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O stosowaniu akupunktury, homeopatii i innych terapii oraz wykorzystaniu
aparatu Volla w diagnozowaniu opowiada MIKOŁAJ JAKIMIEC, 
lekarz internista pochodzàcy z Ukrainy, który ponad dwadzieÊcia lat
pracował w szpitalach. Teraz przyjmuje w ENSO Electronics, gdzie swojà
wiedz´ i doÊwiadczenie medyczne łàczy z terapiami alternatywnymi.

Przez wie le lat pra co wa łem ja ko le karz in ter ni -
sta w du ̋ ym szpi ta lu i zgod nie ze swo jà naj lep szà
wie dzà sta ra łem si´ po móc cho rym. Wia do mo, ˝e
wie le cho rób ma êró dło w du szy, któ ra nie ob cho -
dzi ła ni ko go, jak by ist nia ło tyl ko cia ło. W szpi ta lu
pa no wał wiecz ny po Êpiech. Or dy na tor wraz z ze -
spo łem wpa dał do sa li, rzu cał okiem na kar t´ cho -
ro by, apro bo wał lub nie sys tem le cze nia i szedł
do na st´p nej oso by... Rzad ko py ta no pa cjen ta, jak
ra dzi so bie z cho ro bà, w ja kim jest na stro ju...
A prze cie˝ to bar dzo wa˝ ne. Czło wiek sil ny ła twiej
zwal czy cho ro b´, po ra dzi so bie na wet z ra kiem! 

Szu ka łem wi´c no wych spo so bów po mo cy
cho rym i cier pià cym. Skoƒ czy łem kur sy ho me opa -
tii i aku punk tu ry, za czà łem sto so waç zdo by tà wie -
dz´ i za sko czo ny by łem po zy tyw ny mi re zul ta ta mi!

Z wła sne go do Êwiad cze nia wiem, co czu je
cho ry, któ re mu nie da je si´ na dziei na wy zdro -
wie nie... Po wy bu chu elek trow ni ato mo wej
na Ukra inie do sta łem skie ro wa nie do woj ska i tra -
fi łem w re jon ska ̋ e nia. Nikt nam nie po wie dział,
do kàd i po co tam je dzie my... Nie do sta li Êmy ˝ad -
nej odzie ̋ y ochron nej. W na pro mie nio wa nych
miej scach sp´ dzi li Êmy kil ka dni. Po po wro cie êle
si´ czu łem. Mia łem cià gle pod wy˝ szo nà tem pe ra -
tu r´, schu dłem. Mój ˝o łà dek nie przyj mo wał po -
kar mów. Z ba daƒ wy ni ka ło, ˝e to po czàt ko we sta -
dium cho ro by no wo two ro wej. Tra fi łem na od dział
w „swo im” szpi ta lu. Do sta wa łem le ki, któ re mi nie
po ma ga ły. Je den z ko le gów stwier dził, ˝e ko niecz -
na jest che mio te ra pia, gdy˝ bez niej prze ̋ y j´ naj -
wy ̋ ej kil ka mie si´ cy. A ja bar dzo chcia łem ˝yç!
Mia łem wspa nia łà ro dzi n´ – ˝o n´, dwie cór ki...
Na wła snà od po wie dzial noÊç prze rwa łem le cze nie
szpi tal ne.

Ko le dzy by li prze ko na ni, ˝e wy pi sa łem si´ ze
szpi ta la, bo chc´ spo koj nie umrzeç w do mu. Ale ja
si´ wca le nie pod da łem. Wr´cz prze ciw nie. Za czà -
łem od grun tow ne go oczysz cza nia or ga ni zmu. Le -
wa ty wy, gło dów ka, die ta. Przyj mo wa łem le ki ho -
me opa tycz ne, ko le ga le karz ro bił mi aku punk tu r´.
Z dnia na dzieƒ czu łem si´ le piej. Or ga nizm za czàł
wal czyç. Na stà pił pro ces sa mo le cze nia. Po pół ro ku
cho ro ba mi n´ ła. Po twier dzi ły to wy ni ki ba daƒ me -
dycz nych. Do tej po ry cie sz´ si´ do brym zdro wiem.
Na to miast wi´k szoÊç mo ich ko le gów z tych çwi -
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czeƒ woj sko wych w re jo nie na pro mie nio wa nia nie
do ̋ y ła trzy dziest ki. Ze szli z powodu cho ro by po -
pro mien nej lub no wo two rów.

