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Nie bój si´ igieł i homeopatii
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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 wiele lat pracowałem jako lekarz internista w du˝ym szpitalu i zgodnie ze swojà najlepszà
wiedzà starałem si´ pomóc chorym. Wiadomo, ˝e
wiele chorób ma êródło w duszy, która nie obchodziła nikogo, jakby istniało tylko ciało. W szpitalu
panował wieczny poÊpiech. Ordynator wraz z zespołem wpadał do sali, rzucał okiem na kart´ choroby, aprobował lub nie system leczenia i szedł
do nast´pnej osoby... Rzadko pytano pacjenta, jak
radzi sobie z chorobà, w jakim jest nastroju...
A przecie˝ to bardzo wa˝ne. Człowiek silny łatwiej
zwalczy chorob´, poradzi sobie nawet z rakiem!
Szukałem wi´c nowych sposobów pomocy
chorym i cierpiàcym. Skoƒczyłem kursy homeopatii i akupunktury, zaczàłem stosowaç zdobytà wiedz´ i zaskoczony byłem pozytywnymi rezultatami!
Z własnego doÊwiadczenia wiem, co czuje
chory, któremu nie daje si´ nadziei na wyzdrowienie... Po wybuchu elektrowni atomowej
na Ukrainie dostałem skierowanie do wojska i trafiłem w rejon ska˝enia. Nikt nam nie powiedział,
dokàd i po co tam jedziemy... Nie dostaliÊmy ˝adnej odzie˝y ochronnej. W napromieniowanych
miejscach sp´dziliÊmy kilka dni. Po powrocie êle
si´ czułem. Miałem ciàgle podwy˝szonà temperatur´, schudłem. Mój ˝ołàdek nie przyjmował pokarmów. Z badaƒ wynikało, ˝e to poczàtkowe stadium choroby nowotworowej. Trafiłem na oddział
w „swoim” szpitalu. Dostawałem leki, które mi nie
pomagały. Jeden z kolegów stwierdził, ˝e konieczna jest chemioterapia, gdy˝ bez niej prze˝yj´ najwy˝ej kilka miesi´cy. A ja bardzo chciałem ˝yç!
Miałem wspaniałà rodzin´ – ˝on´, dwie córki...
Na własnà odpowiedzialnoÊç przerwałem leczenie
szpitalne.
Koledzy byli przekonani, ˝e wypisałem si´ ze
szpitala, bo chc´ spokojnie umrzeç w domu. Ale ja
si´ wcale nie poddałem. Wr´cz przeciwnie. Zaczàłem od gruntownego oczyszczania organizmu. Lewatywy, głodówka, dieta. Przyjmowałem leki homeopatyczne, kolega lekarz robił mi akupunktur´.
Z dnia na dzieƒ czułem si´ lepiej. Organizm zaczàł
walczyç. Nastàpił proces samoleczenia. Po pół roku
choroba min´ła. Potwierdziły to wyniki badaƒ medycznych. Do tej pory ciesz´ si´ dobrym zdrowiem.
Natomiast wi´kszoÊç moich kolegów z tych çwi-
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nym zdaniem leki homeopatyczne majà t´ przewag´ nad chemicznymi, ˝e nie powodujà ˝adnych
skutków ubocznych. Działajà bardzo skutecznie
w schorzeniach dzieci´cych oraz sà wskazane dla
ci´˝arnych, poniewa˝ nie przenikajà do organizmu
płodu. Dlatego trudno mi si´ zgodziç z oponentami,
którzy podejmujà krucjaty przeciw homeopatii i innym formom terapii niekonwencjonalnych. Wielu
moich pacjentów, a tak˝e jak wspomniałem ju˝, ja
sam, zawdzi´czamy im ˝ycie i zdrowie.
Bardzo skutecznie działa te˝ akupunktura,
która stosowana jest od ponad 5 tysi´cy lat
i na Wschodzie uwa˝ana jest za jednà z najstarszych
gał´zi medycyny. Nie powoduje skutków ubocznych i daje bardzo szybkie efekty. W niektórych wypadkach potrzeba kilku lub kilkunastu zabiegów, ale
bywa, ˝e czasami efekt jest natychmiastowy. Chciałbym przy okazji uspokoiç tych, którzy l´kajà si´ igieł
i nakłuwania. Igły u˝ywane do zabiegu sà bardzo
cienkie, wi´c wkłuwanie w punkty odpowiadajàce
danym narzàdom jest prawie bezbolesne, ale zdarza si´ sporadycznie, ˝e ktoÊ ma wra˝enie tzw. rozpychania.

