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Na gruncie fizyki energia posiada ścisłą definicję i jest 
wielkością mierzalną. W obszarze medycyny naturalnej okre-
ślenie energia rozumiane jest w sensie filozoficznym. Przedsta-
wia się ją jako siłę życiową lub siłę witalną. Wyjątek stanowi 
bioenergoterapia, w której to metodzie istnieje możliwość 
pośredniego zmierzenia biopola w postaci – aury. W metodach 
opartych na założeniach Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest 
to energia – qi (czi) lub w japońskiej odmianie akupresury, 
czyli shiatsu – ki, w hinduskiej ajurwedzie określa się ją termi-
nem – prana, a w medycynie tajskiej – jako lom. W bioener-
goterapii, którą także zaliczamy do obszaru medycyny 
naturalnej używa się określenia – biopole.

Celem artykułu było przedstawienie rodzajów energii i ich 
charakterystyki w wybranych metodach medycyny naturalnej. 
To filozoficzne zdefiniowanie energii najczęściej jako siły wi-
talnej, rodzi w świecie medycznym wiele kontrowersji i często 
jest przyczyną nieprzychylnego stosunku środowiska lekarzy 
do tych metod, co jest zapewne ze szkodą dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu i zdrowia pacjentów. 

Z tych powodów w opisie rodzajów energii na gruncie 
metod medycyny, należy rozdzielić je na te, które są definio-
wane filozoficznie i te, mierzalne w kategoriach fizycznych. 
O wartości leczniczej i profilaktycznej tych metod nie powin-
no się przesądzać na podstawie ich założeń teoretycznych, ale 
na podstawie empirycznie uzyskiwanych efektów.

Słowa kluczowe: energia qi, ki, prana, lom, biopole, 
aura

In terms of physics, energy has a strict definition and is 
a measurable quantity. In the field of natural medicine, the 
term energy is understood in a philosophical sense. It is pre-
sented as a life force or vital force. The exception is bioener-
gotherapy, in which there is a possibility to indirectly measure 
the biofield in the form of aura. In the methods based on the 
assumptions of Traditional Chinese Medicine, it is qi (chi) 
energy or in the Japanese type of acupressure or shiatsu – ki, 
in the Hindu Ayurveda it is called prana, and in Thai medicine 
– lom. In bioenergotherapy, which is also included in the area 
of natural medicine, the term biofield is used.

The aim of the article was to present the kinds of energy 
and their characteristics in selected methods of natural medi-
cine. This philosophical definition of energy, most often referred 
to as a vital force, raises a lot of controversy in the medical 
world and often causes an unfavourable attitude of the medi-
cal community to these methods, which is probably harmful 
to the proper functioning of the body and the health of patients.

For these reasons, in the description of the kinds of energy 
on the basis of the methods of medicine, one should divide 
them into those that are philosophically defined and those that 
are measurable in physical terms. The therapeutic and prophy-
lactic value of these methods should not be judged on the 
basis of their theoretical assumptions, but on the basis of 
empirically obtained effects.
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Wstęp 

Gdy słyszymy wyraz energia to 
najczęściej mamy na myśli energię 
elektryczną (prąd), czy energię cieplną 
(ogrzewanie), a więc te energie, które 
wiążemy z postępem cywilizacyjnym. 
Z punktu widzenia fizyki energia to 
wielkość fizyczna charakteryzująca cia-
ło lub układ ciał związana z pracą, którą 
ciało jest w stanie wykonać. Z definicji 
tej wynika wniosek, że ciało (lub układ 
ciał) posiada energię, jeśli jest zdolne 
do wykonania pracy. Takie rozumienie 
energii jest znane dopiero od końca XVII 
wieku, a sam termin – „energia” wpro-
wadził w 1807 roku Thomas Young [17]. 
Energia może przybierać różne formy: 
np., energia chemiczna, mechaniczna, 
jądrowa, itp. Jednostką energii w ukła-
dzie SI jest – dżul (J). Dla czynności 
organizmu źródłem energii są substancje 
energetyczne w postaci węglowodanów, 
tłuszczów i białek. W ludzkim organi-
zmie za produkcję energii w postaci 
adenozynotrójfosforanu (ATP) odpo-
wiadają mitochondria, zaś jej pozyski-
wanie odbywa się na kilka sposobów, 
a najistotniejszym jest metabolizowanie 
kwasów tłuszczowych.

