„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

Stwardnienie rozsiane
Jest to autoagresywna, powoli postępująca, choroba ośrodkowego układu nerwowego.
Prowadzi do zapalenia, bliznowacenia i trwałego uszkodzenia nerwów mózgowych,
czego efektem są m. in.: poczucie znużenia, a nawet skrajnego wyczerpania,
brak koordynacji ruchów mięśni, upośledzenie wzroku, nietrzymanie moczu i stolca.
Pierwszy atak choroby przebiega na ogół łagodnie, utrzymuje się przez parę dni,
lub tygodni. Często bywa niedostrzegany lub traktowany jako lekka niedyspozycja,
spowodowana np. przepracowaniem. Kolejny atak pojawia się zazwyczaj po paru
latach.
Na SM zapadają przede wszystkim ludzie młodzi, niekiedy nawet nastolatki.
Dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. Choroba ujawnia się na ogół
pomiędzy 20, a 40 rokiem życia i w większości przypadków prowadzi
do znacznego ograniczenia aktywności życiowej. Ma indywidualny i trudny
do przewidzenia przebieg.
Jej powstanie lekarze wiążą z układem odpornościowym. Przypuszczają, że pod
wpływem jakiegoś wirusa, układ odpornościowy zaczyna traktować tkanki własnego
organizmu, jako niepożądanego intruza i atakuje je.
Istnieje też hipoteza, że taka dysfunkcja układu odpornościowego, może powstawać
pod wpływem wstrząsu emocjonalnego, lub fizycznego.

Terapia:
Medycyna chińska koncentruje terapię na wspomaganiu
organizmu i układu nerwowego. Leczenie jest długotrwałe.

odporności

Stosuje się w nim, takie preparaty, jak: Biocynk, Biowapń, Kordyceps, Ikan,
Veikan, Preparat z dzikich mrówek, niekiedy Spirulinę.

Ważna jest dieta, mająca na celu przywrócenie równowagi przemiany
tłuszczowej w organizmie. Znaleźć się w niej powinny: olej słonecznikowy (zawiera
kwas linolowy regulujący działanie układu odpornościowego), olej z wiesiołka (zawiera
szczególnie korzystne kwasy tłuszczowe), oleje z oliwek i sezamu, oraz inne produkty
zawierające tłuszcze nienasycone.

Dawkowanie:
Biocynk (2x dziennie po 2 kapsułki), Kordyceps (2x dziennie po 2 kapsułki),
Biowapń dla poprawy pracy mózgu ( 2x dziennie po 2-3 kapsułki),
Ikan (w przypadku niedociśnienia 2x dziennie po 3 kapsułki, w przypadku
nadciśnienia 2x dziennie po 1 kapsułce). Veikan (1x dziennie po 1-2 kapsułki).
Preparat z dzikich mrówek (2x dziennie po 1 kapsułce, po 7 dniach dawkę można
zwiększyć stopniowo do 2x dziennie po 2-4 kapsułki).
W przypadku utraty wagi zażywamy Spirulinę (2x dziennie po 2-3 tabletki).
Poprawę można stwierdzić dopiero po 2 latach stosowania kuracji.
UWAGA !
W pierwszych dniach stosowania Preparatu z dzikich mrówek mogą pojawić się
lekkie bóle w stawach i swędzenie, które wkrótce ustępują.

Preparaty przyjmujemy w zasadzie, w cyklach trzymiesięcznych, tj.:
trzy miesiące kuracji – trzy miesiące przerwy. Jeżeli następuje zaostrzenie objawów
– kuracji nie przerywamy.

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.

