„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

Choroby kobiece – nadżerka szyjki macicy
Nazwą tą określa się ubytek nabłonka wyścielającego szyjkę macicy. Jest najczęściej
spotykaną zmianą chorobową pochwowej części szyjki macicy. Występuje u co
czwartej kobiety. Nieleczona nadżerka może prowadzić do zmian nowotworowych,
dlatego ważne jest regularne przeprowadzanie badania cytologicznego oraz
profilaktyka.
Objawy: niekiedy sygnałem są niewielkie upławy, które w przypadku stanu zapalnego
przechodzą w obfite. O zaawansowanych zmianach świadczą: ból podczas stosunku ,
krwawienia kontaktowe, bóle w dole brzucha.
Przyczyny: Według teorii medycyny chińskiej schorzenie powstaje na tle zaburzeń
hormonalnych. Powstawaniu stanów zapalnych sprzyjają też częste zmiany partnerów
seksualnych oraz infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
Terapia: Poprawę przynosi zażywanie Biowapnia (1 saszetka przed snem) oraz
Biocynku
(3x dziennie po 1 kapsułce). Zapobiegawczo: raz w roku Herbata
antylipidowa (zaparzamy 1 torebkę w litrze wody, wypijamy w trzech porcjach
w ciągu dnia, a zawartość saszetki zjadamy). Można też przed spaniem zamiast
czopka włożyć do pochwy zwilżoną tabletkę Chitosanu, który regeneruje śluzówkę
i zapobiega zmianom nowotworowym.

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.

