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CAPITOLUL I 

CARACTERISTICILE MEDICINEI EXTREMULUI 
ORIENT 

 

Repere filozofice: 

Respectând o obsesie permanentă a vechilor chinezi de a plasa omul 

în orice centru, de a-l considera hotar între orice tărâmuri. Omul desparte 

cerul de pământ, tot el separă trecutul de viitor este centrul la care se 

raportează cele patru puncte cardinale, şi aşa mai departe. Acest fapt este 

legitim, deoarece atunci când contemplăm lumea nu avem capacitatea de a 

utiliza alt punct de observaţie sau de evaluare decât propria noastră 

persoană. 

Aşa se face că, în orice moment, omul ar trebui să aibă un trecut, un 

prezent şi un viitor. Trecutul ni-l amintim, atât cât am fost prezenţi în el, dar 

înainte de a fi existat, noi nu am putut constata, iar deducţiile au o valoare 

aproximativă, dovadă fiind limitarea omului în a evalua cealaltă parte faţă 

de trecut pe axa timpului, adică de nesiguranţa lui în a prospecta viitorul; cu 

alte cuvinte, cunoaştem un fapt în măsura în care am fost martorii 

desfăşurării lui, atât cât ne e dat.  

Evident abordarea noastră se referă la segmentarea timpului şi ştim 

că acesta este, în concepţia vechilor chinezi, asimilat cerului. Dar pe când 

timpul, ai cărui martori suntem sau am fost şi probabil vom mai fi, conduce 

un spaţiu despre care putem şi vom vorbi, timpul a cărei absenţă nu poate fi 

concepută în gândirea chineză ai cărui martori nu am putut fi pentru că pur 

şi simplu nu am existat, îl îmbogăţim cu o sungură expersie specifică 

vechilor chinezi “Cer anterior” .  
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Poate că nu el singur este singurul viniovat de existenţa noastră, 

poate că el doar a suportat zămislirea noastră, dar acum când suntem aşa 

cum ne putem înşine constata, ne găsim foarte potriviţi cu ambianţa, foarte 

incluşi în ea, având însă nişte urme care nu ne lasă la îndemâna ambianţei, 

un soi de inerţie, care ne dirijează destinul, un fel de marcă genetică, care nu 

ne îngăduie să comitem orice adaptare, care ne limitează oportunismul, 

obligându-ne la o soartă şi un fel anume de existenţă de la care nu ne putem 

abate decât parţial.  

Aceste urme active sunt reprezentate de către combinaţii dintre Yin 

şi Yang, fiecare stare având o aceeaşi valoare, beneficiind de trei spaţii de 

amplasare, ceea ce le-a dat numele de “Trigrame”.  

Astfel cele trei spaţii pot fi ocupate doar de Yin sau dimpotrivă doar 

de Yang, sau două de Yin respectiv Yang şi cel rămas de Yang respectiv 

Yin, bineînţeles în poziţii diferite.  

Avem deci de a face cu un sistem de numeraţie în baza doi, 

beneficiind doar de trei spaţii de desfăşurare, ceea ce duce la opt combinaţii 

posibile, care din foarte vechi timpuri au fost reprezentate de către un 

segment de dreaptă continuu pentru Yang, şi un segment de dreaptă 

întrerupt de către un singur spaţiu pentru Yin.  
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Principiile de bază a Mediciniei Traditionale Chineze (TCM)  

1. Conceptul organismului ca un tot unitar: 

Există o legatură inseparabilă între diferite organe, ţesuturi, organe 

de simţ.  

Există o inseparabilă unitate între corpul omenesc şi natura: relaţia 

dintre zona geografică în care trăim şi sănătatea, dintre frecvenţa cardiacă şi 

anotimpul în care ne găsim.  

2. Diferenţierea afecţiunilor, a diagnosticului şi a tratamentului: 

Diferenţierea afecţiunilor pentru a identifica, cu precizie cauza 

îmbolnăvirii şi pentru stabilirea principiilor de tratament; 

Tratarea aceleiaşi afecţiuni folosind diferite metode de intervenţie; 

Tratarea diferitelor afecţiuni folosind acelaşi tip de tratament.  

Chiar dacă aceste noţiuni simple şi elementare par a fi foarte uşor de 

înţeles şi de acceptat, din nefericire realitatea este însă alta, existând 

diferenţe care încă nu pot fi soluţionate. 

În ultima perioadă, publicul larg devine tot mai convins de faptul că 

terapia viitorului este cea integrativă, care va integra în ea valorile 

occidentale şi orientale, incluzând medicina tradiţională chineză şi toate 

variantele moderne alternative şi complementare rezultate din aceasta spre a 

deveni un tot unitar care să ajute populaţiile în lupta cu diversele şi variatele 

suferinţe şi boli existente astăzi. 

Principalele diferenţe între concepţia orientală tradiţională şi cea 

occidentală despre boală şi vindecare:  

În concepţia orientală –fiinţa umană este observată, analizată şi se 

foloseşte bioenergia sau Qi (chi, prana, forţa vieţii) pentru a-l ajuta să se 

vindece. 
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În concepţia occidentală fiinţa umană este privită ca o maşină în care 

primordiale sunt procesele chimice şi mecanice fără cunoaşterea, sesizarea 

sau ignorarea componenetei bio-energetice.  

Pornind de la cele afirmate în rândurile anterioare în tabelul numărul 

1 am încecat să facem o trecere în revistă a principalelor diferenţe dintre 

cele două concepţii cu privire la boală şi vindecare: 

Concepţia Orientală Concepţia Occidentală/Clasică/Alopată 
Qi este viaţa.  
Qi este inima medicinei tradiţionale. 
Viaţa şi TMC sunt unul şi acelaşi lucru. 

