„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

Cukrzyca
To
najczęściej
występująca
Wyróżnia się jej dwa rodzaje:

choroba

układu

wydzielania

wewnętrznego.

Cukrzyca typu 1
ma miejsce wtedy, gdy na skutek zaburzeń pracy trzustki insulina nie jest
wytwarzana. U chorych pojawiają się objawy kwasicy ketonowej oraz występuje
niedobór insuliny.
Choroba zostaje zdiagnozowana przeważnie we wczesnym wieku,
ale przyczyny jej powstawania nie są do końca poznane. Na jej rozwój mogą mieć
wpływ czynniki dziedziczne, które wywołują całkowite lub częściowe upośledzenie
produkcji insuliny przez trzustkę.
Cukrzyca typu 2
dotyczy niemal 90% chorych, zwanych diabetykami. Organizm wytwarza insulinę, ale
może być ona złej jakości lub jest jej za mało. Przyczyna często leży w otyłości.
Przeciążona trzustka nie jest w stanie pracować i dochodzi do zaburzeń. Dużą rolę
w tym procesie może odgrywać stres. Hormon stresu – adrenalina – jest antagonistą
insuliny. Duże stężenie adrenaliny tłumi wytwarzanie insuliny. Na skutek zaburzeń
dochodzi do zmniejszenia wrażliwości tkanek na jej działanie.
Wieloletnia cukrzyca grozi poważnymi powikłaniami. Najbardziej narażone są oczy
i nerki. Najpierw następuje pogorszenie wzroku, później może wystąpić wylew krwi do
oka, a na końcu – retinopatia cukrzycowa. W nerkach cukrzyca powoduje stwardnienie
naczyń. Białko w moczu objawia się m. in. obrzękami twarzy. Chorzy mają problemy
z nogami. Na ciele występują owrzodzenia, które nie chcą się goić i doprowadzają do
martwicy tkanek (gangrena). Stwardnienie naczyń krwionośnych prowadzi do zawału
serca, udaru mózgu, wylewu. Cukrzyca jest też przyczyną impotencji.
Objawy: nadmierne pragnienie i apetyt, częste oddawanie moczu, zmęczenie,
nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, grzybicze zakażenia drożdżakami; u kobiet:
infekcje pochwy, zatrzymanie miesiączki; u mężczyzn: impotencja.
WAŻNE:
W razie utraty przytomności przez chorego na cukrzycę, należy natychmiast wezwać
lekarza.
Terapia: Chińska medycyna zaleca kurację kompleksową, obejmującą cały organizm,
który oczyszczony, wzmocniony i zregenerowany stanie do walki z chorobą.
I tydzień
Herbata antylipidowa: 1 torebkę zalewamy litrem gorącej, ale nie wrzącej wody
i zaparzamy 40 min. pod przykryciem; w przypadku nadciśnienia jedną szklankę
herbaty wypijamy jako ostatnią przed snem. Na początku herbatę pijemy małymi
dawkami, aby nie zaszkodzić organizmowi. Po tygodniu kuracji zawartość saszetki po
zaparzeniu możemy zjadać. Biowapń dla diabetyków zawiera wyciąg z dyni, która
zmniejsza poziom glukozy we krwi. Dawkowanie: przy wartości glukozy we krwi na
czczo od 85 do 100: 2x dziennie po ½ łyżeczki na 20 min. przed jedzeniem; przy
wartości glukozy we krwi powyżej 100:2x dziennie po ½ saszetki przed jedzeniem.
II tydzień
Chitosan – polepsza prace wątroby. Dawkowanie: w pierwszym tygodniu
– 1 kapsułkę przed snem; w następnych – 2 kapsułki na godzinę przed snem.
Preparat popijamy szklanką wody. Jeszcze raz przypominamy, że między zażywaniem
Chitosanu, a innych preparatów muszą minąć co najmniej dwie godziny.

III tydzień – dołączamy:
Cholikan: 2x dziennie po 1 kapsułce.
Terapię cukrzycy warto wzbogacić o Preparat z dzikich mrówek (2x dziennie po 1
kapsułce, po 7 dniach dawkę można zwiększyć do 2x dziennie po 2 kapsułki). Preparat
jest bogaty w naturalny cynk, a badania wykazały, że jego niedobór ma wpływ na
obniżenie wytrzymałości struktury insuliny. Jeśli za jego pomocą ilość cynku się
zwiększy, może on aktywizować poziom insuliny. Od niedawna dostępny jest nowy
preparat wspomagający leczenie cukrzycy – Wuguwang (2x dziennie po 1-2
kapsułki), nazywany „naturalną insuliną”. Efektywnie nasila jej działanie, reguluje
poziom cukru, zapobiega powikłaniom. Przyjmując go przez miesiąc, można obniżyć
poziom cukru we krwi już dwie godziny po jedzeniu.
WAŻNE:
Chorzy na cukrzycę muszą pozostawać pod opieką lekarza, stosować odpowiednia
dietę i zachowywać aktywność ruchową przeciwdziałającą powstawaniu otyłości.
Obowiązkowa jest codzienna kontrola poziomu cukru we krwi oraz stała kontrola
glukozy w moczu.
Postępowanie w przypadku cukrzycy z powikłaniami – W terapii powikłań zaleca
się następujące preparaty:
Spirulina w celu zmniejszenia objawów ubocznych: 3x dziennie po 1-2 tabletki.
Spirulina zawiera beta-karoten, witaminy A, B1, B2, B5, B6, B12 i C, mangan,
magnez, potas i cynk, które są niezbędne do zbilansowania organizmu;
Ikan – 1-2 kapsułki dziennie przy ciśnieniu niższym niż 140 na 80, dawki zwiększamy
stopniowo. Chorzy z nadciśnieniem powinni przyjmować preparat z dużą ostrożnością,
zaczynając od niskich dawek, po pewnym czasie Ikan normalizuje ciśnienie;
Kordyceps przy schorzeniach nerek: 2x dziennie po 2-3 kapsułki;
Biocynk przy retinopatii cukrzycowej: 3x dziennie po 2 kapsułki po jedzeniu przez 2-3
miesiące; Veikan – raz dziennie po 1 kapsułce przed południem przez dwa miesiące;
Cholikan: 2x dziennie po 1 kapsułce.
Biowapń do poprawy pracy mózgu przy encefalopatii ogólnej nerwicy: po 2-3
kapsułki dziennie przez 3 miesiące. Przy ciśnieniu niższym niż 140 na 80 opcjonalnie
można przyjmować Ikan: 1-2 kapsułki dziennie;
Herbata antylipidowa oraz Chitosan przy otłuszczeniu wątroby: zalecane jest
spożycie 2 opakowań przez dwa miesiące;
Chitosan przy owrzodzeniu troficznym: posypywanie ran preparatem przynosi
poprawę.
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.

