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GABINET MEDYCYNY 
TYBETAŃSKIEJ 

Lekarz ENKHJARGAL DOVCHIN ( dr Enji ) 

 

LIST OTWARTY W SPRAWIE NIESŁUSZNYCH NAGONEK MEDIALNYCH NA  

LEKARZY MONGOLSKICH W POLSCE 

 

List skierowany jest do każdego człowieka, dla którego dostęp do 

alternatywnych metod leczniczych takich medycyn jak chioska, mongolska, 

tybetaoska, ayurweda powinien byd zagwarantowany konstytucyjnie wzorem 

takich paostw jak Szwajcaria, Austria czy Czechy.  

Wieloletnie badania naukowców dowodzą, że metody tradycyjne są na 

równi skuteczne lub nawet skuteczniejsze od konwencjonalnych metod 

akademickich. Połączenie natomiast, tych dwóch jakże innych systemów 

medycznych dla dobra pacjenta dałoby zapewne wymierne efekty w leczeniu 

wielu, szczególnie przewlekłych chorób.  

Lobbing wielkich firm farmaceutycznych obecnych od wielu lat na rynku 

wyczuł zagrożenie wynikające z naturalnych ziół, witamin i minerałów, z którymi 

to sztucznie wytworzone leki syntetyczne stworzone w laboratoriach nie mają 

szans konkurencji. Skutki uboczne wielu leków wliczone są w astronomicznie 

wysokie kwoty związane z dopuszczeniem takich preparatów na rynek.  

Krótka historia leku ziołowego 

Leki ziołowe, od tysięcy lat stosowane głównie na Wschodzie dają wielu 

ludziom szanse na całkowite wyzdrowienie, ponieważ składy tych preparatów 

testowane były na ludziach niekiedy przez tysiące lat wnikliwych obserwacji i 
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udoskonalania mieszanek. Dla większości firm produkujących naturalne leki 

ziołowe wyjawienie tajemnicy składu oraz przygotowania danej mieszanki 

stanowi tajemnicę przekazywaną z pokolenia na pokolenie wybranym, zaufanym 

ludziom – taki jest powód nie ujawniania na etykiecie niektórych substancji 

zawartych w preparatach.  

O ile przemysł farmaceutyczny jest w stanie określid w przybliżeniu skład 

mieszanek ziołowych takich ziół jak chioskie czy mongolsko-tybetaoskie to 

odtworzenie wierne mieszanki jest niemożliwe. Niemożliwym jest też wierne 

odtworzenie substancji czynnej, działającej w danej mieszance, ponieważ nasza 

krajowa medycyna nie posiada wiernych wzorów substancji ziołowych roślin -

nieuprawianych przecież w naszym klimacie.  

Podmioty wspierające zielarstwo  
– czy oby na pewno? 

W Polsce istnieje kilka ośrodków zajmujących się lekami pochodzenia 

ziołowego. Niestety poza nazwą, wspomniane instytucje nie mają nic wspólnego 

z ziołami i ziołolecznictwem. Głównym obszarem koncentracji zainteresowania 

tych placówek jest, bowiem wyszukiwanie skutecznych mieszanek ziołowych 

takich medycyn jak mongolska oraz późniejsze pozyskiwanie substancji czynnych 

działających w preparacie w celu stworzenia sztucznych leków syntetycznych 

podlegających prawu patentowemu. 

Dlaczego suplementy diety nie są atrakcyjne? 

Leki ziołowe, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, witaminy i minerały to preparaty, których składu nie można 

prawnie opatentowad ( zastrzec ), tak więc nie stanowi to obszaru 

zainteresowania dużych firm farmaceutycznych. Wzrost natomiast spożywania 

tych preparatów przez ludzi, doprowadził do tego, że koncerny rozpoczęły 

procedury pod nazwą „Codex Alimentarius”, aby zablokowad ludziom stopniowo 

dostęp do tak zwanej medycyny naturalnej i homeopatii.  
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Uczciwość wielkich firm farmaceutycznych? 