Omul poate controla natura.  
Bolile sunt cauzate de factori exteriori. 
 Controlul simptomelor = însănătoşire. 

Starea organismului în care copul este vital, 
echilibrat şi adaptat mediului înconjurător. 

Absenţa bolii, a durerii, a deficienţelor sau 
simptomelor de boală. 

Lipsa de armonie şi sau pierderea 
adaptabilităţii la factorii de mediu (un defect 
de funcţionare sau de energie). 
Modificare organică sau funcţională a 
echilibrului normal al organismului (DEX – 
definiţia 1). 

Defectul unui ţesut sau organ. 
Un proces destructiv cu o cauză specifică şi 
simptom(e) caracteristic(e). 
Proces patologic care afectează organismul, 
maladie, afecţiune, beteşug (DEX definiţia 
2). 

Manifestări ale încercărilor organismului de 
a se vindeca pe sine însuşi, de aceea 
simptomele sunt mesaje de alarmă, 
subliniind problemele apărute care sunt 
semnalate pentru că “undeva, ceva” trebuie 
reechilibrat. 

Manifestări ale bolii, de aceea ele sunt şi sau 
trebuie considerate ca feneomene anormale 
care trebuie înlăturate. 

Orice acţiune/forţă/stare de presiune care 
interferează cu starea de echilibru al 
organismului şi cu libera circulaţie a bio-
energiei, acţiuni cum ar fi: propria structură 
a organismului, starea sufletească, modul de 
viaţă, traumele, stresul determinat de mediu 
(natura şi/sau relaţiile umane). 

O cauză exterioară, fie forţă sau agent 
patogen: entităţi distincte ca unica cauză 
originând în afara corpului pentru fiecare 
condiţie clinică. 

Boala este rezultatul mai multor agresiuni 
asupra corpului. 

În general există cauze singulare pentru 
fiecare afecţiune/boală. 

Acceptă exsistenţa a patru stadii ale bolii 
cauzate de un dezechilibru energetic cauzând 
schimbări funcţionale ce pot iniţia progresia 
cronică a bolii precedând   schimbări 
patologice ale ţesuturilor. 

Este urmărită progresia unei anumite 
suferinţe fiind luate în considerare doar 
efectele patologice referitoare la structură 
sau formă şi mai puţin progresia fiziologică 
ce afectează structura. 

Schimbările energetice cheie sunt funcţiuni 
cu puternice conotaţii mentale şi sufleteşti 
depinzând în egală masură de modul de 
viaţă, în consecinţă prevenirea bolilor trebuie 
să intre în bună parte în responabilitatea 
pacientului care este educat în acest sens. 

Opinia pacientului şi a relatărilor acestuia 
referitoare la propria boală sunt de obicei 
puse la îndoială iar condiţia personală atât 
emoţională cât şi sufletească este considerată 
de cele mai multe ori ca irelevantă. 
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De obicei practicienii tehnicilor alternative 
holistice sunt vizitaţi atâta vreme cât 
“pacienţii” continuă să aibă o stare de bine, 
de echilibru. 

Nu este considerată ca prima prioritate şi 
este în principiu descurajată de planurile de 
asigurare. 

Omul este un ecosistem, o grădină; se 
focalizează pe armonie şi echilibru pe toate 
planurile. 

Omul este o maşină se focalizează pe 
eliminarea conflictului. 

Privit ca şi gradinar terapeutul, cultivă viaţa, 
ajută pacientul să ajungă şi să rămână 
sănătos. 

Privit ca mecanic terapeutul repară ce este 
stricat. 

Terapeutul observa relaţia dintre semnele şi 
simptomele pacientului, dezechilibrul 
pacientului se poate identifica de exemplu ca 
”deficienţa energetică a organului x care 
duce la hiperactivitatea organului y”. 

Terapeutul priveşte boala ca o entitate 
separată de pacient, acesta se identifică de 
exemplu ca ”bolnav de boala x” sau pe scurt 
bolnavul. 

Terapeutul previne boala prin balansarea 
dezechilibrului energetic şi prin analiza şi 
recomandarea modului de viatţă adecvat 
condiţiei personale. 

Vindecarea respectivei boli şi eliminarea 
simptomelor se realizează prin prin 
medicaţie şi  în anumite cazuri prin 
intervenţii chirurgicale. 

Qi trebuie balansată ritmic, fluxul trebuie să 
fie liber, circulând continuu şi tot continuu 
să fie reîmprospătată în cantităţi suficiente. 

Qi nu există dacă nu se poate explica sau 
măsura cu mijloace ştiinţifice specifice. 

Mintea şi trupul sunt conectate permanent 
într-un întreg pe tot parcursul vieţii.  

Mintea şi trupul sunt separate şi nu sunt în 
mod necesar conectate. 

QI este dependentă de armonia cu natura, 
situaţie care o face să fie perturbată atunci 
când are de-a face cu: poluare excesivă, boli 
şi încercarea omului de a controla sau 
învinge natura. 

Nu recunoaşte fiziologia bazată pe bio-
energie (Qi) şi de aceea nu poate detecta, 
clasifica, măsura sau modifica efectele 
acesteia în stadiile incipiente al bolii.  

Concepţia orientală se bazează în prevenirea 
şi tratarea bolilor funcţionale, a celor cronice 
pe educarea pacienţilor spre a contribui 
esenţial la păstrarea propriei sănătăţi, 
deoarece recunoaşte rolul cheie al modului 
de viaţă şi a puterii minţii şi a celei sufleteşti 
care pot ajuta la însănătoşire dar şi la crearea 
bolilor. 

Concepţia occidentală se raportează la 
manipularea defectelor structurale, traume, 
accidente şi multe dintre bolile care pun în 
pericol imediat viaţa. 

 




