
AKUPUNKTÚRA- AZ ENERGIAKERINGÉS ÉLMÉNYE 

 

Mikor beszúrok egy tűt az akupunktúrás pontba, az fokozatosan 

duzzad-összegyűjti az energiát, majd szétsugárzik-mint egy 

adótorony, és elindul a test másik oldala felé. Leér a lábba, átfordul a 

másik lábba, s ott jön fölfelé- egy nagy hurkot írva le. Intelligens 

energiaként oda megy, ahol a legnagyobb az energia hiánya-vagyis a 

beteg részre. Ahol elakad- itt a másik beteg rész, ott újabb tűszúrás 

következik, amivel kivezetjük az ott meggyűlt, működés képtelen, 

már nem tápláló energiát, ami akadályozza az energia keringést. A 

kivezetéstől elhárul az akadály, tovafut az energia, újabb hurkot ír le a 

testben, s megérkezik-vagy ugyanoda, további friss energiával 

feltöltve az energia hiányos, ezért gyengébben működő testrészt, 

vagy talál másik feltöltésre váró testrészt/szervet, amit működésbe 

hozhat. Közben én az előzetes kikérdezésből és vizsgálatból tudom, 

milyen fajta energiából van hiánya a paciensnek, amit erőteljesebben 

fel kell töltenem, vagy hol van a testében olyan lerakódás, amitől 

meg kell szabadítani ahhoz, hogy tökéletesen feltöltött és szabad 

legyen az energia keringése- AMI A CÉL. 

 A lerakódás lehet régóta ott ülő, már működésképtelenné vált 

energia: negatív érzelem-félelem, harag, aggódás, bánat, fásultság, 

gyűlölet stb., lehet az ennek talaján kialakult gyulladás-ez lehet 30 

éves is, genny, nyák, méreganyag, nehézfém stb. lerakódás. Ezeket a 

felpörgő energia keringés mozgásba hozza. Egy részük a test 

nyílásain/ orr, száj, végbél, hüvely, húgycső/ át kiürül a kezelés 

hatására, súlyosabb esetben rá kell segíteni egyéb terápiával/ 

tisztítókúra, homeopátia, diéta, mozgás /. 

Közben a paciens azt érzi, hogy beindul a testében az élet. Először 

bizsergések itt-ott, majd tovafutó leheletfinom áramlások , mint 

mikor a szellő súrolja az arcunkat, aztán megmozdul a vér, finoman 

„megnőnek”, kinyílnak testrészek/ tüdő, vállak/, a fejébe valami 



tápláló áramlik, mint mikor a kis üres rekeszek kitöltődnek, amitől a 

feje könnyű és tiszta lesz, kitisztul a látása, kinyílik az orra, 

benedvesedik a torka…majd megmozdulnak a belei, sokszor 

hangosan, és úgy érzi, mintha a beteg részeken kicsurogna belőle 

valami, amitől megkönnyebbül. Az érzet egyre erősödik. Közben fél 

órát fekszik kényelmesen egy ágyon, tűkkel a testében. Sokan 

alszanak közben, és úgy ébrednek, mint aki kipihente magát. 

Végül azt érzi, hogy tele van energiával, fénnyel telítettebb lesz, 

nagyon megkönnyebbedik, szinte lebeg a teste, örül a lelke, 

sokmindenre képes...  

Otthon tovább tart az áramlás, általában még 2-3 napig. Közben 

folytatódnak az ürülések. Gyakori a hasmenés, sokkal több a vizelet, 

köpet ürülés, beindul a menses sok alvadt vérrel, hüvelyfolyás 

erősödik fel. Minden kezeléssel hosszabb a jó periódus, végül ezek 

összefolynak. 4-5 kezeléssel az adott tünetcsoport eltűnik.  

Ha a betegség csak pár hete keletkezett, elég 1-2 kezelés a 

gyógyuláshoz. Mivel általában régóta fennálló/ 10-30 év/, egyszerre 

többfajta bajtól szenvedő emberek jönnek akupunktúrára, vaskos 

köteg zárójelentéssel, az első 5 kezelés után előbújik egy másik 

tünetcsoport- ami kb. 10 éve volt neki,  akkor azt kell kezelni, más 

pontokkal, más egyéb kúrákkal kombinálva. Akkor jó a 

kezeléssorozat, ha megyünk visszafelé az időben- egészen a 

fogantatásig. 

 Ehhez jól képzett, többfajta szakterülethez értő orvos kell, aki 

pontosan tudja, mit csinál, biztos a kezelés megfelelő voltában, tudja 

értékelni a fellépő tüneteket. Nem árt, ha érzékeli az energiákat.  

Kell hozzá olyan beteg, aki meg akar gyógyulni, és ezért tenni is akar. 

Pl. a tisztítókúrákat neki kell otthon megcsinálni. Többnyire az 

életfelfogását, életmódját is meg kell változtatni, amiben az orvos 

segíti őt.  Nem mindenki akar változni, csak azt szeretné, hogy ne 

fájjon annyira-akkor ebben kell támogatni. És van sok olyan betegem, 



akiket meggyógyítani már nem lehet, de egy jó általános állapotot 

fenntartani lehet havi 1 kezeléssel. 

Az akupunktúrát eredetileg arra használták, hogy az emberek mindig 

egészségesek legyenek. Negyedévente kaptak egy kezelést, ami az 

apró tüneteket-amik még nem okoztak megbetegedést, felszámolta, 

s alapvetően megerősítette őket, hogy ellenállókká váljanak a 

fertőzésekkel és az élet megpróbáltatásaival szemben. Jó lenne 

mindenkivel idáig eljutni!  

Ez a módszer igazán megerősíti az embert, fénnyel telíti, boldogabbá 

teszi. 

 


