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1. Wstęp  

 
Drogi czytelniku, 

 

Niniejsza książka jest próbą stworzenia konglomeratu myśli i spostrzeżeń 

dotyczących teorii jak i praktyki akupunktury. Staraliśmy się zawrzeć w niej 

istotne kwestie związane z jej stosowaniem a przy tym odpowiedzieć na pytania, 

które przed podjęciem decyzji o leczeniu zadaje każdy pacjent.  

 

Nie sposób było pominąć w niej wagi popularności, jaką zyskuje akupunktura w 

oczach Zachodu. I choć filozofia, na której się opiera wciąż zdaje się być 

niepojęta, a co za tym idzie, w opinii przeciwników metod naturalnych niesłusznie 

mylona jest z pojęciem „pseudonaukowości”, coraz więcej osób w sposób 

świadomy wybiera naturalne metody terapii, które jak żadne inne pomagają im 

na stałe odzyskać zdrowie.  

 

Jest, więc w książce tej w równej mierze garstka legendy i wschodniej idei, jak i 

przykłady dowodów na to, że akupunktura jest terapią dedykowaną człowiekowi, 

stosowaną dla jego dobra, zdrowia i życia. Wreszcie, poza poetycko brzmiącym 

dla nas wschodnim wytłumaczeniem działania tej metody, znajdujemy tutaj opis 

definicji, którą dziś w kontekście akupunktury posługuje się nurt medycyny 

akademickiej.   

 

Na samym końcu zaś przedstawiamy opinie osób, które były pacjentami dr 

Enkhjargal Dovchin i ich opinie na temat samej metody, jak i prowadzonego 

przez panią profesor gabinetu.  
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2. By zrozumieć, trzeba doświadczyć 

 
 

Akupunkturzysta wbija w ludzi igły i robi to dla życia – nie ma w tym nic 

dziwnego, ponieważ taka jest jego profesja. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu ludzi boi 

się igieł, można by pomyśleć, że specjaliści w tym zakresie mogliby mieć kłopoty, 

chociażby z uwagi na to, że przekonują ludzi o skuteczności tego typu praktyk. I być 

może mieli je ci, którzy zajmowali się akupunkturą jakieś 10 - 15 lat temu, jednak dziś 

sprawy mają się zupełnie inaczej. Nie tylko przez to, że akupunktura zyskuje coraz 

większą popularność, ale przede wszystkim, dlatego, że ci, którzy z niej korzystali 

potwierdzają dwie ważne rzeczy. Po pierwsze to, że akupunktura jest skuteczna, a 

po drugie – nie sprawia bólu.  

 

 

 

Do takich samych wniosków doszło wielu zachodnich lekarzy, po tym, gdy sprawdzili 

tę metodę na sobie, bądź po wywiadach ze swoimi pacjentami, gdy ukończywszy 

specjalistyczne szkoły posiedli uprawnienia by ją na nich stosować. Nie miało to 
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miejsca wcześniej niż w latach 80. XX wieku, jako że wcześniej powszechna opinia o 

tego typu terapiach opiewała o jedno, długo nie znajdujące odpowiedzi pytanie: Jak 

kłucie ludzi igłami jest w stanie ich wyleczyć? 

 

 

2.1. Skąd pomysł na to, by wbijać w ludzi igły? 
 

 

Lekarze wszczepiają narkotyki, których nie znają 

w ciała, które znają jeszcze mniej 

 

Voltaire 

 

 

Niektórym być może i teraz trudno jest w to uwierzyć, lecz akupunktura jest 

skuteczną formą terapii, której można poddawać pacjentów cierpiących z 

powodu niemalże wszystkich, znanych medycynie przyczyn. Skąd jednak pomysł 

na to, że wbijanie igieł, rzeczywiście ma zbawienne działanie? Choć badania naukowe, 

potwierdzają fakt skuteczności akupunktury, wraz z historią powstania tej terapii 

pojawia się legenda, która mniej więcej tłumaczy samą ideę systemu, a którą można 

traktować mniej lub bardziej serio.  

 

Legenda podaje, że pewien starożytny, chiński wojownik cierpiał z powodu 

przenikliwego bólu ramienia, co dziś nazwalibyśmy zesztywnieniem. Lekarz, do 

którego się udał, mimo swoich największych starań nie był w stanie pomóc 

żołnierzowi, dlatego ten pogodził się z myślą, że przyjdzie mu żyć w nieustającym 

cierpieniu. Pewnego dnia podczas bitwy zdarzył się cud. Wojownik został raniony 

strzałą w nogę, jednak w tej samej chwili odczuł, że może swobodnie poruszać ręką 

nie odczuwając bólu, który doskwierał mu od lat.  

 

Kiedy powrócił do wioski, natychmiast udał się do swojego lekarza tłumacząc, jak 

cudownie został uleczony. Doktor dokładnie zbadał nogę, jednak nie był w stanie 

pojąć, jak wbita w nią strzała mogła sprawić, że ramię przestało sprawiać ból. Inny 

http://www.cytaty.hdwao.pl/cytaty-188-voltaire.html
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pacjent, cierpiący, podobnie jak żołnierz, na skostnienie ramienia, który czekał na 

badanie i niechcący podsłuchał, co zaszło na polu bitwy, powiedział: „Doktorze, niech 

doktor zastosuje na mnie tę terapię!” Lekarz, choć z początku pomyślał, że nie jest to 

najlepszy pomysł, rozważywszy wszystkie za i przeciw i wziąwszy pod uwagę, że jego 

terapie od miesięcy zawodzą, wziął strzałę i wbił ją choremu w nogę, w tym samym 

miejscu, w które został okaleczony wojownik. Cud nad cudami, ból w ramieniu 

pacjenta zniknął i szybko był on w stanie swobodnie nim poruszać.  

 

Od tamtej pory nowo odkryta terapia przynosiła lekarzowi, jako specjaliście od 

leczenia zesztywniałych rąk, sławę i autorytet w całej okolicy, a później także i w 

całym kraju. W miarę upływu czasu, gdy stawał się on coraz bardziej doświadczony, 

począł się zastanawiać, czy powziętą 

przez niego regułę terapii, można by 

zastosować w leczeniu innych 

dolegliwości. Dlatego też, zaczął on 

wypytywać swoich pacjentów, czy aby 

kiedykolwiek nie doświadczyli oni 

podobnych cudów… Stopniowo 

odkrywał, że kaleczenie strzałą pewnych 

partii ciała jest w stanie uleczyć inne 

jego narządy. Choć metoda stosowana 

przez lekarza dawała zadziwiające 

efekty, wielu ludzi było przerażonych 

tym, że polega ona na wbijaniu w ciało 

ostrych narzędzi walki!  

 

W trakcie upływu lat strzały zostały zastąpione igłami, a tradycyjna medycyna chińska 

wciąż będzie z nich korzystać. Jeśliby wierzyć legendzie, wspomniany w niej 

wypadek stał się niejako sprawcą odkrycia nowej metody leczenia, którą dziś można 

nazwać sztuką akupunktury.    
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Wobec szerokiego arsenału tradycyjnej medycyny chińskiej trudno znaleźć system, 

który byłby jej równy nie tylko z uwagi na ponad trzy i półtysiącletnią historię jej 

praktyki, ale także niezwykłej skuteczności. Choć zawarte w Żółtego Cesarza Księdze 

medycyny wewnętrznej reguły odnoszące się do jej stosowania zostały spisane ok. 200 

r. p.n.e., sama książka wskazuje na to, że korzystano z nich znacznie wcześniej, bo już 

ok. 2700 r. p.n.e., czyli w czasach panowania władcy. Jest ona napisana w formie 

dialogu pomiędzy wspomnianym Żółtym Cesarzem Huang Di oraz medykiem i 

nauczycielem Taoizmu Chi Po 

 

Akupunktura była stosowana w zimnych północno – zachodnich częściach Chin, czyli 

tam, gdzie zioła były praktycznie trudno dostępne. Dzięki podróżującym lekarzom, 

naukowcom i pielgrzymom na przestrzeni lat zdołała znaleźć swoje miejsce także w 

innych częściach świata. Jednym z pierwszych specjalistów w dziedzinie akupunktury 

był chiński medyk Pien Chuh, żyjący ok. roku 400 p.n.e.  

 

Podczas wizyty w prowincji Quo, gdzie przebywał wraz z grupą swoich studentów 

dowiedział się od miejscowych, że ich książę jest bardzo chory, a po tym jak stracił 

przytomność jego lekarze nie byli w stanie mu pomóc, stąd przewidywali, że bliżej mu 

do śmierci aniżeli powrotu do zdrowia. Jako, że Pien Chuh był wtenczas znanym i 

poważanym specjalistą, ludzie pytali go, czy byłby w stanie pomóc ich władcy.  

Po przybyciu do pałacu, zbadał on księcia i dokonując szczegółowej diagnozy począł 

leczyć go akupunkturą, moksą oraz ziołami, dopóki ten na stałe nie odzyskał 

przytomności i wreszcie zdrowia.  

 

Mówi się, że król hojnie nagrodził Pien Chuh i uczynił go osobistym lekarzem jego 

dworu, dzięki czemu nauka o akupunkturze i jej praktyka mogły dalej się rozwijać i 

udoskonalać.  
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2.2. Popularność akupunktury 

 

Mędrzec żałuje, że nie może usłyszeć swojego imienia w ustach przyszłych pokoleń 

 

Przysłowie mandżurskie  

 

Przez wieki akupunktura i inne metody lecznicze 

Chin rozpowszechniały się w krajach dalekiego 

Wschodu, jak np., w Indiach, Korei, czy Japonii, 

by wkrótce mogły zostać włączone do głównego 

nurtu tamtejszej medycyny. Miało to miejsce 

między 400 r. a 800 r. n.e. W Japonii chińska 

medycyna utrzymywała popularność do XVI w., 

czyli mniej więcej do chwili, gdy nie począł jej 

przyćmiewać zachodni nurt leczenia.   

 

W roku 1884 w Japonii, tamtejsze władze poprzez wypuszczanie odpowiednich 

dekretów podejmowały próby „wyplewienia” akupunktury z kraju, co zbiegło się z 

chwilą inauguracji kierunku medycznego na uniwersytecie w Tokio.  

Mimo postępującego triumfu alopatycznych metod leczniczych w Japonii, 

akupunktura wciąż jest tam obecna i posiada rzesze swych zwolenników.  

 

Pierwszym krajem europejskim, który zainteresował się akupunkturą była Francja, a 

pierwsze publikacje traktujące o tej metodzie leczniczej zostały napisane ok. wieku 

XVIII i nosiły tytuły: Sekrety chińskiej medycyny oraz Kompletna znajomość pulsu. 

