia�. Wbicie ig³y w okolicê, w któ-
rej spodziewamy siê, ¿e jest punkt, nie wywo³uj¹ce u pacjenta efek-
tu CZI, nie jest jeszcze akupunktur¹. To jest tylko wbijanie igie³ aku-
punkturowych. Mój mistrz powiedzia³ mi ¿artem, ¿e we wbijaniu
igie³ wiêksze do�wiadczenie ma krawiec i on by móg³ z powodze-
niem wykonywaæ takie �zabiegi�. Natomiast zadaniem lekarzy jest,
aby wbita ig³a spowodowa³a wyst¹pienie efektu CZI, a co za tym
idzie poprawê równowagi energetycznej. Najwa¿niejsze w ca³ej
akupunkturze jest trafienie w punkt. Przyk³adam do tego ogromn¹
wagê i czasami nawet kilkana�cie, kilkadziesi¹t sekund potrafiê szu-
kaæ punktu. Niekiedy mi siê to nie udaje. Wtedy nale¿y wykazaæ siê
cierpliwo�ci¹. Gdy w jakim� miejscu nie znajdujê zjawiska odbicia,
gdy wykonujê to samo nak³ucie za tydzieñ, dwa lub trzy okazuje siê,
¿e tamto nak³ucie, które nie wywo³a³o zjawiska odbicia, przynaj-
mniej spowodowa³o to, ¿e za dwa, trzy, cztery tygodnie w tym miej-
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przeniesienie energii z nadmiernie przepe³nionego
meridianu nerki na meridian serca, u¿ywaj¹c punk-
tu 2 na nerce oraz punktu 3 na sercu.

Takiego przeniesienia energetycznego,
z u¿yciem prawa piêciu elementów, dokonywa³em
na ró¿nych pacjentach, u których wystêpowa³ nad-
miar energii na nerce i odczucie gor¹ca w stopach.
Efekt tego przeniesienia energetycznego jest szybki,
a co najwa¿niejsze, w porównaniu z metodami
dora�nymi takimi jak np. och³adzanie nóg, w miarê
trwa³y. Efekty poprawy trwaj¹ pó³ roku, a nawet rok.

Niestety, objawy maj¹ tendencje do powrotu i wtedy trzeba
powtórzyæ zabieg, jednak stosowanie nawet przez d³u¿szy czas,
okresowo, po jednym zabiegu nie jest dla leczonego postêpo-
waniem bardzo uci¹¿liwym.

� Czy akupunktura mo¿e byæ pomocna przy leczeniu nie-
przyjemnego zapachu z ust?

� Tak. Najpierw jednak chcia³bym powiedzieæ, jak ten objaw
traktuje medycyna europejska. Otó¿ uwa¿a siê, i¿ jest on spowodo-
wany brakiem higieny jamy ustnej (pacjent b¹d� nie myje zêbów,
b¹d� ma je zepsute) albo z³ym trawieniem i �le pracuj¹cym ¿o³¹d-
kiem. Pocz¹tkowo równie¿ by³em sk³onny traktowaæ to jako wynik
zaburzeñ gastrycznych. Pod tym k¹tem prowadzi³em terapiê akupunk-
turow¹, ale bez efektów. Nieprzyjemny zapach z ust nadal siê utrzy-
mywa³. W rozwi¹zaniu tego problemu pomog³a mi lektura nauko-
wej pracy na temat objawów na poszczególnych meridianach.
Nie�wie¿y, przykry zapach z ust spowodowany jest niedoborem ener-
gii na meridianie osierdzia, czyli stra¿nika serca. Leczy³em pacjent-
kê, która od dzieciñstwa mia³a ten problem. By³a osob¹ bardzo czyst¹,
czêsto my³a zêby. Stara³a siê je�æ lekkostrawne posi³ki po to, ¿eby
nie przeci¹¿aæ ¿o³¹dka. Niestety, zapach z ust utrzymywa³ siê.
W zwi¹zku z tym postanowi³em zastosowaæ, wed³ug prawa piêciu
elementów, przerzut energii z nadmiernie przepe³nionej w¹troby
oraz z normalnie nape³nionej nerki. Przerzuci³em energiê na
meridian osierdzia u¿ywaj¹c punktów w¹troba 2, osierdzie 9 oraz

gdy¿ to obci¹¿a³oby mocno pamiêæ � ja po prostu wiem, gdzie
dan¹ informacjê znajdê. Gdy potrzebujê, mogê ³atwo j¹ odszukaæ.
Uwa¿am, ¿e by³oby dobrze, gdyby ludzie zajmuj¹cy siê t¹
dziedzin¹ mogli równie¿ mieæ taki atlasik, aby móc z nim pracowaæ.
Zamierzam w przysz³o�ci wydaæ tak¹ pomoc dla ludzi interesuj¹cych
siê medycyn¹ naturaln¹.

� Czy akupunktura mo¿e byæ pomocna w takich schorze-
niach, w których lekarze nie podejmuj¹ siê leczenia, lekcewa¿¹c
objawy podawane przez chorych? Podam tutaj konkretny przyk³ad:
znam osobê, która odczuwa bardzo dotkliwe gor¹co w stopach.
Stopy te s¹ istotnie gor¹ce. Gdy kobieta ta wstawi nogi do ch³odnej
wody, odczuwa wyra�n¹ ulgê na krótki czas?

� Tego typu dolegliwo�ci, z którymi pacjenci zg³aszaj¹ siê
do lekarzy i, niestety, s¹ odsy³ani bez udzielenia pomocy, jest bardzo
du¿o, gdy¿ w naszej europejskiej medycynie nie istnieje taka jed-
nostka chorobowa jak uczucie gor¹cych nóg. Niektórzy lekarze pró-
buj¹ zdiagnozowaæ jako zaburzenie ukrwienia nóg. Takie przypad-
ki, gdy pacjent ma odczucie gor¹ca, natomiast lekarz dotykaj¹c stopy,
stwierdza, ¿e ona ma normaln¹ ciep³otê, s¹ kwalifikowane jako za-
burzenia percepcji. Uwa¿a siê wówczas, ¿e pacjent jest
niezrównowa¿ony psychicznie, gdy¿ ma odczucia niezgodne
z obiektywnym badaniem. Medycyna naturalna nie zastanawia siê
wcale nad tym, czy doznania pacjenta s¹ obiektywne czy
subiektywne. Dla prawdziwego akupunkturzysty doznania, które
odczuwa pacjent, s¹ obiektywne, gdy¿ je zg³asza. Uczucie gor¹ca,
palenia w nogach, jest typowym
objawem, wskazuj¹cym na nadmiar
energii na meridianie nerki (tutaj odsy³am
do zestawu objawów nadmiaru i niedobo-
ru energii na poszczególnych meridia-
nach), je�li dodatkowo stwierdza siê u da-
nego pacjenta, ¿e jest senny miêdzy
godzin¹ 1100 a 1300, wtedy mo¿na mu bar-
dzo skutecznie pomóc od razu na obie do-
legliwo�ci. Nale¿y wówczas zastosowaæ



Rozmowy o akupunkturze 209208 Rozmowy o akupunkturze

Przecie¿ to jest niegodne, ¿eby medycyna zajmowa³a siê takim
bzdurami! I to mówi lekarz!�

� Otó¿ jestem przekonany, ¿e tak siê stanie, i¿ po ukazaniu
siê tej ksi¹¿ki, pojawi¹ siê g³osy oburzenia ze strony moich kole-
gów, ale z drugiej strony � có¿ to za ksi¹¿ka, która nie wzbudza
kontrowersji i przechodzi bez echa, bo wszyscy siê z ni¹ zgadzaj¹.
Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze jest to, aby byæ w zgodzie z sob¹
i w zgodzie z prawd¹, której do�wiadczy³em. Wcale nie uwa¿am,
¿e zdarzenia te, których by³em �wiadkiem i które obecnie
komentujê, s¹ prawd¹ absolutn¹. To moja interpretacja, a nie prawda
obiektywna. Niemniej mia³em to szczê�cie, ¿e sytuacje te
powtarza³y mi siê w zale¿no�ci od przychodz¹cych pacjentów i �
stosuj¹c te schematy my�lenia � otrzymywa³em odpowiednie,
¿¹dane przeze mnie efekty. Na temat braku zwi¹zków konkretnych
dolegliwo�ci z jakim� konkretnym zaburzeniem nie dyskutujê.
Zwi¹zek ten, jest jak czarna skrzynka, czyli znane s¹ objawy, znane
te¿ s¹ metody postêpowania przy tych objawach, natomiast w jaki
sposób te dwa zdarzenia ³¹cz¹ siê jest to niewiadome.

� Czy w swojej praktyce zawodowej zetkn¹³ siê Pan z inny-
mi, podobnymi i równie bagatelizowanymi przez medycynê
europejsk¹ objawami i czy leczenie akupunktur¹ przynios³o
choremu ulgê?

� Pewnego dnia zjawi³ siê u mnie w gabinecie cz³owiek
mieszkaj¹cy w pobliskiej miejscowo�ci, który mocno sapi¹c, prosi³
mnie o pomoc w dolegliwo�ciach wywo³anych astm¹. Opowiedzia³
te¿ jak rozpoczê³a siê choroba. Otó¿ dawniej mê¿czyzna ten by³
górnikiem i bardzo mocnym cz³owiekiem. Nigdy nie odczuwa³
zimna � gdy jego koledzy szli do pracy w rêkawicach i czapkach,
on nigdy nie u¿ywa³ rêkawic, zawsze by³o mu gor¹co. Pewnego
razu cz³owiek ten zachorowa³ na anginê, która przebiega³a z wy-
sok¹ temperatur¹, ponad 40° C. Czu³ siê bardzo �le. Rodzina
wezwa³a pogotowie. Lekarz przyjecha³, da³ zastrzyk obni¿aj¹cy go-
r¹czkê, nastêpnie stosowa³ antybiotyki, jak zwykle w takim wypad-
ku. Od tego czasu chory zacz¹³ odczuwaæ zimno i równocze�nie

nerka 2, osierdzie 3. Przez
zastosowanie tych dwóch
przerzutów energii uzyska³em
natychmiastowy efekt. Jeszcze
w trakcie zabiegu, gdy ig³y tkwi³y
w tkankach, nieprzyjemny zapach
z ust ust¹pi³. Wykona³em kilka
tych zabiegów i ju¿ zapach
nie powróci³. Po roku pa-
cjentka ta jeszcze raz
zg³osi³a siê, gdy¿ od kilku
dni objaw pojawi³ siê. Od
tego czasu zleci³em jej, by
w sytuacji nawrotu dolegli-
wo�ci zg³osiæ siê na zabieg. Wiêcej pacjent-
ka do mnie nie przysz³a. Po tym wydarzeniu
skojarzy³em pewne fakty ze swojej przesz³o-
�ci. By³em kiedy� na obozie studenckim
z grup¹ kardiologiczn¹. Osoby te w wiêk-
szo�ci cierpia³y na powa¿ne schorzenia ser-
ca. Tam te¿ nierzadko spotyka³em osoby ze
sztuczn¹ zastawk¹, które mo¿na by³o roz-
poznaæ bêd¹c blisko nich po tym, ¿e zastaw-
ka tyka³a jak zegarek. Zauwa¿y³em, ¿e w tej
grupie osób nieprzyjemny zapach z ust by³
bardzo czêstym objawem. W zwi¹zku z tym
moja obserwacja z przesz³o�ci skojarzy³a siê
z tym, co wyczyta³em w w/w opracowaniu odno�nie niedoboru
energii na osierdziu. By³aby to informacja potwierdzaj¹ca tê
obserwacjê.

� Czy nie obawia siê Pan, ¿e na te wywody, które nam Pan
tutaj podaje, nie wstanie jaki� uczony w pi�mie i ze �wiêtym gnie-
wem powie: �Co ten cz³owiek bredzi?! Czy mo¿e ma gor¹czkê?!
Przecie¿ nasza zachodnia medycyna �wiêci takie triumfy, a ten tutaj
prawi jakie� brednie na temat zapachu z ust b¹d� gor¹cych stóp!
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jedynie pomocy temu cz³owiekowi, a ¿e to siê uda³o, to jest ju¿ dla
mnie wystarczaj¹ce osi¹gniêcie. Byæ mo¿e, ca³e to my�lenie
z przerzucaniem energii, odno�nie do marzniêcia jest zupe³nie
b³êdne, czyli nie zwi¹zane z prawdziwymi przyczynami
schorzenia, niemniej u¿ycie tych punktów doprowadzi³o do wy-
równania energii, a wiêc do wyzdrowienia. Nie jest te¿ wyuczone,
¿e przez nak³ucia, które zosta³y wykonane u tego chorego, nast¹pi³a
po prostu niespecyficzna stymulacja odporno�ci.

Wiemy, ¿e u¿yte punkty maj¹ dzia³anie stymuluj¹ce odpor-
no�æ i na drodze ca³kiem innych mechanizmów uzyskano wylecze-
nie. Chcia³em jednak zwróciæ uwagê, ¿e ten model my�lenia jest
przydatny w analizowaniu objawów oraz w wyborze drogi, która
bardzo czêsto wiedzie do pomy�lnych rezultatów. Naturalnie wie-
my o tym, ¿e schemat prawa piêciu elementów jest tylko modelem,
który przybli¿a siê do rzeczywisto�ci, nie jest on jednak rzeczywi-
sto�ci¹.

� Panie Doktorze, zdarzaj¹ siê takie objawy, z którymi nasza
europejska medycyna nie bardzo sobie potrafi poradziæ. Jak wygl¹da
ta sprawa w medycynie chiñskiej? Konkretnie chodzi
mi o objaw czêstego ziewania. Nasza europejska
medycyna mówi, ¿e gdy pacjent ziewa jest to objaw
niedotlenienia serca i mózgu.

