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Bioenergetyka istnieje od czasu, gdy ludzie „poczuli i oswoili” energię, 
jednak dopiero w ostatnim stuleciu medycyna uznała ją za istotny po-
tencjał. Teorie świadomości, kwantowa natura biochemii, kwarki i anty- 
kwarki zbliżają biologię do energetycznych pojęć i Einsteinowskiego 
ujęcia E = mc2. Dlatego pierwsze prawo medycyny energetycznej brzmi: 
zmień energię a zmienisz masę. Lub – zmień przepływ energii, a wyle-
czysz chorobę – jak mówią bioenergetycy.

Książka wydana w języku niemieckim jest kontynuacją znanej pozycji. 
To piąte jej wydanie, po pierwszym w roku 1998 i wznawianej co kilka lat. 
Jej Autor, Walter Salomon jest twórcą licznych książek z dziedziny kine-
zyto- i fizjoterapii, metod leczenia wywodzących się z Tradycyjnej Medy-
cyny Chińskiej (TCM). To doświadczony terapeuta kierujący na co dzień 
pracami Instytutu Kinezjologii Stosowanej i Naturalnej w Meersburgu.

Celem książki jest dostarczenie Czytelnikom propozycji diagnostycz-
nych i terapeutycznych – jak znajdować blokady i przywracać zharmo-
nizowany przepływ energii w organizmie koni. Brak takiego przepływu 

może objawiać się problemami zdrowotnymi, takimi jak: niewłaściwe postawy, zaburzenia ruchowe, metaboliczne 
i emocjonalne. Wykorzystując potencjał metod energetycznych, można tak ustawić kierunek ich sił, by mobilizować moc 
samoleczenia organizmu, twierdzi Autor. Konstrukcja książki sprzyja przyswajaniu wiedzy, jest prosta i składa się z trzech 
rozdziałów. W pierwszym opisano fundamenty dotyczące przepływu energii u koni, jej rodzaje i kanały przemieszczania 
– meridiany. W drugim omówiono techniki diagnostyczne, z akupunkturą, i terapeutyczne, z kinezjologią, technikami 
masażu, wzmacnianiem energii Yin i Yang oraz terapią kolorami. W rozdziale trzecim przedstawiono zalecane terapie 
w leczeniu schorzeń kolejnych części ciała, od głowy przez kręgosłup, kończyny, do mięśni zadu i ogona. Nowością 
piątego wydania są dodatkowe części ukazujące przebieg meridian w obszarze powięziowo-mięśniowym i zagadnienie 
energii Qi z jej pozytywnym wpływem na emocje. Tekst wspierany jest dużą liczbą rycin, schematów i tabel ze wskazów-
kami topograficznymi ukazującymi punkty diagnostyczne i terapeutyczne na ciele koni z opisem wykonywania ruchów 
leczniczych kolejno stosowanych terapii.

Książka jest propozycją leczenia koni subtelnymi technikami manualnymi. Dla lekarzy, terapeutów i miłośników tema-
tu. Prowokuje do myślenia i pozwala spojrzeć na choroby z innego niż klasyczny punkt widzenia. Jej treść jest dostępna 
również cyfrowo, na platformie wiedzy VetCenter z kodem dostępu, który znajduje się w książce.
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