Obie książki zostały napisane przez szanowanego w kraju francuskiego naukowca 

studiującego medycynę w Chinach, który jednak z uwagi na strach przed wyśmianiem 

zdecydował się ukrywać swoje prawdziwe nazwisko. O ile akupunktura we Francji 

była praktykowana sporadycznie przez ok. 200 lat, dziś jest tam uznawana za w pełni 

rozwinięty i kompletny system terapii.  
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Podróżujący do Chin między XVII a XVIII w., austriaccy i niemieccy naukowcy 

przyczynili się do tego, że akupunktura znalazła miejsce w szeregu przedmiotów 

medycznych na zachodnich uniwersytetach, gdzie rozwija się po dziś dzień, natomiast 

oczy zachodniego świata zwróciły się w jej kierunku dopiero w drugiej połowie XX 

w., po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon w roku 1971 

odwiedził Chiny wraz z grupą dziennikarzy, dzięki którym publikacje na temat 

wschodnich metod leczenia i ich skuteczności poczęły się pojawiać w rozmaitych 

amerykańskich magazynach.  

 

Na to by akupunktura zyskała swoich zwolenników na Zachodzie potrzeba było 

czekać wieki, niemniej jednak nie uzyskawszy całkowitego potwierdzenia w oczach 

tutejszych naukowców, a mimo rosnącej popularności wśród coraz bardziej 

świadomych swoich wyborów pacjentów, prawdopodobnie jeszcze przez długi okres 

czasu będzie toczyć walkę o to, by przez Zachód zostać oficjalnie uznaną za cenne 

źródło wiedzy o człowieku i leczeniu jego dolegliwości.  

 

2.3. Do widzenia Panie Kipling… 

 

Wschód jest Wschodem, Zachód Zachodem 

I niech każde pozostanie przy swoim 

 

Rudyard Kipling  
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Choć tradycja chińska przez tysiące lat, dzięki praktyce i doskonaleniu swoich metod 

zdążyła wykształcić kompletny system medyczny, w kręgu kultury zachodniej znana 

jest pod pojęciem medycyny alternatywnej. Niemniej jednak, w rozumieniu wielu 

specjalistów zajmujących się alopatycznymi metodami leczenia, nie do końca słuszne 

jest ją za taką uznawać. Wschodnie terapie, a w tym także akupunktura, w każdym 

przypadku leczenia pacjenta zawsze coś dodają.  

 

W wielu krajach Azji, lekarze stosujący alopatyczne metody leczenia dodatkowo 

stosują tradycyjne metody terapii, by w ten sposób zmaksymalizować ich 

efektywność. Ma to miejsce w przypadku, gdy pacjent znajduje się przed, po operacji, 

bądź jest w trakcie rekonwalescencji. Z uwagi na przypadłość chorego można, więc 

wykorzystywać na Wschodzie rozmaite techniki leczenia, przy czym tradycyjną 

medycynę chińską, jako tę wiodącą bądź komplementarną, mającą przyczynić się do 

szybszego odzyskania zdrowia np. po przebytym zabiegu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaje się, że zachodni nurt medycyny nie prędko zdobędzie się na takie podejście do 

leczenia, wobec czego swoje metody terapii zawsze będzie stawiał wyżej, nie 

zważając na to, co może włączyć do niego medycyna tradycyjna. Podczas, gdy ta 

wykorzystuje swoje sposoby do wspomagania naturalnej odporności organizmu, 

dzięki czemu może być stosowana równie skutecznie, jako sposób zapobiegania 

różnym rodzajom dolegliwości, medycyna, na której przyszło nam polegać od dziecka, 
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w większości przypadków korzysta z chemicznie przetwarzanych farmaceutyków, 

których jedynym celem jest zlikwidowanie objawów. Nie ma w tym nic złego, dopóki 

nie postawimy sobie pytania - co w takim razie z przyczynami tych objawów?  

 

Medycyna naturalna wzmacnia zdolność organizmu, by był on w stanie samodzielnie 

bronić się przed chorobą. To właśnie to pozwala osobie podtrzymać zdrowie. Jeśli 

pojawiają się objawy choroby, system odpornościowy jest zdolny do ich wyparcia. W 

zależności od istoty, trwania i dotkliwości schorzenia terapia akupunkturą często może 

być stosowana samodzielnie, a co więcej może przyczynić się do wzmocnienie, 

jakości naszego zdrowia w ogóle. Nie chodzi o podważanie przydatności zachodniego 

systemu leczenia, jako że jego terapie często okazują się najlepszym rozwiązaniem 

(zwłaszcza w przypadku ostrych niewydolności organizmu, czy sytuacji zagrażających 

życiu), jednak stosowanie popieranych przez niego lekarstw często wywołuje skutki 

uboczne, tj. działania, których nie pożąda się zwłaszcza w przypadku terapii chorób 

przewlekłych. Jeśli na takie cierpi pacjent, akupunktura niewywołująca żadnych 

objawów niepożądanych, okazuje się jednym z najlepszych wyjść, jeśli chodzi o 

wybór metody leczniczej.  
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W rozwoju tradycyjnej chińskiej medycyny dziś największą rolę odgrywają Chiny 

oraz Tajwan. W krajach tych leczy w sumie ok. 232,000 medyków stosujących 

akupunkturę, oraz działa 50 instytucji, które corocznie nadają tytuł doktora ok. 30,000 

specjalistom w zakresie tej dziedziny. Także na dzień dzisiejszy w Stanach 

Zjednoczonych leczy ok. 8, 000 akupunkturzystów, a na tym polu kształci 16 szkół 

specjalistycznych, oraz 2 uczelnie medyczne.  Amerykańska Akademia Medycznej 

Akupunktury mająca siedzibę w Kalifornii zrzesza ok. 1000 akupunkturzystów 

posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu z całego kraju. 25 % z nich to 

pracownicy szpitali w całej Ameryce.  

 

 

 

 

 

 

 



Akupunktura i życie | 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Europy studia medycyny orientalnej dopiero zyskują popularność, 

jednakże tutejsi studenci mają gdzie rozwijać swoją wiedzę i doświadczenie. 

Prężnie rozwijające się centra szkoleniowe nadające uprawnienia w tym zakresie 

znajdują się w Hiszpanii, Austrii, Niemczech oraz we Włoszech. Oprócz tego 

działa też Brytyjskie Stowarzyszenie Medycznej Akupunktury w Anglii, 

natomiast we Francji wiedzę z zakresu aurikuloterapii (akupunktury ucha) 

rozpowszechnia francuskie centrum w Lyon, które jeszcze do niedawna było 

kierowane przez znanego uczonego dr Paula Nogiera.  

 

Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy akupunktura jest dziedziną znaną i 

praktykowaną na całym świecie. I rzeczywiście, wiele instytucji naukowych 

przyczynia się do prowadzenia nad nią badań jak i rozpowszechniania jej w 

kręgu kultury europejskiej. Ponieważ koszty terapii akupunkturą nie są tak wysokie 

jak powszechne formy leczenia, coraz więcej ludzi decyduje się oddać swoje zdrowie 

w ręce doświadczonych na tym szczeblu specjalistów.  

 

Trzeba jednak przyznać, że mimo powszechnego zadowolenia z dostępności 

orientalnych praktyk leczniczych, nie do końca wiadomo jak będzie wyglądać 

przyszłość akupunktury na Zachodzie. Zdania są podzielone, a ich ilość równa się 
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ilości samych zainteresowanych, w tym zarówno przeciwników jak i zwolenników jej 

stosowania.  

 

Niemniej jednak Zachód coraz chętniej poczyna otwierać się na akupunkturę i inne 

metody medycyny Wschodu, a naukowcy używając terminologii medycznej, starają 

się na swój sposób wytłumaczyć działanie tego systemu. Wielu ludzi, którzy 

doświadczyli korzyści, jakie daje terapia akupunkturą potwierdza jej skuteczność. 

Wciąż jednak pozostaje nam odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie: Jak działa 

akupunktura? O ile jeszcze do niedawna przystawaliśmy na wyjaśnienia, jakie niosła 

ze sobą teoria tradycyjnej medycyny chińskiej, dziś możemy odnieść je do 

zachodniego, naukowego punktu widzenia.  

 

2.4. Jak działa akupunktura? Wyjaśnienie tradycyjnej medycyny 

chińskiej. 

 

Wedle tradycyjnej medycyny chińskiej 

organizm jest postrzegany, jako jedność 

opierająca się na równowadze dwóch 

przeciwstawnych, lecz nierozłącznych 

elementów Yin i Yang. Yin reprezentuje 

zasadę zimną i pasywną, natomiast Yang 

gorącą i czynną. Główne założenia tej teorii 

skupiają się na twierdzeniu, że zdrowie może 

zostać osiągnięte przez ponowne 

wprowadzenie ciała w stan równowagi, tym samym powstanie choroby zawsze jest 

wynikiem labilności obu wymienionych wyżej sił.  

 

Ten brak równowagi prowadzi dalej do blokady w przepływie Qi, zwanej inaczej 

„energią życiową”, która przemieszcza się dzięki kanałom zwanym meridianami. 

Stabilność energii jest dla ciała tak ważna jak cyrkulacja krwi i tylko wtedy, gdy 

Qi przepływa w sposób ciągły i niezakłócony możemy cieszyć się dobrą kondycją 
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ciała i umysłu. Meridiany akupunktury są jak ścieżki, które ten przepływ 

umożliwiają. Jeśli zaś pewne czynniki zewnętrzne zakłócą pożądaną równowagę, 

akupunktura jest zdolna do tego, by ją przywrócić stymulując igłami konkretne punkty 

na ciele rozmieszczone wzdłuż tzw. południków. Terapia reguluje przepływ energii, 

przyśpiesza go lub spowalnia po to, by wszystkie organy poczęły na nowo optymalnie 

spełniać swoje funkcje. 

 

2.5. Jak działa akupunktura? Naukowe wyjaśnienie nurtu zachodniego 

 

Na chwilę obecną nurt zachodni nie 

wypracował jeszcze jednolitej teorii, która 

miałaby tłumaczyć wszystkie fizjologiczne 

mechanizmy leżące u podstaw akupunktury. 

Jest to powodem tego, że system ten jest 

jednym z najbardziej uniwersalnych, 

holistycznych, a jego działania terapeutyczne 

mogą być w różnoraki sposób odbierane w 

zależności od rodzaju patologii, czy też 

indywidualnej podatności na leczenie.  