� Istotnie sprawa ziewania porusza³a dawniej
moj¹ uwagê i tak, jak w naszej europejskiej medy-
cynie przypuszcza³em, ¿e chodzi w³a�nie o to. Tra-
fi³em na pewien zestaw objawów, które t³umaczy³y
czêste ziewanie tym, ¿e jest to niedobór energii na
kanale ¿o³¹dka. Od tego czasu problem ten jest do�æ
³atwy do usuniêcia, gdy¿ wystarczy nape³niæ ener-
getycznie ¿o³¹dek i objaw ten
ustêpuje, ustêpuje te¿ senno�æ
miêdzy siódm¹ a dziewi¹t¹ rano.
Leczenie polega na przerzucaniu
energii z pêcherzyka ¿ó³ciowe-
go na ¿o³¹dek, czyli punkt 34

zauwa¿y³, ¿e zaczyna przybieraæ na wadze. Do mnie zg³osi³ siê,
gdy wa¿y³ 115 kg. By³ bardzo grubo ubrany, mia³ po dwie pary ka-
lesonów, dwie podkoszulki, sweter, p³aszcz zimowy, choæ by³a to
jesieñ i nie by³o jeszcze zimno. Opowiada³, ¿e mieszkanie bardzo
mocno ogrzewa, lecz nadal jest mu zimno. Zastosowa³em u niego
postêpowanie, które na pierwszym miejscu mia³o poprawiæ funkcjê
potrójnego ogrzewacza, poniewa¿ wed³ug chiñskich zasad, gdy
cz³owiek nadmiernie marznie, to ma za ma³o ognia. U¿y³em tutaj
przerzutu energii z pêcherza moczowego na potrójny ogrzewacz
oraz z pêcherzyka ¿ó³ciowego równie¿ na potrójny ogrzewacz. Ju¿
po dwóch zabiegach pacjent wyra�nie odczu³
ciep³o i po pe³nej kuracji zastosowa³em
równie¿ obni¿enie wagi przez g³odówki,
pacjent wyszed³ w zupe³nie
dobrej kondycji. Po oko³o roku
zg³osi³ siê ponownie z podobny-
mi objawami. Zastosowa³em
dok³adnie takie samo leczenie,
z dobrym efektem. Od tej pory
pacjent nie zg³asza siê. Duszno�æ
u chorego ust¹pi³a do�æ szybko i
nie powraca³a. Wymieniê punkty,
które zosta³y u¿yte do przepro-
wadzenia tego przerzutu energii: punkt 38 P¯ (punkt ognia na pê-
cherzyku), punkt 3 na PO (punkt drzewa), (punkt ognia na pêche-
rzu moczowym), punkt 60 Kun Lun� oraz punkt 2 na PO (punkt
wody). Te punkty, s¹ nadawcami i adresatami energii z pêcherzyka
¿ó³ciowego i z pêcherza moczowego na potrójny ogrzewacz.
W tym momencie nale¿y postawiæ pytanie: czy proces, który zosta³
opisany, naprawdê spowoduje wyleczenie, a wiêc wyrównanie tych
dysproporcji, a zarazem ust¹pienie objawów. Otó¿ trzeba sobie jasno
zdaæ sprawê, mimo ¿e s¹ pewne przes³anki logiczne, ¿e tak nale¿y
postêpowaæ, ca³y ten proces jest jedynie spekulacj¹ my�low¹ i
naprawdê z punktu widzenia dowodu przes³anka i twierdzenie nie
jest dowodem sensu stricto, gdy¿ nieznana jest ca³a droga miêdzy
usi³owaniami a efektami, niemniej w tym wypadku ani pacjentowi,
ani mnie nie chodzi³o wcale o uzyskanie dowodu. Sprawa dotyczy³a
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jedynie pomocy temu cz³owiekowi, a ¿e to siê uda³o, to jest ju¿ dla
mnie wystarczaj¹ce osi¹gniêcie. Byæ mo¿e, ca³e to my�lenie
z przerzucaniem energii, odno�nie do marzniêcia jest zupe³nie
b³êdne, czyli nie zwi¹zane z prawdziwymi przyczynami
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Wiemy, ¿e u¿yte punkty maj¹ dzia³anie stymuluj¹ce odpor-
no�æ i na drodze ca³kiem innych mechanizmów uzyskano wylecze-
nie. Chcia³em jednak zwróciæ uwagê, ¿e ten model my�lenia jest
przydatny w analizowaniu objawów oraz w wyborze drogi, która
bardzo czêsto wiedzie do pomy�lnych rezultatów. Naturalnie wie-
my o tym, ¿e schemat prawa piêciu elementów jest tylko modelem,
który przybli¿a siê do rzeczywisto�ci, nie jest on jednak rzeczywi-
sto�ci¹.

� Panie Doktorze, zdarzaj¹ siê takie objawy, z którymi nasza
europejska medycyna nie bardzo sobie potrafi poradziæ. Jak wygl¹da
ta sprawa w medycynie chiñskiej? Konkretnie chodzi
mi o objaw czêstego ziewania. Nasza europejska
medycyna mówi, ¿e gdy pacjent ziewa jest to objaw
niedotlenienia serca i mózgu.

� Istotnie sprawa ziewania porusza³a dawniej
moj¹ uwagê i tak, jak w naszej europejskiej medy-
cynie przypuszcza³em, ¿e chodzi w³a�nie o to. Tra-
fi³em na pewien zestaw objawów, które t³umaczy³y
czêste ziewanie tym, ¿e jest to niedobór energii na
kanale ¿o³¹dka. Od tego czasu problem ten jest do�æ
³atwy do usuniêcia, gdy¿ wystarczy nape³niæ ener-
getycznie ¿o³¹dek i objaw ten
ustêpuje, ustêpuje te¿ senno�æ
miêdzy siódm¹ a dziewi¹t¹ rano.
Leczenie polega na przerzucaniu
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zauwa¿y³, ¿e zaczyna przybieraæ na wadze. Do mnie zg³osi³ siê,
gdy wa¿y³ 115 kg. By³ bardzo grubo ubrany, mia³ po dwie pary ka-
lesonów, dwie podkoszulki, sweter, p³aszcz zimowy, choæ by³a to
jesieñ i nie by³o jeszcze zimno. Opowiada³, ¿e mieszkanie bardzo
mocno ogrzewa, lecz nadal jest mu zimno. Zastosowa³em u niego
postêpowanie, które na pierwszym miejscu mia³o poprawiæ funkcjê
potrójnego ogrzewacza, poniewa¿ wed³ug chiñskich zasad, gdy
cz³owiek nadmiernie marznie, to ma za ma³o ognia. U¿y³em tutaj
przerzutu energii z pêcherza moczowego na potrójny ogrzewacz
oraz z pêcherzyka ¿ó³ciowego równie¿ na potrójny ogrzewacz. Ju¿
po dwóch zabiegach pacjent wyra�nie odczu³
ciep³o i po pe³nej kuracji zastosowa³em
równie¿ obni¿enie wagi przez g³odówki,
pacjent wyszed³ w zupe³nie
dobrej kondycji. Po oko³o roku
zg³osi³ siê ponownie z podobny-
mi objawami. Zastosowa³em
dok³adnie takie samo leczenie,
z dobrym efektem. Od tej pory
pacjent nie zg³asza siê. Duszno�æ
u chorego ust¹pi³a do�æ szybko i
nie powraca³a. Wymieniê punkty,
które zosta³y u¿yte do przepro-
wadzenia tego przerzutu energii: punkt 38 P¯ (punkt ognia na pê-
cherzyku), punkt 3 na PO (punkt drzewa), (punkt ognia na pêche-
rzu moczowym), punkt 60 Kun Lun� oraz punkt 2 na PO (punkt
wody). Te punkty, s¹ nadawcami i adresatami energii z pêcherzyka
¿ó³ciowego i z pêcherza moczowego na potrójny ogrzewacz.
W tym momencie nale¿y postawiæ pytanie: czy proces, który zosta³
opisany, naprawdê spowoduje wyleczenie, a wiêc wyrównanie tych
dysproporcji, a zarazem ust¹pienie objawów. Otó¿ trzeba sobie jasno
zdaæ sprawê, mimo ¿e s¹ pewne przes³anki logiczne, ¿e tak nale¿y
postêpowaæ, ca³y ten proces jest jedynie spekulacj¹ my�low¹ i
naprawdê z punktu widzenia dowodu przes³anka i twierdzenie nie
jest dowodem sensu stricto, gdy¿ nieznana jest ca³a droga miêdzy
usi³owaniami a efektami, niemniej w tym wypadku ani pacjentowi,
ani mnie nie chodzi³o wcale o uzyskanie dowodu. Sprawa dotyczy³a
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pêcherzyka ¿ó³ciowego i punkt 43 ¿o³¹dka,
jak równie¿ energiê mo¿na przyci¹gn¹æ
z meridianu jelita cienkiego punkt 8 na punkt
41 ¿o³¹dka i punkt 10 potrójny ogrzewacz na
punkt 41 ¿o³¹dek. Widzimy tutaj zbie¿no�æ,
gdy¿ punkt 41 ¿o³¹dka przyjmuje energiê
zarówno z punktu 8 na jelicie cienkim, jak i
z punktu 10 potrójny ogrzewacz. Po takim
nape³nieniu energetycznym najczê�ciej do-
chodzi do ust¹pienia objawu ziewania. Mo¿e
siê tak zdarzyæ, ¿e z równoczesnym
niedoborem energii na ¿o³¹dku wystêpuje niedobór na jelicie
cienkim, potrójnym ogrzewaczu i pêcherzyku ¿ó³ciowym, wtedy
nale¿y szukaæ innych �róde³ energii i traktowaæ te trzy meridiany
jako stacje przej�ciowe � przerzucaj¹c energiê np. z pêcherza
moczowego poprzez pêcherzyk ¿ó³ciowy na ¿o³¹dek, b¹d� z jeli-
ta grubego poprzez pêcherzyk ¿ó³ciowy na ¿o³¹dek. Punkty odpo-
wiednio mo¿na ju¿ wyznaczyæ wed³ug planszy.
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oczy efektów porównywalnych do tych, jakie uzyskuje siê za
pomoc¹ akupunktury.Za pomoc¹ akupunktury uzyskuje siê efekty
ewidentnie widoczne, natomiast przy stosowaniu diety efekty s¹
rozmyte w czasie. Wracaj¹c do sprawy diagnostyki, przyznajê, ¿e
w mojej praktyce wykorzystujê pewne dane z tej ksi¹¿ki i na
przyk³ad opowiem, jakie ma znaczenie pojawienie siê i wystêpo-
wanie nadmiernego ow³osienia w jakim� odcinku krêgos³upa.
Przyk³adem bêdzie tu pewien mê¿czyzna, który ogólnie by³ niezbyt
mocno ow³osiony, natomiast w odcinku krzy¿owym, a wiêc
odpowiadaj¹cym ko�ci krzy¿owej i nieco wy¿ej, mia³ do�æ gêste
ow³osienie, czarne, widoczne bardzo wyra�nie. Ow³osienie to
mê¿czyzna mia³ od okresu dojrzewania. Pacjent zg³osi³ siê z silnymi
bólami w okolicy krzy¿owej. W trakcie leczenia wykorzystywa³em
punkty lokalne do leczenia bólu krzy¿a i uzyska³em do�æ szybk¹
poprawê stanu zdrowia. Bóle krzy¿a ustêpowa³y. Wykona³em pe³n¹
seriê 9 zabiegów. Mê¿czyzna za dwa miesi¹ce zg³osi³ siê ponow-
nie, gdy¿ bóle powróci³y. Pracowa³ do�æ intensywnie fizycznie, wiêc
chcia³ byæ ca³kowicie wyleczony. Po pó³ roku trafi³a do mojego
gabinetu jego ¿ona. By³a lekarzem stomatologiem, a wiêc osob¹
zainteresowan¹ ca³ym procesem leczenia. Opowiedzia³a mi, ¿e
m¹¿ czuje siê doskonale i, co by³o ciekawe, zauwa¿y³a, ¿e aktualnie
(pó³ roku od zakoñczenia drugiej serii) w³osy w okolicy krzy¿owej
zniknê³y. Zauwa¿y³em na tym konkretnym przypadku, ¿e
nadmierne ow³osienie koreluje ze s³abszym odcinkiem krêgos³upa.
Po dwóch latach, by³a u mnie ¿ona tego mê¿czyzny i zapyta³em, jak
aktualnie czuje siê m¹¿. Odpowiedzia³a mi, ¿e znowu zdarzaj¹ mu
siê bóle, lecz nie s¹ ju¿ tak dokuczliwe. M¹¿ ju¿ nie pracowa³ tak
ciê¿ko. Spyta³em, jak wygl¹da sprawa ow³osienia. Odpowiedzia³a
mi, ¿e od pó³ roku w³osy pojawi³y siê, ale nie tak bujne jak na
pocz¹tku. Widzimy tutaj, ¿e te zewnêtrzne znaki, a wiêc nadmierne
ow³osienie w danej okolicy krêgos³upa, maj¹ zwi¹zek z os³abieniem
si³y, z niedoenergetyzowaniem tej okolicy, co objawia siê bólami.

� Czy zdarza siê, ¿e podobne korelacje wystêpuj¹ w innych
odcinkach krêgos³upa?

� Tak, widzê czasami takie korelacje. Zdarza siê, ¿e nad-
miernie ow³osiony jest odcinek od ko�ci pacierzowej przez obszar

ROZMOWA Z PANEM BIRKE

� Diagnostyka wizualna
� ow³osienie skóry a schorzenia krêgos³upa
� zwyczaj golenia siê mê¿czyzn
� akupunktura a objawy klimakterium kobiet
� leczenie akupunktur¹ z³amañ ko�ci i oparzeñ skóry
� antybiotyki w leczeniu infekcji wirusowych
� schizofrenia

� Widzê, Doktorze, na Pana biurku ksi¹¿kê pt: �Diagnostyka
wizualna Orientu�. Autorem tej ksi¹¿ki jest Japoñczyk Michio Kuchi.
Czy wskazówki diagnostyczne, zawarte w tej ksi¹¿ce, s¹ pomocne
w Pañskiej praktyce lekarskiej, czy wykorzystuje Pan w praktyce te
wiadomo�ci?

� Istotnie, przez d³ugi czas studiowa³em tê ksi¹¿kê. Zawiera
ona du¿¹ ilo�æ bardzo interesuj¹cych wiadomo�ci i precyzyjnych
danych na temat stanu zdrowia cz³owieka. Jednak¿e diagnostyka
jest istotna jedynie dla lekarza, pacjent natomiast jest zainteresowa-
ny nie diagnozowaniem, lecz efektami leczniczymi. Analizuj¹c tê
ksi¹¿kê zauwa¿y³em, jak niewiele mogê pomóc, gdy postawiê
rozpoznanie u danego chorego, a rozpoznania tego nie potrafiê
zamieniæ na efekt leczniczy. Wskazówki terapeutyczne Michio Kuchi
odnosz¹ siê do diety, która jest trudna do zastosowania w naszych
warunkach. Oprócz tego przyznam, ¿e nie mam zbytniego zaufania
do leczniczego wp³ywu tych zalecanych potraw na zdrowie
pacjenta z tego wzglêdu, ¿e praktycznie nie widzia³em na w³asne
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dzie, mówi¹ca o ró¿nych zale¿no�ciach, gdy nie daje nam konkret-
nych wskazówek, mo¿liwych do wykorzystania w praktyczny spo-
sób, jest tylko wiedz¹ teoretyczn¹, która w wielu wypadkach staje
siê balastem informacyjnym. Jednak czê�æ tego typu wiadomo�ci po
jakim� czasie, gdy tego pragniemy, realizuje siê, czyli mo¿emy z nich
skorzystaæ w sposób praktyczny. Ta porcja informacji staje siê wów-
czas wiedz¹ zrealizowan¹.