Jedyną tkanką przewodzącą energię 
elektryczną jest tkanka nerwowa, a funk-
cja refleksoryczna jest immanentną wła-
ściwością konstrukcji układu nerwowego 
i dzieje się to za sprawą występowania 
potencjału czynnościowego, a to z kolei 
jest możliwe przy rozkładzie ATP. Tak 
więc zarówno akupunktura, jak również 
inne formy punktury, czy też reflekso-
terapia, to przede wszystkim specyfika 
funkcji układu nerwowego i jego wła-
ściwości autoregulacyjnych.

W obszarze metod medycyny natu-
ralnej występuje pojęcie energii, ale ro-
zumiane nie tak jak w nauce o energiach 
(fizyce) lecz w sensie filozoficznym. Rodzi 
to często wiele kontrowersji, nieporozu-
mień i jest jedną z przyczyn niedoceniania 
przez „świat” medyczny tych metod.

Cel pracy

Celem artykułu było przedstawienie 
rodzajów energii jakie występują w teorii 
najpopularniejszych współcześnie metod 
medycyny naturalnej, tj.: refleksoterapii 
(opartej o założenia Tradycyjnej Medy-
cyny Chińskiej), ajurwedzie, masażu taj-
skim, metodzie Reiki i bioenergoterapii. 
Metody medycyny naturalnej określane 
są też jako metody niekonwencjonalne 
lub alternatywne [6].

Definicje metod alternatywnych

Metody alternatywne to takie prakty-
ki stosowane w celach leczniczych i pro-
mocji zdrowia, które nie są wykładane 
obligatoryjnie na wydziałach medycznych 
szkół wyższych, ani nie znajdują się na 
wykazie usług medycznych świadczonych 
przez system opieki zdrowotnej. Metody 
te mogą być też definiowane jako takie 
systemy medyczne, które nie są w danym 
czasie częścią dominującego – konwencjo-
nalnego systemu biomedycznego. 

Metody te wykorzystują środki opie-
rające się na siłach natury i człowieka. 
Przypisuje się im kierowanie się nastę-
pującymi zasadami: 

a) zasada pierwsza to słynne Hiporate-
sowskie – „Primum non nocere” (przede 
wszystkim nie szkodzić), 

b) natura ma potencjał leczenia,
c) leczenie powinno obejmować cały 

organizm (podejście – holistyczne),
d) należy określić i leczyć przyczynę, 

a nie objawy,
e) profilaktyka jest równie ważna 

jak leczenie,
f ) lekarz powinien być także nauczy-

cielem i wskazywać choremu drogowskazy 
zdrowotne [6].

Metody te ciągle nie znajdują więk-
szego uznania w oficjalnym nurcie medy-
cyny. Przyczyn tej sytuacji jest zapewne 
wiele, ale wydaje się, że jedną z ważniej-
szych jest brak szerszej wiedzy na ich 
temat. Żeby zrozumieć walory i zadania 

jakie te metody mogą odegrać w terapii, 
należy je dobrze poznać, zarówno od 
strony teorii, ale przede wszystkim od 
strony praktycznej. Metody naturalne 
charakteryzują się stosowaniem specy-
ficznej terminologii, szczególne miejsce 
w tym zakresie ma termin energia.

Energia qi (z jap. – ki)

Energia qi (czytaj czi) występuje na 
gruncie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 
(TMC). Najczęściej stosowanymi techni-
kami w TMC są: akupunktura, akupresu-
ra (jej japońska odmiana, czyli-shiatsu), 
moxa, elektropunktura, laseropunktu-
ra, magnetopunktura, vacuumpunktura 
i wiele innych. Na energię qi składają się 
dwie jej formy, tj. yang i yin (Ryc. 1).

Ryc. 1. Symbol energii qi i jej formy: yang-yin

Wszystkie procesy biologiczne, stany 
organizmu oraz zdrowie, rozpatruje się 
w aspekcie braku, nadmiaru lub rów-
nowagi qi. Qi to energia – siła życiowa 
(witalność), która znajduje się w każdym 
żywym organizmie, a nawet każdej ma-
terii posiadającej strukturę chemiczną 
warunkując jego prawidłowe funkcjo-
nowanie. Źródłem energii qi są rodzice, 
a zatem jest to energia odziedziczona. 
Bieżące jej uzupełnianie pochodzi 
z powietrza i pożywienia. Według założeń 
taoistycznych forma – yang pochodzi 
z kosmosu, a yin z ziemi. Wszystko co 
nas otacza, a także jest w nas, daje się 
przyporządkować do; yang lub yin. Przy-
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kładowo; yang to: światło, niebo, ogień, 
dzień, kosmos, mężczyzna, ruch, jelita; 
yin to: ciemność, noc, zimno, woda, ko-
bieta, bezruch, nerka. Należy podkreślić, 
że yang-yin nie podlega wartościowaniu. 
Energia qi krąży w organizmie szlakami, 
które określamy jako – meridiany lub 
południki [11]. Meridianów jest 14, dwa-
naście z nich to meridiany narządowe 
– parzyste (główne), a dwa to meridiany 
dodatkowe główne, określane też jako 
„cudowne” (Ryc. 2).