 

 

Jednakże zachodni naukowcy tłumaczą akupunkturę pod względem reakcji układu 

nerwowego, na który wpływa. Regulacja procesów systemu nerwowego, która 

zachodzi dzięki wbijaniu w ciało igieł, wspomaga jego procesy oraz aktywność 

związków biochemicznych takich, jak endorfiny, a ponadto wspiera odporność 

komórek układu odpornościowego znajdujących się w różnych częściach naszego 

organizmu. Co więcej, stwierdzono, że akupunktura jest w stanie wpłynąć korzystnie 

na procesy chemiczne mózgu modyfikując emisję neurohormonów i 

neuroprzekaźników. To z kolei wpływa na elementy ośrodkowego układu nerwowego, 

które związane są z mimowolnym funkcjonowaniem wszystkich naszych narządów 
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wewnętrznych odpowiedzialnych za procesy immunologiczne regulujące przepływ i 

ciśnienie krwi oraz temperaturę ciała.  

 

Naukowcy opracowali do tej pory szereg teorii, które wyprowadzili z obserwacji 

wielu indywidualnych efektów klinicznych leczenia akupunkturą. Teorie te, jak i 

efekty osiągnięte przez ich realizację można podsumować następująco: 

  

 Augmentation of Immunity Theory – wzmocnienie układu 

immunologicznego i odporności na choroby 

 

 Endorphin Theory  – redukcja bólu 

 

 Neurotransmitter Theory – zmniejszenie objawów zapaleń i poprawa 

ogólnego samopoczucia 

 

 Circulatory Theory – poprawa krążenia i łagodzenie bólów mięśni 

 

 Gate Control Theory – zwiększenie tolerancji odporności na ból 

 

 Motor Gate Theory – przyśpieszenie regeneracji układów motorycznych po 

paraliżu 

 

 Homeostatic or Regulatory Effect – regulowanie procesów organizmu 

dążących do zachowania lub przywrócenia zdrowia 

 

 Bioelectric Theory – stymulacja komórek wzrostu i naprawy tkanek 
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3. Uduchowiona nauka 

 

 

 

Sztuka i praktyka akupunktury oparte są na prawie natury, filozofia zaś wskazuje na 

to, że ciało należy leczyć delikatnie, bezpiecznie i bez ryzyka wystąpienia skutków 

ubocznych. Mówiąc o prawie natury mamy na myśli wszystkie czynniki, które 

zmierzają do zachowania jej równowagi. Między innymi takie zasady starożytni 

mędrcy i lekarze odnieśli do organizmu człowieka – czy aby nie o to właśnie nam 

chodzi, jak o zachowanie równowagi w życiu? Chcemy, by wszystko szło po naszej 

myśli, a gdy tak się nie dzieje, czujemy się źle. Jak często pogrążamy się w nostalgii, 

czujemy nagłe napady osłabienia, skutki stresu uwidaczniają się na twarzy, poczym 

zdajemy sobie sprawę, że wszystko powoli poczyna zawodzić – nasilające swoją 

częstotliwość bóle głowy, złe samopoczucie, problemy ze snem i co gorsze – 

dolegliwości fizyczne.  

 

Wierząc, że „wszystko w życiu ma swój koniec”, udajemy się do lekarza o przepisanie 

leków na wszystkie wyżej wymienione schorzenia, które znikną – jak ręką odjął – 
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ponieważ tak obiecuje załączona w opakowaniu ulotka. Tabletka – zbawienne 

panaceum – czy rzeczywiście? Dlaczego więc trzeba przyjmować ogromne ich ilości, 

które wciąż nie gwarantują nam wyzdrowienia?  

 

3.1. Filozofia leczenia 

 

Jedna z reguł filozofii, na której opiera się tradycyjna medycyna chińska mówi iż ciało 

trzeba leczyć tak, by stymulować jego siły do kontynuowania przez nie naturalnego 

procesu samoleczenia. Celem tej medycyny jest, więc wspierać ten mechanizm od 

środka, zaś konkretnie akupunktury – regulować naturalny przepływ Qi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qi (Czi), jest fundamentalną energią, z której czerpiemy siły do życia. Przepływa ona 

przez ciało niejako karmiąc je i regenerując, a powstając w organach wewnętrznych 

jest zdolna rozprzestrzeniać się w całym systemie za pomocą ‘kanałów’, tzw. 

meridian. W konkretnych partiach naszego ciała znajdują się punkty bezpośrednio 

związane z meridianami, które akupunktura (podobnie też i akupresura) jest w stanie 

stymulować do efektywniejszej pracy.  
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Co zaś, jeśli chodzi o Yin i Yang? Ten jeden z najbardziej znanych chińskich symboli 

reprezentuje wzajemne oddziaływanie dwóch z pozoru przeciwstawnych sobie sił. 

Wyobraźmy sobie na przykład, że jesteśmy chorzy, lecz mimo to wciąż jest w nas 

„małe krzepkie ziarenko”, którego siła ma przywrócić nas do zdrowia. Celem 

akupunktury jest, zatem „odkryć je i odżywić” tak, by stało się ono silniejsze. Wedle 

wierzeń wyznawców taoizmu niemal wszystko, co nas otacza można sklasyfikować do 

kategorii któregoś z tych dwóch żywiołów. Tak na przykład – Yin byłoby żeńskie, 

bierne, natomiast Yang – męskie i aktywne. Siły te, jako że znów odnosimy je do 

naszego organizmu dopełniają się przeciwieństwami – jeśli równowaga między nimi 

jest zakłócona – chorujemy.  

 

Jednak filozofia, na której akupunktura opiera swoje założenia i dzięki której udało się 

wypracować kompletny system terapii różnych dolegliwości, to jeszcze nie wszystko, 

co świadczy o jej duchowych podstawach, a także o jej naukowości w ogóle. Z tą 

bowiem wciąż wiąże się szereg kontrowersji.  
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A więc, czy tradycyjna medycyna chińska, a w tym i akupunktura są naukowe, 

czy nie? Bądź – po co polegać na naturalnych metodach leczniczych, skoro na 

świecie istnieje szereg medykamentów dających efekty podobne, o ile nie, jak 

niektórzy mogliby sądzić, bardziej przewidywalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akupunktura i życie | 21 

 

 

 

 

 

 

Różnica między akupunkturą, jak i innymi holistycznymi metodami leczenia, a 

farmaceutykami polega na tym, że o ile te pierwsze skupiają się na pobudzaniu 

naturalnych związków biochemicznych organizmu, dzięki którym jest on w stanie 

leczyć się sam, o tyle działanie leków, które są związkami obcymi naszemu ciału, 

polega na ingerencji elementów chemicznych, gwarantujących najczęściej większą niż 

spodziewane ilość reakcji (mowa tu o skutkach ubocznych). Niemniej jednak debata 

na temat tego, czy medycyna naturalna może być uznana za naukową wciąż trwa, a 

mimo licznych badań potwierdzających skuteczność akupunktury, jej przeciwnicy 

nadal ochoczo będą wysnuwać kolejne, przeczące temu, acz nieuzasadnione 

argumenty.  

 

Zdaje się, że wschodnie koncepcje dotyczące medycyny jeszcze przez długi okres 

czasu nie znajdą uznania w opinii autorytetów nurtu zachodniego. Metody, jakie przez 

wieki zdążyły wypracować dwie, jakże odrębne i oddzielone linią podziału szkoły 

wciąż wydają się rządzić innymi priorytetami. Jednakże, choć głosy przeciwników 

wschodnich metod leczenia w najbliższym czasie nie ucichną, nie można zaprzeczyć, 

że oba nurty medycyny wciąż mają sobie do zaoferowania coś pozytywnego.  

 

Biorąc pod uwagę choćby najnowsze badania w dziedzinie akupunktury, które były 

przeprowadzane pod okiem zachodnich naukowców, dostarczają one niezbitych 

dowodów na to, że metoda może być zarówno podstawową jak i uzupełniającą inne 

terapie formą leczenia różnych chorób. Warto wymienić choćby niektóre z 

najnowszych badań. Inne znajdziesz drogi czytelniku w rozdziale Dowody.  

 

W roku 2010 medyczne czasopismo Acupuncture In Medicine, opublikowało wyniki 

testów przeprowadzonych na pacjentach w różnym wieku, którzy mieli problemy z 
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trądzikiem. W badaniu wzięło udział 36 osób, którzy po 12 sesjach akupunktury 

zauważyli znaczne zmniejszenie objawów zapalnych i w rezultacie zdrowszy wygląd 

skóry.  

 

Inne badanie opublikowane w sierpniu przez Journal of Alternative i Complementary 

Medicine dowiodło, że wbijanie igieł w konkretne punkty akupunktury poprawia 

kondycję zdrowotną osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Zwrócono jednak 

uwagę na to, że podczas sesji nie wykorzystywano wszystkich odpowiadających za 

nadciśnienie punktów, co oznacza, że gdyby tak się stało wyniki mogłyby być jeszcze 

lepsze. Ponadto, pacjenci, którym podano placebo nie wykazali żadnej poprawy.  

 

Najnowsze badania przedsięwzięte 

przez Universidade Federal de São 

Paulo w Brazylii potwierdziło, że 

jedna sesja tradycyjnego zabiegu 

akupunktury, bądź elektroakupunktury 

skutecznie łagodzi objawy bezdechu 

sennego.  

 

Inne badania, tym razem nad 

integracyjnym modelem terapii 

(łączącym zabiegi medycyny 

alopatycznej i naturalnej), które w kwietniu 2010 r., opublikował Journal of Affective 

Disorders, wykazało, że spośród 30 pacjentów chorych na depresję, których objawom 

nie odpowiadały zabiegi konwencjonalne, 47% wykazało poprawę po połączeniu 

podstawowych terapii z akupunkturą. Tym samym, metoda ta została uznana za 

bezpieczną, dobrze tolerowaną i skuteczną w leczeniu zaburzeń przeciwdepresyjnych.   