z Mikołaj Jakimiec

czeƒ wojskowych w rejonie napromieniowania nie
do˝yła trzydziestki. Zeszli z powodu choroby popromiennej lub nowotworów.
Nie jestem przeciwnikiem leków chemicznych, lecz nale˝y je stosowaç z umiarem i wtedy,
kiedy naprawd´ jest to konieczne. Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e wi´kszoÊç schorzeƒ, np.
alergi´, przewlekłe stany zapalne skóry, oskrzeli, zapalenie wàtroby, ˝ółtaczk´, opryszczk´, zaburzenia
ciÊnienia krwi, choroby nerek, trzustki, astm´, depresj´, mo˝na pokonaç za pomocà leków homeopatycznych. Trzeba tylko dobraç odpowiednià potencj´ właÊciwego leku (granulek czy kropli), poniewa˝ ka˝dy z nas jest odr´bnà strukturà psychofizycznà. Cz´sto przepisuj´ choremu kilka specyfików, które si´ wzajemnie uzupełniajà. Od kilkunastu lat praktykuj´ leczenie homeopatyczne, ale dotàd nie zdarzyło si´, bym identycznie prowadził te
same jednostki chorobowe. Niekiedy bywa nawet
tak, ˝e ten sam lek stosuj´ w ró˝nych dolegliwoÊciach – wszystko zale˝y od pacjenta. Moim skrom-

Kiedy zgłaszajà si´ do mnie osoby, które êle si´
czujà, lecz nie wiedzà, co im faktycznie dolega, bo
ka˝dy specjalista stawiał innà diagnoz´, wykorzystuj´ aparat Volla. U˝ywam go m.in. do diagnozowania. Odczytujàc pole elektromagnetyczne danych organów – widz´, który jest zdrowy, a który
chory. Podczas badania uzyskuj´ ocen´ stanu: tarczycy, nadnerczy, przysadki, trzustki, wàtroby, jelit,
nerek, serca płuc, narzàdów płciowych... Za pomocà specjalnej elektrody bada si´ odpornoÊç skóry
w poszczególnych punktach akupunkturowych.
Po chwili na ekranie komputera pojawia si´ odczyt,
który pokazuje nie tylko stan, w jakim sà fizyczne
organy, ale tak˝e poszczególne czakry i aura.
Wizyta u mnie zaczyna si´ od luênej rozmowy. Pytam pacjenta o jego stan psychiczny,
o ˝ycie osobiste, uczuciowe, zawodowe, a nawet
co lubi jeÊç, jak sp´dza wolny czas, czy dobrze
Êpi, jakà ma prac´ i czy realizuje swoje plany i marzenia. Potem dopiero kieruj´ rozmow´ na jego
dolegliwoÊci, wypytuj´, kiedy si´ zacz´ły i jak długo trwajà. Ka˝da informacja jest dla mnie wa˝na,
poniewa˝ rozpatruj´ człowieka holistycznie. Póêniej badam go na aparacie Volla i po chwili mam
informacj´ o stanie wszystkich organów w ciele.
Dobieram odpowiednie leki, ustalam miejsca zabiegów akupunktury, bàdê – jeÊli ktoÊ woli – akupresury, doradzam masa˝, ewentualnie zioła. Mówi´ tak˝e, kiedy mniej wi´cej powinna nastàpiç
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poprawa. Pacjent ma prawo wiedzieç, jak długo
potrwa leczenie.
W ostatnich latach nasiliły si´ ataki paso˝ytów. Nie jest to tylko moja obserwacja, lecz dostrzegli to zjawisko naukowcy na całym Êwiecie.
Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w prasie amerykaƒskiej zacz´ły si´ pojawiaç informacje, ˝e paso˝yty stajà si´ istnà plagà naszej cywilizacji.