Nie je stem prze ciw ni kiem le ków che micz -
nych, lecz na le ̋ y je sto so waç  z umia rem i wte dy,
kie dy na praw d´ jest to ko niecz ne. Z mo je go do -
Êwiad cze nia wy ni ka, ˝e wi´k szoÊç scho rzeƒ, np.
aler gi´, prze wle kłe sta ny za pal ne skó ry, oskrze li, za -
pa le nie wà tro by, ˝ół tacz k´, opryszcz k´, za bu rze nia
ci Ênie nia krwi, cho ro by ne rek, trzust ki, ast m´, de -
pre sj´, mo˝ na po ko naç za po mo cà le ków ho me -
opa tycz nych. Trze ba tyl ko do braç od po wied nià po -
ten cj´ wła Êci we go le ku (gra nu lek czy kro pli), po nie -
wa˝ ka˝ dy z nas jest od r´b nà struk tu rà psy cho fi -
zycz nà. Cz´ sto prze pi su j´ cho re mu kil ka spe cy fi -
ków, któ re si´ wza jem nie uzu peł nia jà. Od kil ku na -
stu lat prak ty ku j´ le cze nie ho me opa tycz ne, ale do -
tàd nie zda rzy ło si´, bym iden tycz nie pro wa dził te
sa me jed nost ki cho ro bo we. Nie kie dy by wa na wet
tak, ˝e ten sam lek sto su j´ w ró˝ nych do le gli wo -
Êciach – wszyst ko za le ̋ y od pa cjen ta. Mo im skrom -

nym zda niem le ki ho me opa tycz ne ma jà t´ prze wa -
g´ nad che micz ny mi, ˝e nie po wo du jà ˝ad nych
skut ków ubocz nych. Dzia ła jà bar dzo sku tecz nie
w scho rze niach dzie ci´ cych oraz sà wska za ne dla
ci´ ̋ ar nych, po nie wa˝ nie prze ni ka jà do or ga ni zmu
pło du. Dla te go trud no mi si´ zgo dziç z opo nen ta mi,
któ rzy po dej mu jà kru cja ty prze ciw ho me opa tii i in -
nym for mom te ra pii nie kon wen cjo nal nych. Wie lu
mo ich pa cjen tów, a tak ̋ e jak wspo mnia łem ju˝, ja
sam, za wdzi´ czamy im ˝y cie i zdro wie.

Bar dzo sku tecz nie dzia ła te˝ aku punk tu ra,
któ ra sto so wa na jest od po nad 5 ty si´ cy lat
i na Wscho dzie uwa ̋ a na jest za jed nà z naj star szych
ga ł´ zi me dy cy ny. Nie po wo du je skut ków ubocz -
nych i da je bar dzo szyb kie efek ty. W nie któ rych wy -
pad kach po trze ba kil ku lub kil ku na stu za bie gów, ale
by wa, ̋ e cza sa mi efekt jest na tych mia sto wy. Chciał -
bym przy oka zji uspo ko iç tych, któ rzy l´ ka jà si´ igieł
i na kłu wa nia. Igły u˝y wa ne do za bie gu sà bar dzo
cien kie, wi´c wkłu wa nie w punk ty od po wia da jà ce
da nym na rzà dom jest pra wie bez bo le sne, ale zda -
rza si´ spo ra dycz nie, ˝e ktoÊ ma wra ̋ e nie tzw. roz -
py cha nia.

Kie dy zgła sza jà si´ do mnie oso by, któ re êle si´
czu jà, lecz nie wie dzà, co im fak tycz nie do le ga, bo
ka˝ dy spe cja li sta sta wiał in nà dia gno z´, wy ko rzy -
stu j´ apa rat Vol la. U˝y wam go m.in. do dia gno zo -
wa nia. Od czy tu jàc po le elek tro ma gne tycz ne da -
nych or ga nów – wi dz´, któ ry jest zdro wy, a któ ry
cho ry. Pod czas ba da nia uzy sku j´ oce n´ sta nu: tar -
czy cy, nad ner czy, przy sad ki, trzust ki, wà tro by, je lit,
ne rek, ser ca płuc, na rzà dów płcio wych... Za po mo -
cà spe cjal nej elek tro dy ba da si´ od por noÊç skó ry
w po szcze gól nych punk tach aku punk tu ro wych.
Po chwi li na ekra nie kom pu te ra po ja wia si´ od czyt,
któ ry po ka zu je nie tyl ko stan, w ja kim sà fi zycz ne
or ga ny, ale tak ̋ e po szcze gól ne cza kry i au ra.