� Jaki wp³yw na zdrowotno�æ mê¿czyzn ma zwyczaj gole-
nia siê?

� Pytanie to jest do�æ trudne. I przyznam siê, ¿e w przesz³o�ci
my�la³em na ten temat. Niestety nie mam jasnego zdania w tej kwe-
stii. Niew¹tpliwie golenie siê mê¿czyzn jest zjawiskiem nienatural-
nym, gdy¿ w naturalnych warunkach broda i w¹sy s¹ jakby dodat-
kow¹ os³on¹ tego obszaru. Przypuszczam, ¿e przez to, i¿ golimy siê,
jeste�my w pewnym stopniu odkryci energetycznie w tym obszarze.
Przez to, ¿e nie jest on chroniony, mê¿czy�ni, byæ mo¿e, czê�ciej
zapadaj¹ na choroby gard³a, jamy ustnej i krtani. Jednak¿e jest to
tylko moja sugestia, nie poparta badaniami statystycznymi. By³bym
szczê�liwy gdyby ta my�l by³a punktem wyj�cia do takich badañ.
Przypuszczam, ¿e gdyby zbadano tê kwestiê, mo¿na by w sposób
naukowy odpowiedzieæ, jakie znaczenie pod wzglêdem zdrowot-
nym ma golenie.

� Widzia³em, jak Pan nak³uwa³ kobietê, która zg³asza³a ude-
rzenia gor¹ca zwi¹zane z przekwitaniem, z klimakterium. Czy jest
w Pañskiej praktyce du¿a grupa w ten sposób leczonych kobiet, czy
jest to sprawa marginesowa?

� Uderzenia gor¹ca s¹ jednym z czêstych objawów towa-
rzysz¹cych przekwitaniu. Dla mnie nie ma wiêkszego znaczenia
diagnostyka tych stanów, nie mam czasu zastanawiaæ siê nad tym.
Sporo kobiet zg³asza tê dolegliwo�æ i na szczê�cie jest do�æ prosta
procedura z nak³uciem tylko trzech punktów na ka¿dej z nóg. Ude-
rzenia gor¹ca ustêpuj¹, przy czym jest pewna grupa kobiet, na szczê-
�cie niedu¿a, u których te uderzenia nie ustêpuj¹ ca³kowicie, ale prze-

oko³o 15 centymetrów w dó³, czyli górny odcinek piersiowy
krêgos³upa. Osoby te najczê�ciej maj¹ jakie� k³opoty z rêkami albo
z klatk¹ piersiow¹, narz¹dami klatki piersiowej np. z sercem, mam
na my�li choroby wieñcowe, astmê. To, ¿e jaki� odcinek jest
nadmiernie ow³osiony, w porównaniu z reszt¹ cia³a, jest dla lekarza
akupunkturzysty wskazaniem, aby na ten obszar szczególnie
zwróci³ uwagê. Wtedy bêdzie mia³ sukcesy w leczeniu w postaci
ust¹pienia dolegliwo�ci.

� Czy zdarzy³o siê Panu, ¿e pacjent zjawia³ siê z objawami
wskazuj¹cymi na patologiê innego odcinka ni¿ tego ow³osionego,
czyli np.: chory mia³ ow³osion¹ okolicê krzy¿a, natomiast wystêpo-
wa³y u niego dolegliwo�ci sercowe, czyli nie z tego odcinka, który
by³ ow³osiony?

� Tak, tego typu przypadki równie¿ siê zdarzaj¹ i postêpowa-
nie powinno byæ takie, ¿e nale¿y przede wszystkim pacjentowi usu-
n¹æ dolegliwo�ci, z którymi siê zjawi³ i które mu najbardziej doku-
czaj¹. W takich wypadkach zawsze zwracam uwagê pacjenta na ten
odcinek, który widaæ, ¿e jest s³abszy i sugerujê, ¿e rozs¹dnie by³oby
przeprowadziæ leczenie równie¿ tego drugiego odcinka, który obec-
nie, co prawda nie przysparza dolegliwo�ci, ale jest znakiem os³a-
bienia. My, Europejczycy, nie jeste�my przyzwyczajeni, by leczyæ
siê przy braku aktualnie wystêpuj¹cych dolegliwo�ci. Zdarzaj¹ siê
jednak ludzie rozs¹dni, którzy zg³aszaj¹ siê na kuracjê lecznicz¹,
¿eby na przysz³o�æ wyeliminowaæ pewne zagro¿enia. Tym bardziej,
¿e leczenie naturalne nie daje ¿adnych efektów ubocznych.

� Czy uda³o siê Panu skorzystaæ te¿ z innych wskazówek za-
wartych w tej tak pe³nej wiedzy i informacji ksi¹¿ce, podobnie jak
by³o w przypadku nadmiernego ow³osienia krêgos³upa?

� Niestety, inne wiadomo�ci, które znalaz³em w tej ksi¹¿ce,
co prawda naprowadzaj¹ na pewne tory my�lenia, ale nale¿¹ do tzw.
wiedzy teoretycznej albo wiedzy niezrealizowanej. Chcia³bym zwró-
ciæ uwagê, ¿e liczy siê przede wszystkim wiedza zrealizowana. Ta
wiedza daje ewidentne efekty, natomiast ca³a, któr¹ posiadaj¹ lu-
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jakby odm³odzenie tej konkretnej kobiety, cofniêcie parê lat wstecz.
Z moich obserwacji wynika jednak, ¿e to przywrócenie cyklów
miesi¹czkowych nie trwa ju¿, niestety d³ugo. W jednym przypadku
trwa³o to pó³ roku, w innym rok, a wiêc ta czynno�æ powrotu
miesi¹czkowania mniej wiêcej zamyka siê w okresie od 6 do 12
miesiêcy.

� W wiêkszo�ci podrêczników znajdujemy takie stwierdze-
nia, ¿e akupunktura wp³ywa bardzo pozytywnie w przypadku
leczenia oparzeñ, a nawet zranieñ czy z³amañ ko�ci. Nam,
Europejczykom, nie bardzo mie�ci siê to w g³owie. Przecie¿
oparzenie to jest co� zupe³nie zewnêtrznego, a tutaj dzia³anie
akupunktur¹.

� Mnie, jako terapeutê, nie interesuje fakt, ¿e jakie� dzia³anie
wydaje siê nielogiczne b¹d� nie odpowiada naszym pogl¹dom i za-
patrywaniom. Uwa¿am, ¿e nale¿y zastosowaæ ka¿d¹ metodê, która
przynosi poprawê stanu zdrowia. Tak samo rzecz ma siê w sytuacji
zastosowania akupunktury w przypadku oparzeñ i innych urazów.
Mo¿e opowiem o konkretnym przypadku. Przyjecha³em ostatnio
do mojego znajomego, który oparzy³ sobie lew¹ rêkê. Rêka ta by³a
ca³a w b¹blach, czerwona. By³o to w kilkana�cie godzin po
wypadku. Pacjent odczuwa³ ca³y czas pieczenie, oprócz tego czu³
siê tak, jakby mia³ gor¹czkê. Wynika³o to z urazu cieplnego tej rêki.
Mia³em ju¿ wcze�niejsze do�wiadczenia z leczeniem za pomoc¹
akupunktury ró¿nych oparzeñ i w zwi¹zku z tym przekona³em go,
¿e nale¿y wykonaæ zabieg. Znajomy nie bardzo w to wierzy³. Po
namowie zgodzi³ siê. Przeprowadzi³em typowe nak³ucia, jakie w tej
sytuacji siê robi. Nak³u³em punkty dodatkowe BA�SIE. U¿y³em
poza tym jeszcze punktów lokalnych tego obszaru, dodatkowo
wykorzysta³em punkty reflektoryczne na ma³¿owinie usznej. Pacjent
o�wiadczy³, ¿e natychmiast po wbiciu igie³ ból zwi¹zany
z oparzeniem ust¹pi³, oczywi�cie pojawia³ siê on, gdy wykonywa³
ruchy, czyli gdy skóra siê napina³a, ale gdy tylko przesta³ poruszaæ
koñczyn¹ � ból natychmiast ustêpowa³. Przyjecha³em do niego za
tydzieñ, by³ bardzo zadowolony i opowiada³ mi jak to oparzenie
�wietnie siê zagoi³o. Powiedzia³, ¿e nie przypuszcza³, ¿e bêdzie tak

kszta³caj¹ siê w takie stany, w których kobiecie robi siê tylko cieplej,
ma ona wtedy czas na zdjêcie sweterka, czyli na zmniejszenie ilo�ci
ubrania i to wystêpuje przez godzinê, potem znowu robi siê jej ch³od-
no, wiêc ubiera siê. Uderzenia te z gwa³townych, nag³ych zmieniaj¹
siê w delikatne, które kobiety znosz¹ zupe³nie inaczej, jest to o wie-
le ³atwiejsze do skorygowania ubraniem.

� Czy pan, Doktorze, nie ma obaw, ¿e postêpuj¹c w ten
sposób W objawach towarzysz¹cych przekwitaniu, pozbawia
kobiety bardzo skutecznej pomocy, któr¹ mog¹ uzyskaæ przez
racjonaln¹ codzienn¹ farmakoterapiê, zalecan¹ przez ginekologów
i czêsto skuteczn¹?

� Nie obawiam siê tego, wrêcz przeciwnie � uwa¿am, ¿e
zastosowanie akupunktury zamiast farmakoterapii z podawaniem
hormonów p³ciowych jest wyj�ciem na pewno w³a�ciwszym. My-
�lê, ¿e podawanie hormonów kobietom przechodz¹cym klimakte-
rium, jest b³êdne. Powinno siê znale�æ inne rozwi¹zania. Gdyby
organizmowi by³y potrzebne hormony, to niew¹tpliwie w jaki�
sposób by je dostarczy³. Faktycznie, ¿e jest to pewne wypadniêcie
funkcji hormonalnej, niemniej mam g³êbokie przekonanie, ¿e dla
interesów organizmu jest to mniejsze z³o ni¿ utrzymywanie
hormonów na poziomie wcze�niejszym. Dlatego, mimo ¿e nie
znam mechanizmów, które powoduj¹ ust¹pienie objawów uderzeñ
gor¹ca, a jedynie znam skutki tego leczenia, uwa¿am, ¿e
postêpowanie to jest zdecydowanie bardziej bezpieczne.
Samopoczucie osoby, która przesz³a leczenie, wyra�nie mówi nam,
¿e jest to droga w³a�ciwa. Spora czê�æ kobiet, która bra³a hormony
w celu wyeliminowania tych bardzo uci¹¿liwych uderzeñ gor¹ca,
czyli warów, bardzo �le znosi³a lekarstwa (klimaren i leki podobne).
Czê�æ kobiet bardzo tyje pod wp³ywem tych hormonów, u czê�ci
pojawia siê nieprawid³owe ow³osienie, jest to widomy znak, ¿e
leczenie to nie jest naturalne. Jako argument za akupunktur¹
przemawia równie¿ to, ¿e u czê�ci kobiet, które ju¿ przesta³y
miesi¹czkowaæ, pod wp³ywem w³a�nie tego prostego postêpowania
pojawia siê czynno�æ miesi¹czkowa. U czê�ci tych pañ jeszcze
przez jaki� czas wystêpuj¹ cykle kobiece. Jest to w pewnym stopniu
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wcale. Obecnie obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ w chemioterapii antybioty-
kowej jest doktryna g³osz¹ca, ¿e gdy w organizmie istnieje zaka-
¿enie jakim� drobnoustrojem, nale¿y podawaæ antybiotyk, na który
drobnoustrój ten jest wra¿liwy. Na tej podstawie robi siê posiewy
wra¿liwo�ci (antybiogramy). Pobiera siê materia³ zaka�ny od chore-
go, wysiewa na p³ytki agarowe w ró¿nych technikach i nastêpnie
bada siê, w jaki sposób dzia³aj¹ ró¿ne antybiotyki na wyhodowany
od chorego drobnoustrój. Antybiotyk, który dzia³a najskuteczniej,
wybiera siê do terapii. Sprawa ta istotnie wygl¹da bardzo klarownie
i jest to silny argument dla farmakoterapeutów. Obserwacja ta uka-
zuje, ¿e drobnoustroje s¹ wra¿liwe na antybiotyki i tego typu postê-
powanie jest w pe³ni racjonalne. Rzecz jednak komplikuje siê, gdy
bierzemy pod uwagê obserwacje innych badaczy. Badania kliniczne
potwierdzaj¹, ¿e udaje siê od chorego wyhodowaæ drobnoustrój,
który w badaniu in vitro jest niewra¿liwy na jaki� antybiotyk lub na-
wet na ¿aden z antybiotyków, które s¹ dostêpne. Lekarze w takiej
sytuacji s¹ na pozór bezsilni. Zdarza siê jednak, ¿e lekarz stosuje
antybiotyk, na który drobnoustrój jest oporny i uzyskuje wspania³y
efekt terapeutyczny, a wiêc ustêpowanie dolegliwo�ci klinicznych i
dzia³anie bakteriobójcze. Potwierdzaj¹ to negatywne wyniki ponow-
nych posiewów materia³u zaka�nego � w materiale zaka�nym nie
ma danego drobnoustroju. Widzimy wiêc, ¿e antybiotyki w organi-
zmie dzia³aj¹ nieco inaczej ni¿ poza organizmem. Zdarza siê te¿
zupe³nie odwrotnie: antybiotyk, który in vitro okazywa³ swoj¹ sku-
teczno�æ, podany pacjentowi nie dzia³a. Wniosek ogólny jest taki,
¿e ten model t³umacz¹cy dzia³anie antybiotyku jako pewnej selek-
tywnej trucizny dla mikroorganizmu, gdy trucizna ta nie jest szko-
dliw¹ dla makroorganizmu, jest modelem nie w pe³ni adekwatnym
do obserwowanych zjawisk. Kilka lat temu zetkn¹³em siê z inn¹ in-
terpretacj¹ tego zagadnienia. Interpretacja ta by³a przedstawiona
w jednym z czasopism medycznych, w których autorzy postuluj¹
zupe³nie inny model dzia³ania antybiotyków. Otó¿ uwa¿aj¹ oni, ¿e
g³ówne dzia³anie lecznicze antybiotyku nie polega na tym, ¿e sub-
stancja ta niszczy drobnoustroje, ale ¿e dany antybiotyk dzia³a rów-
nie¿ w pewien sposób truj¹co albo� mo¿na te¿ to tak okre�liæ �
stymuluj¹ce na uk³ad odporno�ciowy cz³owieka. Wtedy uk³ad od-
porno�ciowy zaczyna dzia³aæ w³a�ciwie i drobnoustroje znikaj¹ z or-