Ryc. 2. Przykład meridianu: meridian płuc (I)

Zgodnie z konwencją międzyna-
rodową meridiany (m.) numeruje się 
cyframi rzymskimi i tak: I. m. płuc (P); 
II m. jelita grubego (JG); III m. żołądka 
(Ż); IV m. śledziony – trzustki (ŚT); 
V m. sreca (S); VI m. jelita cienkiego 
(JC); VII m. pęcherza moczowego (PM); 
VIII m. nerki (N); IX m. osierdzia (O); 
X m. potrójnego ogrzewacza (PO); XI 
m. pęcherzyka żółciowego (PŻ); XII m. 
wątroby (W). Meridian XIII – Głów-
ny Regulator Tylny (GRT- reprezentuje 
energię yang), XIV – Główny Regulator 
Przedni (GRP- reprezentuje energię yin ).

Energia qi krąży w organizmie nie-
ustannie swoimi szlakami, a swój cykl 

krążenia zamyka w 24 godzinach. Na-
rządy meridianowe ciała ludzkiego (także 
zwierzęcego) wykazują ich różny stopień 
aktywności w ciągu doby, podwyższona 
aktywność trwa tylko 2 godziny, przykła-
dowo dla serca (meridian V) przypada to 
na godziny od 11.00–13.00 [5].

Na przebiegu danego meridianu znaj-
dują się punkty (określane jako punkty 
chińskie lub punkty akupunktury na 
gruncie refleksoterapii jako; punkty 
biologicznie aktywne – BAP-y), które 
w systemie cyrkulacji energii pełnią róż-
norakie funkcje związane z ich wzajem-
nymi powiązaniami w całym systemie 
krążenia [5, 12]. Celem krążenia energii 
qi jest harmonizowanie 5 elementów, 
które według założeń TMC są składni-
kami budowy ciała (organizmu), tj. 1) 
woda, 2) ogień, 3) metal,4) ziemia, 5) 
drzewo (Ryc. 3). 

Oddziaływanie jakimś bodźcem 
na punkty leżące na danym meridia-
nie wpływa na cyrkulację energii, tym 
samym harmonizujemy elementy co 
prowadzi do równowagi w ustroju, 
a więc w ujęciu współczesnym do ho-
meostazy [6]. Wymienione elementy to 
nic innego jak nasze tkani i narządy. Nie 
wnikając w szczegółowe opisy przyczyn 
dysfunkcji, metod diagnostycznych jak 
i postępowania terapeutycznego należy 
stwierdzić, że cała ta teoria to system 
filozoficzny, to jedynie rodzaj konwencji 
do objaśnienia mechanizmów działania 
na gruncie TMC i komunikacji między 
specjalistami w tej dziedzinie. Opierając 
się na wiedzy jaką dysponujemy na 
gruncie refleksoterapii opartej o ma-
krosystem (TMC) możemy wskazać na 
zjawiska czysto fizyczne i objaśnienia 
z obszaru języka nauki, przykładowo 

Ryc. 3. Schemat przedstawiający prawo 5-ciu elementów



16 Promocja Zdrowia i Ekologia

punkt chiński posiada cechy czysto 
fizyczne, są to: 

a) niski opór elektryczny,
b) wysoki potencjał elektryczny,
c) podwyższona temperatura,
d) wzmożone wchłanianie tlenu,
e) podwyższona wrażliwość na ból,
f ) podwyższony poziom procesów 

przemiany materii. 
Z pośród tych 6-ciu cech najbardziej 

znaną cechą jest niski opór elektryczny, 
która to właściwość wykorzystywana jest 
w konstrukcji punktoskopów (elektro-
nicznych wykrywaczy punktów chiń-
skich).

