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Az Egészség KöreAz Egészség Köre
- Kivonat az eredeti könyv alapján -

Tanulja meg az egészség köre rendszert, hogy hosszabb, 

egészségesebb és boldogabb életet élhessen!

prof. Asztapjonok Jelena

az orvosi tudományok doktora 
és a rigai Vademecum orvosi központ igazgatója 

TIENS előadása alapján készült könyvből olvasható

Figyelmeztetés!
A tanulmány jelen formájában és tartalmában történő 
felhasználásához kérje a www.keletimedicinatitkai.hu/
  hozzájárulását a kapcsolati űrlapon keresztül. 

„Ha készen állsz a változásokra, mindenre kész vagy” – mondják a 
kínaiak.
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Ha ÖN, TIENS termékeit használja, melyek a több ezer éves 
 (császári receptúrákon) alapulnak, akkor megbizonyosodhat 

róla, hogy rendkívül hatékonyak.
A Világon több mint 20 millió elégedett család fogyassza a Tiens 
termékeit és használja az egészség köre rendszerét.További, az 
egészséggel kapcsolatos hasznos előadásokat, írásokat a

www.keletimedicinatitkai.hu/

oldalon talál!

Lépjen be, a Tines hálózatomba és látogassa az ingyenes orvosi 

előadásainkat és vásároljon kedvezményesen!.

Hívjon és beszéljük meg a részleteket!

70/511-3506  Papp Mihály
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bevezető

„Gyakran a teremben olyan hangulat van, hogy mindenki 
csak  azt  hallja,  amit  akar.  Ó!  Bal  könyök!  Ez  fontos! 
Bla..bla..bla… Ó! Vese! Az enyém! A többi pedig nem érdekes, 
meg sem halljuk. Az előadás lényege abban van, hogy értsük 
meg a rendszert és fogadjuk el. A rendszer pedig egy valamiről 
szól: folyamatosan, egyik szervet a másik után, rendbe tesszük 
a szervezetünket. 

Folyamatosan. 

Ha az a kérdés,  hogy mit  kell  csinálni  a  bal  könyökkel, 
nem  tudom.  A  bal  könyök  nincs  külön  a  szervezettől.  A 
szervezetet kell rendbe rakni, ezzel a bal könyök is megjavul.

Ha  a  cukorbetegséget azzal  kezdjük  gyógyítani,  hogy 
levisszük a vércukorszintet Vadhangyapor segítségével, akkor 
kudarcra  vagyunk  ítélve.  Ha  ugyanezt  a  Vércukorszint 
csökkentő  kalciummal  próbáljuk  elérni,  akkor  is  kudarcra 
vagyunk  ítélve.  De  ha  tisztítással,  a  vízegyensúly 
megteremtésével  kezdünk,  akkor  a  meridián kész  lesz  a 
párbeszédre.  Ha ráfordítunk a célra fél  évet,  akkor győzelem 
vár  ránk.  Akkor  lehet  majd  csökkenteni  az  inzulinadagot, 
akkor abba lehet  hagyni  a  szurkálást.  Vannak nálunk ilyen 
emberek, sokan vannak. 

Vagyis,  amiről  eddig  beszéltem  –  szükségünk  van  egy 
komplett kúrára. Nem lehet dolgozni egy termékkel. 
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Itt  a  hangsúly  a  rendszeren   van.  Ki  fogja  kialakítani  a 
rendszert?  Saját  magunk.  Teljesen  világos,  hogy  mit  kell 
csinálni,  amikor  az  egészségkörben  dolgozunk.  De  ha  a  bal 
könyököt akarják meggyógyítani, akkor rossz helyre jöttek.

Termékeink  ősi kínai császári receptek   szerint készültek, 
teljesen eltérő  elvek  alapján,  mint  az  európai  készítmények, 
ahol minden összetevő a saját szerepét viseli. 

Van  egy  Kormányzó összetevő,  amely  a  legfontosabb 
funkciót képviseli, és fő összetevője a készítménynek.