szybki efekt. Proces gojenia przebiega³ bez ¿adnych dolegliwo�ci.
Nastêpnego dnia móg³ ruszaæ rêk¹ i móg³ pracowaæ. Obserwacja ta
potwierdza fakty, które s¹ do�æ czêsto opisywane na zjazdach aku-
punkturzystów, np. w Pradze czeskiej w 1989 r., by³ wyg³aszany
do�æ obszerny i dobrze opracowany referat na temat leczenia
oparzonych dzieci. Chirurdzy dzieciêcy obserwowali wp³yw
akupunktury na ich leczenie. Wp³yw ten by³ czêsto tak skuteczny,
¿e chirurdzy ci byli zaskoczeni. Muszê stwierdziæ, ¿e chirurdzy,
przynajmniej ci, z którymi siê spotyka³em, jest to taka grupa lekarzy,
która do efektów leczniczych uzyskiwanych akupunktur¹ podchodzi
bardzo sceptycznie. Uwa¿aj¹ oni, ¿e zabiegi chirurgiczne, s¹ to
zabiegi wykonywane w sposób racjonalny, naukowo uzasadniony,
natomiast akupunktura jest dla nich spraw¹ nie do zaakceptowania.
Moje do�wiadczenia z pacjentami oparzonymi jednoznacznie
pokazuj¹, ¿e wykonanie zabiegu akupunkturowego powoduje
b³yskawiczne wyleczenie. Ulga w cierpieniu i efekt leczniczy s¹
natychmiastowe. Jest bardzo pocieszaj¹ce, ¿e akupunktur¹ mo¿na
to leczyæ. Je¿eli chodzi o inne urazy, np. st³uczenia albo z³amania
ko�ci, efekt takiego zabiegu jest podobny do efektu akupunktury
w przypadku oparzenia. Bardzo szybko ustêpuj¹ dolegliwo�ci
bólowe i gojenie siê jest zdecydowanie szybsze.

� Co Pan s¹dzi na temat dzia³ania antybiotyków w przypad-
ku infekcji bakteryjnych i równie¿ w przypadku infekcji wirusowych?
Jak Pan ocenia lecznicze dzia³anie tych substancji?

� Antybiotyki, w momencie ich wynalezienia, sta³y siê
ogromn¹ broni¹ w rêkach lekarzy. Przez jaki� czas przypuszczano,
¿e w zwi¹zku z odkryciami nowych, jeszcze skuteczniejszych anty-
biotyków, chorób infekcyjnych nie bêdzie wcale. Nawet przez jaki�
czas próbowano podawaæ antybiotyki profilaktycznie niektórym pa-
cjentom, aby po prostu nie chorowali. Okaza³o siê to z³udne. Co
prawda w sytuacji, gdy pacjent zachorowa³, podanie antybiotyków
powodowa³o bardzo szybkie zlikwidowanie infekcji. Natomiast gdy
pacjent bra³ antybiotyk profilaktycznie, czyli bêd¹c zdrowym, nie
chroni³o go to od wyst¹pienia zaka¿enia w przysz³o�ci. W tym wy-
padku, gdy wyst¹pi³o zaka¿enie, antybiotyk wówczas nie dzia³a³
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� Termin �schizofrenia� zosta³ u¿yty dopiero w 1911 przez
E. Bleulera. Do tego czasu schizofrenia by³a okre�lana w ró¿ny
sposób, ale najczê�ciej by³o to okre�lane jako opêtanie, czyli
nawiedzenie danego cz³owieka przez jakiego� z³ego ducha,
nieczystego, diab³a. Pod koniec XIX wieku odkryto wspaniale
dzia³aj¹cy lek� chloropromazynê. Zaczêto te¿ okre�laæ tê chorobê
tak jak choroby cia³a i dano jej nazwê schizofrenia. �Schidzo�
oznacza �wszczepiam�, a �phren� � �umys³�. Sukcesy
terapeutyczne farmakologii odsunê³y na plan dalszy rozwa¿ania
o istocie tej choroby. W pierwszych latach stosowania
chloropromazyny uzyskiwano wrêcz cudowne rezultaty wyleczeñ
schizofreników, nawet zupe³nie zdegenerowanych, którzy od wielu
lat nie potrafili siê obs³ugiwaæ. Wp³yw tego leku by³ cudowny,
psychiatrzy byli uszczê�liwieni. Niestety, po jakim� czasie magiczna
si³a lecznicza tego leku zaczê³a jakby s³abn¹æ, czêsto nawet mimo
sta³ego brania leku objawy schizofrenii powraca³y. W obecnym cza-
sie odkryto szereg innych leków o dzia³aniu jeszcze skuteczniej-
szym od chloropromazyny. Przez jaki� czas lekarstwa te dawa³y
znów bardzo dobre efekty. Dzisiejsi psychiatrzy, dysponuj¹c ca³¹
gam¹ ró¿nych leków psychotropowych, maj¹ bardzo u³atwione
zadanie w leczeniu tych chorych. Ale problem schizofrenii istnieje.
Ilo�æ zachorowañ na schizofreniê stopniowo siê zwiêksza, co ob-
serwowano miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych po II wojnie
�wiatowej. Je¿eli chodzi o wp³yw akupunktury na schizofreniê, to
nale¿y stwierdziæ, i¿ nie jest to wp³yw standardowy, czyli tak jak
np. w leczeniu wrzodów na ¿o³¹dku czy w leczeniu bóli krzy¿a.
Bardzo istotna jest w³a�ciwa diagnoza. To, co psychiatrzy okre�laj¹
schizofreni¹, mo¿e objawiaæ siê bardzo ró¿nymi zaburzeniami
energetycznymi. U pewnej grupy schizofreników decyduj¹cym
objawem energetycznym s¹ zaburzenia na po³udniku
energetycznym osierdzia i serca, u innych w¹troba oraz pêcherzyk
¿ó³ciowy, u jeszcze innych s¹ uszkodzone zupe³nie inne obszary
energetyczne. Nie ma tutaj pewnej wspólnej grupy uszkodzeñ.
Zadaniem akupunkturzysty jest próba ustalenia jakiego typu
zaburzenie energetyczne wystêpuje u danego cz³owieka. Gdy
mamy to zdiagnozowane, nale¿y przywróciæ równowagê
energetyczn¹. Dzia³aj¹c lepiej pod wzglêdem energetycznym,

ganizmu. Jak wiemy, wszystkie antybiotyki, w szczególno�ci gdy
podawane s¹ d³ugotrwale, wywieraj¹ w³a�nie takie niszcz¹ce dzia-
³anie na uk³ad odporno�ciowy i chorzy, którzy przez d³ugi czas bior¹
antybiotyki (a nawet wiele ró¿nych antybiotyków), maj¹ bardzo ma³¹
odporno�æ, co obserwujemy u dzieci, w pediatrii. S¹ takie dzieci,
które co miesi¹c lub co dwa zg³aszaj¹ siê z jak¹� infekcj¹. S¹ prowa-
dzone wed³ug wzorów podawanych przez pediatriê� regularnie
przyjmuj¹ leki, pozostaj¹ w domu. Niestety, infekcje powracaj¹ i
mo¿na w wielu wypadkach zaobserwowaæ, ¿e czêsto�æ zachorowañ
w miarê stosowania antybiotyków wzrasta. Zdarza siê te¿ tak ¿e dziec-
ko co dwa tygodnie ma inny antybiotyk. Czêsto do mojego gabinetu
przychodz¹ zmartwieni rodzice z dzieckiem chorym mimo d³ugo-
trwa³ego leczenia i szukaj¹ pomocy w akupunkturze. Oczywi�cie jest
to sytuacja trudna, ale, gdy zastosujemy punkty stymuluj¹ce odpor-
no�æ immunologiczn¹, do�æ szybko uzyskujemy poprawê odporno-
�ci. Dzieci po takim �podstymulowaniu� szybko nabywaj¹ odporno-
�ci. S¹ odporne, a wiêc wyleczone. Natomiast dzia³anie wiêkszo�ci
antybiotyków na wirusy jest ¿adne. Jednak niekiedy praktyka wska-
zuje, ¿e antybiotyki w zaka¿eniach wirusowych przynosz¹ dobre
rezultaty. T³umaczy siê to teraz torowaniem drogi infekcji przez wi-
rusy dla bakterii. Dla mnie jest to teoria raczej mêtna. W tym wypad-
ku jednak mo¿e siê objawiæ immunostymuluj¹ce dzia³anie antybio-
tyków i to by³oby, wed³ug mnie, bardziej logiczne.

� Skoro ju¿ rozmawiamy o konwencjonalnej medycynie i in-
terpretacji dzia³ania ró¿nych form leczenia m. in. chemioterapii, in-
teresuje mnie Pañska opinia na temat bardzo trudnej choroby psy-
chicznej, która istnieje chyba od pocz¹tku �wiata, a mianowicie
schizofrenii. Wiadomo, ¿e chemioterapia powoduje okresowe, a cza-
sami nawet d³ugotrwa³e, zahamowania objawów tej choroby, jednak
sprawa wyleczenia schizofrenii jest nadal problemem otwartym.
Wiadomo te¿, ¿e i akupunktura, poprawiaj¹c stan energetyczny pa-
cjenta, nie dzia³a w pe³ni leczniczo. Jaki wed³ug Pana jest mecha-
nizm powstawania tej choroby i co za tym idzie, jak j¹ nale¿y le-
czyæ?
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nia spe³nia pewne kryteria choroby, gdy¿ s¹ patologiczne objawy,
jest uci¹¿liwo�æ dla chorego i dla otoczenia. Schizofrenia w pew-
nych stadiach zachowuje siê tak jak choroba, a wiêc s¹ dolegliwo-
�ci. Lekarz traktuje to w sposób standardowy, podaj¹c lekarstwa, po
których objawy ustêpuj¹. Niemniej jest sporo racji w ocenie, ¿e to
nie jest prawdziwa choroba. Stan schizofrenika mo¿na by przedsta-
wiæ jako cz³owieka, który ma jedn¹ pod�wiadomo�æ, natomiast na
tej pod�wiadomo�ci implantowanych jest kilka �wiadomo�ci.
W zwi¹zku z tym czas dla ka¿dej �wiadomo�ci jest podzielony i wtedy
obserwator zewnêtrzny patrz¹c na czyny i s³owa schizofrenika, od-
nosi wra¿enie, ¿e obcuje z wieloma ró¿nymi osobami.

� Dlaczego schizofrenicy cierpi¹, czyli choruj¹?

� Dlatego, ¿e te sztucznie doczepione �wiadomo�ci nie dbaj¹
o stan pod�wiadomo�ci, gdy¿ to nie jest ich w³a�ciwa pod�wiado-
mo�æ i tylko maksymalnie eksploatuj¹ j¹ energetycznie po to, aby
móc dzia³aæ na zewn¹trz. Nie interesuje ich stan, ¿e ta pod�wiado-
mo�æ jest skompleksowana, ¿e pozyskiwanie energii dla organizmu
coraz bardziej spada. Te �wiadomo�ci patrz¹, aby mieæ tylko dora�ne
korzy�ci. Jednym z najwa¿niejszych zadañ, jakie ma rodzima �wiado-
mo�æ w stosunku do swojej pod�wiadomo�ci jest prowadzenie przez
ca³y okres przewidzianego ¿ycia na ziemi w jak najlepszym stanie
energetycznym oraz dbanie, by mog³a zdobywaæ ró¿ne do�wiadcze-
nia ¿yciowe. Przez zbieranie tych do�wiadczeñ, przez w³a�ciwe wi¹-
zanie przyczyn i skutków pod�wiadomo�æ ma siê rozwijaæ, udoskona-
laæ i ma nauczyæ siê od swojego przewodnika, czyli od �wiadomo�ci,
my�leæ w sposób logiczny, analityczny i abstrakcyjny. Nie ma byæ to
takie my�lenie, jak u ma³py, która kojarzy tylko pewne sprawy, ale ma
te¿ obejmowaæ regiony abstrakcji. Natomiast te paso¿ytnicze �wiado-
mo�ci, które wystêpuj¹ u schizofreników, doprowadzaj¹ do ruiny zdro-
wia i wcze�niejszej �mierci. Najbardziej skutecznym sposobem rege-
neracji pod�wiadomo�ci, a tym samym zdrowia, jest przywrócenie
normalnego snu, w którym nad�wiadomo�æ, automatycznie kontaktu-
je siê z pod�wiadomo�ci¹, przejmuj¹c rolê �wiadomo�ci. W³a�ciwa
ilo�æ godzin na dobê kontaktu pod�wiadomo�ci z jej w³a�ciw¹ nad-
�wiadomo�ci¹ (z jej anio³em stró¿em), gwarantuje dobry stan zdro-
wia. Dlatego te¿ przywrócenie w³a�ciwej d³ugo�ci snu i o w³a�ciwej

organizm mo¿e ³atwiej broniæ siê przed tym schorzeniem. Bardzo
istotne jest przestrzeganie, aby chory mia³ odpowiedni¹ ilo�æ godzin
snu na dobê, gdy¿ w trakcie snu organizm regeneruje siê.
Schizofrenicy, chorzy psychicznie, bardzo czêsto maj¹ zaburzenia
snu. Dla nas, akupunkturzystów, bardzo istotn¹ wskazówk¹ jest to,
w którym kierunku nale¿y prowadziæ leczenie. Gdy pacjent ma ure-
gulowane godziny snu i czuwania, nale¿y
zwracaæ równie¿ uwagê na jego godziny ak-
tywno�ci zwiêkszonej i zmniejszonej. Przez
tê regulacjê zegara biologicznego mo¿emy
równie¿ pomóc choremu cz³owiekowi.
Okazuje siê, ¿e u czê�ci pacjentów
cierpi¹cych na schizofreniê wiêkszo�æ
podawanych przez nich objawów pojawia
siê np. o godzinie jedenastej. Wiemy, ¿e od
1100 do 1300 jest czas maksymalnej
aktywno�ci serca i pacjenci ci wtedy czuj¹
siê gorzej, objawy choroby wtedy szczegól-
nie siê nasilaj¹. Wtedy nale¿a³oby przesun¹æ
energiê w³a�nie na po³udnik energetyczny
serca. Mo¿emy to uczyniæ po prze- analizo-
waniu stanu energetycznego chorego w sposób dowolny, ale
najpro�ciej jest przesun¹æ energiê z w¹troby, u¿ywaj¹c punktu 2,
na punkt 9 serce. Przy czym takie przesuniêcie mo¿e byæ niewy-
starczaj¹ce i wtedy nale¿y u¿yæ innych punktów. W tego typu scho-
rzeniach równie¿ nie nale¿y lekcewa¿yæ innych punktów, które
dzia³aj¹ specyficznie, przeciwpsychotycznie. Nale¿y o nich pamiê-
taæ i z nich korzystaæ.

