„Choroby wydają się identyczne, lecz osoby które na nie zapadają, są bardzo
różne …
Każdy inaczej odbiera emocje …
Niektórzy ludzie są silni, inni słabi - jeśli chodzi o ich energię Qi czy kondycję
ciała. Jedni z natury delikatni, inni twardzi …
Ścięgna i kości mogą być mocne lub kruche …
Jedni pacjenci popadają w depresję, a inni czują się szczęśliwi …
Lekarze muszą brać pod uwagę różnice między ludźmi i dopiero wtedy określać, czy wybrana przez nich
terapia odpowiada indywidualnym cechom chorego.”
Tekst z księgi Hsu Ta-hc`un z 1757 roku

Niniejszy poradnik przedstawia powszechnie występujące u ludzi dolegliwości.
Zastosowano w nim nazewnictwo z medycyny konwencjonalnej,
ponieważ jest ono znane większości czytelników
Autorzy poradnika starali się wyjaśnić, jak dochodzi do choroby, jakie są jej objawy i jak
należy z nią walczyć. Taki opis odpowiada założeniom medycyny chińskiej, która mówi, że
choroba jest skutkiem tego co wcześniej zaczyna się dziać w naszym organizmie.
Aby temu zapobiec musimy z nią walczyć, zanim się pojawi – zgodnie z chińską maksymą:
„Mądry człowiek wyprzedza chorobę, gdy jej jeszcze nie ma.
Kiedy jednak zachoruje, walczy z nią w najwcześniejszym stadium, aby nie dopuścić do jej rozwoju”

Służą temu preparaty TIENS

Zapraszamy do lektury

Nie możesz zamieniać, wymieniać się albo żądać opłat w odniesieniu do zawartości prezentowanego materiału.
Uzyskujesz jedynie osobiste prawa do tego opracowania

Bezpłodność (niepłodność)
Problem ten dotyczy co piątej pary starającej się o dziecko, a jego skala wciąż
wzrasta. Wpływ mają na to min. zanieczyszczenie środowiska, stres, coraz liczniejsze
choroby przenoszone drogą płciową.
Pary między 20 a 30 rokiem życia, które uprawiają stosunki seksualne przeciętnie
4 razy w tygodniu i nie stosują antykoncepcji, mogą spodziewać się poczęcia
w okresie od kilku tygodni do 2 lat. Jeśli po tym okresie do niego nie dochodzi,
możemy mówić o bezpłodności.
Przyczyny: Są różne, często dotyczą nie tylko kobiety, ale również mężczyzny.
U kobiet wpływa mają zaburzenia owulacji, przebyte zakażenia, silne stresy
wynikające min. z obawy przed bezpłodnością. Często do bezpłodności prowadzą
stany zapalne jajników spowodowane zrostami i zmianami w drogach rodnych lub
zmianami pH w pochwie. Stan zapalny zmienia środowisko pochwy z zasadowego na
bardziej kwaśny. Ma to wpływ na plemniki, które są wrażliwe na kwasowość i wtedy
para może mieć problem z poczęciem. Mała liczba plemników czy ich niedostateczna
ruchliwość bywa związana z czynnikami genetycznymi, napromieniowaniem
radioaktywnym. Wpływ na bezpłodność u mężczyzn mogą mieć także przebyte
choroby: operacje przepukliny pachwinowej, zapalenia najądrza lub gruczołu
krokowego (prostaty), urazy jąder, żylaki powrózka nasiennego.
Terapia: Bezpłodność dotyczy obojga partnerów i tylko wspólna terapia może
przynieść oczekiwane rezultaty. Wymaga ona jednak od obojga cierpliwości
i wyrozumiałości, ponieważ czas leczenia jest długi, a proces złożony.

=> Pierwsza kuracja - czas trwania: 25-30 dni
I etap (wspólny dla kobiety i mężczyzny):
Herbata antylipidowa - poprawia krążenie krwi. Zaparzamy 1 torebkę w 1 litrze
wody, wypijamy w 3 porcjach w ciągu dnia, a zawartość saszetki zjadamy. Pijemy
przez cały czas kuracji.
Podwójna Celuloza - normalizuje florę bakteryjną i odczyn pH pochwy. Dawkowanie
zależy od masy ciała: do 50 kg - 2 tabletki, do 75 kg - 3 tabletki, do 100 i powyżej kg
- 4 tabletki.
Biowapń - wapń jest składnikiem kobiecych hormonów (estrogenów). Według badań
chińskiej medycyny plemnik zawiera wapń, który wspomaga jego wnikanie do komórki
jajowej. W kuracji istotne jest dostarczenie mężczyźnie odpowiedniej ilości wysoko
wyselekcjonowanego wapnia. Dawkowanie: 1/2 saszetki przed snem. Gdy któreś z
partnerów odczuwa bóle w stawach spowodowane niedoborem wapnia - zalecane jest
dodatkowe przyjmowanie Gai-Bao.