Wi zy ta u mnie za czy na si´ od luê nej roz -
mo wy. Py tam pa cjen ta o je go stan psy chicz ny,
o ˝y cie oso bi ste, uczu cio we, za wo do we, a na wet
co lu bi jeÊç, jak sp´ dza wol ny czas, czy do brze
Êpi, ja kà ma pra c´ i czy re ali zu je swo je pla ny i ma -
rze nia. Po tem do pie ro kie ru j´ roz mo w´ na je go
do le gli wo Êci, wy py tu j´, kie dy si´ za cz´ ły i jak dłu -
go trwa jà. Ka˝ da in for ma cja jest dla mnie wa˝ na,
po nie wa˝ roz pa tru j´ czło wie ka ho li stycz nie. Póê -
niej ba dam go na apa ra cie Vol la i po chwi li mam
in for ma cj´ o sta nie wszyst kich or ga nów w cie le.
Do bie ram od po wied nie le ki, usta lam miej sca za -
bie gów aku punk tu ry, bàdê – je Êli ktoÊ wo li – aku -
pre su ry, do ra dzam ma sa˝, ewen tu al nie zio ła. Mó -
wi´ tak ̋ e, kie dy mniej wi´ cej po win na na stà piç
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po pra wa. Pa cjent ma pra wo wie dzieç, jak dłu go
po trwa le cze nie.

W ostat nich la tach na si li ły si´ ata ki pa so ̋ y -
tów. Nie jest to tyl ko mo ja ob ser wa cja, lecz do -
strze gli to zja wi sko na ukow cy na ca łym Êwie cie.
Pod ko niec lat 80. ubie głe go wie ku w pra sie ame -
ry kaƒ skiej za cz´ ły si´ po ja wiaç in for ma cje, ˝e pa -
so ̋ y ty sta jà si´ ist nà pla gà na szej cy wi li za cji.
Stwier dzo no, ˝e oko ło 80% Ame ry ka nów jest no -
si cie la mi owsi ków, glist, chla my dii, lam blii czy
dro˝ d˝a ków. Wy wo łu jà one cho ro by po zor nie
nie zwià za ne z ich obec no Êcià w ludz kim or ga ni -
zmie: za pa le nia oskrze li, płuc, je lit, wà tro by, bó le
mi´ Êni, sta wów, owrzo dze nia, aler gie. Pa so ̋ y ty
zja da my wraz z nie do my ty mi owo ca mi, wa rzy wa -
mi czy nie do go to wa nym mi´ sem, ry ba mi, prze no -
si my je na dło niach, za ra ̋ a my si´ ni mi od zwie rzàt
do mo wych. Spo so bów za ka ̋ e nia si´ jest wie le,
a sprzy ja im za nie czysz cze nie Êro do wi ska i sie dzà -
cy tryb ˝y cia oraz tłu ste, słod kie po kar my. Gdy pa -
so ̋ y ty do sta nà si´ do or ga ni zmu, po chła nia jà
naj cen niej sze sub stan cje od ̋ yw cze. Wraz z krwià
i lim fà tra fia jà do wszyst kich na rzà dów i ob ni ̋ a jà
na szà od por noÊç. Le ka rze w wie lu przy pad kach
po dej rze wa jà, ˝e za zły stan cho re go od po wie -
dzial ne sà wła Ênie pa so ̋ y ty. Zle ca jà ba da nia w la -
bo ra to rium, ale wy nik jest cz´ sto ne ga tyw ny – mi -
mo ˝e or ga nizm jest za in fe ko wa ny. To dla te go, ˝e
ana li zy trze ba po wta rzaç wie lo krot nie. Aby stwier -
dziç, czy w cie le znaj du jà si´ ja ja gli sty, na le ̋ y
prze pro wa dzaç ba da nia co dzien nie przez co naj -
mniej mie siàc! Na szcz´ Êcie ist nie jà ju˝ sku tecz -
niej sze me to dy ni˝ mi kro skop, pro bów ki czy spi ry -
tu so wy pal nik – mam na my Êli spe cjal ny Test Ve ga
w me to dzie Vol la, któ ry na tych miast po ka zu je,
czy or ga nizm jest za in fe ko wa ny. Gdy ju˝ usta li my,
z ja kim „agre so rem” ma my do czy nie nia, sto sun -
ko wo ła two si´ go po zbyç. Pa so ̋ y ty nie zno szà
pre pa ra tów ho me opa tycz nych.