 

Można byłoby podać szereg innych badań, których wyniki potwierdzają skuteczność 

wschodnich metod terapeutycznych, z drugiej zaś strony od razu można by postawić 

także pytanie: skąd taka mała ilość ochotników, nad którymi przeprowadza się te 
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badania? Co mogłoby przekonać nas lepiej, aniżeli tabele odnotowujące wielkie 

liczby – setki i tysiące pacjentów, których testowano. Zatem wątpliwości najlepiej 

od razu wyjaśnić podając tego powody, spośród których co najmniej dwa są 

bezpodstawnie oczywiste: Pierwszym jest powszechny brak pieniędzy na 

dofinansowanie instytucji, które przeprowadzają tego typu testy, drugim – 

niejednokrotnie zdarza się, że przeprowadzają je nie zrzeszeni w instytucjach 

specjaliści, którzy lecząc swoich pacjentów samodzielnie odnotowują rezultaty, co 

akurat w tym wypadku jawi się jako zajęcie bardzo czasochłonne. Niemniej jednak, 

kontrowersji nie może budzić fakt, że ci, którzy na własnej skórze odczuli pozytywne 

działanie akupunktury bezwzględnie będą potwierdzać jej skuteczność. Istotnie – czyż 

wyniki świadczące o dziesięciu całkowicie wyleczonych osobach nie świadczą więcej 

niż te traktujące o setce chorych, spośród których u części wystąpiły skutki uboczne, a 

u innych powzięte metody nie dały żadnych efektownych wyników (znalazłoby się tu 

jeszcze więcej rozbieżności).  

 

Na koniec warto zadać pytanie, które prawdopodobnie już poczęli zadawać sobie ci, 

którzy czytając ten rozdział jeszcze nie doczekali się odpowiedzi. Czy akupunktura 

jest metodą naukową? A jeśli tak, co świadczy o tym, że jej znawcy nie szczędzą 

jej pochwał, jakoby była do tego – „nauką uduchowioną”? 

 

Choć akupunktura posiada swoją ponad dwu i półtysiącletnią tradycję, do niedawna jej 

sposoby działania nie były wnikliwie badane przez naukowców z Zachodu. Niemniej 

jednak, dziś, uwzględniając definicję naukowości, którą specjaliści różnych dziedzin 

zdają się szastać na prawo i lewo (co jest już odrębnym wywodem), z czystym 

sumieniem i satysfakcją dla tych, którzy do tej pory nie byli przekonani co do 

naukowej ścisłości tej metody, możemy powiedzieć – tak, akupunktura jest metodą 

naukową. Świadczą o tym wyżej wspomniane teorie, do których z pewnością 

niedługo dołączą jeszcze inne, oraz fakt, że przy użyciu nowoczesnego sprzętu 

badacze dowiedli, że punkty, które od tysięcy lat wykorzystuje starożytna medycyna 

chińska rzeczywiście mają wpływ na konkretne partie ciała. Wykorzystując 

specjalną aparaturę potwierdzono, że punkty akupunktury wykazują znacznie 
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mniejszą oporność elektryczną, niż inne części na ciele, stąd są one bardziej 

podatne na czynniki zewnętrzne, takie jak ciśnienie czy wbijane igły.  

 

No dobrze, a co z duchowością? Czy oprócz wbijania igieł w ciało akupunktura ma 

coś jeszcze do zaoferowania? Otóż ma i to nawet więcej, niż moglibyśmy się 

spodziewać, a mianowicie – diagnozę.  

 

3.2. Zrozumieć diagnozę 

 

Lekarz leczy, natura uzdrawia 

 

Przysłowie łacińskie 

 

Cóż takiego szczególnego jest w sposobie diagnozowania, o czym doświadczony 

lekarz mógłby nie wiedzieć? Skąd specjaliści od medycyny wschodniej wiedzą, że 

metody, którymi leczą ludzi okażą się skuteczne w leczeniu określonej dolegliwości? 

Wreszcie, co mają do powiedzenia pacjenci, którzy na własnej skórze odczuli co to 

znaczy mieć kontakt z lekarzem. Nie wgłębiając się w tym momencie w definicje, 

przyjmijmy, że lekarzem nazywamy kogoś, kto mając na uwadze najwyższe dobro 

człowieka podejmuje wszelkie środki i sposoby zmierzające do odzyskania przez 

niego zdrowia i zachowania go w dobrej kondycji. Niemniej jednak, to nie dzięki 

teorii, ale praktyce człowiek jest w stanie nauczyć się najwięcej, stąd niekiedy okazuje 

się, że rolą specjalisty, z którym się on konsultuje jest określenie jego choroby i 

wypisanie recepty na specyfiki (nieraz mnóstwo leków, każdy na odrębną 

dolegliwość), które jeśli okażą się nieskuteczne zawsze można zastąpić innymi.  

 

Zacznijmy od tego, że w chińskich tekstach dotyczących medycyny nie ma nawet 

wzmianek o niektórych zaburzeniach, które są utrapieniem ludzi świata zachodniego 

(jak np. nadwaga uznana dziś za jedną z naczelnych chorób cywilizacyjnych), a to 

ponieważ ludzie na Wschodzie w ogóle nie mieli do czynienia z dolegliwościami 

takiego rodzaju. Nawet, jeśli w pewnym okresie czasu mogli poczuć się zagrożeni 



Akupunktura i życie | 25 

 

narastającą falą zagrożenia nadchodzącą w postaci mniej lub bardziej znanych 

restauracji typu „fast – food”, wiedzieli już jak zapobiec idącą wraz z nią wizją 

otyłości. Bądź, co bądź, nie oznacza to, że pewne schorzenia, na które cierpi dziś świat 

zachodni nie dają się traktować za pomocą akupunktury i innych tradycyjnych metod 

leczniczych, które jak już wspomniano należą do tzw. terapii holistycznych, czyli 

obejmujących leczenia całego organizmu. Tym, co świadczy o całościowości i 

uniwersalności tych metod jest także diagnoza i choć podczas pierwszej wizyty u 

lekarza medycyny wschodniej może się ona zdawać prostą i nieskomplikowaną, tak 

naprawdę mówi mu o nas więcej, niż skłonni bylibyśmy podejrzewać.  

 

Zrozumieć i wyjaśnić chorobę nie oznacza jedynie odkryć, że cierpi się na chroniczny 

kaszel, czy nieżyt nosa, poczym zastosować ogólnie przyjętą terapię farmaceutykami. 

Zrozumieć chorobę, to bowiem zrozumieć jej przyczyny oraz objawy i to zarówno te 

fizyczne jak i emocjonalne, innymi słowy – zrozumieć chorobę znaczy nic innego jak 

zrozumieć człowieka. Nawiasem mówiąc, w znacznej mierze to on jest przeważnie 

główną przyczyną tego, co mu dolega…  
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Lekarze tradycyjnej medycyny chińskiej stosują pewne metody, które pomagają im 

posiąść praktyczną i pełną wiedzę na temat ich pacjentów. Rozpoznanie dokonuje się 

na podstawie przeprowadzenia szczegółowej rozmowy z chorym, wglądu w historię 

jego choroby i podstawowych (nie znaczy mniej ważnych) badań pulsu, wyglądu ciała 

i języka. O dolegliwości świadczą zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne symptomy. 

Szczególnie ważne, co z kolei może zdawać się zaskakujące, jest zadawanie pytań.  

 

Wywiad.  

 

Odpowiedzi pacjenta pozwalają lekarzowi uzyskać wiedzę na temat stylu jego życia, 

sposobu odżywiania, diety i aktywności, a ponadto dzięki nim jest on w stanie 

wsłuchać się w tembr głosu, zauważyć, w jaki sposób pacjent okazuje emocje, czy też 

jak się porusza. Pytania mogą dotyczyć: reakcji na ciepło i zimno, potliwości, sytuacji, 

w których występują określone bóle, przemiany materii, pragnienia i apetytu, snu i 

ewentualnych związanych z nim problemów, aktywności seksualnej, ogólnej 

aktywności fizycznej, stresu jak i wielu innych czynników.  

 

Dźwięk.  

 

Wsłuchanie się w dźwięk mowy, oddechu czy kaszlu są pomocne, gdy idzie określić 

przyczyny dolegliwości, na którą wpływ ma dysharmonia w niektórych organach 

wewnętrznych. Przykładowo, gdy wydawany przez chorego dźwięk jest zbyt głośny i 

piskliwy wskazuje na występujące u niego od czasu do czasu napady kaszlu. Oprócz 

tego bardzo ważny jest zapach skóry pacjenta.  

 

Puls.  

 

Badanie 28 rodzajów pulsu, które jest kolejnym istotnym zabiegiem diagnostycznym 

medycyny chińskiej, wymaga lat nauki i praktyki. Doświadczony lekarz, który 

rozmawia ze swoim pacjentem na temat jego tętna będzie używał określeń, takich jak 

m.in. silny, mocny, pusty, pełny, wolny, szybki, cienki. Normalny puls wynosi 



Akupunktura i życie | 27 

 

zazwyczaj od 4 do 5 uderzeń na każdy wdech i wydech. Lekarz w diagnozie może 

posłużyć się również stymulacją poprzez dotyk, polegającą na lekkim uciskaniu 

określonych punktów łączących się z meridianami i przepływem Qi oraz 

obserwowaniu ogólnych reakcji pacjenta.  

 

Język.  

 

Badając język, lekarz medycyny 

orientalnej patrzy na kolor jego 

powierzchni, wielkość, grubość, 

kształt, a także wilgotność i 

suchość jego powłoki w 

konkretnych miejscach. 

Poszczególne objawy, oprócz 

tego że ujawniają ogólny stan 

zdrowia, korelują też z 

określonymi narządami i ich dysharmonią, co często wskazuje na przyczyny 

pochodzące od strony układu pokarmowego. Warto przy tym podkreślić, że nie 

wszystkie nieprawidłowości wskazują na objawy choroby. Niektóre z nich, jak np. 

kolor języka, mogą być efektem przyjmowania leków, bądź rodzajów żywności, które 

pacjent spożywa. Ponadto, niektórzy ludzie mają drobne, aczkolwiek widoczne 

„pęknięcia” na powłoce, które z reguły są uznawane za normalne.  

 

Ciało i twarz.  

 

W diagnozie medycyny tradycyjnej istotne jest zwrócenie uwagi na sposób poruszania 

się oraz ogólną postawę ciała. Nieprawidłowości w przepływie energii Qi zauważa się 

w przypadku, gdy pacjent: ma ciężko stąpający, bądź wręcz przeciwnie – wątły i słaby 

chód, gesty są szybkie, impulsywne, twarz jest blada, a głos niski i zduszony. Jeśli 

chodzi o twarz, odróżnia się z reguły kilka podstawowych odcieni: czerwony, zielony, 

żółty, biały i czarny. W zależności od tego, jaka jest nasza natura, jeden kolor może 
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dominować, podczas gdy inne są niemal niewidoczne. Aby stwierdzić, jakie odcienie 

dominują na twarzy, bada się ją zawsze w naturalnym świetle. Oprócz tego, specjalista 

określa diagnozę na podstawie stanu wilgotności, co warunkuje też to, czy dana 

dolegliwość będzie łatwa, czy trudna do wyleczenia. 