Stwierdzono, ˝e około 80% Amerykanów jest nosicielami owsików, glist, chlamydii, lamblii czy
dro˝d˝aków. Wywołujà one choroby pozornie
niezwiàzane z ich obecnoÊcià w ludzkim organizmie: zapalenia oskrzeli, płuc, jelit, wàtroby, bóle
mi´Êni, stawów, owrzodzenia, alergie. Paso˝yty
zjadamy wraz z niedomytymi owocami, warzywami czy niedogotowanym mi´sem, rybami, przenosimy je na dłoniach, zara˝amy si´ nimi od zwierzàt
domowych. Sposobów zaka˝enia si´ jest wiele,
a sprzyja im zanieczyszczenie Êrodowiska i siedzàcy tryb ˝ycia oraz tłuste, słodkie pokarmy. Gdy paso˝yty dostanà si´ do organizmu, pochłaniajà
najcenniejsze substancje od˝ywcze. Wraz z krwià
i limfà trafiajà do wszystkich narzàdów i obni˝ajà
naszà odpornoÊç. Lekarze w wielu przypadkach
podejrzewajà, ˝e za zły stan chorego odpowiedzialne sà właÊnie paso˝yty. Zlecajà badania w laboratorium, ale wynik jest cz´sto negatywny – mimo ˝e organizm jest zainfekowany. To dlatego, ˝e
analizy trzeba powtarzaç wielokrotnie. Aby stwierdziç, czy w ciele znajdujà si´ jaja glisty, nale˝y
przeprowadzaç badania codziennie przez co najmniej miesiàc! Na szcz´Êcie istniejà ju˝ skuteczniejsze metody ni˝ mikroskop, probówki czy spirytusowy palnik – mam na myÊli specjalny Test Vega
w metodzie Volla, który natychmiast pokazuje,
czy organizm jest zainfekowany. Gdy ju˝ ustalimy,
z jakim „agresorem” mamy do czynienia, stosunkowo łatwo si´ go pozbyç. Paso˝yty nie znoszà
preparatów homeopatycznych.
Mój gabinet odwiedzajà ludzie z najprzeró˝niejszymi schorzeniami. I ciesz´ si´ ogromnie, ˝e
dzi´ki szybkiej i prawidłowej diagnozie za pomocà
aparatu Volla mog´ dobraç odpowiednie leki i zaproponowaç takie terapie niekonwencjonalne, które pomagajà wróciç im do zdrowia lub przynajmniej uzyskaç wyraênà popraw´.

W lutym zgłosiła si´ do mnie kobieta z wieloma dolegliwoÊciami. Cierpiała m.in. na zaburzenia
snu, wypadały jej garÊciami włosy, pogorszył jej si´
wzrok. Miała ciàgle dreszcze, pociła si´, rozregulował jej si´ okres i zacz´ła tyç. Z rozmowy wynikało,
˝e od dwóch lat leczy si´ na tarczyc´ i cały czas
przyjmuje syntetyczne hormony oraz stosuje terapi´
jodem radioaktywnym. Niewiele to jednak pomagało. Podczas badania zdiagnozowałem paso˝yty.
Przepisałem jej leki homeopatyczne, terapi´ zapperem, zaleciłem akupunktur´, masa˝ energetyzujàcy
na wzmocnienie odpornoÊci i odpowiednie zioła.
Kolejnà wizyt´ wyznaczyłem w maju. W gabinecie
pojawiła si´ ju˝ zupełnie inna kobieta – starannie
uczesana (włosy przestały jej wypadaç), umalowana,
spokojna. Podczas rozmowy dowiedziałem si´ te˝,
˝e okres si´ uregulował, tarczyca powróciła prawie
do prawidłowej wielkoÊci, tylko potliwoÊç jeszcze si´
utrzymywała. Kobieta odzyskała radoÊç ˝ycia, odstawiła hormony. W czasie lipcowej wizyty dowiedziałem si´, ˝e znikn´ły wszystkie objawy. Zdziwiłem si´,
˝e dopiero po takim czasie, i wówczas kobieta przyznała si´, ˝e była pod ogromnà presjà rodziny i lekarzy, którzy nie chcieli uwierzyç w mojà diagnoz´, i˝
przyczynà jej wszystkich dolegliwoÊci były paso˝yty
i dlatego póêniej zacz´ła stosowaç terapie niekonwencjonalne oraz za˝ywaç leki homeopatyczne.
