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1. Pierwsza wizyta – 50 zł (diagnostyka akupunkturowa, kwalifikacja do wykonania 

zabiegu świecowania uszu, badanie ciśnienia, badanie pulsu, standardowe procedury 

internistyczne, dodatkowo wywiad z pacjentem o przebytych chorobach, sposobie 

życia i pracy oraz ewentualnych uczuleniach). 

http://www.enji.pl/pl/gabinety
mailto:medycynatybetanska@o2.pl
http://www.enji.pl/
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2. Wizyty kontrolne – bezpłatne (po wykonanej serii zabiegów 

świecowania uszu – wizyta kontrolna, sprawdzająca jest bezpłatna).  

 

3. Świecowanie uszu – 35 zł. Zabieg obejmuje przygotowanie 

pacjenta do świecowania, podkłady, dwie świeczki Indian Hopi z 

aplikatorem lub bez, wykonanie zabiegu świecowania na obu 

uszach, zabezpieczenie uszy po zabiegu watą. 

 

4. Konchowanie uszu – 55 zł. Zabieg obejmuje przygotowanie pacjenta do 

konchowania uszu, podkłady, dwie konchy Indian Hopi, wykonanie zabiegu 

konchowania na obu uszach, zabezpieczenie uszy po zabiegu watą. 

 

Świecowanie uszu jest zabiegiem kosmetycznym, o wiele bardziej delikatnym niż 

konchowanie uszu. Podciśnienie, jakie wytwarza się w konchach jest niekiedy do 3 

razy większe niż w normalnej świeczce do świecowania. Konchowanie zaleca się 

przeprowadzać przez doświadczonego terapeutę medycyny naturalnej. 

 

Na czym polega świecowanie uszu metodą Indian Hopi? Opierająca się na działaniu ciepła, terapia 

Hopi jest przyjemną i nieinwazyjną metodą leczenia zarówno uszu, jak i innych dolegliwości 

fizycznych. Na całym świecie jest ona znana i stosowana od pokoleo. Co ciekawe, starożytni Grecy 

wykorzystywali ją w celu oczyszczania… ducha, natomiast prozdrowotne podstawy jej stosowanie 

zyskało dopiero w późniejszych czasach. Kolejną ciekawostką jest to, że słowem „Hopi” określa się 

ludzi, których charakteryzuje spokój ducha i chod świece dobrze znane są rzeszom ludzi niemal we 

wszystkich zakątkach naszego świata, największą popularnośd zyskały wśród kultur Ameryki 

Północnej i Azji.  

http://www.enji.pl/
http://www.enji.pl
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Świece wykorzystywane w zabiegach wykonane są z naturalnych środków, jak wosk pszczeli z 

dodatkiem wyciągów z miodu, szałwii, dziurawca, rumianku czy też lnu, przy czym tym, co odróżnia je 

od tradycyjnych, znanym nam świec, jest to, że mają one formę metalowych rurek. Po nasączeniu 

świecy odpowiednim składnikiem i podpaleniu jej, wsuwa się ją do zewnętrznego otworu kanału 

słuchowego i czeka, aż wypali się ona do odpowiedniej długości.  Sam zabieg można porównad do 

działania… komina – wszystkie zanieczyszczenia zostają wytknięte na powierzchnię, skąd następnie 

można je delikatnie usunąd. Cały zabieg trwa ok. 45 minut, przy czym konieczne jest to, by był on 

przeprowadzony na obu uszach.  

 

Dolegliwości, jakie leczy świecowanie uszu 

Świecowanie uszu metodą Hopi zalecane jest w leczeniu takich dolegliwości, jak: 

- stany zapalne ucha, szumy, niedosłuch spowodowany zaleganiem w nich woskowiny  

- przeziębienia, choroby górnych dróg oddechowych (nosa, gardła, krtani) 

- bóle głowy, migreny 

- zapalenie zatok  

 

Jako, że metodę Indian Hopi z powodzeniem można zaliczyd do jednych z najprzyjemniejszych terapii, 

stosuje się ją także u pacjentów cierpiących z powodu nadmiernej ilości stresu, czy mających 

problemy z depresją.  

Jedną z głównych zalet świecowania uszu jest nieinwazyjnośd zabiegu oraz niemalże całkowity brak 

skutków ubocznych. Mimo to, specjalista przed zastosowaniem świec zawsze upewni się, czy u 

pacjenta nie występuje reakcja alergiczna na któryś ze składników, czy olejków eterycznych, bądź czy 

w jego uchu nie występuje stan zapalny lub zakażenie.  

 

Kto może skorzystać z terapii Indian Hopi? 

W zasadzie nie ma większych przeciwwskazao, co do leczenia metodą świecowania, aczkolwiek 

pewne dolegliwości, takie jak: zdiagnozowany tętniak naczyo krwionośnych mózgu, czy też 

nadciśnienie, lub „dzwonienie” w uszach, jakie owa terapia może spotęgowad należą do czynników, 

wobec których należy zaprzestad kuracji.  