Prawdą jest to, że korporacje międzynarodowe z branży medycznej i 

chemicznej takich firm jak Bayer czy Monsanto posiadają miliardy dolarów na 

lobbing i ustawianie przetargów bądź nawet wpływanie na przychylne 

ustanawianie prawa w danych paostwach. Podmiotom tym nie jest na rękę 

istnienie innych małych i średnich przedsiębiorstw głównie o charakterze 

rodzinnym.  

Stowarzyszenia i Fundacje propagujące zielarstwo z Polsce nie robią nic, 

aby przeciwstawid się złemu prawu wprowadzanemu po woli do naszego kraju 

tylnymi drzwiami. Niedługo doprowadzi to do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie 

w Norwegii, gdzie każdy suplement oraz witaminy wydawany jest na receptę po 

konsultacji lekarskiej. 

Pisząc ten artykuł należy też wspomnied o jednym z największych zakłamao 

farmacji, a mianowicie określeniu „pod kontrolą lekarską”. Zwrot ten ma swoje 

odniesienie do prawa medycznego i oznacza, że dany lek podawany jest pod 

kontrolą lekarską oraz przez lekarza. Prawdą jest jedynie to, że preparat jest 

przepisywany, natomiast to, co się dzieje dalej, jest i może byd wielką 

niewiadomą. Nie ma, bowiem pewności czy pacjent nie przekaże wypisanego dla 

niego leku innej osobie, bądź nie ma też pewności czy nie zażyje 10 tabletek 

zamiast jednej. Jest jeszcze wiele możliwości, co może tak naprawdę zrobid 

pacjent i pozostawiamy to do Paostwa indywidualnych przemyśleo. 

Prawo teraz i w przyszłości 

Prawo obecnie panujące i tworzone w Polsce ma zagwarantowad nam 

większy dostęp do alternatywnych metod leczniczych oraz doprowadzid do 

większego bezpieczeostwa stosowania najróżniejszych preparatów. Takie są 

założenia, ale na tym też się kooczy. W rzeczywistości ustawodawcy kierowani 

przecież przez lobbystów wielkich firm farmaceutycznych ( za co są na pewno 

dobrze opłaceni ) dążą do ustanawiania prawa faworyzującego koncerny, a 
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zamykającego jakąkolwiek możliwośd konkurencji ze strony małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

Organizacje międzynarodowe wspierające 
naturalne tradycyjne metody lecznicze 

Jedną z głównych organizacji stojących na straży prawa i równowagi w 

branży zielarsko medycznej jest fundacja ANH z Anglii pod przewodnictwem 

wspaniałego dr Roberta Verkerka. Człowiek ten widząc ogólną 

niesprawiedliwośd i przekupstwa panujące w świecie farmacji zdecydował się 

opowiedzied przeciwko i stanąd do walki z jakby to nie było Goliatem. Hasłem 

przewodnim Roberta jest „dobra nauka i dobre prawo”.  

Więcej na temat ANH dostępne jest na oficjalnej stronie www.anhcampaign.org. 

Na naszym portali – serwisie poświęconym lekarz Enkhjargal Dovchin                     

( www.enji.pl ) będą sukcesywnie zamieszczane tłumaczenia artykułów 

pochodzące z fundacji ANH. 

W razie jakichkolwiek pytao wszystkie zapytania prosimy kierowad na adres e-

mail: medycynatybetanska@prokonto.pl  

Ze względu na dużą ilośd różnych zapytao czas oczekiwania na odpowiedz wynosi 

2-3 tygodnie. 

Dane kontaktowe 

Gabinet Medycyny Tybetańskiej 

Lekarz Enkhjargal Dovchin 

ul. Czerniakowska 28A, Warszawa 
 

Oficjalna strona: http://www.enji.pl 
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APEL 
do wszystkich świadomych ludzi 

 

PUNKT ZWROTNY 

 

Siedzisz na kanapie, oglądając telewizję. 

