„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

Kamica żółciowa
Kobiety chorują na nią czterokrotnie częściej niż mężczyźni. Dolegliwości występują
u osób po 40, otyłych lub tych, które przebyły szybkie kuracje odchudzające, a także
u wieloródek. Kamienie krystalizują się w pęcherzyku żółciowym, 80 proc. z nich
tworzy cholesterol. Kamienie mają różną wielkość i rozmiary.
Pierwsze symptomy pojawiają się gdy kamień przesunie się z pęcherzyka do przewodu
żółciowego. Występuje wówczas ból po prawej stronie brzucha promieniujący
do łopatki, wymioty, niestrawność i gorączka. Ból pojawia się najczęściej w nocy lub
krótko po obfitym posiłku. Zatkanie przewodu żółciowego może powodować, że żółć
przedostanie się do jelita cienkiego.
Przyczyny: nie do końca poznane, najczęściej zaburzenia pracy wątroby powodujące
niewłaściwe stężenie substancji tworzących żółć, z których najważniejsze są kwasy
żółciowe i cholesterol.
Profilaktyka: Wskazany jest Digest. Preparat zawiera zielony anyż, który sprzyja
rozpuszczaniu kamieni w pęcherzyku żółciowym. Dawkowanie: 2x dziennie po 2
tabletki po posiłku. Dokładnie przeżuwamy i popijamy szklanką wody. Działanie
rozpuszczające kamienie ma też Biowapń Gai-Bao (2-3 tabletki dziennie). Warto pić
regularnie Herbatę antylipidową, która przy dłuższym stosowaniu rozpuszcza
kamienie w woreczku żółciowym (1 saszetkę zalać szklanką wody o temp. 80 st. C; po
15 minutach saszetkę wyjąc; napar podzielić na 4-5 części; pić między posiłkami,
dolewając wody do pełnej szklanki).

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.