Jeśli chodzi o wiek, co do niego nie ma przeciwwskazao. Jak wiemy, najwięcej problemów z uszami 

miewają dzieci i także one mogą skorzystad z zabiegu, o ile ich samodyscyplina pozwala im na 

spokojne pozostanie w jednej pozycji przez 15 minut, czyli tyle ile trwa świecowanie jednego ucha. 
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Większośd pacjentów po zabiegu zawsze odczuwa ulgę i traktuje świecowanie uszu jak formę relaksu, 

zatem kojącą nie tylko ciało, ale i ducha.  

 

Opinie pacjentów gabinetu prof. Enji 

 

Ze swoim niedosłuchem nie mogłam poradzid sobie przez lata. Dopiero, gdy poczęłam regularnie 

chodzid na zabiegi świecowania do prof. Enji, zalegający wosk był stopniowy usuwany i wreszcie mój 

stan uległ poprawie. Byłam zaskoczona tym, że zabieg był całkowicie bezbolesny i bardzo 

odprężający.  

 

Maria, Warszawa 

 

Panią prof. Enji poleciła mi świecowanie Hopi na moje problemy z migreną. Do tej pory korzystałam 

wyłącznie ze środków farmakologicznych, które co jakiś czas musiałam zmieniad, więc zdawało mi się, 

że mój organizm już tak bardzo się na nie uodpornił, że nic nie jest w stanie mnie wyleczyd. Od czasu 

do czasu nadal miewam bóle głowy, ale nie są one już tak dotkliwe, a co najważniejsze większośd 

leków, jakie stosowałam okazało się zbędnych. Przede mną jeszcze dwa zabiegi, a już czuję się o niebo 

lepiej i nie narzekam na samopoczucie.  

 

Monika, Brwinów 

 

Zabieg świecowania bardzo mi się podobał. Na początku trochę się bałem, ale zapewniam, że nie ma 

czego. Podczas wkładania świecy czuje się lekki, ale przyjemny „trzask”, a następnie łaskotanie w 

uchu, co zresztą podobnie, jest miło odczuwalne. Po trzech zabiegach zniknęły moje problemy z 

uchem i zatokami.  

 

Łukasz, Warszawa 

 

Cena zabiegu w Gabinecie Medycyny Tybetaosko-Mongolskiej prof. Enkhjargal Dovchin „Enji” (prof. 

Enji) wynosi 35 lub 55 zł.  
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Cena zabiegu świecowania obejmuje: 

- przygotowanie pacjenta do zabiegu ( na leżąco, najpierw bokiem głowa – jedno ucho, potem zmiana 

drugie ucho ) 

- oryginalne świece Indian Hopi produkcji USA 

- wykonanie zabiegu świecowania na obu uszach w cenie zabiegu 

- udział lekarza podczas całości zabiegu świecowania uszu  

- zabezpieczenie uszu watą lub inną zatyczką po świecowaniu na ok. 1 godz.  

( tak, aby nie dopuścid do zaziębienia kanałów słuchowych) 

Istnieje możliwośd nauki poprawnego wykonywania zabiegów świecowania dla osób niemogących 

opuszczad domu. W tym celu opiekunowie takich osób mogą się zwrócid z prośbą do prof. Enji o 

udzielenie wskazówek na temat prawidłowego wykonania zabiegu świecowania uszu. Warunkiem 

zgody na udzielenie szkolenia przez panią Dovchin jest zakup przynajmniej 5 kompletów świeczek do 

świecowania uszu na łączną kwotę 50 zł.  

Więcej na temat zakupu świec do świecowania uszu znajdą paostwo pod adresem: 

http://www.enji.pl/pl/nasze-produkty/56-swiece-hopi-konchy lub pisząc na mail: 

medycynatybetanska@prokonto.pl 

Osoby z problemami słuchowymi powinny bezwzględnie przed przystąpieniem do zabiegu 

skonsultowad się z lekarzem pierwszego kontaktu o chęci poddania się zabiegowi świecowania uszu. 

 

http://www.enji.pl/pl/nasze-produkty/56-swiece-hopi-konchy
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Gabinet Medycyny Naturalnej świadczy też usługi akupunktury. Oto przykładowy 
cennik usług akupunktury. 

                       ZABIEGI AKUPUNKTURY     

pierwsza wizyta 

  

50 zł 

wizyta kontrolna 

  

0 zł 

diagnostyka akupunkturowa 

 

50 zł 

akupunktura na ciało 

  

40 zł 

akupunktura i ogrzewanie lampami solux 

 

50 zł 

akupunktura i baoki ogniowe 

 

50 zł 

elektroakupunktura 

  

50 zł 

akupunktura i magnetostymulator 

 

50 zł 

akupunktura antynikotynowa 

 

180 zł 

akupunktura odchudzająca 

 

40 zł 

akupunktura na poprawę przemiany materii 

 

25 zł 

akupunktura lecznicza 

  

40 zł 

akupunktura na nerwy 

  

40 zł 

akupunktura na bóle 

  

40 zł 

akupunktura dłoni 

  

40 zł 

akupunktura kosmetyczna twarzy 

 

100 zł 

igły do akupunktury 

  

w cenie 

 

OFICJALNA STRONA  

GABINETU PROF. ENJI 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZABIEGACH ŚWIECOWANIA USZU I UMÓW 

SIĘ NA WIZYTĘ DO PROF.ENJI - www.enji.pl 
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