W praktyce refleksoterapii opartej 
o punkty akupunkturowe wykorzystu-
je się je w dwóch celach jako punkty 
samodzielne (punkty specjalnego prze-
znaczenia, np.: przeciwoparzeniowy (P.7, 
Lieque) przeciwbólowy (P.5, Chize) czy 
poprawiający ostrość widzenia (PM.2, 
Zanzhu) i w formie bardziej złożonej, tj. 
w postaci recept punktowych, czyli zbioru 
punktów na określoną dysfunkcję [7].

Energia – prana i ki

W metodzie Reiki (rei – ocean, ki 
– energia) mamy do czynienia z uzdra-
wianiem przy pomocy rąk. Przykładając 
ręce do ciała pacjenta przekazujemy mu 
naszą wewnętrzną energię. To energia 
powstała w wyniku procesów biologicz-
nych zachodzących w organizmie. Energię 
tą obrazuje aura co z kolei ma związek 
z czakrami. Czakry definiuje się jako splo-
ty nerwowe dochodzące do kręgosłupa 
i gruczołów wydzielniczych połączone 
z narządami wewnętrznymi. Powstaje 
w nich energia określana jako – prana. 
Prana zasila organy i tkanki ustroju. Na 
czakry wpływamy poprzez medytację, 
relaksację, oddechy, masaże. Istnieje 7 
czakr głównych i odpowiadające im ciała 
(Ryc. 4).

Metoda Reiki której twórcą jest dok-
tor Mikao Usui (1864–1926) powstała 
głównie jako metoda samoleczenia (dla 

samego siebie). Aby zostać terapeutą Reiki 
należy uzyskać inicjację od Nauczyciela 
– Mistrza Reiki [1, 18].

Reasumując w metodzie Reiki mamy 
do czynienia zarówno z biopolem (o czym 
świadczy aura) oraz energią typu – prana, 
którą generują centra energetyczne, czyli 
czakry. Inną metodą, w której wystę-

puje – prana jest hinduska ajurweda; 
ajus – życie, weda – wiedza, czyli wiedza 
o życiu [13]. Ajurweda to złożony system 
profilaktyczno-leczniczy na który składają 
się następujące elementy: 

a) swoista typologia ciała (vata, pitta, 
kapha), która łączy elementy somatyczne 
z psychicznymi,

Czakra
1. korzenna (korzenia)
2. krzyżowa (święta) 
3. spolotu słonecznego (słoneczna)                  
4. serca
5. gardła (krtani)
6. trzeciego oka
7. koronna (korony)

Ciało
eteryczne
emocjonalne
mentalne
astralne
duchowe
kosmiczne
nirwana

Ryc. 4. Czakry 
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b) czakry jako system energetyczny 
– energia prana i kanały nadis,

c) teoria 5-ciu elementów; woda, 
ogień, ziemia, powietrze, przestrzeń (eter),

d) joga, hatha joga (asany),
e) medytacje,
f ) pranajama (ćwiczenia oddechowe).

Biopole (pole elektromagnetyczne)

Historię biopola należy wiązać z dok-
torem Franzem Antonem Mesmerem 
(1734–1815) uważanym współcześnie 
za pioniera bioenergoterapii. Studiował 
na Uniwersytecie w Wiedniu, począt-
kowo interesował się filozofią, prawem 
i teologią, ale z czasem rozmyślił się 
i postanowił zostać lekarzem. W 1766 
roku otrzymał stopień doktora nauk 
za rozprawę pod tytułem: „De influxe 
planatorium in hominem” („Fizyczne 
efekty wywołane w ciele ludzkim przez 
siły grawitacji planet”). Dr F.A. Mesmer 
odkrył tzw. „magnetyzm zwierzęcy”, opi-
sany przez niego fluid (dziś określilibyśmy 
go terminem – czynnik) ma charakter 
fali i promieniuje, a jego źródłem jest 
organizm człowieka, zwierzęcia, a także 
rośliny. Mesmer scharakteryzował odkryty 
przez siebie” magnetyzm zwierzęcy” w 27 
punktach [15]. Dla ilustracji wybrano 7 
z nich, są to:

I. Istnieje wzajemny wpływ na siebie 
ciał ożywionych,

VII. Oddziaływanie fluidu na tkankę 
nerwową określamy jako pobudzenie,

IX. Wpływ ten powoduje w orga-
nizmie zjawiska takie jak przy działa-
niu magnesem,

XIV. Działanie tej siły może odbywać 
się na odległość,

XVIII. Nie wszystkie ciała są jedna-
kowo wrażliwe na jego działanie, 

XXIII. Najlepsze rezultaty uzyskuje 
się w leczeniu chorób nerwowych,

XXIV. Leczenie tym sposobem wy-
maga wiedzy i doświadczenia. 

Początkowo Mesmer w swojej prak-
tyce magnetyzera (ówczesna nazwa bio-

energoterapeuty) wspomagał się różnego 
rodzaju przyborami (pręty metalowe, 
różne baterie, itp.) z czasem doszedł do 
wniosku, że to tylko jego ręce mają moc 
uzdrawiającą. Doktryna Mesmera pre-
zentowała się jemu współczesnym jako 
bardzo skomplikowana, bo zawierała 
różne, często odległe od siebie problemo-
wo elementy, m.in. astrologie, hipnozę, 
spirytyzm czy jasnowidztwo. Dopiero 
James Braid w 1883 roku oddzielił hip-
nozę od magnetyzmu [14].

W kwestii przekazu energii drugiej 
osobie interesującą opinię wyraził polski 
magnetyzer – Julian Ochorowicz (1850–
1917), cyt.: „nie przelewa się z magnety-
zera na pacjenta jakiś fluid magnetyczny 
w sensie dosłownym, lecz organizm biorcy 
zostaje pobudzony do wytworzenia tej siły, 
którą on sam może wytworzyć” [15].

Istotny wkład w rozwój biopola 
wniósł Profesor Piotr Tomasik [8]. Pro-
fesor twierdzi, że pole elektromagnetyczne 
wynika z faktu, że atomy na powierzch-
ni obiektów materialnych znajdują się 
w innej sytuacji energetycznej niż atomy 
wewnątrz obiektu. To zjawisko określane 
jest jako efekt powierzchni. Powoduje to 
powstanie gradientu potencjału, który 
generuje to pole. Podobne zjawisko od-
nosi się do organizmów żywych. Profesor 
dodaje jeszcze tzw. efekty membranowe 
oraz przemieszczanie się płynów fizjolo-
gicznych, które w istocie rzeczy są elek-
trolitami – to pole elektromagnetyczne 
nazywa – biopolem. Biopole wyraża się 

też – aurą, a ta daje się zarejestrować przy 
pomocy fotografii kirlianowskiej (Ryc. 5). 
Aurę można określić także przy pomocy 
technik radiestezyjnych.

Inny autorytet z zakresu bioener-
goterapii – doktor Zbigniew Zalewski 
twierdzi (za Martinem Rudeferem), że 
bioenergia jest niczym innym jak tylko 
promieniami neutrino [16]. Dr Zalewski 
leczenie bioenergoterapeutyczne okre-
śla jako – immunoterapię (czyli czymś 
co zwiększa siły obronne organizmu). 

Bioenergoterapeuta powinien posiadać 
silne biopole (zakłada ponad 2 metrową 
aurę) i nie stosować żadnych „technik” 
oddziaływania na psychikę pacjenta.

Podsumowanie

Istnieją metody medycyny naturalnej 
w których energia nie jest zdefiniowana, 
przykładem takiej metody jest Bioemana-
cyjne Sprzężenie z Mózgiem (BSM), któ-
rej autorem jest Polak Eugeniusz Uchnast. 
Metoda polega na odpowiednim do ro-
dzaju patologii przyłożeniu i utrzymaniu 
przez pewien czas (ok. 20–30 min.) ręki 
na głowie pacjenta. Ręka trzymana jest 
w strefie, w której w korze mózgu znaj-
duje się chory narząd, na który chcemy 
oddziaływać leczniczo [9].

Do metod bioenergoterapeutycznych 
zalicza się także metodę Polarity oraz  
formę – autoterapii. W praktyce mamy 
do czynienia z dwoma wariantami tej 
metody, pierwszy to wariant Stonowski 

Ryc. 5. Przykład fotografii kirlianowskiej
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(dr R. Stone 1890–1981) w której to me-
todzie mamy do czynienia z energią czakr 
(prana) drugi to wersja Gordona w której 
nie mówi się o energii jako takiej, (określa 
się ją jako „subtelną formę elektrycz-
ności”) i zakłada pogląd, że występuje 
blokada w jej przepływie (zablokowanie 
jej przepływu) i przez odpowiednie do 
patologii przyłożenie rąk na ciele pa-
cjenta tworzy się rodzaj „obejścia”, który 
przywraca (udrażnia) prawidłowy obieg 
energii w ciele. Poradnik metodyczny; 
„Polarity – praktyczna bioenergoterapia” 
opisuje chwyty – ułożenia rąk w zależno-
ści od problemu zdrowotnego pacjenta.