Mój ga bi net od wie dza jà lu dzie z naj prze ró˝ -
niej szy mi scho rze nia mi. I cie sz´ si´ ogrom nie, ˝e
dzi´ ki szyb kiej i pra wi dło wej dia gno zie za po mo cà
apa ra tu Vol la mo g´ do braç od po wied nie le ki i za -
pro po no waç ta kie te ra pie nie kon wen cjo nal ne, któ -
re po ma ga jà wró ciç im do zdro wia lub przy naj -
mniej uzy skaç wy raê nà po pra w´.

W lu tym zgło si ła si´ do mnie ko bie ta z wie lo -
ma do le gli wo Êcia mi. Cier pia ła m.in. na za bu rze nia
snu, wy pa da ły jej gar Êcia mi wło sy, po gor szył jej si´
wzrok. Mia ła cià gle dresz cze, po ci ła si´, roz re gu lo -
wał jej si´ okres i za cz´ ła tyç. Z roz mo wy wy ni ka ło,
˝e od dwóch lat le czy si´ na tar czy c´ i ca ły czas
przyj mu je syn te tycz ne hor mo ny oraz sto su je te ra pi´
jo dem ra dio ak tyw nym. Nie wie le to jed nak po ma ga -
ło. Pod czas ba da nia zdia gno zo wa łem pa so ̋ y ty.
Prze pi sa łem jej le ki ho me opa tycz ne, te ra pi´ zap pe -
rem, za le ci łem aku punk tu r´, ma sa˝ ener ge ty zu jà cy
na wzmoc nie nie od por no Êci i od po wied nie zio ła.
Ko lej nà wi zy t´ wy zna czy łem w ma ju. W ga bi ne cie
po ja wi ła si´ ju˝ zu peł nie in na ko bie ta – sta ran nie
ucze sa na (wło sy prze sta ły jej wy pa daç), uma lo wa na,
spo koj na. Pod czas roz mo wy do wie dzia łem si´ te˝,
˝e okres si´ ure gu lo wał, tar czy ca po wró ci ła pra wie
do pra wi dło wej wiel ko Êci, tyl ko po tli woÊç jesz cze si´
utrzy my wa ła. Ko bie ta od zy ska ła ra doÊç ˝y cia, od sta -
wi ła hor mo ny. W cza sie lip co wej wi zy ty do wie dzia -
łem si´, ̋ e znik n´ ły wszyst kie ob ja wy. Zdzi wi łem si´,
˝e do pie ro po ta kim cza sie, i wów czas ko bie ta przy -
zna ła si´, ˝e by ła pod ogrom nà pre sjà ro dzi ny i le ka -
rzy, któ rzy nie chcie li uwie rzyç w mo jà dia gno z´, i˝
przy czy nà jej wszyst kich do le gli wo Êci by ły pa so ̋ y ty
i dla te go póê niej za cz´ ła sto so waç te ra pie nie kon -
wen cjo nal ne oraz za ̋ y waç le ki ho me opa tycz ne.
Naj wa˝ niej sze, ̋ e ta pa ni po sta wi ła na swo im, za sto -
so wa ła si´ do mo ich za le ceƒ i wró ci ła do zdro wia.

Łà cze nie aku punk tu ry, ma sa ̋ y, ziół i ho me -
opa tii oraz sto so wa nie od po wied niej die ty da je
cz´ sto za ska ku jà ce, po zy tyw ne i szyb kie re zul ta ty.
Tak by ło w przy pad ku mło de go m´˝ czy zny, u któ -
re go stwier dzo no po czàt ki SM (stward nie nie roz sia -
ne). – Cho ro ba – jak stwier dził je go le karz pro wa -
dzà cy – sta n´ ła w miej scu. Oczy wi Êcie, ˝e po zo sta -
je on na dal pod sta łà ob ser wa cjà – mo jà i le ka rza
spe cja li sty.