Van egy Hivatalnok összetevő, amely ugyanazt a funkciót 
képviseli,  de  vannak  kiegészítő  hatásai,  és  nem olyan  erős, 
mint a Kormányzó.

Vannak  Segítő összetevők,  amelyek  segítik  a  két 
Méltóságnak  megoldani  az  államügyeket  a  Szervezet  nevű 
államban. Nagyon fontos a munkája: lesimítja az esetleges éles 
sarkokat, semlegesíti  a Kormányzó és a Hivatalnok esetleges 
toxikus hatását. 

A  kinosztemma  például  tartalmaz  szaponinokat, 
amelyek  tulajdonképpen  glikozidok,  amelyek  a  szívre 
káros  hatással  lehetnek.  De  a  teában  más  füvek 
kiegyensúlyozzák  ezt  a  kellemetlen  tulajdonságot.  Az 
Icanban  pedig  a  teopolifenol  és  a  béta-karotin  a  felelős 
ezért.

És  végül  létezik  Hírvivő összetevő,  amely  elszállítja  a 
hatóanyagot  a  megjelölt  helyre,  valamint  ez  is  rendelkezik 
semlegesítő hatással.

A  táplálék-kiegészítőket  helyesen  kell  alkalmazni.  Ha 
kilószámra  eszünk  csokoládét,  biztosan  megváltozik  az 
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anyagcserénk. Ha kilószámra fogyasztjuk a savanyú uborkát, 
úgy szintén.  Ugyanez a helyzet  a  táplálék-kiegészítőkkel.  Ha 
ellenőrizetlenül  lapátolunk  a  szánkba  bármit,  biztosan 
megváltozik az anyagcserénk.

Így  működnek  a  meridiánok.  Így  működik  a  szervezet. 
Hiszen bármilyen beavatkozásnak van serkentő vagy nyugtató 
hatása. De ha a meridián szennyeződött, hová jut az energia  ? 
Ahol  helyet  kap.  Valahová  el  kell  jutnia.  És  az  anyagcsere 
ahelyett, hogy egyensúlyba lendülne, még jobban kibillen.”

A komoly, alapos tisztítás nélkülözhetetlen, ez az első 
lépés.

Most röviden áttekintjük az öt elem tanát és a hozzájuk tartozó 
érzelmeket. 
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Az egészség köre rendszere
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„A  szervtől  szervig  futó  nyilacska  a  Csi-energia.  Ez  az 
energia mindenhol ott van, és minden szervben 2 óra hosszat 
maximálisan  működik.  Természetesen  ilyenkor  érdemes 
pozitívan befolyásolni az adott szervet.

Most elemezni fogunk minden szervet és minden érzelmet, és ez 
által feltárunk minden problémát. Nem én fogom feltárni, hanem 
Ön. Mert ez a rendszer mindenki számára univerzális és tükrözi 
a természetet. 
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Amennyiben ősszel kezdjük a kört.”

Ősz

Miért vagyunk szomorúak ősszel? 
Miért érzünk enyhe szomorúságot? 
Ennek az oka,  hogy fő szerv ősszel  a  tüdő, és a tüdőhöz 

kapcsolódó érzelem a szomorúság. 
Az ősz összesíti az eredményeket és végzi az előzetes szétosztást. 
Nem véletlen, hogy itt a fő szerepet a tüdő kapja. 

Ha beteg a tüdő, hirtelen sok probléma jelentkezik. A tüdő 
feladata szétoszlatni a szervezetben a folyadékot. A vese kiüríti, 
de  a  tüdő  oszlatja  szét.  Emiatt  rendkívül  fontos,  hogy  sokat 
igyunk. 

A tüdő nem csak a folyadék szétosztásáért felelős, hanem a 
szervezet általános hőszabályozásáért is. 

A tüdő felel a hang, a torok, a hangszálak állapotáért. Ha az 
embernek sipító  hangja  van,  az  a  tüdőelégtelenség jele.  Ha a 
hang nagyon mély, az a tüdő túltengésének a jele. 
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Két fajta belső szervünk van:  üreges szerv és tömör szerv. 
Minden tömör szervnek van üreges párja. A tüdő üreges párja 
a  vastagbél,  ahol  hatalmas  energia-feldolgozás  történik. 
Lehetetlen  rendbe  hozni,  meggyógyítani  az  egyik  szervet  és 
betegen hagyni  a  másikat.  A  tüdő tisztaságot  igényel.  Nos,  a 
tüdő tisztaságát a vastagbél tisztasága biztosítja.

