„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

Choroba Parkinsona
Jest to choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego spowodowana zaburzeniami
w produkcji dopaminy – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m. in. za koordynację
ruchów i napięcie mięśni. Występuje na ogół po sześćdziesiątce.
Objawy: drżenie rąk, nóg, żuchwy twarzy, sztywność kończyn i tułowia, spowolnienie
ruchów, trudności w utrzymaniu równowagi, chodzeniu, mówieniu i wykonywaniu
prostych czynności. Niekiedy objawom tym towarzyszą: depresja, trudności
w zasypianiu, wybudzanie się ze snu, trudności z połykaniem pokarmów, utrata masy
ciał.
Przyczyna: zniszczenie komórek nerwowych wydzielających dopaminę; mechanizm
tego procesu nie jest do końca wyjaśniony.
Terapia:
Kuracja - czas trwania minimum 40 dni
I etap
Chitosan (2x dziennie po 1 kapsułce), Kordyceps (2x dziennie po 2 kapsułki),
Biowapń do poprawy pracy mózgu (3x dziennie po 1-2 kapsułki).
Gdy chory ma ciśnienie stabilne, zamiast Kordycepsu możemy włączyć do kuracji
Ikan (2x dziennie po 1 kapsułce).
WAŻNE: Między zażyciem
dwugodzinna przerwa.
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II etap
Po zakończeniu kuracji z Chitosanem lub Ikanem, podajemy Biocynk, który
polepsza przesyłanie sygnałów nerwowych (2x dziennie po 2 kapsułki) oraz dla
poprawy krążenia mózgowego Veikan (1 kapsułka po południu). Można też podawać
Cholikan (2x dziennie po 1 kapsułce) oraz Tran z węgorza (1-2x dziennie po 1-2
kapsułki). Ponieważ jest to choroba przewlekła, przez czas trwania kuracji podajemy
Biowapń do poprawy pracy mózgu (3x dziennie po 1-2 kapsułki).
Po 70 roku życia dawki preparatów, z wyjątkiem Biowapnia należy zmniejszyć
o połowę.

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.