� Czy wobec postawionej tezy na temat opêtania, czyli sko-
rzystania z uk³adu energetycznego danego cz³owieka przez obc¹
�wiadomo�æ, schizofrenia jest chorob¹ w potocznym tego s³owa zna-
czeniu, tak jak interpretuje j¹ wspó³czesna medycyna konwencjo-
nalna?

� Jest pewna grupa terapeutów, którzy schizofreniê uwa¿aj¹
nie za chorobê, ale za pewn¹ jakby dewiacjê, �odchy³kê�. Schizofre-
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siê normalnie. Wykona³em jeszcze dwa zabiegi i na siódmym
zabiegu leczenie zosta³o zakoñczone. Pod koniec leczenia rozma-
wia³em z matk¹ i wspomina³em jej o tym, ¿e dawniej w Chinach,
a i u nas w Europie, uwa¿ano, ¿e to, co dzisiaj nazywamy schizo-
freni¹, by³o traktowane jako opêtanie przez ducha. Niektórzy
mówili, ¿e przez diab³a, inni ¿e przez ducha nieczystego albo przez
b³¹kaj¹cego siê ducha osoby zmar³ej. Gdy o tym wspomnia³em
matka tego ch³opca opowiedzia³a mi wydarzenie zwi¹zane z jej
synem.

Otó¿ syn mia³ kolegê, z którym siê przyja�ni³. Razem chodzi³
na salê gimnastyczn¹, na si³owniê. Na krótko przed chorob¹ jej syna
kolega ten powiesi³ siê. Matka mia³a pe³ne prze�wiadczenie, ¿e to
w³a�nie duch tego kolegi niepokoi jej syna. Próbowa³a ju¿ ró¿nych
metod stosowanych jeszcze przez nasze babki, próbowa³a �wiêco-
nej wody, ustawia³a krzy¿e, ¿eby odstrasza³y tego ducha. Niestety,
nie dawa³o to ¿adnych efektów. Która� z jej s¹siadek, dowiedziaw-
szy siê o jej zmartwieniach, powiedzia³a, ¿e takiego ducha niere-
aguj¹cego na wszystkie typowe egzorcyzmy, nale¿y po prostu prze-
kl¹æ. Kobieta ta naszykowa³a sobie zestaw przekleñstw i przeklê³a
go. Zbieg³o siê to z ewidentn¹ popraw¹ po pi¹tym zabiegu. Od tego
momentu up³ynê³y oko³o 3 tygodnie i ch³opiec zupe³nie przesta³
widzieæ niepokoj¹ce go postacie.

� Jak to mo¿na zinterpretowaæ?

� Mnie nie interesuje to, czy prawd¹ jest, ¿e te duchy napraw-
dê istniej¹, czy te¿ s¹ to tylko twory chorej wyobra�ni. Interesuj¹
mnie efekty, poprawiaj¹ce funkcjonowanie chorego. A czy to siê
dzieje na zasadzie wbijania igie³, czy na zasadzie jakiego� dzia³ania
w sferze psychiki (oczywi�cie syn nie widzia³ tego aktu przeklinania
ducha, wiêc nie mo¿e byæ bezpo�redniego dzia³ania na psychikê)
jest to dla mnie nieistotne. Faktem jest, ¿e zdarzenie to mo¿na opi-
saæ w tych kategoriach, a opis ten nie bêdzie sprzeczny z innymi tego
typu, zawartymi w starych ksiêgach i podaniach. To jest ta sama ska-
la zjawiska psychicznego.

porze, któr¹ mo¿emy uzyskaæ przez odpowiednie zbilansowanie
energii, np. wed³ug prawa piêciu elementów, jest momentem wyj-
�cia równie¿ z ciê¿kich chorób psychicznych. Podsumowuj¹c, do-
prowadzenie do w³a�ciwej proporcji czasu czuwania i czasu snu jest
punktem zwrotnym w cofaniu siê psychoz. Proces cofania mo¿e trwaæ
do�æ d³ugo, jednak zmierzaæ bêdzie do wycofania.

W zwi¹zku z licznymi pytaniami i kontrowersjami, które to-
warzysz¹ opowie�ciom o duchach i zwi¹zku duchów z chorobami
psychicznymi, podam konkretny przypadek. Zg³osi³ siê do mnie szes-
nastoletni ch³opiec z matk¹. Matka by³a niesamowicie zrozpaczona
i znerwicowana, skar¿y³a siê, ¿e ma ogromny k³opot z synem. Syn
ma, jak powiedzia³a, jak¹� nerwicê czy
psychonerwicê. By³ m. in. w szpitalu
psychiatrycznym, gdzie rozpoznano
schizofreniê. Ch³opiec od
pewnego czasu zacz¹³
widzieæ postacie,
wychodz¹ce zza szafy,
które go bardzo niepokoi³y,
przeszkadza³y mu spaæ.
Denerwowa³ siê,
rozmawia³ z nimi. Postacie
te namawia³y go, aby siê
powiesi³: ,,Powie� siê!
Powie� siê!�, a on te s³owa powtarza³. Matka by³a zrozpaczona, tym
bardziej, ¿e lekarka w szpitalu psychiatrycznym powiedzia³a, aby
pilnowaæ go jak oka w g³owie, bo je�li ma zamiary samobójcze, to
bêdzie chcia³ je zrealizowaæ. W takim w³a�nie stanie ch³opiec zg³osi³
siê do mnie na leczenie. Matka opowiedzia³a mi o tych dolegliwo-
�ciach. Ch³opiec równie¿ to potwierdza³. Rozpocz¹³em typowe le-
czenie uspokajaj¹ce z u¿yciem punktów na podstawie czaszki:
punkt 8 ekstra, punkt 20 pêcherzyk ¿ó³ciowy oraz punkty 7 na sercu,
6 na osierdziu. Po dwóch pierwszych zabiegach ch³opiec uspokoi³
siê, spa³ spokojniej, jednak nadal widzia³ te postacie. Po nastêpnym
zabiegu zdarza³y siê ju¿ takie dni, w których ich nie widzia³, by³
wtedy wyra�nie spokojniejszy. Po pi¹tym zabiegu wszystko
radykalnie ust¹pi³o, ch³opiec zacz¹³ spokojnie spaæ i zachowywaæ
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� Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie: czy to, co tutaj zo-
sta³o przeprowadzone, jest dzia³aniem dobrym, czy robieniem
krzywdy?

� Z punktu widzenia interesów ch³opca jest to, ewidentnie,
dzia³anie dobre - ch³opiec przesta³ siê niepokoiæ, jest spokojny, nato-
miast je�li chodzi o byt atakuj¹cy, to niew¹tpliwie byt ten poniós³
jak¹� szkodê w swoim rozumieniu, gdy¿ przedtem mia³ dostêp do
energii, a aktualnie zosta³ przepêdzony.

� Czy mo¿na przeprowadziæ taki proces, który by³by pozy-
tywny dla jednej i dla drugiej strony?

� Jest to trudne pytanie, na które odpowiem w ten sposób:
mo¿na i tak winno siê robiæ. Trzeba równie¿ mieæ pe³ne wspó³czu-
cie dla tego bytu, który atakuje z tego wzglêdu, ¿e jest w do�æ trud-
nej sytuacji, sytuacji braku cia³a, niemo¿no�ci dzia³ania. Najw³a�ci-
wiej by³oby to przeprowadzone w ten sposób, gdyby ten, kto
zajmuje siê t¹ spraw¹ zaopiekowa³ siê równie¿ duchem, tym jakby
zjawiskiem astralnym. Piêkny opis podobnego wydarzenia daje
lektura ksi¹¿ki o pewnym lamie, który wchodz¹c do wioski,
zauwa¿y³, ¿e córka so³tysa zaczê³a g³o�no, mêskim g³osem,
przeklinaæ go i kaza³a mu wynosiæ siê z wioski. Okaza³o siê, ¿e
dziewczynka od kilkunastu dni mówi³a niskim mêskim g³osem.
Zaczê³a mieæ ró¿ne dziwne ¿¹dania i wydawa³a równie dziwne
polecenia. W wiosce tej przypuszczano, ¿e jest to opêtanie. Lama
przyszed³, poleci³ milczeæ duchowi i z wielkim wspó³czuciem
powiedzia³ mu: �Przyjmujê ciebie do mojej sangi, przyjmujê ciebie
i poprowadzê ciê tam, gdzie masz siê udaæ�. Dziewczynka od razu
siê uwolni³a od niego i zaczê³a mówiæ tak jak dawniej. Lama wzi¹³
jakby tego ducha na swojego ucznia, którego w sposób duchowy
mia³ pokierowaæ i poprowadziæ tam, gdzie duch ten mia³ trafiæ.
Wydaje mi siê, ¿e w³a�nie takie dzia³anie by³oby najw³a�ciwsze.
Nale¿a³oby, i jednej i drugiej stronie pomóc, a nie tylko zajmowaæ
siê egzorcyzmowaniem, wypêdzaniem tych biednych duchów,
które praktycznie nie maj¹ dok¹d pój�æ. Trzeba je skierowaæ na

wy¿sze orbity, aby ju¿ siê nie musia³y b³¹kaæ po Ziemi. Tego typu
dzia³anie, jakim jest egzorcyzmowanie, rodzi zagro¿enia: duch ten
szuka innego mieszkania i próbuje atakowaæ inne osoby. Nierzadko
zdarza siê, ¿e po jakim� czasie znowu wraca do tego, z którego
zosta³ wypêdzony, wtedy jest go zdecydowanie trudniej usun¹æ.
Natomiast w sytuacji, gdy skieruje siê go tam, gdzie on ma i�æ,
w wy¿sze sfery, wtedy ju¿ nie wróci. S¹ ju¿ fachowcy od
odprowadzania zagubionych duchów - dusz ludzi zmar³ych, które
zagubi³y drogê do za�iatów i pozosta³y w�ród ¿ywych. Robi¹ to
profesjonalnie i skutecznie. Polecam ksi¹¿kê Wandy Pr¹tnickiej
�Opêtani przez duchy�.
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ROZMOWA Z DOKTOREM CORNEREM

� INN i JANG
� klasyfikacja chorób i leków wed³ug tego kryterium
� potrawy typu INN i JANG
� energia CZI
� bóle fantomowe u pacjentów z amputowanymi koñczynami
� rodzaje energii CZI
� rodzaje punktów na meridianach
� zasady kr¹¿enia energii CZI
� zalecenia medycyny naturalnej dotycz¹ce prawid³owego ryt-

mu aktywno�ci i czuwania w trakcie doby

� Pozwoli Pan, ¿e zadam pytanie: w wielu miejscach tej
ksi¹¿ki s¹ u¿ywane pojêcia INN i JANG. O co tu chodzi? Czy pojêcia
te maj¹ jakie� znaczenie w ¿yciu? Jakie znaczenie maj¹ w prowa-
dzeniu leczenia, tak w naszym europejskim rozumieniu, jak i w le-
czeniu metodami wschodnimi i pokrewnymi?

� INN i JANG to s¹ dwie przeciwno�ci albo dwa aspekty
tego samego zjawiska, tak jak dobro jest przeciwieñstwem z³a,
a jasno�æ- przeciwieñstwem ciemno�ci. Równie¿ w organizmie
ludzkim s¹ te skrajno�ci. JANG to zawsze jest si³a dobra, jasna,
ciep³a, ojcowska, m¹dro�æ; natomiast INN jest tego
przeciwieñstwem, a wiêc jest to z³o, ciemno�æ, wilgoæ. Gdy chodzi
o rozpatrywanie cia³a, to ow³osiona strona koñczyny górnej, jest
okre�lana jako JANG, natomiast mniej ow³osiona, od spodu, jako
INN; na d³oni strona d³oniowa jest INN, strona grzbietowa - JANG.

Równie¿ brzuch jest INN, plecy za� s¹ JANG, skóra twarzy jest
INN w porównaniu z ow³osion¹ skór¹ czaszki. Te dwa pojêcia
wzajemnie siê przeplataj¹ i jedno z tych pojêæ nie mo¿e istnieæ
bez drugiego. Mo¿na by to te¿ porównaæ do przeciwstawnych
punktów widzenia tego samego zjawiska. Mo¿emy to przyrównaæ
do oceny dwóch ludzi jakiego� jednego wydarzenia: obaj obserwuj¹
wypadek samochodowy, jedzie samochód, uderza w drzewo,
rozbija siê. Pasa¿erowie wysiadaj¹, patrz¹, samochód jest
uszkodzony, odchodz¹. Jeden cz³owiek powie: ,,Och, jakie ogrom-
ne nieszczê�cie, taki piêkny samochód zniszczony. Có¿ ci biedni
ludzie poczn¹!�. Drugi obserwator, ten JANG, powie: ,,Jakie wielkie
szczê�cie spotka³o tych ludzi, gdy¿ wyszli z tego ca³o, samochód -
có¿, naprawi siê i bêdzie dobrze�.

� Panie Doktorze, ale kwestia pojêæ INN i JANG to
wyk³adnia jakiego� systemu filozoficznego, który powsta³ przed
kilkoma tysi¹cami lat na terenie Cesarstwa Chiñskiego. Czy to nie
jest forma wyja�nienia pewnych zjawisk w przyrodzie, bo przecie¿
wiemy, ¿e s¹ pokarmy INN i pokarmy JANG. W tej filozofii
Chiñczycy starali siê wszystko jako� usystematyzowaæ przez
podzielenie rzeczy na uzupe³niaj¹ce siê przeciwieñstwa.
Spotykamy to, jak Pan Doktor zaznaczy³, równie¿ w innych
filozofiach: dobro - z³o, piek³o - niebo, woda - ogieñ. Czy to mo¿e
mieæ zastosowanie w medycynie? Czy móg³by Pan powiedzieæ co�
wiêcej na ten temat?