Ezért a tisztítással kezdünk. 

Nagyon  jó  tisztítószer  a  Digest.  Ez  az  a  termék,  amely 
folyamatosan rendelkezésünkre kell, hogy álljon. 

Mert kevés rostot fogyasztunk. Ősszel energiára vágyunk, és 
akkor  mit  eszünk?  Húst.  De  az  állati  hús  a  mi  régiónkban 
rengeteg méreganyagot tartalmaz, és a máj rendkívüli módon túl 
van terhelve. A Digest pektint tartalmaz. A feladata lebontani és 
kiválasztani  a  húgysavat,  amely  erős  méreg.  A  Digest-ben 
található  hasznos  baktériumok az  emésztést  segítik  elő  azon 
hasznos bélbaktériumok helyett, amelyeknek létezniük kellene a 
bélben, de nincsenek ott kellő mennyiségben. Ha antibiotikumot 
szedünk,  akkor  a  bélbaktériumok egyáltalán  nincsenek  jelen. 
Ekkor naponta 3x2 tablettát kell bevenni. Ha négyszer eszünk, 
akkor  annyiszor  vegyünk  be  Digestet  is.  Ha  a  súlyunk 
meghaladja a 90 kilót, akkor 3 tablettát vegyünk be.

Növeljük a rostfogyasztást! A  Dupla cellulóz egy tablettája 
250 mg rostot tartalmaz, negyed grammot. Nem kell félni a nagy 
adag Dupla cellulóztól, napi 6-8 tabletta természetes mennyiség, 
jól meg kell rágni és Tiens teakeverék teával lenyelni. Nagyon 
jó  az  Tiens  teakeverék tea és  a  Tianshi teakeverék tea 
kombinációja.
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Érthető,  hogy  párhuzamosan  a  tüdőt  is  rendbe  kell 
hoznunk. Erre való az Ican és egy kivételesen kitűnő termék, a 
Fokhagymaolaj.  A  Fokhagymaolaj-kapszulában  a  hatóanyag 
koncentrációja  200-szor  nagyobb,  mint  a  fokhagymában.  A 
Fokhagymaolaj kitűnő  hatással  van  a  hörgőinkre  és  a 
hajszálereinkre, amelyeket fel kell készíteni a télre.

A táplálék-kiegészítőket általában nem érdemes csak rövid 
ideig  alkalmazni,  használjuk  őket  kúraszerűen.  Például  egy 
évszak  –  2,5  hónap  –  alatt  vegyünk  be  naponta  2  kapszula 
Fokhagymaolajat.  Azoknak  az  embereknek,  akiknek  ér-  és 
szívproblémái  vannak,  egyszerűen  nélkülözhetetlen  a 
Fokhagymaolaj. 

Az  Ican a  szervezet  minden  szövetét  oxigénnel  telíti. 
Márpedig  emlékezzünk,  hogy  a  tüdő  elsősorban  a  szervezet 
oxigénnel  való  ellátására  hivatott.  Egyúttal  gazdagítja  a 
szervezetet  az  A-vitamin  különleges  formájával,  a  béta-
karotinnal.

Ezek után van még egy fontos őszi probléma: a felső légúti 
megbetegedések.  Ekkor  jusson  eszünkbe  a  következő 
termékünk,  a  Propolisz. Antibakteriális  tulajdonságai 
különösen  jó  hatással  vannak  szervezetünk  védőernyőjére,  a 
tüdőre. 
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Ősszel nem ajánlatos fogyni. 
Mindenképpen vesztesek leszünk, mert ilyenkor a szervezet 

a  felhalmozásra  dolgozik.  Ha  viszont  egy  ilyen  anyagcsere-
aktivizáló  anyagot  használunk,  mint  a  Fokhagymaolaj, 
ráadásul  a  Propolisz antibakteriális  hatásával  megfűszerezve, 
lehetőséget kapunk a súlyunk megtartására. 