 

 

3.3.  Siła żywiołów 

 

Jeśli kiełek nie jest zdrowy, nie będzie łodygi ani nasienia 

 

Przysłowie asyryjskie  
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Do jednego z głównych systemów myślenia w tradycyjnej medycynie chińskiej należy 

Teoria Pięciu Elementów, która znajduje zastosowanie zarówno w diagnozowaniu 

jak i w leczeniu. Choć koncepcja ta jest jedną z najstarszych, dziś nie wszyscy 

akupunkturzyści i specjaliści medycyny orientalnej stosują ją w swojej praktyce. 

Zasadniczo, teoria ta jest używana pomocniczo do określenia przyczyn 

poszczególnych chorób, dzięki czemu lekarz jest w stanie bardziej szczegółowo 

określić wszystkie, następujące po sobie procesy wywołane przez dolegliwość, oraz 

wpływające na jej natężenie. Pięć elementów odnosi się zaś do pięciu żywiołów, 

jakimi są: drewno, ogień, ziemia, metal i woda. Te zaś przypisane są konkretnym 

kolorom, porom roku, a także narządom naszego ciała.  

 

Poniżej znajduje się lista pięciu żywiołów wraz z odpowiadającymi im 

elementami. 

 

Teoria 

Pięciu 

Elementów 

 

Drewno 

 

Ogień 

 

Ziemia 

 

Metal 

 

Woda 

Pory roku Wiosna Lato Późne lato Jesień Zima 

Narządy/ 

Yin 

Wątroba Serce Śledziona Płuco Nerki 

Narządy/ 

Yang 

Woreczek 

żółciowy 

Jelito 

cienkie 

Żołądek Jelito grube Pęcherz 

Kierunki Wschód Południe Centrum Zachód Północ 

Smaki Kwaśny Gorzki Słodki Ostry Słony 

Tkanki Ścięgna Naczynia 

krwionośne 

Mięśnie Skóra/Włos

y 

Kości 

Kolory Zielony Czerwony Żółty Biały Niebieski/ 

Czarny 

Narządy 

zmysłów 

Oczy Język Usta Nos Uszy 

 

Kluczem do wiedzy na temat Teorii Pięciu Elementów jest uświadomienie sobie, że 

terminologia, jaką wykorzystuje tradycyjna medycyna chińska jest często bardzo 

poetycka. Bierze się to stąd, że wschodni światopogląd jest znacznie bardziej 

zintegrowany niż typowy, zachodni punkt widzenia. Podczas, gdy ten pierwszy jawi 
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nam się, jako tworząca całość sieć powiązań, perspektywa zachodnia jest linearna i 

uporządkowana. Jednakże, pociągnij żyłkę w sieci i zmienisz całą jej strukturę. O ile 

myśl Zachodu skupia swoje wysiłki, by dojść do tego, co dzieje się wzdłuż jednej linii, 

medycyna orientalna uwzględnia wszystkie jej części – stąd nazwana została 

holistyczną i tak też jest w przypadku leczenia chorób – leczyć należy całego 

człowieka.  

 

Zanim wyjaśnimy, na czym polega idea diagnozy korzystająca z Teorii Pięciu 

Elementów, przyjrzyjmy się jeszcze raz siłom Yin – Yang, z którymi łączy się ona w 

praktyce.  

 

Siła 

Yin 
Płuca Serce Wątroba Śledziona Nerki 

Siła 

Yang 

Jelito 

grube 

Jelito 

cienkie 

Pęcherzyk 

żółciowy 
Żołądek 

Pęcherzyk 

moczowy 

 

Powyższy wykres przedstawia narządy, za które odpowiadają i z którymi korelują siły 

Yin i Yang. Narządy te z kolei łączą się w pary, tak więc płuca tworzą parę z jelitem 

grubym, serce z jelitem cienkim, itd.  

 

Filozofia tradycyjnej medycyny chińskiej przedstawia świat zbudowany we wzajemnej 

zależności wszystkich składających się na niego praelementów. Dzięki istnieniu w 

ludzkim ciele energii Qi możliwe są połączenia między poszczególnymi organami, 

które z kolei działają na zasadzie równowagi pierwiastków Yin – Yang. Wcześniej 

wspomnieliśmy, jak ważna dla naszego organizmu jest jego wewnętrzna równowaga, 

która zależy od rozłożenia tych dwóch przeciwstawnych sobie sił. Lecz zdrowie 

zależy także od otoczenia, które wywiera na nas niebagatelny wpływ, o czym 

wiedzą nie tylko specjaliści medycyny chińskiej, ale także psycholodzy i lekarze 

zajmujący się medycyną alopatyczną. Ci pierwsi bardzo precyzyjnie określili, w jaki 

sposób się to dzieje wyodrębniając dwa cykle, którymi są: cykl twórczy i 

destrukcyjny.  
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Powróćmy do Teorii Pięciu Elementów, które mają odpowiedniki w żywiołach 

drewna, ognia, ziemi, metalu i wody. Nietrudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób 

współgrają one ze sobą. Z palącego się drzewa powstaje popiół, który jest 

odpowiednikiem ziemskiego żywiołu; ziemia staje się metalem, ten zaś przechodzi w 

stan płynny, czyli wodę. Woda z kolei potrzebna jest do tego, by wyrosło drzewo. 

Proces ten odnajduje związek z twórczym cyklem przyrody. 

 

Cykl destrukcyjny natomiast wyraża się następująco: Metal, (z którego zbudowane są 

np., ostre narzędzia, jak siekiera), niszczy drzewo; to, jeśli jest dojrzałe i postawne 

swoimi korzeniami rozsadza ziemię, woda gasi płomień, ogień topi metal, a woda 

może zostać przykryta ziemią. Narządy, którym odpowiadają wszystkie z 

wymienionych elementów, podobnie jak w zobrazowaniu energii Yin – Yang, 

oddziaływają na siebie na zasadzie przeciwieństw – pobudzania, lub hamowania 

pewnych procesów związanych z działaniem naszego systemu. Podobnie, jak z 

cyrkulacją energii w przyrodzie, nasz organizm pracuje, gdy zachowana jest w nim 

równowaga. Akupunktura, ma tę równowagę podtrzymać, lub przywrócić, ale o 

skuteczności jej metod chyba już nie trzeba przekonywać.  
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4. O co chcielibyśmy zapytać 

Żaden lekarz nie powinien się swą wiedzą chełpić, 

gdyż medycyna to nie jest łatwa nauka 

 

Przysłowie hinduskie 

 

O torii można by mówić wiele. Można by doszukiwać się jej naukowości i 

sprawdzalności wykorzystując nowoczesne techniki badawcze, bądź pozostać na 

gruncie filozofii i w sposób poetycki opisywać zbawienne działanie akupunktury. Na 

temat tej metody powstało jak do tej pory multum publikacji traktujących o jej 

praktyce jak i filozofii, z której czerpie. Niniejszy e-book jedynie wspomina o 

najważniejszych i najbardziej znanych elementach wchodzących w skład ogromnego 

systemu filozoficznego i medycznego, do jakiego się ona zalicza. Niemniej jednak 

tym, co stanowi nasze główne założenie, jest przyjrzenie się akupunkturze z punktu 

widzenia jej praktyki, którą dziś stosują specjaliści na całym świecie, a wobec tego 

wyjaśnienie, jakie korzyści przynosi ona tym, którzy cierpią z powodu różnorakiego 

typu problemów zdrowotnych. Przedostatnią część naszego e-booka poświęciliśmy, 

zatem technice zabiegu i wykorzystywanym przy nim instrumentariom, a także 

najczęściej występującym problemom zdrowotnym, które leczy akupunktura. Jednak 

tym, od czego zaczniemy będzie udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane, 

dotyczące leczenia tą metodą pytania.   
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4.1. Najczęściej zadawane pytania 

 

1. Czy trzeba wierzyć w skuteczność akupunktury?  

 

Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Podczas, gdy pozytywny stan umysłu jest 

wymagany przy wszelkiego rodzaju terapiach leczniczych, choćby tych 

konwencjonalnych, nie ma konieczności przekonywania się, że akupunktura wyleczy 

daną dolegliwość. Dowodem tego jest nie tylko potwierdzona skuteczność tej metody 

w leczeniu „niedowiarków”, ale też to, że małe dzieci, a nawet zwierzęta (akupunktura 

znajduje zastosowanie także na polu weterynarii), „nie wierzą”, a mimo to dzięki tej 

terapii odczuwają ulgę.  

 

2. Czy akupunktura boli? 

 

Jest to jedno z pytań, które pacjenci zadają w pierwszej kolejności. Uczucie, które 

towarzyszy wbijaniu igieł nie jest bólem, a osoby, które poddają się zabiegom 

zazwyczaj czują się podczas nich bardzo zrelaksowani. Ogólnie rzecz biorąc, odczucie 

to można porównać do delikatnego „mrowienia”, nie jest jednak w żaden sposób 

porównywalne do tego, które odnosi się podczas zwykłego zastrzyku. 

Akupunkturzyści zazwyczaj zalecają, by pacjent nie poruszał się podczas zabiegu, co 

zmniejszy stopień odczuwania przez niego wrażenia wbijania igieł. Niemniej jednak, 

chorzy bywają różni – do szczególnie niecierpliwych należą dzieci – dlatego też 

istnieją sposoby nakłuwania, które zminimalizują poczucie dyskomfortu. Biorąc pod 

uwagę, zdaje się, że naturalną tendencję do lęku przed igłami, z czystym sumieniem 

można powiedzieć – w przypadku akupunktury nie ma się czego obawiać.   

 

3. Czy akupunktura jest bezpieczna? 

 

Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako – i tak i nie. Akupunktura jest metodą 

całkowicie bezpieczną i niepowodującą skutków ubocznych, jeśli jest wykonywana 

przez doświadczonego w tej dziedzinie profesjonalistę. Analogicznie – jej stosowanie 
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nie jest wskazane, podczas gdy mamy zastrzeżenia, co do znajomości techniki i 

doświadczenia, a wobec tego i wymaganych kwalifikacji, jakie powinien posiadać 

lekarz zajmujący się akupunkturą. Nie ma kompromisów, jeśli chodzi o nasze zdrowie, 

dlatego zanim „pójdziemy pod igłę” zapytajmy o odpowiedni certyfikat.  

 

4. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do zabiegu akupunktury? 

 

Na ogół nie ma sytuacji, wobec których nie zaleca się stosowania tradycyjnej 

akupunktury. Można spotkać się z opiniami, że nie powinny korzystać z niej kobiety w 

ciąży, osoby starsze, czy takie, które posiadają rozrusznik serca, jednak są to jedynie 

mity, które już teraz należy wyjaśnić.  

