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„Ga liu atsk leis ti dau gy bę 
Ti be to me di ci nos pas lap-
čių, tik nep ra šy ki te iš duo ti 
se nų jų vais tų re cep tū rų”, – 
kal bė jo pir mą kart į Lie tu vą 
at vy kęs Tarp tau ti nės tra di ci-
nės Ti be to me di ci nos aka-
de mi jos va do vas, dau gy bės 
pub li ka ci jų ir kny gų apie Ti-
be to me di ci ną auto rius gy-
dy to jas Ni da Che nagt sang’as 
(40 m.). Sve čias ypač daug 
dė me sio ski ria se nie siems 
Ti be to gy dy mo me to dams.

Ive ta SKLIU TAI TĖ

G
e rai ži no mas tra di ci-
nės Ti be to me di ci nos 
mo ky to jas Azi jo je, 
Euro po je, JAV ir Aust-
ra li jo je šią sa vai tę 
Kau ne da ly va vo kon-
fe ren ci jo je „Žings nis 

me di ci nos pa ži ni mo link”.
Itin gau sus šei mos gy dy to jų, kar-

dio lo gų, ho meo pa tų ir neu ro lo gų iš vi-
sos Lie tu vos bū rys ma lo niai nus te bi-
no sve čią.

Ar ga li se no ji Ti be to me di ci na keis-
ti po ži ūrį į šiuo lai ki nes svei ka tos prob-
le mas? Ar su de ri na mi Ti be to ir Va ka-
rų me di ci nos gy dy mo me to dai? Kaip 
ši me di ci na pa deda gy dy ti ner vų sis-
te mos, šir dies ir krau ja gys lių li gas?

Į šiuos ir dau gy bę ki tų klau si mų at-
sa kęs gy dy to jas Ni da Che nagt sang’as 
ti ki no, kad iki šiol gy vuo jan tis se no-
vi nis gy dy mo me nas, su kau pęs daug 

pa tir ties, kaip gy dy ti li gas, už pil do 
šiuo lai ki nės me di ci nos spra gas.

„Ti be to me di kai sėk min gai da li ja si 
sa vo pa tir ti mi su Va ka rų pa sau liu. 
Dau gy bė pas ta rai siais me tais at lik tų 
moks li nių ty ri mų pat vir ti no, kad Ti-
be to me di ci na itin efek ty vi.

Va ka rie čiams iš Ti be to me di ci nos 
svar biau sia su ge bė ti paim ti vi sa, kas 
nau din giau sia”, – tvir ti no Ti be to me-
di ci nos uni ver si te te Lha so je stu di ja vęs 
ir įvai rio se sa vo ša lies li go ni nė se dir-
bęs gy dy to jas Ni da Che nagt sang’as.

Bend rau da mas su įvai rių ša lių me-
di kais jis ži no, kad šiuo lai ki nę vi suo-
me nę var gi na ate rosk le ro zė, dia be tas, 
lė ti niai už de gi mai, dep re si ja, stre sas, 
ner vų, on ko lo gi nės li gos.

Ho lis ti nė Ti be to me di ci na, trak tuo-
jan ti svei ka tą kaip kū no ir dva sios 
har mo ni ją, li gas paaiš ki na ki taip, nei 
įp ras ta Va ka rų pa sau ly je.

Pa sak Ti be to me di ci nos, li gas su ke-

lia blo gos min tys, ne tin ka ma mi ty ba 
ir el ge sys, kli ma to są ly gos ir dva si-
niai iš gy ve ni mai.

To dėl jas gy dant pir ma sis žings nis 
– pa cien to mi ty bos ir gy ve ni mo bū do 
kei ti mas. Vais tų ski ria ma, kai vien pa-
keis ti el ge sio įp ro čių ne pa kan ka.

Ti be tie čiai ži no per tūks tan tį vais-
tų re cep tū rų, iš jų nau do ja apie 400–
500.

„Vais tai Ti be te ga mi na mi iš auga-
lų, gy vu li nės kil mės ele men tų, mi ne-
ra lų, net bran gak me nių. Šių su dė ti-
nių da lių ga li ma ras ti vi so je Azi jo je, 
ta čiau kai ku rios jų ran da mos tik Ti-
be to aukš ti kal nė se.

Dėl išs kir ti nių gam tos są ly gų šios 
me džia gos la bai šva rios ir ver tin gos”, 
– aiš ki no Ni da Che nagt sang’as.

