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Akupunktura, wywodząca się z Tradycyjnej Medycyny 

Chińskiej (TMC), oparta na taoistycznej i dualistycznej 

koncepcji natury (yin/yang) od wielu już lat łączy się z 

medycyną Zachodu. Jej udział zyskuje na znaczeniu, by 

obok terapii konwencjonalnych, funkcjonować zgodnie z 

zasadą – „współpraca zamiast konkurencji”, zarówno w 

medycynie ludzi jak i w weterynarii. 

          Książka wydawnictwa M.& H. Schaper, wydana w 

języku niemieckim poświęcona jest akupunkturowemu 

leczeniu koni. To drugi tom z serii „Akupunktura wetery-

naryjna” tego wydawnictwa i tego Autora, po pierwszym 

wydanym w roku ubiegłym, który poświęcony był ogólnej 

teorii akupunktury. Autor, nieżyjący już doktor Erwin 

Westermayer, był jednym z pionierów akupunktury wete-

rynaryjnej w Niemczech, propagując ją od roku 1975. 

Jako lekarz praktyk opracował spójny system leczenia 

koni, metodami konwencjonalnymi i akupunkturą. Ten 

dorobek zebrał, opracował i przygotował do druku jego 

syn, doktor medycyny Hubert Westermayer.  

          Materiał książki ułożony jest w dwóch wyraźnych 

partiach. Początkowo autor pokazuje 100 głównych punk-

tów akupunkturowych u koni w oparciu o główne kanały 

energetyczne. Punkty opisane są z ich precyzyjną, topo-

graficzną lokalizacją, wskazaniami do wykorzystania i 

oczekiwanymi efektami. Prezentacja ich jest bardzo czy-

telna, według zasady: lewa strona książki – rysunek ciała 

konia z topografią punktów, prawa strona – opis punktów. 

Następnie wskazane są sposoby leczenia akupunkturowe-

go u koni w najczęściej spotykanych chorobach, m.in. 

układu oddechowego, kolkach, bólach kręgosłupa, chorobach skóry i układu ruchu. W drugiej części książki autor 

opisuje diagnozowanie według reguł medycyny chińskiej i porównuje je ze sposobem zachodnim. I następnie w opar-

ciu o główne kanały energetyczne, wskazuje 12 meridian głównych i 2 niesparowane meridiany poszczególnych na-

rządów, m.in. płuc, serca, jelit, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, pęcherza, śledziony i przedstawia sposoby 

leczenia chorób tychże narządów. 

          Książka jest przejrzysta, z bardzo dobrej jakości wielkoformatowymi, całostronicowymi rysunkami. Napisana z 

pewnością i kompetencją, a  jednocześnie zwięźle i przystępnie. Przenosi na Czytelnika entuzjazm związany z pozna-

waniem opisywanych metod i przekonuje o ich skuteczności.  

          Adresowana jest do lekarzy weterynarii, studentów, uczestników kursów specjalistycznych oraz zwolenników 

tematu. Początkującym zainteresowanym daje zrozumiałe wprowadzenie do praktycznej akupunktury a zaawansowa-

nym pokazuje bogate możliwości wybierania najlepszych nakłuć leczniczych.  

          Dobra książka i przyjemna lektura. Można wiele skorzystać.  

                                                                                   dr hab. Jacek Madany 

 

 

                                         

 