Nieustający strumień apokaliptycznych 

wiadomości na przemian z powierzchowną 

rozrywką, fałszywe uśmiechy i słodkie obrazki – 

oto podporządkowany polityce i komercji 

zestaw, jaki się nam serwuje. Tak długo już 

pozwalasz sobie na uleganie jego 

zniewalającemu wpływowi. Ale oto w pewnej 

chwili uświadamiasz sobie, że jest to starannie 

wyreżyserowana i poddana cenzurze szopka, 

której masz już dość. Wstajesz z kanapy z 

mocnym postanowieniem zmiany i wyłączasz 

odbiornik. To właśnie punkt zwrotny, moment, w 

którym dokonujesz pierwszego kroku na drodze 

do zmian całego swojego sposobu życia 

Sir Julian Rose, styczeń 2008 
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Co możesz zrobić? 
Tak naprawdę, jako konsument możesz naprawdę dużo. Oto rzeczy, które możesz 

już teraz zrobid: 

1. Informuj o problemach swoje otoczenie, znajomych, przyjaciół rodzinę. 

2. Podpisz następujące PETYCJE obywatelskie w sprawie najważniejszych spraw 

do załatwienia na teraz. Wejdź na: www.enji.pl oraz wybierz zakładkę 

PETYCJE. Postępuj według zaleceo zapisanych na blogu. 

3. Wysyłaj listy do władz i pytaj o nurtujące ciebie sprawy.                             

Adresy do władz znajdziesz na stronie www.naturalnenielegalne.pl .  

4. Jako konsument nie korzystaj z sieci wielkich supermarketów, a staraj się 

wybierad sklepy okoliczne ( mimo, że towary są czasami droższe ).  

5. NIE KUPUJ ŻYWNOŚCI GMO BO DAJE TO PIENIĄDZE FIRMOM 

FARMACEUTYCZNYM I CHEMICZNYM NA DALSZY ROZWÓJ 

6. KORZYSTAJ Z NATURALNEJ MEDYCYNY CZĘŚCIEJ NIŻ Z CHEMICZNYCH 

ODPOWIEDNIKÓW WIELKIEGO PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO. 

PAMIĘTAJ, ŻE ZDROWIE JEST W NATURZE, A NIE W SZTUCZNYCH RZECZACH 

7. Zorganizuj sobie dostęp do czystej tradycyjnej żywności wolnej od dużej ilości 

zanieczyszczeo chemicznych i pestycydów. Listę takich rolników znajdziesz na 

stronie www.icppc.pl  

8. WYŁĄCZ NA DOBRE TELEWIZJĘ I PODZIĘKUJ TAKIM STACJOM SZCZEGÓLNIE 

JAK TVN, TVN24 i POLSAT. PODZIĘKUJ TEŻ WYBORCZEJ, A RACZEJ 

WYBIÓRCZEJ GAZECIE. NIE DAWAJ PIENIĘDZY TYM, CO JAWNIE CIEBIE 

OSZUKUJĄ POKAZUJĄC PIĘKNE OBRAZY I ZAFAŁSZOWANE EMOCJE. 

PRZEŚLIJ NAM FOTKĘ SWOJEGO ZEZŁOMOWANEGO TV, A JĄ ZAMIEŚCIMY 

NA WSZYSTKICH NASZYCH BLOGACH I STRONACH WWW 

9. BĄDŹ NA BIERZĄCO Z INFORMACJAMI. POWIEDZ STOP MANIPULACJI 

WIELKICH MEDIÓW WYBIERZ WOLNE MEDIA – www.wolnemedia.net oraz 

PORTAL prowadzony przez prawników i wspieranych przez  serwis 

MEDYCYNA TYBETAOSKA www.aferyprawa.com  

NIE MASZ POJĘCIA JAK BARDZO JESTEŚ ZATRUTY PRZEZ MEDIA NASZYCH CZASÓW 
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