In ny przy pa dek to ko bie ta, któ ra mia ła skie -
ro wa nie na by -pas sy. Przy pro wa dzi ła jà do mnie
sio stra, któ ra po wie dzia ła jej, ˝e na ope ra cj´ za -
wsze zdà ̋ y, ale war to spró bo waç in nych me tod
i spo so bów. Pa ni ta za sto so wa ła si´ do wszyst kich
mo ich za le ceƒ. Uwie rzy ła w sku tecz noÊç te ra pii
nie kon wen cjo nal nych, kie dy po czu ła si´ zde cy -
do wa nie le piej, ale przy je˝ d˝a ła na dal na wy zna -

czo ne wi zy ty kon tro l ne i ba da nia 2–3 ra zy w ro -
ku przez 2 la ta. Ostat nie ba da nia u kar dio lo ga po -
twier dzi ły, ˝e jest zdro wa i nie ma po trze by wsz cze -
pie nia by -pas sów.

Sto so wa ne prze ze mnie me to dy te ra peu tycz -
ne oka za ły si´ te˝ sku tecz ne w przy pad ku ast my
oskrze lo wej. 18 let ni chło piec cier piał na nià
od naj młod szych lat. Za le ci łem od po wied nio do -
bra ne zio ła i le ki ho me opa tycz ne oraz 15 za bie gów
aku punk tu ry. Te ra pia trwa ła z prze rwa mi pół ro ku
i wszyst kie do le gli wo Êci mi n´ ły.

Po ta kich od po wied nio do bra nych dzia ła niach
(po łà cze nie np.. za bie gów aku punk tu ry czy aku pre -
su ry z ho me opa tià i die tà) ust´ pu je wie le scho rzeƒ,
zmniej sza jà si´ gu zy i mi´ Ênia ki… Wcze snà wio snà
trafi∏ do mnie m´˝ czy zna z wy ni kiem MRT – guz
w mó zgu, któ ry po wi´k szał si´ do te go cza su z mie -
sià ca na mie siàc. Po trzech mie sià cach te ra pii cho ry
zro bił ba da nia i oka za ło si´, ˝e po wi´k sza nie si´ gu -
za zo sta ło po wstrzy ma ne. Le cze nie nie kon wen cjo -
nal ne trwa na dal. Cho ry po zo sta je w kon tak cie ze
swo im on ko lo giem. 

In ny przy kład, zg∏osi∏ si´ do mnie m´˝czyzna
w Êred nim wie ku z po wo du pod wy˝ szo ne go cho le -
ste ro lu. Brał sil ne le ki, które uszko dzi ły mu ˝o łà dek
i wà tro b´. Pod czas ba da nia na apa ra cie Vol la oka -
za ło si´, ˝e ma on wy jàt ko wo groê ne go „sub lo ka to -
ra” – mo ty li c´ wà tro bo wà. Gdy po da łem le ki ho -
me opa tycz ne, wy zdro wiał. 

Zda rza si´, ˝e przy cho dzà oso by, któ re le czà
si´ od wie lu lat, bo czu jà si´ êle, ale z me dycz ne go
punk tu wi dze nia sà zdro we! Le karze, któ rzy nie
wiedzà, co z tym zro biç, kie ru jà ta kich na tr´ tów
do psy chia try, uwa ̋ ajàc, ˝e to hipochondrycy. A to
wszyst ko wy ni ka z nie do kład no Êci apa ra tów słu ̋ à -
cych do ba daƒ am bu la to ryj nych. Na to miast te sty
prze pro wa dzo ne na apa ra cie Vol la wy klu cza jà
ta kie po mył ki i po ka zu jà, co jest przy czy nà do le -
gli wo Êci.

By jed nak re zul ta ty te ra pii by ły po zy tyw ne,
cho ry mu si po móc te ra peu cie, czy li – na zy wa jàc
rzecz po imie niu – mu si po pro stu chcieç wy zdro -
wieç! Wiem to z wła sne go do Êwiad cze nia i ob ser -
wa cji mo ich pa cjen tów.
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