„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 przyzębia (paradontoza)
Chorobę powodują zakażenia dziąseł i innych tkanek, które mocują zęby.
W większości przypadków jej przyczyna tkwi w niedostatecznej higienie jamy ustnej.
Gdy myjemy zęby rzadko lub niedokładnie - na styku zębów i dziąseł, resztki jedzenia,
ślina i bakterie tworzą miękką płytkę, która z czasem twardnieje i wnika pod dziąsła.
Tworzy tam kieszonki, w których namnażają się bakterie. Nadmiar cukru w diecie
neutralizuje antybakteryjne działanie śliny i sprzyja powstawaniu stanów zapalnych.
Objawiają się one obrzmieniem, zaczerwienieniem i niekiedy krwawieniem dziąseł.
Ponieważ nie czujemy bólu, na ogół nie zwracamy na to uwagi, a jest to ważny
sygnał, że choroba zaczyna się rozwijać.
Z czasem kieszonki wokół zębów pogłębiają się, dziąsła stają się intensywnie
czerwone, niekiedy podczas jedzenia pojawia się ból (potrawy zimne – ciepłe, kwaśne
– słodkie) związany z odsłanianiem się szyjek zębów. Postępujący stan zapalny błony
utrzymującej zęby w zębodołach może prowadzić do ich wypadania.
Rozwojowi choroby sprzyjają: niedobór witamin, niektóre leki, zaburzenia funkcji
gruczołów wydzielania wewnętrznego, niektóre choroby krwi i jelit, cukrzyca.
Paradontoza rozwija się niekiedy u kobiet w ciąży i zażywających środki
antykoncepcyjne, ponieważ przy podwyższonym poziomie hormonów szybciej
rozwijają się niektóre bakterie. Specjaliści tradycyjnej medycyny chińskiej wiążą to
schorzenie z nieprawidłowymi reakcjami systemu odpornościowego. Dlatego zalecają
oczyszczenie organizmu, odpowiednie jego odżywienie, w których istotną rolę
odgrywają witaminy A, C i E, kwas foliowy, cynk i odpowiednio spreparowany wapń.
Takie postępowanie, połączone z właściwą pielęgnacją jamy ustnej, najlepiej
zapobiega chorobie i wspomaga jej leczenie.
Terapia: Zaleca się Koenzym Q10. Już po paru miesiącach stosowania preparatu
u 60-90 % chorych z paradontozą przynosi poprawę, w tym wywiera korzystny wpływ
na stan torebek około zębowych. Wskazany także jest: Biowapń GAI-BAO
(2x dziennie po 1 tabletce), Propolis (3x dziennie po 2 tabletki) oraz Biocynk
(2x dziennie po 2 kapsułki).

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.

