„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 wątroby (żółtaczka)
Wątroba pełni w naszym organizmie wiele niezwykle ważnych funkcji:
m. in. produkuje żółć zawierającą enzymy trawienne, reguluje skład chemiczny krwi,
oczyszcza organizm z substancji toksycznych. Dlatego jej schorzenia wpływają
na cały organizm.
Medycyna chińska, przypisuje temu narządowi wiele specjalnych znaczeń:
od wpływu na pracę innych narządów po gibkość ciała, sprawność intelektualną
i równowagę emocjonalną.
Występuje kilka rodzajów wirusów, wywołujących zapalenie wątroby. Z reguły choroba
trwa 2-3 tygodni, a po 9 tygodniach następuje wyzdrowienie. W efekcie tej choroby,
w większości przypadków, organizm wytwarza stałą odporność na zachorowania tego
typu.
Zapalenie wątroby może przejść w postać przewlekłą i stać się przyczyną
groźnej marskości, która niekiedy prowadzi do śmierci.
Niektóre typy
i odosobnienia.
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Zapalenie typu A
- zwane chorobą brudnych rąk, przenosi się poprzez zakażone jedzenie, napoje,
kontakt z osoba chorą. Choć ma ostry przebieg, jest najmniej groźne. Bardzo ważne
jest wzmocnienie układu odpornościowego i regeneracja komórek wątroby.

Zapalenie typu B
- to tzw. żółtaczka zakaźna. W medycynie chińskiej ta nazwa nie występuje, jednak
biorąc pod uwagę kliniczne rozpoznanie, symptomami zapalenia wątroby są:
osłabienie, lub zła praca wątroby i nerek. Te dwa organy są ściśle ze sobą związane:
jak „matka” i „dziecko”.
Współczesna medycyna nie określiła jeszcze w pełni mechanizmu powstawania tego
schorzenia. Uważa się, że główna przyczyna leży w osłabieniu systemu
odpornościowego, który nie potrafi skutecznie zwalczyć wirusa wątroby.

Zapalenie typu C
jest obecnie najbardziej niebezpieczną postacią choroby. Stosowane w tym przypadku
preparaty medycyny chińskiej mają na celu: wzmocnienie organizmu, zlikwidowanie
zatrucia oraz przywrócenie prawidłowego stanu komórek wątroby.

Terapia:
W zapaleniu wątroby, jako wspomaganie preparatów zalecanych przez lekarza,
firma TIENS proponuje następujący schemat kuracji:
Herbata antylipidowa – w celu usunięcia toksyn; Chitosan (2x dziennie
po 1-2 kapsułki) – w celu oczyszczenia komórek wątroby; Kordyceps (2x dziennie
po 2 kapsułki) – stymuluje wytwarzanie limfocytów T, które niszczą komórki
uszkodzone przez wirus, nie pozwala rozmnażać się wirusowi i regeneruje tkankę
wątrobową; Biocynk (2x dziennie po 2 kapsułki).
W zapaleniu wątroby typu B wskazany jest Preparat z dzikich mrówek.
Doświadczenia dowiodły, że ma on właściwości przeciwzapalne, uspakajające,
przeciwgorączkowe i ochraniające wątrobę.
W okresie rekonwalescencji zalecany jest Ikan (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.

