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M o d e r n k o r b a n é l ü n k é s 
megőrizzük a klasszikus értékeket 
is. A tűszúrás mellett használunk 
már elektromosságot, mágneses 
mezőket, légnyomást (köpöly), 
lézert, hő- és hangterápiát, a 
technológiai fejlődés egyre több 
eszközt ad a kezünkbe – és egyre 
több pénzt húz ki a zsebünkből.
 
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni 

néha a legegyszerűbb dolgokról – talán mert jobban bízunk az 
eszközökben, mint saját magunkban, és mert nem áll mögöttük 
semmilyen üzleti- és egyéb érdekcsoport. Ezek közé tartozik a 
kézrátételes gyógyítás. Kiveszett az orvosi praxisból, és 
mostohagyermekként az ezotériában talált menedéket (reiki, 
gyógyító érintés, kvantum szinkronizáció, mátrix energetika, 
stb.). Gondolhatnánk, hogy persze, hiszen mennyivel 
hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésünkre... a hatalmas 
Tű, a modern Lézer és a futurisztikus Biorezonancia – hogyan 
is vehetné fel ezekkel a versenyt?
 
Szerencsés esetben azonban a tapasztalatunk leleplezi az 
igazságot. Azt, hogy az érintés sok esetben ugyanolyan 
hatékony, mint a tűszúrás vagy a lézerkezelés, sőt, bizonyos 
esetekben még erősebb is lehet. Mindezt úgy, hogy nem kell 
hozzá diploma és szakértelem, sem több százezer forintos 
eszköz. A workshopban egy olyan lehetőséget mutatok be, ami 
evidence based alapjai és szakszerű magyarázatai miatt helyet 
kaphat bármely integratív orvosi praxisban.
 
A DaoQi módszer számos kezelési forma integrációjából 
született, és három technikája van. Az elsővel relaxált, módosult 



tudatállapotba tudjuk vezetni pácienseinket, elősegítve a 
keringés javulását és a regeneráció megindulását. A második 
célzottan alkalmazza az akupunktúrában is jól ismert 
reflexzónákat, és intenzív helyi kezelést, gyulladáscsökkentést 
és fá jdalomcsi l lapí tást b iz tosí t . A harmadik pedig 
pszichoszomatikus úton hat, ahol a terapeuta irányítja módosult 
tudatállapotban a páciens tudatát, és segíti elő a gyógyulást. Ez 
utóbbi különösen azokban az esetekben bír jelentőséggel, 
amikor a páciens túl feszült, nem képes egyedül relaxálni, 
meditálni és imaginációs technikákat alkalmazni.


