„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

Pogorszenie słuchu
Przyczynami pogorszenia słuchu są: naruszenie unerwienia błony bębenkowej,
infekcje wirusowe, grzybica, uszkodzenia spowodowane nadmiernym, długotrwałym
hałasem, niekiedy w grę wchodzą także choroby o podłożu genetycznym
(charakterystyczny szum w uszach w otosklerozie). Szum w uszach pojawia się także
w przypadku encefalopatii.

Terapia:
W przypadku choroby wirusowej zaleca się Kordyceps (2x dziennie 2 kapsułki).
Możemy też zawartość kapsułki rozpuścić w ciepłej wodzie i zakraplać do ucha, lub
przed
snem
włożyć
do
niego
namoczony
płynem
wacik.
Stosuje się też Biocynk, natomiast rozmiękczenie blizny błony bębenkowej powoduje:
Chitosan.
W przypadku otosklerozy zaleca się następującą kurację: Herbata antylipidowa
+ Chitosan + Ikan oraz Biocynk (przy stanach ciężkich).
Gdy pogorszenie słuchu związane jest z chorobą miażdżycową, zaleca się
Cholikan (2x dziennie po 1 kapsułce).

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.