Najwa˝niejsze, ˝e ta pani postawiła na swoim, zastosowała si´ do moich zaleceƒ i wróciła do zdrowia.
Łàczenie akupunktury, masa˝y, ziół i homeopatii oraz stosowanie odpowiedniej diety daje
cz´sto zaskakujàce, pozytywne i szybkie rezultaty.
Tak było w przypadku młodego m´˝czyzny, u którego stwierdzono poczàtki SM (stwardnienie rozsiane). – Choroba – jak stwierdził jego lekarz prowadzàcy – stan´ła w miejscu. OczywiÊcie, ˝e pozostaje on nadal pod stałà obserwacjà – mojà i lekarza
specjalisty.
Inny przypadek to kobieta, która miała skierowanie na by-passy. Przyprowadziła jà do mnie
siostra, która powiedziała jej, ˝e na operacj´ zawsze zdà˝y, ale warto spróbowaç innych metod
i sposobów. Pani ta zastosowała si´ do wszystkich
moich zaleceƒ. Uwierzyła w skutecznoÊç terapii
niekonwencjonalnych, kiedy poczuła si´ zdecydowanie lepiej, ale przyje˝d˝ała nadal na wyzna-

czone wizyty kontrolne i badania 2–3 razy w roku przez 2 lata. Ostatnie badania u kardiologa potwierdziły, ˝e jest zdrowa i nie ma potrzeby wszczepienia by-passów.
Stosowane przeze mnie metody terapeutyczne okazały si´ te˝ skuteczne w przypadku astmy
oskrzelowej. 18 letni chłopiec cierpiał na nià
od najmłodszych lat. Zaleciłem odpowiednio dobrane zioła i leki homeopatyczne oraz 15 zabiegów
akupunktury. Terapia trwała z przerwami pół roku
i wszystkie dolegliwoÊci min´ły.
Po takich odpowiednio dobranych działaniach
(połàczenie np.. zabiegów akupunktury czy akupresury z homeopatià i dietà) ust´puje wiele schorzeƒ,
zmniejszajà si´ guzy i mi´Êniaki… Wczesnà wiosnà
trafi∏ do mnie m´˝czyzna z wynikiem MRT – guz
w mózgu, który powi´kszał si´ do tego czasu z miesiàca na miesiàc. Po trzech miesiàcach terapii chory
zrobił badania i okazało si´, ˝e powi´kszanie si´ guza zostało powstrzymane. Leczenie niekonwencjonalne trwa nadal. Chory pozostaje w kontakcie ze
swoim onkologiem.
Inny przykład, zg∏osi∏ si´ do mnie m´˝czyzna
w Êrednim wieku z powodu podwy˝szonego cholesterolu. Brał silne leki, które uszkodziły mu ˝ołàdek
i wàtrob´. Podczas badania na aparacie Volla okazało si´, ˝e ma on wyjàtkowo groênego „sublokatora” – motylic´ wàtrobowà. Gdy podałem leki homeopatyczne, wyzdrowiał.
Zdarza si´, ˝e przychodzà osoby, które leczà
si´ od wielu lat, bo czujà si´ êle, ale z medycznego
punktu widzenia sà zdrowe! Lekarze, którzy nie
wiedzà, co z tym zrobiç, kierujà takich natr´tów
do psychiatry, uwa˝ajàc, ˝e to hipochondrycy. A to
wszystko wynika z niedokładnoÊci aparatów słu˝àcych do badaƒ ambulatoryjnych. Natomiast testy
przeprowadzone na aparacie Volla wykluczajà
takie pomyłki i pokazujà, co jest przyczynà dolegliwoÊci.
By jednak rezultaty terapii były pozytywne,
chory musi pomóc terapeucie, czyli – nazywajàc
rzecz po imieniu – musi po prostu chcieç wyzdrowieç! Wiem to z własnego doÊwiadczenia i obserwacji moich pacjentów.
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