„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

Zapalenie oskrzeli
Zapalenie oskrzeli jest powikłaniem infekcji wirusowej. Prowadzi do zwężenia dróg
oddechowych, co powoduje kaszel i niekiedy utrudnia oddychanie. Kaszel bywa
męczący i towarzyszy mu odksztuszanie wydzieliny. Zazwyczaj choroba ma łagodny
przebieg, wystarczy poleżeć parę dni w łóżku, z ziołową herbatką i pastylkami
Propolisu pod ręką. Jeśli jednak gorączka zacznie rosnąć i pojawi się przy tym ból
gardła, potrzebne będą silniejsze środki lecznicze, zwłaszcza u palaczy.
Zapalenie oskrzeli, może przybrać postać przewlekłą. Wtedy konieczne będzie
wspomaganie
odporności
organizmu
preparatami
naturalnymi
i
lekami
farmakologicznymi.

Objawy:
głęboki kaszel, żółta lub biała wydzielina, gorączka, pieczenie i ucisk w klatce
piersiowej, ból za mostkiem przy oddychaniu.

Terapia:
W przypadku zaawansowanej choroby wskazana jest kuracja przy użyciu:
Chitosanu (2x dziennie po 1-2 kapsułki), oraz Kordycepsu (3x dziennie po
2 kapsułki).
Należy pamiętać, że przerwa między przyjmowaniem
preparatów, oraz leków powinna wynosić 2 godziny !

Chitosanu

i

innych

Gdy nastąpi poprawa, należy stosować nadal Chitosan oraz Kordyceps (2x dziennie
po 2 kapsułki przez 1-2 miesiące). Podajemy też Biocynk (2x dziennie po 3 kapsułki)
oraz Wyciąg z czosnku (2x dziennie po 2 kapsułki).
Przy nawracającym zapaleniu oskrzeli profilaktycznie zaleca się przyjmowanie:
Kordycepsu (2x dziennie po 1-2 kapsułki) przez minimum trzy miesiące, Biocynku
(2x dziennie po 1-2 kapsułki), Biowapnia (1/2 saszetki dziennie).

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.