� INN i JANG jest koncepcj¹, wed³ug Chiñczyków, uniwer-
saln¹, a wiêc wystêpuj¹c¹ dok³adnie w ka¿dym aspekcie naszej dzia-
³alno�ci i naszego ¿ycia. Równie¿ w medycynie INN i JANG wy-
stêpuje bardzo wyra�nie. Na przyk³ad Chiñczycy klasyfikuj¹ ca³e
choroby jako zachorowania typu INN i typu JANG. Zachorowania
JANG s¹ ostre, przebiegaj¹ z gor¹czk¹, podwy¿szonym têtnem,
zwiêkszonym ci�nieniem krwi, towarzyszy im te¿ podwy¿szone
pragnienie. Objawy te medycyna chiñska kwalifikuje jako objawy
JANG. Natomiast do zachorowañ INN zalicza siê choroby
degeneracyjne, czyli wolno posuwaj¹ce siê, oraz takie choroby serca
jak kardiomiopatie, przebiegaj¹ce w zasadzie bez objawów.
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W przypadkach kardiomiopatii objawy wystêpuj¹ pó�niej,
w dalszych fazach choroby i w przeciwieñstwie do objawów JANG
nigdy nie s¹ nasilone, niemniej jednak doprowadzaj¹ one do
wyniszczenia organizmu. Jest te¿ spora grupa chorób, w której s¹
wymieszane elementy INN i JANG. Ogólnie mo¿na by powiedzieæ,
¿e choroby typu JANG s¹ dobrze opanowywane przez lekarstwa
z grupy INN, gdy¿ lekarstwa te jakby dodaj¹ do nadmiaru JANG
nadmiar INN i przywracaj¹ równowagê miêdzy tymi dwoma
aspektami. Natomiast gdyby�my chcieli leczyæ choroby typu INN
za pomoc¹ leków spotykanych u nas w Europie, bêd¹cych lekami
g³ównie typu INN, wtedy choroba, co prawda lekko zmienia objawy,
ale nie ulega wyleczeniu.

� Panie Doktorze, takie pojêcia jak �lek typu INN� czy �lek
typu JANG� mog¹ byæ dla Czytelnika trudne do zrozumienia. Czy
mo¿e Pan podaæ konkretne przyk³ady tych typów lekarstw?

� Lekiem typu INN jest taki lek, który t³umi objawy chorobo-
we. W przypadku gor¹czki (tj. gdy pacjent ma wysokie JANG �
du¿o ognia) lekiem INN bêdzie polopiryna, powoduj¹ca spadek
temperatury. Mog¹ te¿ tak zadzia³aæ inne leki przeciwzapalne czy
przeciwbólowe. S¹ to wszystko typowe leki INN, natomiast
przyk³adem leku JANG s¹ niektóre leki hormonalne, np. anaboliczne,
gdy¿ wynikiem ich dzia³ania jest zwiêkszenie ci�nienia krwi, masy
cia³a, apetytu i inne wska�niki pokazuj¹ce na zwielokrotnienie
aktywno�ci JANG. Charakterystyczne dla JANG jest te¿ zwiêkszone
ow³osienie.

� Czy mo¿emy pojêcie leku INN, JANG, okre�lone w staro-
¿ytno�ci, przenosiæ na nowoczesne leki wystêpuj¹ce w farmako-
logii? Obawiam siê, ¿e farmakolodzy na tego typu teorie o lekach
z grupy INN b¹d� JANG zareagowaliby twierdzeniem: �Puknij siê
pan w czo³o!�.

� Niew¹tpliwie rada, ¿eby pukn¹æ siê w czo³o jest w ka¿dej
sytuacji dobra, gdy¿ poprawia kr¹¿enie w mózgu. Jednak¿e to, ¿e
Chiñczycy widz¹ w ka¿dym przejawie ¿ycia przejaw INN i JANG

wcale nie umniejsza warto�ci tego spojrzenia. To, ¿e kto� siê z tego
�mieje - to bardzo dobrze. ��miech to zdrowie� � wiêc choæby
z tego wzglêdu daje dobre efekty. Farmakolodzy nie pos³uguj¹ siê
tym pojêciem i dla nich to nie ma ¿adnego znaczenia. Na szczê�cie
farmakolodzy nie maj¹ uprawnieñ do leczenia chorych, oni opisuj¹
leki. Natomiast m¹dry lekarz powinien tak oceniaæ to, co mu farma-
kolog podsuwa, aby zastosowanie tych specyfików da³o jak najlep-
szy efekt, i musi staraæ siê wyeliminowaæ wszystkie negatywne na-
stêpstwa.

� Kiedy my�lê o teorii INN i JANG, przypomina mi siê pobyt
w chiñskiej restauracji we Frankfurcie, gdzie przebywa³em z koleg¹.
Mówi³ mi, ¿e chiñska kuchnia charakteryzuje siê tym, ¿e spo¿y-
waj¹c du¿e ilo�ci potraw wygl¹daj¹cych na ciê¿ko strawne po oko³o
dwóch, trzech godzinach czujemy siê lekko, tak jakby�my nie spo-
¿yli tak obfitego posi³ku. Z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu przyj¹³em tê
teoriê, ale z uwagi na moje dolegliwo�ci gastryczne mog³em j¹ za
chwilê wypróbowaæ na sobie. Przypomnia³em sobie równie¿
obiady, które jada³em w chiñskich restauracjach w Warszawie.
Wtedy ta teoria do mnie nie przemawia³a. Mile siê rozczarowa³em,
albowiem potwierdzi³y siê s³owa mojego kolegi i po bardzo obfitej
kolacji, gdzie nie brakowa³o równie¿ alkoholu, czu³em siê rze�ko.
Przemówi³o do mnie to, co mi t³umaczy³ kolega o doborze potraw
typu INN i typu JANG, które serwowano w tej restauracji.

� Sam Pan widzi, Doktorze, ¿e potrawy, które Pan na w³a-
snym brzuchu sprawdzi³, potwierdzaj¹, i¿ INN i JANG to s¹ te aspek-
ty, które siê nawzajem niweluj¹. Natomiast gdy chodzi o leki, to
Pan siê wycofuje z tej teorii. A to jest tylko nieznajomo�æ tych
aspektów w lekach. Trzeba dopiero opracowaæ pod tym k¹tem ca³¹
nasz¹ europejsk¹ farmakologiê. Zagadnienie, które Pan by³ ³askaw
poruszyæ, jest istotnie bardzo szerokie. My�lê tutaj o doborze potraw
i o sposobie ich przygotowywania. Jest to ca³a sztuka oparta na bardzo
g³êbokiej wiedzy, w której wylicza siê poszczególne gatunki miês,
poszczególne obszary cia³a zwierzêcia, z których ma ono
pochodziæ. Wp³yw na zdrowie cz³owieka jest ca³kiem inny, gdy
bêdzie on jad³ miêso pochodz¹ce z brzusznej strony cia³a, od tego,
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gdyby jad³ miêso pochodz¹ce ze strony grzbietowej, gdy¿ tutaj jest
przewaga INN, tam natomiast przewaga JANG. Oprócz tego
obróbka kulinarna równie¿ zmienia ca³o�æ warto�ci danej potrawy,
np. gdy d³ugo gotujemy jaki� pokarm na ogniu, to pokarm ten nabywa
elementu ognia. My Europejczycy jeste�my bardzo uczuleni na czas
obróbki, gdy¿ uwa¿amy, ¿e zostan¹ wyeliminowane witaminy. Nie
dostrzegamy w³a�nie elementu ognia, który potrawa nabywa.
Element ognia daje nam si³ê i ciep³o, czego nie daj¹ nam potrawy
surowe. Na temat powi¹zañ poszczególnych potraw z piêcioma
elementami oraz z INN i JANG powstaj¹ bardzo obszerne
publikacje. Dobrze to przedstawia Anna Ciesielska w ksi¹¿ce
�Filozofia zdrowia�.

� Teoria, ¿e ta strona miêsa czy ten kawa³ek miêsa, pocho-
dz¹cy z przedniej czy z tylnej strony zwierzêcia odgrywa tak du¿¹
rolê, jest dla mnie dosyæ kontrowersyjna. Nie twierdzê, ¿e tak nie
jest, ale twierdziæ, ¿e tak jest? Czy to ma jaki� wp³yw na potrawy,
czy nie dzielimy w³osa na czworo?

� Zgodzê siê z panem, ¿e jest to przyk³ad trochê zbyt precy-
zyjny jak na nasze europejskie umys³y. Niemniej jestem g³êboko
przekonany, ¿e ta tendencja jest równie¿ istotna. Oczywi�cie, gdy
kto� jest zdrowy, to s³u¿y mu wszystko, cokolwiek zje. Natomiast
gdy jest chory i potrzebuje tylko potraw JANG albo tylko potraw INN,
to w przypadku spo¿ycia niew³a�ciwego pokarmu, bêdzie siê czu³
gorzej.

� Panie Doktorze, spotka³em siê z tak¹ teori¹, ¿e jedzenie
mo¿e byæ czêsto alergenem. Zreszt¹ te sprawy s¹ znane w medy-
cynie: czy to choroba trzewna, czy nietolerancja bia³ek, czy pojêcie
braku konkretnych enzymów i ta rzecz mog³aby ju¿ nie wspó³graæ
z teori¹ INN i JANG przy jedzeniu. To siê mo¿e sprawdzaæ gene-
ralnie na jakiej� du¿ej liczbie przypadków, ale konkretnie trudno
uwzglêdniæ w kuchni INN i JANG w odniesieniu do osobnika cho-
rego na w¹trobê czy na ¿o³¹dek, czy na jak¹� skazê. Tak wiêc
problem ¿ywienia jest w zasadzie do koñca nie rozwi¹zany, trzeba

by chyba stosowaæ indywidualn¹ dietê dla ka¿dego pacjenta, co
jest w zasadzie rzecz¹ niemo¿liw¹.

� Tak, jest to sprawa bardzo trudna, gdyby�my chcieli dobie-
raæ w³a�ciw¹ dietê dla ka¿dego cz³owieka. Pro�ciej jest, jak w innym
miejscu zaznaczy³em, doprowadziæ konkretnego cierpi¹cego cz³o-
wieka do stanu ,,�rednio dobrego�, czyli do przeciêtnego stanu zdro-
wia, gdzie tego typu wyró¿nienia w diecie nie bêd¹ odgrywaæ wiêk-
szej roli. Bêdzie on od¿ywia³ siê w sposób zwyk³y, czy zje wiêcej
potraw typu INN czy wiêcej potraw typu JANG - organizm i tak to
przyswoi.

� Czy móg³by Pan podaæ Czytelnikom potrawy typu INN
i JANG?

� Typow¹ potraw¹ INN s¹ napoje alkoholowe, natomiast ty-
pow¹ potraw¹ typu JANG s¹ �wie¿e soki owocowe.

� Je¿eli mówimy o akupunkturze, o chiñskiej medycynie to
pojêcie energii ¿yciowej, pojêcie CZI przewija siê nam bez przerwy.
Mo¿e by Pan przybli¿y³ to pojêcie?

� Energia CZI jest to podstawowa energia, któr¹ dysponuje
cz³owiek. Wszystkie przejawy ¿ycia to w³a�nie jest energia CZI.
Ruch rêki, mrugniêcie okiem, oddychanie, bicie serca, wzrost w³osa
- to wszystko s¹ poszczególne aspekty i przejawy energii CZI, czyli
tej wewnêtrznej energii, która porusza naszym cia³em. Jest wiele
odmian energii CZI, miêdzy innymi bardzo ciekaw¹ odmian¹ jest
energia ochronna cia³a. Jest to jakby zewnêtrzna energia, która otacza
cia³o cz³owieka w promieniu oko³o 5 cm od powierzchni skóry. Tê
energiê ochronn¹ wykorzystywali lotnicy angielscy, którym pole-
cano wykonywaæ przed startem æwiczenia mentalne, polegaj¹ce
na tym, ¿e piloci mieli sobie wyobra¿aæ, ¿e swoje cia³o rozci¹gaj¹
na ca³y samolot, który w ten sposób mia³ byæ ochraniany ich
wewnêtrzn¹ energi¹ CZI. Okazywa³o siê, ¿e przez takie mentalne
po³¹czenie siê pilota z maszyn¹, maszyna by³a bardziej pos³uszna
woli pilota i pilot bardzo dok³adnie czu³ cokolwiek siê z ni¹ dzia³o;
potrafi³ lepiej manewrowaæ. Prowadzone badania potwierdzi³y, ¿e
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w tych kompaniach, w których piloci pilnie æwiczyli tê metodê, by³o
mniej strat ni¿ w pozosta³ych.

� Na jakiej literaturze Pan siê opiera, bo ja bym nie widzia³
tej sprawy tak w¹sko. Tutaj odgrywa³ rolê duch bojowy pilotów,
chêæ walki, chêæ s³u¿enia dobrej sprawie etc. Moim zdaniem
w ³¹czno�ci pilota z maszyn¹ odgrywa równie¿ wa¿n¹ rolê
przygotowanie ideologiczne pilota. Synchronizacja cz³owieka
z samolotem jest dla mnie bardziej pojêciem poetyckim ni¿
medycznym.

� Przykro mi, ale nie dysponujê faktografi¹ dotycz¹c¹ tego
tematu. My�lê, ¿e Czytelnicy tej ksi¹¿ki mogliby mi pomóc w tym
wzglêdzie. Naturalnie, zgadzam siê z Panem, ¿e na tê kwestiê mo¿-
na spojrzeæ równie¿ w ten sposób. U Anglików ceniê pragmatyzm.
W swoich dzia³aniach wcale nie patrz¹ oni na to, ¿eby by³y one
m¹dre i racjonalne. Anglicy s¹ pragmatykami: stosuj¹ wszelkie
chwyty, które poprawiaj¹ efekty.

� W tej dyskusji trochê odbiegli�my od pojêcia CZI. Czy s¹
jakie� obiektywne metody stwierdzenia tej energii, kto ile jej ma,
czy te¿ dalej opieramy siê na staro¿ytnej chiñskiej filozofii?

� Chcia³em jeszcze wróciæ do pojêcia energii ochronnej. Otó¿
w Chinach istnia³ system nak³uæ akupunkturowych, który by³ stoso-
wany w armiach chiñskich, a mianowicie ¿o³nierze nak³uwali siê
u akupunkturzystów w celu rozbudowania tej zewnêtrznej energii
ochronnej. Dziêki temu ¿o³nierze ci w znacznie mniejszym stopniu
ulegali zranieniom w trakcie bitew ni¿ ci, którzy tego nie robili.
Czynione s¹ powa¿ne próby badania tej zewnêtrznej energii.
Niektórzy nazywaj¹ to badaniem biopola cz³owieka za pomoc¹
metod bezkontaktowych z odleg³o�ci oko³o 3 � 5 cm od skóry. S¹
ju¿ skonstruowane czu³e urz¹dzenia pomiarowe badaj¹ce natê¿e-
nie tego pola. W pracowni biocybernetyki prof. Cup, pracuje in¿ynier
John, który ma w tej kwestii znaczne osi¹gniêcia, ma te¿ kilka pu-
blikacji na ten temat.

