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Czy zdajecie sobie sprawę jak ciężko muszą pracować rolnicy, aby ludzie na 

świecie mieli zapewnione pożywienie? Dzięki ich pasji, pracy w pocie czoła 

oraz wiedzy na temat uprawy roślin miliony ludzi może zakosztować smaku 

fasoli, chleba, kukurydzy, ziemniaków oraz innych wartościowych produktów. 

Przedstawimy Wam dziś historię rolnika, który miłość do gospodarstwa 

przepłacił zdrowiem. Gdyby nie pomoc doktor Enkhjargal Dovchin, choroba 

zabrałaby panu Stanisławowi wielką radość i namiętność, którą pielęgnuje od 

lat młodzieńczych... 

Państwo Stanisław i Jadwiga Kwiatkowscy prowadzą pod Grójcem własne 

gospodarstwo rolne. Oboje kochają przyrodę i od wielu lat zajmują się m.in. 

uprawą drzewek ozdobnych, hodowlą bydła oraz drobiu. Pracy jest dużo, a 

wszystkie obowiązki spadają na ich ręce, ponieważ dwie córki opuściły już 

rodzinne gniazdo. Każdego dnia wstają przed świtem, aby nakarmić 

zwierzęta: krowy, konie, króliki i gęsi, a potem pielęgnować sadzonki. 

Przeciętny człowiek z miasta rzekłby „daremny trud, jest wiele łatwiejszych 

metod zarabiania pieniędzy”. Ale nie zrozumie on co czuje człowiek 
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przechadzający się rankiem po rosie i dumie spoglądający na swoje dorodne 

plony. Pieniądze to nie wszystko, rolnictwo to dla pana Staszka i jego żony 

sens życia. 

Młode lata jednak szybko mijają, a codzienny znój odciska swe piętno na 

zdrowiu. Parę lat temu, podczas przenoszenia skrzynek z sadzonką, pan 

Stanisław poczuł pieczenie w kręgosłupie. W ciągu kilku następnych dni ból 

nasilił się do tego stopnia, iż uniemożliwiał chodzenie, a co za tym idzie – 

pracę w gospodarce. Prosta czynność jak wejście po schodach była katorgą. 

Przymusem stało się dla niego jeżdżenie znienawidzonym wynalazkiem 

techniki - windą.  

Na termin wizyty u lekarza specjalisty i tomograf komputerowy trzeba by 

było czekać ponad rok. Państwo Kwiatkowscy postanowili pójść inną drogą. 

Słysząc wiele o skuteczności terapii lekarz Enkhjargal Dovchin, zgłosili się do 

Gabinetu Medycyny Tybetańsko-Mongolskiej w Warszawie przy ulicy 

Czerniakowskiej 28A.  

Mongolska lekarka już na pierwszej wizycie dobrała rolnikowi plan zabiegów 

uwzględniający: serię masaży leczniczych połączonych z akupunkturą oraz 

moksą. 

„ Na pierwszej wizycie lekarka zbadała mnie bardzo dokładnie, uciskała 

różne miejsca na ciele, badała puls, zdiagnozowała moje schorzenia tak 

dokładnie, jakby miała przed sobą zdjęcie rentgenowskie. – mówi pan 

Stanisław - Nawet stary, niedoleczony uraz kolana nie uszedł jej uwadze. 

Wtedy poczułem, że jestem w rękach specjalisty. Pierwsze pozytywne efekty 

odczułem po 3 zabiegu, ból stał się mniej intensywny a potem, po 12 

zabiegach i zakończeniu terapii, ustąpił całkowicie. Jestem ogromnie 

wdzięczny doktor Enji, ta przemiła kobieta jest skromną i bardzo życzliwą 

osobą.  Tak samo jak moja rodzina, potrafi docenić naturę a ponadto 

wykorzystać jej bogactwa dla dobra bliźniego. Myślałem, że już nigdy nie 

będą mógł pójść z córką na grzyby, a dziś biegam po lesie jakbym miał znowu 

20 lat...” 
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Terapie pracy z ciałem są silnym 

fundamentem medycyny tybetańsko-

mongolskiej. Opierają się na zasadzie 

trzech elementów:  

 rlung - energii odpowiedzialnej za 

układ krążenia, układ ruchowy kończyn 

oraz układ trawienia,  

 mkhris - żółci zapewniającej organizmowi kondycję oraz ciepło,  

 badkan - śluzu odpowiedzialnego za stan skóry i snu oraz wspierającego 

dostarczanie do organizmu substancji odżywczych.  

Medycyna Wschodu, jako jedna z pierwszych nauk, odkryła istnienie 

energetyki ciała i punktów życiowych na skórze człowieka. Leżą one wzdłuż 

meridianów – linii oplatających całe ciało, przez które przepływa energia.  

W przypadku pana Stanisława pojawiły się złogi blokujące krążenie energii 

witalnej, ciężka praca wpłynęła na pogorszenie stanu całego organizmu. 

Doktor Enji dobrała terapię mająca na celu regulację przepływu siły życiowej 

i pobudzenie określonych, meridianów, które są odpowiedzialne za narządy 

wewnętrzne, układ krążenia, przemianę materii w mięśniach oraz układ 

kostno-stawowy.  

„Byłem pewien, że starość rządzi się swoimi prawami i taka już kolej rzeczy, 

że gdy nic człowieka nie boli znaczy, że umarł – żartuje pan Stanisław – 

jednak doktor Enji wyjaśniła skąd się brały moje bóle...” 

Kręgosłup sąsiaduje z przebiegającymi obok, pniami nerwów wegetatywnych. 

To właśnie one zbierają bodźce z całego organizmu, z tkanek i narządów. Gdy 

któryś z narządów niedomaga, jego choroba manifestuje się bólem w 

przeznaczonym mu odcinku kręgosłupa.  

Medycyna akademicka leczyłaby kręgosłup, podczas gdy przyczyny bólu leżą 

zupełnie gdzie indziej. „Jestem pewny – podkreśla pan Stanisław - że 

efektywność terapii doktor Dovchin uzależniona jest od poglądów, gdyż ona 

chce wyleczyć człowieka, a nie jedną chorobę tak jak to robią nasi lekarze!” 
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Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że pani Dovchin w nagrodę za pracę oraz nienaganną postawę i serce włożone w 

propagowanie medycyny mongolskiej w Polsce została odznaczona tytułem profesora klinicznego Szkoły Wyższej Tradycyjnych Metod 

Leczniczych w Mongolii. Tylko niezmiernie zasłużone osoby dostają zastu otrzymania tego najwyższego tytułu profesorskiego. 

 

 


