„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

Udar mózgu
Zaburzenia w dopływie krwi do mózgu - bez względu na to, jakimi przyczynami
zostały spowodowane - wywołują poważne konsekwencje: upośledzenie ruchowe,
zaburzenia percepcji, mowy i innych funkcji psychicznych.
Odpowiednio wspomagany i regenerowany organizm w wielu przypadkach skutecznie
przeciwdziała tym ograniczeniom.
Większość udarów mózgu, powstaje po 60 roku życia i jest skutkiem zablokowania
dopływu do mózgu krwi utlenionej, czyli dostarczającej do niego tlen i substancje
odżywcze. Blokadę stanowi zakrzep, lub zator naczyń krwionośnych (po przebytym
zawale serca, lub w konsekwencji miażdżycy). Udar jest wówczas diagnozowany
jako zakrzepowy. Na ogół poprzedzają go napadowe i przemijające niedokrwienia
mózgu, objawiające się osłabieniem, zaburzeniami mowy, podwójnym widzeniem.
Są one sygnałem, że należy jak najszybciej wspomóc słabnący organizm.
Drugi typ udarów – krwotoczny – wywołany jest pęknięciem tętniaka mózgowego
lub osłabieniem tętnic mózgowych, z których na skutek nadciśnienia lub skłonności
dziedzicznych zaczyna przeciekać krew. Tych przyczyn na ogół nie jesteśmy świadomi.
Jednak preparaty, jakie oferuje medycyna chińska w przeciwdziałaniu m. in.
miażdżycy, pozwalają im zapobiec. Normalizują poziom cholesterolu i ciśnienia krwi,
rozszerzają naczynia krwionośne.
Przyczyny:
Ryzyko udaru zwiększają: przebyty zawał, wysoki poziom cholesterolu (LDL),
zwiększona krzepliwość krwi, cukrzyca,
a także: siedzący tryb życia, otyłość, stres, nadużywanie środków pobudzających,
alkoholu, nikotyny.
WAŻNE:
Nie zwlekaj z konsultacją lekarską, jeśli nastąpiła u ciebie, lub bliskiej osoby nagła
utrata wzroku, koordynacji ruchów, mowy, czucia, drętwota jednej strony ciała,
niedowidzenie na jedno oko, utrata równowagi z nudnościami, wymiotami,
zaburzeniami połykania.
Te objawy mogą zapowiadać udar mózgu !
Jeśli doszło do udaru, metody medycyny chińskiej będą pomocne
w rekonwalescencji. Stosowane w niej preparaty poprawiają krążenie krwi
w naczyniach mózgowych, odżywiają i poprawiają funkcje mięśni
upośledzonych w wyniku udaru.

Terapia:
Kurację zaleca się zacząć od 5-6 dnia po wylewie.
Czas trwania kuracji: minimum 40 dni

I etap:
Kordyceps – 2x dziennie po 1-2 kapsułki.
Jeśli piątego dnia po wylewie, ciśnienie chorego unormowało się dołączamy:
Chitosan – 2x dziennie po 1 kapsułce na 30 minut przed jedzeniem , 1,5 - 2 godzin
po zażyciu Kordicepsu;
Biowapń do poprawy pracy mózgu – 2x dziennie po 2-3 kapsułki.
Ikan (2x dziennie po 1 tabletce), jeśli chory ma stabilne ciśnienie.
Uwaga !
Między zażyciem Chitosanu,
przerwa.

a innych preparatów musi wystąpić dwugodzinna

II etap:
Po zakończeniu kuracji z Chitosanem i Ikanem podajemy Biocynk, który polepsza
przesyłanie sygnałów nerwowych (2x dziennie po 2-3 kapsułki), oraz dla poprawy
krążenia mózgowego Veikan (1 kapsułkę po południu). Można też włączyć Cholikan
(2x dziennie po 1 kapsułce).
Po zakończeniu kuracji profilaktycznie zaleca się:
Herbatę antylipidową, Biowapń do poprawy pracy mózgu (1-2 kapsułki
przed snem), Biocynk (2x dziennie po 1-2 kapsułki).

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.