� Wracaj¹c do ¿o³nierzy, którzy wzmacniali sobie energiê
ochronn¹ CZI, to obawiam siê, ¿e zarówno w przypadku tych, któ-
rzy æwiczyli, jak i tych, którzy nie æwiczyli, w momencie zranienia
np. strza³¹ z ³uku czy no¿em nie odgrywa³o to wiêkszej roli?

� Nie. To odgrywa³o znaczn¹ rolê i by³o to bardzo widoczne
w walkach na miecze i za pomoc¹ ³uków. Natomiast istotnie sprawa
ca³kiem zmieni³a siê przez wprowadzenie broni palnej, gdy¿ okaza³o
siê, ¿e postêpowanie wzmacniaj¹ce energiê ochronn¹ nie
powodowa³o zmniejszenia ilo�ci ran zadanych broni¹ paln¹.

� Czym to by³o spowodowane?

� Nie potrafiê odpowiedzieæ, ale przypuszczam, ¿e gdyby
¿o³nierze ci bardziej oswoili siê z broni¹ paln¹, to równie¿ mo¿na
by przeprowadzaæ na nich badania statystyczne. Jestem przekonany,
¿e takie badanie statystyczne wykaza³oby mniejsz¹ ilo�æ ran u ¿o³-
nierzy wzmacniaj¹cych energiê zewnêtrzn¹ ni¿ u tych, którzy nie
robili tego. Mog³oby siê to odbijaæ na takiej zasadzie, ¿e dziwnym
zrz¹dzeniem losu nie znajdowaliby siê w takich niebezpiecznych
sytuacjach.

� Jak s³ucham Pana, Doktorze, to przypomina mi siê opo-
wie�æ znanego radzieckiego pisarza,, O cz³owieku, który siê kulom
nie k³ania³�. Wracaj¹c do biopola - wiadomo, ¿e ka¿dy ¿ywy
organizm wytwarza wokó³ siebie biopole. Takim przyk³adem s¹
np. bóle fantomowe u chorych pozbawionych koñczyn. Czy mamy
tu do czynienia z biopolem czy z jakim� psychogennym bólem -
zdania uczonych s¹ podzielone? Jak Pan to widzi?

� Ból fantomowy, a wiêc ból w miejscu, w którym powinna
znajdowaæ siê uciêta stopa, jest istotnie bardzo ciekawym zjawi-
skiem, z którym równie¿ zetkn¹³em siê w swoim gabinecie. Je�li
chodzi o opis biopola, to zdania osób, które je opisuj¹, s¹ podzielone,
gdy¿ niektórzy badacze stwierdzaj¹, ¿e istnieje biopole w tym
miejscu, gdzie powinna znajdowaæ siê odciêta stopa, czyli
energetycznie ta stopa jakby istnieje. Natomiast inni twierdz¹, ¿e
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biopole koñczy siê w kikucie i jest tam jakby zapêtlone. Nie ma
wiêc jednomy�lno�ci pod tym wzglêdem w�ród uczonych
zajmuj¹cych siê badaniem tego zjawiska. Wracaj¹c do przypadku
leczenia bólu fantomowego, muszê opowiedzieæ o w³asnych
do�wiadczeniach w leczeniu tego typu dolegliwo�ci. Wobec braku
czê�ci lub ca³ej koñczyny, stosowa³em nak³ucia na koñczynie górnej
po tej samej stronie cia³a oraz na drugiej koñczynie dolnej.
Stosowa³em te¿ strefy reflektoryczne na uchu i na nosie. Proces
leczenia przebiega³ bardzo podobnie jak leczenie bólu w koñczynie,
która nie by³a uciêta. Zg³osi³ siê do mnie pacjent z amputowan¹
nog¹ w po³owie uda. Bóle fantomowe odczuwa³ tu¿ pod kolanem.
Pod wp³ywem zabiegów pacjent podawa³, ¿e bóle z tej okolicy,
w której by³y na pocz¹tku, przemie�ci³y siê w dó³. Przy trzecim
zabiegu by³y ju¿ w okolicy kostek. Przy nastêpnym wesz³y w stopê,
by pod koniec serii leczenia ust¹piæ ca³kowicie. Tutaj po raz kolejny
uwidoczni³o siê pierwsze prawo wyleczenia, to znaczy objawy,
które by³y wy¿ej zaczê³y przemieszczaæ siê w dó³. Gdy po raz
pierwszy uzyska³em przemieszczenie siê bóli, by³em ju¿ spokojny
o osi¹gniêcie rezultatu terapeutycznego.

� Wspomnia³ Pan, Doktorze, o ochronnej energii CZI. Jakie
s¹ inne rodzaje energii CZI?

� Energia ochronna jest tylko jedn¹ z odmian energii CZI. Pod-
stawow¹ energi¹ jest ta, która porusza miê�nie i obs³uguje narz¹dy
zmys³ów i mowê. Trzeci¹ form¹ energii CZI jest energia s³u¿¹ca do
utrzymania �wiadomo�ci, do tworzenia my�lokszta³tów i prowadze-
nia tzw. ¿ycia duchowego, psychicznego. S¹ to te trzy rodzaje energii.

� Akupunktura t³umaczy, ¿e energia CZI kr¹¿y po okre�lo-
nych meridianach, po³udnikach. Czy móg³by Pan zapoznaæ Czy-
telników z meriadianami, z punktami, tak by przybli¿yæ ten ca³y sys-
tem?

� Bardzo chêtnie. W organizmie cz³owieka istniej¹ trzy obiegi
energii CZI. Energia CZI przebiega przez wszystkie trzy obiegi
w trakcie doby zegarowej. Zaczyna swoje kr¹¿enie od serca, oczy-

wi�cie jedni twierdz¹, ¿e od p³uc, jeszcze inni, ¿e z innych narz¹-
dów. Nie ma to znaczenia, gdy¿ ona kr¹¿y ca³y czas. Wychodzi
z serca na koñczynê górn¹, przebiega szlakiem energetycznym
serca, czyli meridianem energetycznym serca, zmierzaj¹c do
pi¹tego palca rêki; odbywa siê to miêdzy godzin¹ 1100 a 1300. O godz.
1300 maksimum energii przechodzi z meridianu serca na meridian
jelita cienkiego, który zaczyna siê w³a�nie na pi¹tym palcu rêki.
St¹d biegnie meridianem jelita cienkiego po koñczynie górnej,
³opatce i wchodzi na twarz, by o godz. 1500 przej�æ z meriadianu
jelita cienkiego na meridian pêcherza moczowego. Na meridianie
pêcherza moczowego maksimum energii przebywa równie¿ 2
godziny, przechodz¹c przez ow³osion¹ skórê g³owy, przez plecy,
tyln¹ stronê uda i podudzia a¿ na stopê. W stopie o godzinie 1700

przechodzi na meridian nerki za pomoc¹ specjalnej ga³¹zki i po
przy�rodkowej stronie uda wraca do brzucha i osi¹ga nerki.

� Czyli energia kr¹¿y przez te meridiany zsynchronizowana
z czasem, z zegarem biologicznym. Czy móg³by Pan wymieniæ
wszystkie meridiany, jakie znajduj¹ siê w organizmie cz³owieka?

� Te cztery meridiany, które wymieni³em, s¹ to kana³y ener-
getyczne, które umieszczone s¹ miêdzy 1100 w po³udnie a1900 wie-
czorem. Nastêpny obieg czterech meridianów obejmuje meridian
osierdzia, potrójnego ogrzewacza, nastêpnie pêcherzyka
¿ó³ciowego i w¹troby, by o godz. 300 nad ranem rozpocz¹æ trzeci
obieg energetyczny, który obejmuje p³uco, jelito grube, ¿o³¹dek
oraz �ledzionê i trzustkê. W ten sposób mamy poruszone wszystkie
energetyczne kana³y cia³a.

� Mamy 12 po³udników, ale s¹ równie¿ dwa g³ówne po³u-
dniki. Dla Czytelnika mo¿e byæ niejasne, jak to jest, je�li w danym
czasie energia jest na po³udniku osierdzia, to co jest z energi¹ na
innych po³udnikach, przecie¿ musi byæ wszêdzie. Mo¿e powie Pan
co� na ten temat?
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� Te okresy, które poda³em, dotycz¹ czasów maksymalnej
ilo�ci energii na danym po³udniku. Po³udnik ten ma maksymaln¹
ilo�æ energii w czasie maksymalnego nape³nienia, a wiêc np.
po³udnik serca ma maksymaln¹ ilo�æ energii miêdzy godz. 1100

a 1300. Natomiast w pó�niejszych godzinach ilo�æ energii na tym
po³udniku stopniowo spada, by doj�æ za 12 godzin do najwiêkszego
minimum, a wiêc miêdzy 2300 a 100 w nocy - wtedy ilo�æ energii na
meridianie serca jest najmniejsza. Od godziny 100 w nocy ponownie
wzrasta ilo�æ energii na meridianie serca, by znowu byæ maksymaln¹
miêdzy godzin¹ 1100 a 1300 w po³udnie. Natomiast je�li chodzi
o meridiany: g³ówny regulator przedni i g³ówny regulator tylny, które
s¹ powi¹zane jeszcze z sze�cioma dodatkowymi po³udnikami
energetycznymi, tzw. cudownymi, to zegar biologiczny nie dotyczy
meridianów cudownych, chocia¿ na samych meridianach g³ównego
regulatora przedniego i g³ównego regulatora tylnego energia kr¹¿y
podobnie jak na tych dwunastu, przy czym maksimum energetyczne
kr¹¿y jak zabawkowa kolejka - wko³o po zamkniêtym torze.
Maksimum energii jest te¿ tak roz³o¿one na dwóch przed³u¿aj¹cych
siê wzajemnie meridianach INN i JANG, gdy¿ g³ówny regulator
przedni jest maksymalnie meridianem INN, natomiast g³ówny
regulator tylny jest maksymalnie JANG.

� Mo¿e zapoznaliby�my Czytelnika z poszczególnymi punk-
tami na meridianach, parê s³ów o punktach uspokajaj¹cych, toni-
zujacych, alarmowych, punktach przenoszenia energii tak, aby to
by³o ja�niejsze?

� Ka¿dy z meridianów ma odpowiedni¹ dla siebie ilo�æ punk-
tów, s¹ to jakby wêz³y na sznurku, ka¿dy z punktów ma swoje w³a-
�ciwe znaczenie i swoje w³a�ciwe dzia³anie. Na ka¿dym z dwuna-
stu meridianów istniej¹ punkty typowe, takie jak; punkt elementu
ognia, punkt elementu ziemi, punkt elementu metalu, punkt ele-
mentu wody i punkt elementu drzewa, czyli 5 punktów. Dodatkowo
istniej¹ jeszcze punkty LO, które wysy³aj¹ energiê do meridianów
siostrzanych, do punktów �ród³owych. Istniej¹ jeszcze tzw. punkty
KSI, punkty bezpo�redniej pomocy choremu narz¹dowi
powi¹zanemu z danym meridianem oraz jeszcze ca³a grupa innych

punktów, które nie s¹ typowe dla wszystkich meridianów, tylko
charakterystyczne dla konkretnego meridianu. W³a�nie te punkty,
które omówi³em jako typowe, charakterystyczne dla wszystkich
meridianów, to s¹ tzw. punkty antyczne, na bazie których dzia³a
prawo piêciu elementów. Punkty antyczne decyduj¹ o tym, który
z punktów jest uspokajaj¹cy, a który jest tonizuj¹cy, czyli
wzmacniaj¹cy. Który z tych punktów pe³ni dan¹ funkcjê, decyduje
prawo piêciu elementów; nie s¹ to punkty uniwersalnie
wzmacniaj¹ce czy uniwersalnie os³abiaj¹ce.

� Ale mamy do czynienia z takimi punktami, jak np. punkty
zjednoczenia, poza tym jaka jest rola innych punktów, które nie s¹
punktami antycznymi?

� Punkty zjednoczenia meridianów s¹ bardzo szeroko wy-
korzystywanymi punktami, dziêki którym terapeuta, nawet nie
znaj¹cy zasad pos³ugiwania siê prawem piêciu elementów, mo¿e
odnosiæ du¿e sukcesy terapeutyczne. Np. w sytuacji, gdy jest
nadmiar energii na meridianie potrójnego ogrzewacza, a niedobór
energii na kanale pêcherzyka ¿ó³ciowego, wtedy mo¿na zastosowaæ
punkt zjednoczenia tych dwóch kana³ów i przemieszczenie energii
bêdzie odpowiednie: od tego, gdzie jest wiêksze napiêcie energii
do tego, gdzie napiêcie jest mniejsze. Dziêki temu mijamy ca³y
system przesy³ania przez prawo piêciu elementów, który musia³by
zawieraæ przynajmniej 8 punktów. Natomiast przy zastosowaniu
jednego punktu zjednoczenia mo¿emy uzyskaæ od razu ¿¹dane
wyrównanie. Odno�nie dzia³ania innych
punktów, poza punktami antycznymi, to
ich dzia³ania s¹ bardzo specyficzne
i w wielu wypadkach mo¿na porównaæ
dzia³anie tych punktów do dzia³ania
konkretnych lekarstw, które mo¿emy
znale�æ w aptece. W okolicy ³opatki, na
grzbiecie jest punkt 43 pêcherz moczowy,
zwany punktem kortyzonowym z tego
wzglêdu, ¿e nak³ucie tego punktu
wyzwala bardzo podobne objawy jak
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� Co to jest TAI CHI?

Tai chi jest ci¹giem naturalnych ruchów wykonywanych
powoli w ustalonej kolejno�ci i zestawionych w taki sposób, aby
stan zdrowia æwicz¹cego uleg³ poprawie dziêki zmniejszeniu
napiêcia w ciele, polepszeniu kr¹¿enia i oddechu oraz uspokojeniu
serca i umys³u. Wykonanie ka¿dego ruchu anga¿uje ca³e cia³o
w sposób zrównowa¿ony i zharmonizowany. Nie wystêpuje
nadmierny wysi³ek czy nadwerê¿enie ¿adnej czê�ci cia³a i ¿adna
czê�æ cia³a nie zostaje wyizolowana od czerpania rzeczywistych
korzy�ci p³yn¹cych z æwiczenia.