Dotyk terapeutyczny (DT) to typowa 
metoda bioenergoterapeutyczna w której 
przekaz energii nie jest uwarunkowany 
kontaktem fizycznym.

W masażu tajskim występuje energia 
– lom. W tradycyjnej medycynie tajskiej 
podobnie jak w TMC mamy do czynienia 
z kanałami energetycznymi – sen (wym. 
„czen”), jest ich 10, ich przebieg nie jest 
ściśle określony, nie występują tu punkty 
analogiczne do punktów chińskich [3, 9].

Występujące rodzaje energii w środo-
wisku ze względu na źródło pochodze-
nia należy podzielić na dwa rodzaje, tj. 
energie niemetaboliczne i metaboliczne. 
Energie niemetaboliczne uważamy za 
szkodliwe (zapewne powyżej określonej 
dawki), należą tu energie pochodzące 
z różnych urządzeń zasilanych prądem 
elektrycznym (tv, komórki, komputery, 
itp.), a także energia cieków (żył) wod-
nych. Energie metaboliczne pochodzą 
z żywych organizmów, m.in. EKG, EMG, 
EEG i są przez nie wypromieniowywane 
na zewnątrz tworząc aurę. 

Zakwalifikowanie bioenergoterapii do 
metod medycyny naturalnej może budzić 
pewne zastrzeżenia, pomimo że metoda ta 
spełnia kryteria metod medycyny natural-
nej w świetle przedstawionej we wstępie 
definicji. Jednakże w przypadku bioener-
goterapii mamy do czynienia z energią 
fizyczną – polem elektromagnetycznym 

i pole to możemy mierzyć (pośrednio) 
poprzez aurę.

Metody medycyny naturalnej nie 
znajdują większego uznania w obszarze 
medycyny akademickiej. Przyczyn tego 
stanu rzeczy należy upatrywać w braku 
wiedzy na ich temat w śród lekarzy, a brak 
ścisłych (na gruncie nauki) definicji oma-
wianych energii sprawia, że są one z góry 
odrzucane i uznawane za „szamańskie”. 
Dopóki sytuacja ta nie ulegnie zmianie 
to nie należy przypuszczać, aby metody 
te znalazły uznanie systemowej opieki 
zdrowotnej i sprawiły, że staną się one 
powszechniejsze w lecznictwie. Celem 
artykułu było omówienie tylko jednego 
aspektu związanego z metodami medy-
cyny naturalnej – rodzajów energii jakie 
w nich występują. Pełne zrozumienie 
istoty tych metod wymagałoby omó-
wienia; od strony teorii, mechanizmów 
działania, a od strony praktyki; metody-
ki i technik tych metod oraz ordynacji 
i przeciwwskazań, ale to wykraczałoby 
poza cel niniejszego artykułu.

W ostatnich latach pojawia się pojęcie 
medycyny energetycznej [4] zachodzi, 
jednakże pytanie o jaki rodzaj energii 
w tej nowej formie medycyny chodzi 
(o jakim rodzaju energii jest mowa). Na 
podstawie lektury pracy można dojść do 
wniosku, że istotą tej medycyny energe-
tycznej będzie energia fizyczna (prądy) 
jaka towarzyszy procesom biochemicz-
nym w organizmie człowieka. Dotyczy to 
zarówno diagnostyki chorób jak i terapii. 
Podstawy teoretyczne dla tej medycyny 
zostały już dawno położone, między in-
nymi przez prof. Włodzimierza Sedlaka 
– twórcę teorii bioelektroniki [19].

Specjaliści różnych dziedzin wie-
dzy, tak jak to robili dotychczas, będą  
i w przyszłości zapewne poszukiwać 
związków pomiędzy różnymi rodzajami 
energii, ale tajemniczość energii Qi czy 
hinduskiej prany zapewne pozostanie 
w sferze zagadnień nie wyjaśnionych przez 
podejście stricte naukowe.

Wnioski

1. W opisie rodzajów energii na grun-
cie medycyny naturalnej należy rozdzielić 
je na te mające charakter filozoficzny, 
od tych opisywanych w kategoriach fi-
zycznych.

2. W postępowaniu profilaktycznym 
oraz terapeutycznym z wykorzystaniem 
metod medycyny naturalnej dążymy do 
zrównoważenia energetycznego ustroju, 
celem zachowania homeostazy, która 
warunkuje zdrowie.

3. Rozwój medycyny energetycznej 
przyczyni się do postępu i lepszego po-
znania energetycznego funkcjonowania  
organizmu człowieka.
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