 

Kobiety spodziewające się dziecka mogą korzystać z akupunktury, co więcej – 

akupunktura jest metodą sprzyjającą nie tylko zajściu w ciążę, ale i ją podtrzymującą, 

jednakże w przypadku stosowania jej w celach prewencyjnych, tzn. gdy przyszłej 

matce nic nie dolega, nie ma konieczności, by jej organizm zamiast skupiać się na 

tworzeniu środowiska dla dziecka, „dwoił się i troił”, by zachować jej wewnętrzną 

równowagę. Najlepszym okresem na regenerację jest wobec tego okres po ciąży.  

 

Z akupunktury mogą korzystać też osoby starsze, lecz częstotliwość zabiegów i czas 

regeneracji w tym przypadku jest dłuższy niż w przypadku osób młodszych. 

Akupunktura często okazuje się znakomitą alternatywą dla farmaceutyków 

ograniczając ich spożycie, bądź niekiedy w ogóle eliminując je z terapii.  

 

Podobnie rzecz się ma do osób posiadających rozrusznik serca – nie ma 

przeciwwskazań, by nie mogły leczyć się one akupunkturą, aczkolwiek w przypadku 

starszych modeli rozruszników nie zaleca się stosowania nowoczesnego 

(technologicznego) typu tej metody – akupunktury elektromagnetycznej.  
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5. Czy igły są czyste? 

 

Szanujący się i doświadczony akupunkturzysta nie pozwoli sobie na użycie podczas 

zabiegu niesterylizowanych igieł. Nie ma powodów, dla których pacjent nie mógłby 

wcześniej zapytać o sposoby ich czyszczenia, aczkolwiek znacznie częściej przy 

akupunkturze używa się igieł jednorazowych wykonanych z wysokiej, jakości stali, 

które nie powodują interakcji z organizmem. Igły te są pełne – nie wciska się przez nie 

żadnych substancji, a więc nie ma ryzyka zarażenia żadną z „mniej, lub bardziej 

niewygodnych” chorób.  

 

6. Czego można się spodziewać podczas pierwszej wizyty? 

 

Pod pewnym względem akupunktura nie różni się od innych form terapii. Podczas 

pierwszej wizyty, lekarz określi diagnozę, poczym zastosuje odpowiednie leczenie. 

Jak już zostało wspomniane, inaczej przebiega diagnoza przeprowadzana przez 

akupunkturzystę, a więc w pierwszej kolejności będzie on chciał uzyskać jak najwięcej 

informacji dotyczących pacjenta oraz jego dolegliwości, wykorzystując przy tym 

techniki oparte na obserwacji, badaniu pulsu, języka, wyglądu ciała, sposobu 

poruszania się oraz dotyku. Następnie lekarz poinformuje pacjenta o sposobie terapii i 

odpowie na pytania dotyczące rodzaju igieł, sposobów ich wbijania, miejsc, które 

zostaną poddane stymulacji, czasu terapii oraz częstotliwości zabiegów.   

 

7. Ile zabiegów trzeba przeprowadzić? 

 

Łączna ilość sesji różni się w zależności od długości trwania choroby, jej rodzaju, 

nasilenia, jak i od osobistych uwarunkowań każdego pacjenta. Podczas gdy niektóre 

dolegliwości mogą ustąpić już po pierwszym zabiegu, inne – zwłaszcza te przewlekłe 

– wymagają znacznie dłuższego czasu, by chory powrócił do zdrowia. Niemniej 

jednak, zazwyczaj zaleca się sześć sesji przeprowadzanych raz w tygodniu, oraz trzy 

kolejne zabiegi w comiesięcznych odstępach. Dwa kolejne zabiegi mogą być zalecone 

w celu podtrzymaniu zdrowiu i zapobiegnięciu nawrotom.  
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8. Czy akupunktura powoduje jakieś skutki uboczne lub grozi 

komplikacjami? 

 

Jak wspomniano wcześniej, akupunktura należy do jednych z najbezpieczniejszych 

metod terapii i jakiekolwiek skutki uboczne, o ile zabiegi są wykonywane przez 

doświadczonego specjalistę, nie występują. Choć wątpliwości pacjentów także i w 

przypadku bezpieczeństwa podejmowanych metod nigdy nie powinny być ignorowane 

przez lekarzy, zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i po terapii, powinni czuć się 

oni zobowiązani do przedyskutowania niejasnych kwestii związanych z akupunkturą i 

zapewnić jej maksymalną skuteczność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Czy dzieci mogą korzystać z akupunktury? 

 

Tak – nie ma granicy wiekowej warunkującej możliwość podjęcia terapii akupunkturą. 

Jeśli chodzi o dzieci, osiągają one bardzo dobre wyniki z podejmowania tego rodzaju 

leczenia, a w przypadku ich zaniepokojenia związanego z użyciem igieł, lekarz może 

zastosować inną, pokrewną akupunkturze metodę – akupresurę. Jednakże, także i w 
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przypadku igieł – specjalista stosuje nieco inny rodzaj dynamicznych i płytkich nakłuć 

nie pozostawiając igieł w ciele, co pozytywnie wpływa na poczucie komfortu małych 

pacjentów.  

 

10. Jakie dolegliwości leczy akupunktura? 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia kilkanaście dolegliwości, które 

mogą być skutecznie leczone za pomocą akupunktury – stosowanej zarówno w postaci 

komplementarnej (uzupełniającej terapie podstawowe), jak i samodzielnej. Z uwagi na 

całościowe podejście do leczenia, akupunktura leczy całego człowieka, a nie tylko 

dolegliwość, na którą on cierpi, z czego wynika jej oczywista przewaga nad 

konwencjonalnymi metodami leczenia. Już teraz warto wymienić te schorzenia, które 

w swoim spisie oficjalnie uznaje WHO.  

 

 Choroby kości, mięśni, stawów, w tym zapalenie stawów, bóle pleców, 

zwichnięcia, nadwerężenia, rwa kulszowa. 

 Choroby układu krwionośnego, w tym dławica piersiowa, wysokie lub niskie 

ciśnienie krwi, udar mózgu, zakrzepica. 

 Choroby dziecięce, w tym przeziębienia, kaszel, bóle ucha, problemy skórne. 

 Zaburzenia w obrębie głowy, w tym bóle głowy, migreny, paraliż twarzy, 

neuralgia nerwu trójdzielnego, zawroty głowy, szum w uszach, zapalenie 

spojówek, jaskra, bóle dziąseł, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie zatok, 

przewlekły nieżyt nosa, krwotoki z nosa, bóle gardła, zapalenie migdałków.  

 Problemy endokrynologiczne, w tym nadczynność lub niedoczynność tarczycy.  

 Zaburzenia żołądkowo – jelitowe, w tym zapalenie żołądka, biegunka, 

owrzodzenia żołądka i/lub dwunastnicy.  

 Problemy ginekologiczne i położnicze, w tym takie dolegliwości jak zaburzenia 

menstruacji, bolesne miesiączki, choroby grzybicze, wymioty i nudności okresu 

ciąży. 

 Choroby zakaźne, w tym biegunki, krztusiec, zapalenie wątroby, grypa, odra, 

świnka. 
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 Zaburzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego, w tym zapalenie pęcherzyka 

żółciowego, kamica żółciowa, powiększenie wątroby. 

 Zaburzenia psychiczne i emocjonalne, w tym uzależnienia, depresja, nerwice, 

bezsenność, napady histerii. 

 Zaburzenia układu oddechowego, w tym astma, zapalenie oskrzeli (ostre lub 

przewlekłe), przewlekły kaszel.  

 Problemy na tle seksualnym, w tym impotencja, oziębłość. 

 Choroby skóry, w tym trądzik, łuszczyca. 

 Choroby dróg moczowych, w tym zapalenie pęcherza moczowego, kamienie 

nerkowe, zatrzymanie oddawania moczu.  

 

4.2.  Technika i instrumentarium  

 

Wiemy już, że akupunktura 

stymuluje przepływ energii w 

naszym ciele poprzez 

wprowadzenie w konkretne 

jego punkty sterylnych igieł 

jednorazowego użytku. Igły te 

wykonane są z wysokiej, 

jakości stali nierdzewnej, 

niekiedy do ich produkcji 

wykorzystuje się srebro, 

rzadziej natomiast złoto.  

 

Wyróżnia się kilka rodzajów igieł, z których najczęściej w terapii stosuje się te o 

długości kilku centymetrów i grubości od 0,15 do 0,45 mm. Najkrótsze igły 

wykorzystywane są do nakłuwania delikatnych punktów na małżowinie usznej, 

natomiast do długotrwałej stymulacji punktów stosuje się tzw. igły naskórne – bardzo 

małe, pozostawiane w skórze na pewien okres czasu.  
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Technika zabiegu akupunktury, choć na pierwszy rzut oka wydaje się 

nieskomplikowana wymaga nie lada wprawy i doświadczenia. Przed wbiciem igły, 

wolną ręką napina się i lekko uciska skórę, by ułatwić nakłucie i zmniejszyć 

ewentualne odczucie bólu. Igły wbijane są pod różnym kątem, co zależy od 

indywidualnych warunków anatomicznych każdego pacjenta oraz miejsc, które 

poddawane są terapii. Tak na przykład, w miejscach silnie umięśnionych igły wkłuwa 

się pod kątem prostym, w okolicach nadgarstków i stóp skośnie, a poziomo na klatce 

piersiowej. Prawidłowe ukłucie powinno wywoływać wrażenie przepływu prądu, co 

fachowo określa się, jako „przepływ Qi”. Wkłute igły można na jakiś czas zostawić, 

niekiedy wykonując różnego rodzaju manipulacje, co ma zapewnić uzyskanie 

optymalnych efektów leczniczych, bądź jak zostało wspomniane wyżej w przypadku 

terapii dzieci, natychmiast je wyciągając.  

 

 

Jeśli chodzi o rodzaje manipulacji, te podstawowe polegają na wprowadzaniu igły na 

mniejszą i większą głębokość a także na jej rotacji. Dodatkowo, jeśli przepływ Qi nie 

nastąpi można wykonywać dodatkowe manipulacje, jak np. wywieranie ucisku na igłę, 

wstrząsanie, czy poruszanie nią w pionie. Oprócz tych podstawowych technik 

manipulacji, warto wspomnieć też o tzw. technikach wzmacniania i osłabiania.  