II etap (zróżnicowany dla kobiety i mężczyzny):
Herbatę antylipidową i Biowapń stosujemy nadal. Po zakończeniu zażywania
Podwójnej Celulozy włączamy inne preparaty:
Kordyceps - normalizuje stężenie hormonów nadnerczy, wpływa na stężenie
hormonów płciowych, likwiduje stany zapalne (2 x dziennie po 1 kapsułce - na czczo).
Po zakończeniu zażywania Kordycepsu:
* kobieta: Ikan (2 x dziennie po 1 kapsułce), Biocynk (2 x dziennie po 1 kapsułce),
Spirulina (2 x dziennie po 2-3 kapsułki)
* mężczyzna: Biocynk (3 x dziennie po 1 kapsułce; w przypadku małej ruchliwości
plemników dawkę zwiększamy do 2 kapsułek 3 x dziennie), Maca (3 x dziennie
po 2 tabletki).
Jeśli mamy do czynienia z bezpłodnością spowodowaną zaburzeniami hormonalnymi
u kobiet, lub przebytą infekcją albo wpływem czynników chemicznych u mężczyzn,
włączamy Kanli (2 x dziennie po 1 kapsułce rano i wieczorem; kobiety - tylko
w 1 fazie cyklu menstrualnego).

=> Druga kuracja - czas trwania: 50 dni
* mężczyzna: Herbata antylipidowa, Biowapń, Biocynk,
dawkowanie jak poprzednio + Kanli (2 x dziennie po 1 kapsułce).

Kordyceps

-

* kobieta: Herbata antylipidowa, Biowapń, Kordyceps - dawkowanie jak
poprzednio + Veikan (przez cały czas drugiej kuracji 1 x dziennie po 1 kapsułce).

Istnieje duża szansa, że już podczas drugiej kuracji nastąpi zapłodnienie. Zaleca się
współżycie seksualne w okresie od jajeczkowania do 16-17 dnia cyklu. Następnie
należy przerwać współżycie do czasu oczekiwanej miesiączki. Jeśli miesiączka nie
wystąpi, istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do zapłodnienia i wskazane jest
zaprzestanie współżycia.
W tej sytuacji mężczyzna może przerwać kurację, kobieta prowadzi ją nadal. Jeśli
miesiączka wystąpiła, kurację trzeba kontynuować.

=> Trzecia kuracja - czas trwania: 40 dni
* oboje partnerzy - po zakończeniu stosowania Kordycepsu:
Ikan (3 x dziennie po 1 kapsułce),
Biowapń dla poprawy pracy mózgu (po 1 kapsułce przed snem).
* kobieta: Veikan (przez cały czas kuracji 1 x dziennie po 1 kapsułce).
* mężczyzna: Biocynk (3 x dziennie po 1 kapsułce; w przypadku małej ruchliwości
plemników dawkę zwiększamy do 2 kapsułek 3 x dziennie).
Kuracja ta w wielu przypadkach bezpłodności przynosi oczekiwane rezultaty.
Jeśli jednak nie doprowadzi do ciąży, radzimy ją zakończyć. Oznacza to, że na tym
etapie możliwości medycyny chińskiej zostały wyczerpane.
W przypadku bezpłodności tzw. wtórnej, gdy kobieta nie może donosić ciąży,
ponieważ dochodzi do poronień, zaleca się przyjmowanie:
Veikanu (do 5 miesięcy 1 x dziennie po 1 kapsułce), Spiruliny (3 x po 2 tabletki
dziennie), Biowapnia (1/2 saszetki przed snem) i Gai-Bao (1 x dziennie po 1
tabletce wieczorem).

Kuracja profilaktyczna pochodzi z książki Małgorzaty Piotrowskiej i Małgorzaty Wojnarowskiej
"Pokonaj chorobę z Tianshi. Zdrowie na całe życie" (konsultacja medyczna: lek. med. Dariusz
Siwik, lek. med. Rasa Salachna). Kuracje profilaktyczne nie zastępują leczenia
farmakologicznego! Mogą być stosowane równocześnie z nim.