TAI CHI

Pomimo rosn¹cej popularno�ci metod uzdrawiania
zwi¹zanych z holistycznym (ca³o�ciowym) rozumieniem
ludzkiego cia³a, w spo³eczeñstwie Zachodu istnieje bardzo
niewiele systemów æwiczeñ, które oparte s¹ na podobnych
zasadach. W Chinach, gdzie takie pojêcia jak medycyna
zapobiegawcza, zmniejszanie napiêcia czy zwi¹zek cia³a
i umys³u znane by³y uzdrawiaczom od setek lat, rzecz ma
siê inaczej - miliony ludzi praktykuje jedno z najbardziej
holistycznych æwiczeñ, jakie kiedykolwiek powsta³y.
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� Jak TAI CHI wp³ywa na nasze zdrowie i czy w ka¿dym
wieku mo¿na je wykonywaæ?

Korzy�ci zdrowotne Taoistycznego Tai Chi i innych form Tai
Chi Chuan s¹ liczne i dobrze udokumentowane. Przegl¹d literatury
medycznej przeprowadzony przez medycznych doradców
Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi wykaza³ udokumentowane
dowody na nastêpuj¹ce efekty regularnej praktyki tai chi:

* tai chi to umiarkowane æwiczenie wp³ywaj¹ce na uk³ad
kr¹¿enia, ze znacznym wp³ywem na funkcjonowanie p³uc,

* tai chi korzystnie wp³ywa na zmianê profilu lipidów,
zwiêkszaj¹c mo¿liwo�ci æwiczenia tai chi w skuteczniejszym
prewencyjnym przeciwdzia³aniu arteriosklerozie,

* tai chi to jedno z niewielu æwiczeñ odpowiednich dla
wszystkich osób bez wzglêdu na ich ograniczenia - mo¿na æwiczyæ
na krze�le i w ³ó¿ku. Udowodniono równie¿ wp³yw na poprawê
codziennego funkcjonowania osób z reumatyzmem, artretyzmem,
chorob¹ Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, ¿eby wymieniæ tylko
kilka,

* tai chi pomaga w usprawnieniu systemu immunologicznego,
* tai chi poprawia postawê i pomaga w redukowaniu

zwyrodnieñ krêgos³upa,
* tai chi to æwiczenie podczas którego ca³y czas utrzymujemy

swój ciê¿ar, co zwiêksza mo¿liwo�ci korzy�ci dla utrzymania
gêsto�ci ko�ci,

* tai chi jest oceniane jako niezwykle skuteczne æwiczenie
przeciwdzia³aj¹ce upadkom w starszym wieku.

Tai chi jako forma æwiczeñ fizycznych posiada wiele zalet
daj¹cych jej przewagê nad innymi metodami. Æwiczenia te s¹
zrównowa¿one, samoreguluj¹ce siê i nie nara¿aj¹ cia³a na dzia³anie
si³ gwa³townie �cinaj¹cych czy szarpi¹cych, które czêsto prowadz¹
do urazu. Dziêki tym cechom æwiczenia tai chi mog¹ byæ
wykonywane przez osoby w ró¿nym wieku, a nawet przez takie,
które nie ciesz¹ siê najlepszym zdrowiem.

Wiele zmian, które powszechnie uwa¿a siê za nieod³¹cznie
zwi¹zane ze starzeniem siê organizmu, w istocie wynika raczej
z braku aktywno�ci ni¿ z wieku. Narzucenie sobie re¿imu
codziennych æwiczeñ w znacznym stopniu zbli¿a nas do
zmniejszenia ryzyka - na przyk³ad - zawa³ów serca, osteoporozy
(zrzeszotowienia ko�ci) czy obstrukcji, ¿eby wymieniæ tylko trzy
z zaburzeñ najczê�ciej wystêpuj¹cych u ludzi starszych. Jest dla
mnie rzecz¹ oczywist¹, nawet jako dla niezbyt zaawansowanego
adepta tai chi, ¿e chiñskie pojêcia energii, kr¹¿enia i dobrego
samopoczucia nie s¹, jak dot¹d, przek³adane na zachodnie pojêcia
medyczne. Mówienie o reakcji sercowo-naczyniowej, o poprawie
elastyczno�ci uk³adu kostno-miê�niowego, czy o rozmaitych
odruchach centralnego uk³adu nerwowego, które pojawiaj¹ siê w
trakcie wykonywania æwiczeñ tai chi, nie zbli¿a nas bardziej do
zrozumienia �chi�, ni¿ gdyby�my rozebrali na czê�ci opiekacz do
grzanek, próbuj¹c zrozumieæ istotê i pochodzenie elektryczno�ci.

� Jak mo¿na nauczyæ siê Tai Chi, gdzie szukaæ o�rodków?

Taoistycznego Tai Chi uczymy siê przez praktykê. Potrzeba
trzech, czterech miesiêcy by poznaæ ci¹g, a zajêcia na grupach
pocz¹tkuj¹cych s¹ ca³kiem proste. Instruktor ka¿dy ruch demonstruje
kilka razy, potem wykonuje go razem z grup¹, a nastêpnie
obserwuje jak grupa powtarza dany ruch. ¯eby zacz¹æ naukê, nie
trzeba byæ w doskona³ej formie fizycznej - Taoistyczne Tai Chi mo¿e
byæ praktykowane przez ludzi w ró¿nym wieku i w ró¿nej kondycji,
Ruchy mo¿na wykonywaæ w dowolnym, wygodnym stroju. Obecnie
Stowarzyszenie dzia³a w 10 miastach: Kutno, £ód�, Olsztyn, Opole,
Pabianice, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ, Radom, Warszawa,
Wroc³aw. Rozk³ad zajêæ w danym mie�cie mo¿na odnale�æ klikaj¹c
na nazwê miasta na stronie www.taichi.pl.

Instruktorami s¹ cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy prowadz¹
zajêcia jako wolontariusze i zostali akredytowani przez odpowiedni¹
Komisjê Instruktorsk¹ Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi. ¯aden
instruktor nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie zajêæ.
Instruktorzy zobowi¹zani s¹ do regularnego uczestnictwa w
warsztatach szkoleniowych i co roku poddawani s¹ procesowi
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akredytacji. Op³aty nie stanowi¹ zap³aty za zajêcia - s¹ to sk³adki
cz³onkowskie, które pobierane s¹ w celu pokrycia kosztów
utrzymania oddzia³u stowarzyszenia. Zajêcia oferowane s¹
bezp³atnie wszystkim cz³onkom, a sk³adka nie stanowi zap³aty za
jak¹� us³ugê ani za zap³aty za zajêcia. Cz³onkostwo
w stowarzyszeniu uprawnia do uczestniczenia we wszystkich
zajêciach prowadzonych na danym terenie. Wszyscy s¹ zawsze
mile widziani na ka¿dyh zajêciach, mo¿na te¿ w dowolnym czasie
zacz¹æ ponownie zajêcia w grupach pocz¹tkuj¹cych I stopnia. Nie
ma ograniczenia do konkretnych zajêæ czy do konkretnego
instruktora. Je�li zaistnieje konieczno�æ wyjazdu do innego miasta,
mo¿na uczestniczyæ w dowolnych zajêciach w ok. 500
miejscowo�ciach w 25 krajach. Wysoko�æ sk³adki cz³onkowskiej,
op³acanej na kwarta³ lub co rok, ustala stowarzyszenie Taoistycznego
Tai Chi w danym kraju lub regionie. S¹ sk³adki ulgowe, stawki dla
uczniów i studentów, niepracuj¹cych emerytów i rencistów oraz
dla osób z jednego gospodarstwa domowego.

� Czy s¹ jakie� przeciwwskazania do wykonywania
æwiczeñ?

Wiêkszo�æ ludzi, nawet pomimo chorób czy niesprawno�ci
mo¿e æwiczyæ Taoistyczne Tai Chi, aczkolwiek w takich przypadkach
mo¿e zaistnieæ potrzeba dostosowania formy æwiczeñ do
specyficznych potrzeb danej osoby. Przy regularnym æwiczeniu
Taoistycznego Tai Chi, wiele schorzeñ ustêpuje. Kobiety w ci¹¿y
lub osoby z powa¿nymi problemami zdrowotnymi przez
rozpoczêciem æwiczeñ powinny skonsultowaæ siê z instruktorem
oraz ze swoim lekarzem. Taoistyczne Tai Chi to delikatne æwiczenia,
które mog¹ byæ wykonywane przez osoby z chronicznymi,
zaawansowanymi schorzeniami, równie¿ przez osoby na wózkach
inwalidzkich. Tak¿e tym osobom æwiczenia przynosz¹ korzy�ci
zdrowotne. Wiele oddzia³ów na ca³ym �wiecie oferuje specjalne
zajêcia dla osób specjalnej troski, prowadzone przez instruktorów
przeszkolonych do pracy z osobami niepe³nosprawnymi. Centrum
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi blisko
Toronto w Kanadzie oferuje w Centrum Powrotu do Zdrowia pomoc

medyczn¹, która - oprócz innych terapii - uwzglêdnia æwiczenia
Taoistycznego Tai Chi i w ten sposób pomaga odzyskaæ zdrowie
osobom cierpi¹cym na powa¿ne, przewlek³e schorzenia.
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� Jak TAI CHI wp³ywa na nasze zdrowie i czy w ka¿dym
wieku mo¿na je wykonywaæ?

Korzy�ci zdrowotne Taoistycznego Tai Chi i innych form Tai
Chi Chuan s¹ liczne i dobrze udokumentowane. Przegl¹d literatury
medycznej przeprowadzony przez medycznych doradców
Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi wykaza³ udokumentowane
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* tai chi pomaga w usprawnieniu systemu immunologicznego,
* tai chi poprawia postawê i pomaga w redukowaniu
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swój ciê¿ar, co zwiêksza mo¿liwo�ci korzy�ci dla utrzymania
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Tai chi jako forma æwiczeñ fizycznych posiada wiele zalet
daj¹cych jej przewagê nad innymi metodami. Æwiczenia te s¹
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(zrzeszotowienia ko�ci) czy obstrukcji, ¿eby wymieniæ tylko trzy
z zaburzeñ najczê�ciej wystêpuj¹cych u ludzi starszych. Jest dla
mnie rzecz¹ oczywist¹, nawet jako dla niezbyt zaawansowanego
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medyczne. Mówienie o reakcji sercowo-naczyniowej, o poprawie
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grzanek, próbuj¹c zrozumieæ istotê i pochodzenie elektryczno�ci.

� Jak mo¿na nauczyæ siê Tai Chi, gdzie szukaæ o�rodków?

Taoistycznego Tai Chi uczymy siê przez praktykê. Potrzeba
trzech, czterech miesiêcy by poznaæ ci¹g, a zajêcia na grupach
pocz¹tkuj¹cych s¹ ca³kiem proste. Instruktor ka¿dy ruch demonstruje
kilka razy, potem wykonuje go razem z grup¹, a nastêpnie
obserwuje jak grupa powtarza dany ruch. ¯eby zacz¹æ naukê, nie
trzeba byæ w doskona³ej formie fizycznej - Taoistyczne Tai Chi mo¿e
byæ praktykowane przez ludzi w ró¿nym wieku i w ró¿nej kondycji,
Ruchy mo¿na wykonywaæ w dowolnym, wygodnym stroju. Obecnie
Stowarzyszenie dzia³a w 10 miastach: Kutno, £ód�, Olsztyn, Opole,
Pabianice, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ, Radom, Warszawa,
Wroc³aw. Rozk³ad zajêæ w danym mie�cie mo¿na odnale�æ klikaj¹c
na nazwê miasta na stronie www.taichi.pl.

Instruktorami s¹ cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy prowadz¹
zajêcia jako wolontariusze i zostali akredytowani przez odpowiedni¹
Komisjê Instruktorsk¹ Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi. ¯aden
instruktor nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie zajêæ.
Instruktorzy zobowi¹zani s¹ do regularnego uczestnictwa w
warsztatach szkoleniowych i co roku poddawani s¹ procesowi
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akredytacji. Op³aty nie stanowi¹ zap³aty za zajêcia - s¹ to sk³adki
cz³onkowskie, które pobierane s¹ w celu pokrycia kosztów
utrzymania oddzia³u stowarzyszenia. Zajêcia oferowane s¹
bezp³atnie wszystkim cz³onkom, a sk³adka nie stanowi zap³aty za
jak¹� us³ugê ani za zap³aty za zajêcia. Cz³onkostwo
w stowarzyszeniu uprawnia do uczestniczenia we wszystkich
zajêciach prowadzonych na danym terenie. Wszyscy s¹ zawsze
mile widziani na ka¿dyh zajêciach, mo¿na te¿ w dowolnym czasie
zacz¹æ ponownie zajêcia w grupach pocz¹tkuj¹cych I stopnia. Nie
ma ograniczenia do konkretnych zajêæ czy do konkretnego
instruktora. Je�li zaistnieje konieczno�æ wyjazdu do innego miasta,
mo¿na uczestniczyæ w dowolnych zajêciach w ok. 500
miejscowo�ciach w 25 krajach. Wysoko�æ sk³adki cz³onkowskiej,
op³acanej na kwarta³ lub co rok, ustala stowarzyszenie Taoistycznego
Tai Chi w danym kraju lub regionie. S¹ sk³adki ulgowe, stawki dla
uczniów i studentów, niepracuj¹cych emerytów i rencistów oraz
dla osób z jednego gospodarstwa domowego.

� Czy s¹ jakie� przeciwwskazania do wykonywania
æwiczeñ?

Wiêkszo�æ ludzi, nawet pomimo chorób czy niesprawno�ci
mo¿e æwiczyæ Taoistyczne Tai Chi, aczkolwiek w takich przypadkach
mo¿e zaistnieæ potrzeba dostosowania formy æwiczeñ do
specyficznych potrzeb danej osoby. Przy regularnym æwiczeniu
Taoistycznego Tai Chi, wiele schorzeñ ustêpuje. Kobiety w ci¹¿y
lub osoby z powa¿nymi problemami zdrowotnymi przez
rozpoczêciem æwiczeñ powinny skonsultowaæ siê z instruktorem
oraz ze swoim lekarzem. Taoistyczne Tai Chi to delikatne æwiczenia,
które mog¹ byæ wykonywane przez osoby z chronicznymi,
zaawansowanymi schorzeniami, równie¿ przez osoby na wózkach
inwalidzkich. Tak¿e tym osobom æwiczenia przynosz¹ korzy�ci
zdrowotne. Wiele oddzia³ów na ca³ym �wiecie oferuje specjalne
zajêcia dla osób specjalnej troski, prowadzone przez instruktorów
przeszkolonych do pracy z osobami niepe³nosprawnymi. Centrum
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi blisko
Toronto w Kanadzie oferuje w Centrum Powrotu do Zdrowia pomoc

medyczn¹, która - oprócz innych terapii - uwzglêdnia æwiczenia
Taoistycznego Tai Chi i w ten sposób pomaga odzyskaæ zdrowie
osobom cierpi¹cym na powa¿ne, przewlek³e schorzenia.
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