 

Efekt wzmacniania uzyskuje się przez powolne i lekkie wprowadzanie igły na różną 

głębokość, bądź poprzez wkłucie jej zgodnie z przebiegiem meridiany. Technikę tą 

wykorzystuje także moksa, a jej celem jest wzmocnienie odporności organizmu, 

regulacja Yin i Yang oraz przepływu krwi i energii Qi. Efekt osłabiania uzyskuje się 

postępując odwrotnie niż w opisanym powyżej przypadku, natomiast ma on na celu 

rozproszyć zagrażające zdrowiu czynniki patologiczne, usunąć zastój w meridianach i 

odżywić Yang.  
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Tradycyjna medycyna chińska, oprócz technik związanych z igłami, które kojarzą się 

głównie z akupunkturą wykształciła inne, pokrewne metody, nie mówiąc już o tych, 

które współczesnym udało się opracować dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii. Do tradycyjnych technik terapii, które podobnie jak akupunktura 

stymulują przepływ energii w organizmie i podtrzymują procesy samozdrowienia, 

należą masaż chiński, bańki, moksa i akupresura, a w dodatku mogą być one 

wspomagane chińską dietoterapią oraz ćwiczeniami Qi – Gong. Niektóre z nich można 

stosować zamiennie z akupunkturą, zwłaszcza, jeśli istnieje obawa użycia igieł, 

niemniej jednak należy pamiętać, że choć niejednokrotnie okazują się one bardzo 

efektywne, żadna z tych metod w przeciwieństwie do akupunktury, nie jest zdolna tak 

dokładnie trafić w każdy dedykowany punkt.  
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4.3.  Dowody    

 

Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, 

że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego człowieka 

 

Aldous Huxley 

 

Zanim przejdziemy do omówienia dowodów, które potwierdzają skuteczny wpływ 

akupunktury na różne, częściej bądź rzadziej występujące dolegliwości, kilka słów 

warto poświęcić samym badaniom. Przede wszystkim obejmują one ocenę ogromnej 

ilości pacjentów, niekiedy nawet do 10.000, lecz same wyniki (jeśli chodzi o badania 

przeprowadzone w Chinach), co do sukcesu zabiegów często bywają niejasne, co 

może wynikać także z błędnego zaprojektowania samych testów. Chińscy lekarze 

przykładają ogromną wagę do przywrócenia zdrowia swoim pacjentom, lecz 

nieraz trzeba wykonać dziesięć, albo dwadzieścia zabiegów zanim terapię w 

określonym przypadku uzna się za skuteczną, nie mówiąc o tym że nawet w 

przypadku tej samej choroby leczenie ma różny przebieg, może trwać dłużej lub 
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krócej, w zależności od indywidualnych predyspozycji osoby. Niektórzy specjaliści 

wyciągają wnioski z obserwacji pacjentów, których sami leczą, lecz w głównej mierze 

opierają się one na obserwacji, co wpływa na nieścisłość podawanych przez nich liczb 

czy czasu terapii, a w związku z tym wyników, których oficjalnej publikacji obecnie 

domaga się zachodni nurt leczenia. Stąd wyniki te, nawet, jeśli istnieją, wciąż 

uznawane są za niewystarczające. Niemniej jednak w tym dziale znajduje się to, co na 

dziś dzień potwierdza zachodni nurt medycyny, który jak do tej pory najwięcej uwagi 

poświęca akupunkturze w dziedzinie łagodzenia bólu. Z tego też powodu ten rozdział 

w głównej mierze jest im poświęcony. Więcej informacji na temat testów znajdziesz 

drogi czytelniku na oficjalnej stronie Gabinetu Medycyny Tybetańsko – Mongolskiej: 

www.enji.pl, a także w drugim rozdziale e-booka Uduchowiona nauka – filozofa 

leczenia.  

 

Istnieją różne powody, dla których ludzie poszukują specjalistów od akupunktury, 

począwszy od prostych zabiegów relaksacyjnych a skończywszy na poważnych 

dolegliwościach zdrowotnych. Zdaje się, że najrzadziej zgłaszane są choroby 

dziecięce, ponieważ wielu ludzi powstrzymuje się przed leczeniem dziecka igłami. 

Niemniej jednak, wiele osób, których dzieci korzystały z zabiegów akupunktury 

podaje, że jest to metoda skuteczna w takich przypadkach jak zapalenie i bóle 

ucha, przeziębienia, dolegliwości skórne, ząbkowanie, a także choroby gardła i 

nieżyt nosa. Wszystkie te problemy można rozwiązać za pomocą igły lub akupresury, 

przy czym ta pierwsza (jako, że dokładniejsza) zdaje się odnosić większą skuteczność. 

W każdym razie, istnieją alternatywy, które pozwalają zapobiec wypisaniu recepty na 

środki chemiczne. 

 

Zaburzenia psychiczne, zaburzenia emocjonalne a także seksualne w opinii 

powszechnej nie są uznawane za podatne na działanie akupunktury, a jednak okazuje 

się, że w połączeniu z innymi zabiegami terapeutycznymi (jak np. psychoterapia) 

proces ich leczenia przebiega znacznie szybciej, aniżeli bez zastosowania 

akupunktury. Ponadto, wielu specjalistów oferuje pomoc w leczeniu uzależnień, 

lęków, bezsenności czy depresji.  

http://www.enji.pl/
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Zgodnie z nowym studium, przeprowadzonym w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen w 

Niemczech, którego wyniki zostały opublikowane w listopadzie 2010 r. zachodni 

naukowcy, wykorzystujący nowoczesne techniki badawcze stwierdzili, że 

akupunktura skutecznie łagodzi ból zmieniając sposób, w jaki mózg odbiera i 

przetwarza elementy, które są odpowiedzialne za jego odczuwanie. Do badania 

zgłosiło się 18 osób, z których wszystkie zostały poddane działaniu prądu 

elektrycznego poprzez urządzenie, które badacze umieścili na ich lewej kostce. 

Następnie u każdego badanego, naukowcy ulokowali igły akupunkturowe w lewej 

nodze, a dokładnie: poniżej kolana, pomiędzy palcami i w okolicach palucha. Okazało 

się, że brak igieł wpływał na znacznie dosadniejsze odczuwanie bólu aniżeli ich 

obecność. Ponadto, naukowcy odkryli, że akupunktura ogranicza procesy tych 

obszarów w mózgu, które decydują o przyjmowaniu bodźców go wywołujących. 

Na temat korzyści akupunktury wypowiedziała się niemiecka naukowiec Nina 

Theysohn, współautorka wyżej opisanego studium: „Działanie akupunktury jest 

uwarunkowane, przez co najmniej dwa mechanizmy. Pierwszym jest ograniczenie 

efektów oczekiwania na ból, drugim modulowanie go i łagodzenie w przypadku jego 

zaistnienia. Nasze badanie dowiodło, że akupunktura skutecznie zmniejsza odczucia 

bólu”.  

 

Inne z najnowszych badań potwierdzających skuteczność akupunktury w łagodzeniu 

bólu zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Medycyny i Stomatologii w New 

Jersey i obecnie można uznać je za najbardziej obiektywne, a przede wszystkim 

dowodzące tego, że akupunktura nie ma nic wspólnego z placebo.  

Profesor Wen-Ching Liu Uniwersytetu w New Jersey ogłosił, że pozytywne efekty 

testów na ból okazały się skuteczne wśród ok. 70% pacjentów, zaznaczając przy tym, 

że badania w tej kwestii wciąż będą prowadzone i modyfikowane, by na przyszłość 

uzyskać jeszcze bardziej dokładne wyniki.  

 

Coraz więcej uwagi poświęca się także akupunkturze względem chorób kobiecych, 

problemów z miesiączkowaniem, czy wreszcie płodnością, a najwięcej badań w tej 

dziedzinie jak na razie dostarcza Uniwersytet Yosan w Los Angeles, który dla badań 
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rozpoczął specjalny program pod nazwą American Board of Oriental Reproductive 

Medicine (ABORM).  

 

Według prowadzonych badań 

nad kobietami w ciąży i wobec 

dolegliwości, które w tym 

okresie występują najczęściej, 

takich jak: wymioty, nudności, 

bóle w okolicy brzucha, 

wahania nastroju i inne, 

podobnie jak we 

wcześniejszych przypadkach 

uznano, że akupunktura 

skutecznie je łagodzi, a co 

więcej jest metodą, która bezpiecznie może być wykorzystywana dla podtrzymania 

ciąży, bądź nawet w przypadku braku jakichkolwiek powikłań, utrzymaniu 

optymalnego zdrowia przyszłego potomka: „Kobietom w ciąży wydaje się, że jeśli 

cierpią z powodu bólu nic nie można poradzić. Tymczasem dzięki akupunkturze 

ból ten można nie tylko złagodzić, ale poprzez stymulację energii Qi 

minimalizować transmisję toksyn z organizmu matki do dziecka, co zwiększy jego 

odporność na wiele chorób”. 

 

Na temat badań i ich wyników można by mówić wiele, a i z pewnością znaleźliby się 

zainteresowani dyskusją przeciwnicy jak i zwolennicy naturalnych metod leczniczych. 

O ile akupunktura, jak i inne techniki, jakie od lat wypracowywał nurt medycyny 

wschodniej są dziś solidnie weryfikowane przez zachodni system leczniczy 

wykorzystujący coraz to nowsze i dokładniejsze narzędzia pomiaru, o tyle pojawiają 

się pytania, w jaki sposób sprawdza się skuteczność technik alopatycznych? Znawcy 

powiedzą – sondy, testy, ankiety, świadkowie, poważne instytucje, pacjenci powinni 

powiedzieć – my.  

 



Akupunktura i życie | 45 

 

Kwestia naukowości terapii wschodnich wciąż budzi sporo wątpliwości, nikt 

natomiast nie zadaje sobie trudu by objaśnić, na czym naukowość ta miałaby polegać. 

Na czym wobec „nienaukowości” badań nad akupunkturą polega „naukowość” 

zachodnich testów medycznych? Czy ktoś z tutejszych autorytetów potwierdził, że 

jakiś specyfik (wynalazek, bo tych obecnie najwięcej) jest niedrogi, nieinwazyjny 

 – tzn. leczy jedną chorobę nie wywołując następnej, a przy tym w ogóle jest 

skuteczny?  Wreszcie – jakie badania (o ile w ogóle opłaca się prowadzić badania nad 

efektywnością jednego leku, kiedy za miesiąc pojawi się nowy, nie wiadomo dlaczego 

„lepszy”), zostały przeprowadzone i co z nich wynika? Zdaje się, że w obliczu 

rosnącej popularności medycyny alternatywnej, a przy tym rosnącym niezadowoleniu 

autorytetów Zachodu nadszedł najwyższy czas, by któryś z nich wreszcie wyjaśnił, na 

czym polega skuteczność (w najściślejszym znaczeniu tego słowa) medycyny 

alopatycznej. Poza tym, czy nauka zagwarantuje, że nasza przyszłość będzie lepsza, 

jaśniejsza i bardziej bezpieczna?...  
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5. Akupunktura i życie.  