Pap ras tai to kių vais tų su dė ty je yra 
nuo tri jų iki de šim ties su de da mų jų 
da lių. Ta čiau yra pre pa ra tų, su si de-
dan čių ir iš pu sant ro šim to kom po-
nen tų.

Dau gia kom po nen čiai vais tai vei kia 

efek ty viau nei pa ga min ti iš vie nos su-
de da mo sios da lies, nes kiek vie na vais-
ta žo lė vei kia vis ki tą li gos gran dį ir 
taip sus tip ri na vais tų po vei kį.

Ti be to me di ci no je nau do ja mi vais-
tai ga mi na mi ne tik mil te lių, pi liu lių, 
te pa lų, nuo vi rų ir alie jaus pa vi da lu.

Bū na ir mums neįp ras tų for mų – 
pa vyz džiui, gy do mie ji smil ka lai. Tai-
ko ma ir ki ta išo ri nė te ra pi ja: ma sa-
žas, aku punk tū ra, įt ry ni mas.

Ti be to me di ci nai įsit vir tin ti Va ka-
rų pa sau ly je ir po pu lia rin ti il gai kaup-
tas ži nias va ka rie čiams dau giau sia 
pa de da Švei ca ri ja. Šio je ša ly je vais tų 
kont ro lės tar ny ba įtei si no ti be tie tiš-
kų vais tų ka te go ri ją.

Vie nin te lė far ma ci jos įmo nė Euro-
po je, ga mi nan ti auga li nius vais tus pa-
gal Ti be to me di ci nos re cep tū ras, „Pad-
ma AG” taip pat yra įsi kū ru si Švei ca-
ri jo je. Ti be tie tiš kas žo dis „pad ma” 
sansk ri to kal ba reiš kia lo to so žie dą, 
o jis sim bo li zuo ja šir dį.
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Į ko vą su li go mis sto ja se nie ji Ti be to gy dy mo bū dai

■  Dau giau nei tris de šimt me čius Švei ca ri jo je ga mi na mi 
vais tai „Pad ma Cir co san” – pa žan gių šiuo lai ki nių tech no-
lo gi jų ir Ry tų iš min ties de ri nys. Šis pre pa ra tas pa ga min tas 
pa gal se ną ją Ti be to me di ci nos re cep tū rą. „Cir co san” (lot. 
cir cu la tio + sa na) – svei ka krau jo ta ka.

■  Kli ni ki niai ty ri mai, at lik ti Švei ca ri jo je, Iz rae ly je, Da ni jo je ir 
Len ki jo je, pat vir ti no, kad šie vais tai ge ri na krau jo ta ką ir yra 
ypač efek ty vūs gy dant įvai rias ate rosk le ro zės su kel tas krau ja gys-
lių li gas, in fark to ir in sul to komp li ka ci jas. Ta čiau, ne pai sant pui kių kli ni ki nių 
ty ri mų bei gy dy mo re zul ta tų, il gą lai ką Va ka rų moks li nin kai ne ga lė jo ras ti 
paaiš ki ni mo, kaip šis 22 vais ta žo lių bei mi ne ra lų mi ši nys vei kia.

■  Ti be to me di ci nos vais tų kom po na vi mo tai syk lės mo der nia jam moks lui il gai 
bu vo mis ti nės ir ne su vo kia mos. Tai paaiš kė jo tik į prie kį pa sis tū mė jus ląs te lių 
che mi jos ir fi zi kos moks lams.

■  Šis auga li nis vais tas skir tas pa leng vin ti ko jų ir ran kų ar te ri jų skle ro zės simp to-
mus: dilg čio ji mą, skruz džių bė gio ji mą, tir pi mo jaus mą, rau me nų mėš lun gį.

■  Dėl vais tų var to ji mo ir ga li mo ša lu ti nio po vei kio kon sul tuokitės su gy dy to ju ar 
vais ti nin ku. Pers kai tykite pa kuo tės la pe lį ir vais tus var tokite kaip nu ro dy ta.

■  Dau giau in for ma ci jos: www.pad ma.lt.

Vais tai svei kai krau jo ta kai

Į ko vą su li go mis sto ja se nie ji Ti be to gy dy mo bū dai

vais tai „Pad ma Cir co san” – pa žan gių šiuo lai ki nių tech no-

ypač efek ty vūs gy dant įvai rias ate rosk le ro zės su kel tas krau ja gys-

Gy dy to jas Ni da Che nagt sang’as aiš ki no, 
kad ti be tie čiai vais tus ga mi na iš vais tin gų-
jų auga lų, mi ne ra lų ir net bran gak me nių.
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