 

Chcąc poznać wszystkie sprawy świata, czytajcie księgi starożytne 

 

Przysłowie chińskie  

 

Nic lepiej nie świadczy o efektywności i bezpieczeństwie danej metody terapeutycznej 

niż wyleczony dzięki niej człowiek. W tej ostatniej już części e-booka, zebraliśmy 

kilka niezmiernie cennych opinii, a także fragmenty listów, które otrzymaliśmy od 

pacjentów gabinetu dr Enji. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy dzielą się swoimi 

doświadczeniami na forum publicznym, na stronie www.enji.pl i tym, którzy w 

adresowanych do prof. Dovchin listach dziękują za okazaną im pomoc i zrozumienie.  

 

 

 

Co zatem mają do powiedzenia osoby, które dzięki akupunkturze cieszą się 

zdrowiem i wreszcie w pełni czerpią radość z życia? 

 

 

Akupunktura mi pomogła  

 

Całe życie chorowałam i miałam obniżoną odporność organizmu. Chodziłam do wielu 

lekarzy, zielarzy i wróżek. Niestety żadna z tych osób nie była mi w stanie pomóc.  

Kiedy dwa lata temu przypadkowo natrafiłam na informacje w Internecie o pani 

Dovchin, na początku nie wierzyłam, że coś takiego w ogóle istnieje. Zaryzykowałam 

jednak i poddałam się kuracjom prof. Enji na podniesienie odporności organizmu. I 

wtedy wydarzyła się rzecz niepojęta. Jakoś naturalnie zauważyłam, że odporność 

mojego organizmu się podnosi, bo rzadziej ląduję w łóżku. Po 2 miesiącach kuracji, aż 

mój lekarz rodzinny był w szoku bo nie musiał mi już wypisywać tony nie 

potrzebnych medykamentów. Od tej pory stosuję się do zaleceń lekarki mongolskiej, 

http://www.enji.pl/
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pani Dovchin i czuję się świetnie. Przeziębienie i osłabienie nie biorą już nade mną 

góry. Dziękuję. - Julia Madej 32 lata. Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akupunkturze nie trzeba wierzyć 

 

Nie trzeba wierzyć w akupunkturę. Jest wystarczająco dużo badań klinicznych 

potwierdzających jej pozytywny wpływ na zdrowie. Nie chodzi tutaj o efekt placebo 

ale o normalny efekt leczniczy.  Zachęcam do czytania książek głównie 

angielskojęzycznych na temat akupunktury. Jest wielu profesorów akademickich, 

którzy stosują tą metodę alternatywnie nie przyznając się, że tak właśnie ludziom 

pomagają. Dobry akupunkturzysta czy akupunkturzystka jest w stanie zdziałać bardzo 

dużo dobrego. Skutków ubocznych w akupunkturze praktycznie nie ma, jeżeli zabiegi 

robione są przez wykwalifikowanych ludzi. W Chinach są to zielarze, naturoterapeuci 
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lekarze medycyny tradycyjnej, normalni lekarze. W Polsce mogą to być jedynie 

lekarze chodź nie gwarantuje to skutecznego leczenia. Zdecydowanie najlepszymi 

akupunkturzystami są lekarze pochodzenia wschodniego, z oczywistych względów 

 – Klaudiusz 

 

Dr Enji to skarb 

 

Od przeszło 2 lat mam niewiadomego pochodzenia bóle głowy. Lekarze 

konwencjonalni prześcigają się w domysłach o powód mojej choroby i wysyłają mnie 

na coraz to nowe badania. Chyba odwiedziłem już każdego specjalistę, jaki był 

możliwy. Ogólnie na diagnostykę wydałem przeszło 10 tyś i jestem w punkcie 

wyjścia, czyli nawet o krok nie przybliżyłem się do informacji, co może być podstawą 

mojego schorzenia.  

 

Do pani profesor Enji wybrałem się za namową znajomej z pracy. Sceptyczny na 

początku, nie miałem pewności, czego mogę oczekiwać. Przyjęła mnie ciepła i 

uśmiechnięta kobieta około 50 lat. Przebadała i określiła, co według niej jest powodem 

mojej choroby. Odparłem, że nie obchodzi mnie to, grunt, aby pomogło. I co dziwne 

po serii akupunktury w ilości 15 zabiegów oraz porcji okropnych smakowo ziół - bóle 

głowy zaczęły ustępować. Na początku miałem wrażenie, że bóle są stłumione aż po 

miesiącu stosowania ziół były już znośne. Obecnie jestem pod opieką pani doktor i 

mija 3 miesiąc, a moje nerwice czy migreny jak je zwał praktycznie mi już nie 

doskwierają. Jestem ogromnie wdzięczny za polecenie mi tej pani. Dodam, że nie jest 

ona byle, jakim lekarzem, a posiada tytuł profesora klinicznego medycyny tradycyjnej 

oraz jest lekarzem internistą. Myślę, że nie mogłem trafić w lepsze ręce.  

Dziękuję - Tadeusz 
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Dziś możemy w pełni korzystać z tego, co mają nam do zaoferowania 

specjaliści tradycyjnej medycyny chińskiej i mongolskiej 

 

W leczeniu bólu akupunktura nie ma sobie równych. 

Mówił o tym już zmarły prof. Garnuszewski - propagator 

akupunktury w Polsce. Wiem, że wielu lekarzy próbuje po 

krótkich kursach stosować tą technikę leczniczą - skutki 

mogą być jednak różne. Na wschodzie istnieją kierunki na 

Akademiach Medycznych, które leczą jedynie przy 

wykorzystaniu metod tradycyjnych takich jak 

akupunktura - nauka trawa minimum 6 lat! Sami państwo 

widzą, że akupunktury nie da się nauczyć przez 1 rok czy 

zwykły kurs akupunktury - to jest osobny system 

medyczny, który też wymaga indywidualnego podejścia. Zdecydowanie najlepszymi 

lekarzami - akupunkturzystami są lekarze medycyny tradycyjnej mongolskiej i 

chińskiej mieszkający w Polsce. - A. 

 

Dzięki akupunkturze już mnie nie boli 

Gdybym nie trafiła do profesor Enkhjargal Dovchin, nie wiem, co by się ze mną 

stało. Pani doktor powiedziała mi na pierwszej wizycie, że sedno mojego bólu tkwi w 

fatalnym stanie energetycznym mojego ciała, że mam ucisk na kręgosłup i że 

akupunktura świetnie powinna sobie z tym poradzić. Przeszłam 20 zabiegów, ale 

już po 6-tej wizycie poczułam ulgę, ból ustąpił. Na początku trochę obawiałam się 

nakłuwania igłami, ale moje obawy były bezpodstawne. Akupunktura nie boli, nawet 

nic nie czułam podczas wykonywania zabiegu przez panią doktor. To zadziwiające, że 

taka mało inwazyjna metoda może aż tak pomóc. Mój przypadek lekarze określali, 

jako beznadziejny, odsyłali mnie od apteki do apteki - a ta wspaniała kobieta od razu 

wiedziała jak pomóc. Jestem bardzo wdzięczna pani profesor, dzięki niej i 

profesjonalnie wykonanym zabiegom akupunktury odzyskałam zdrowie. 

Dziękuję.- Marylka z Augustowa  
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Bez zdrowia nie ma sensu 

Musi coś w tym być, to znaczy w akupunkturze musi coś być, coś, co jest ponad 

psychologiczną siłą sugestii. Postawmy sprawę jasno. Zapomnijmy o archiwach, 

selektywnym myśleniu, stronniczości opinii. Pamiętajmy o sukcesach, zapomnijmy o 

przypadkowych eksperymentach, sile pozytywnego myślenia, wiążących 

oczekiwaniach i mocy sugestii. Zapomnijmy o tym, że nasze najgłębsze przekonania 

w kwestiach wiary są głęboko irracjonalne i w rzeczywistości skłonni jesteśmy do 

magicznego, nie zaś krytycznego myślenia. I nawet, jeśli zapomnimy o tym 

wszystkim, zdrowy rozsądek mówi nam, że jednak musi coś w tym być. W istocie, jest 

w akupunkturze coś prawdziwego, a mianowicie są dowody potwierdzone przez tych, 

którzy dzięki niej zostali wyleczeni. Leczenie nie jest wiedzą ani tajemną, ani 

magiczną. Lekarze medycyny tradycyjnej nie posiadają szklanej kuli, ale pracując z 

pacjentem i będąc oddanymi swojemu powołaniu jednocześnie pomagają mu odzyskać 

życie, którym od zawsze pragnął się cieszyć.  
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Dr Enkhjargal Dovchin 

 

Lekarz internista po studiach medycznych ze specjalizacją medycyna naturalna. 

Gruntowne wykształcenie zdobyła studiując na uniwersytetach w Mongolii, Chinach i 

Rosji. Posiadając doświadczenie z zakresu akupunktury, akupresury i ziołolecznictwa, 

obecnie prowadzi Gabinet Medycyny Tybetańsko – Mongolskiej w Warszawie.  

 

W roku 2008 dr Enji, za praktykowane przez nią metody naturalne stała się ofiarą 

licznych nagonek podsycanych przez koncerny farmaceutyczne i największe prywatne 

stacje telewizyjne w Polsce, czego efektem było zarekwirowanie posiadanych przez 

nią ziół oraz zagrożenie aresztem. Mimo dyskryminacji, z jaką spotyka się dziś wielu 

specjalistów propagujących w swoich praktykach terapie naturalne, dr Enji wciąż 

uznawana jest za jednego z najlepszych specjalistów medycyny alternatywnej w kraju.  

 

Jako Międzynarodowy Konsultant ds. Medycyny Naturalnej i z uwagi na dużą wiedzę 

z zakresu alternatywnych metod leczniczych pozostaje w bliskich kontaktach z 

wieloma profesorami zagranicznymi w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Chinach.  

W swojej pracy łączy doświadczenie, jakie zdobyła w zakresie technik tradycyjnych z 

metodami medycyny akademickiej, by w maksymalnym stopniu przyczynić się do 

odzyskania i utrzymania zdrowia swoich pacjentów.  
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