A  normális  szomorú állapot  télen  átváltozik  depresszióvá. 
Tömeges jelenség. A depressziót a tüdő rossz működése okozza. 
A tüdő pedig nem tud jól működni, ha nem segítünk neki – ha 
nem hozzuk rendbe a vastagbelet.
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Tél

Most áttérünk a szervezetünk szempontjából nagyon fontos 
időszakra, a télre, amikor a vese a legfontosabb szerv. 

Arról  a  szervről  van  szó,  amely  az  örökölt  információkért 
felelős,  hogy  milyenek  vagyunk  mi,  és  mit  fogunk  átadni  a 
gyermekeinknek.

A  vese  felel  az  energiák  erőviszonyáért,  a  genetikáért,  az 
energia felhasználásáért. 

A  vese  kapuja  a  fül.  Mielőtt  fülészhez  fordulunk, 
foglalkozzunk egy kicsit a veséinkkel. A  hallás romlása mindig 
összefügg a vese állapotával.

A  vese  a  szervezetünk  energiaforrása.  A  vesebetegek 
erőtlenek, állandóan fáj a derekuk, lábuk. 

A  vese  felelős  a  csontvelő képzéséért,  amely  viszont  a 
vérképzésért felel. Minden rosszindulatú vérbetegség oka a vese 
állapota.

A vese választja ki a vizeletet és a salakokat. 
A Kínaiak egy rendszernek tekintik a vesét, a mellékvesét, a 

nőgyógyászatot  és  az  urológiát.  Éppen  ezért  télen 
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megelőzésképpen mindenképpen szükségünk van Cordycepsre. 
Ezenkívül szükséges a  Kalcium.  Különösen azoknak, akiknek 
már vannak veseproblémái. És ennek az egésznek a hátterében 
nélkülözhetetlen az Tiens teakeverék. 

A  Kang-Li egy  rendkívüli  szer,  amely  képes  megelőzni 
bármilyen  női  problémát.  Ráadásul  megtartja  a  kalciumot  a 
szervezetben,  nem  engedi,  hogy  túl  gyorsan  távozzon. 
Méregtelenít,  javítja  a  mikrocirkulációt.  Antioxidánsként is 
működik, megvédi a szervezetet a saját toxinjaival szemben. De 
nincs értelme az 1-2-3 hónapos kúrának. A  Kang-Lit legalább 
fél évig kell szedni, reggelente 2 kapszulát. Egyébként a Kang-Li 
rendkívül jól működik rosszindulatú prosztatadaganat esetén is 
férfiaknál.

Természetesen  a  vesemeridián  idejében  szükségünk  van 
Biocinkre  , amely nagyon szükséges a nyálkahártyáknak. 

Van még egy  fantasztikus termékünk,  a  Ligetszépeolaj  . 
Ideális  arányban  tartalmaz  Omega-3,  Omega-6  és  Omega-9 
zsírsavakat,  emiatt  éppen télen lehet alkalmazni.  Nagyon jól 
oldja a hormonokkal kapcsolatos problémákat.

Foglaljuk össze a dolgokat.   
Egész  télen  igyunk  a  Tiens   teakeverék   teát. 

Megelőzésképpen  szedjünk  Cordycepset  ,  Biokalciumot   és 
Biocinket  .  Szükségünk  lehet  még  Kang-Lira   és 
Ligetszépeolajra  . Ez egy optimális kúra, ebben az évszakban a 
szervezet mindent megőriz, felhalmoz.

A  vérkeringés  alapja  a  hajszálerek  működése,  ennek 
megőrzését segíthet egy rendkívüli termékünk, az Ican  . 

Agyvérzés  után,  érelmeszesedésnél  nagyon  javaslom,  a 
Szellemi   Kalciummal   és az Tiens   teakeverék   teával együtt.
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Tavasz

A máj a Fa-elemhez tartozik. A tavaszt szimbolizálja: nyitási 

folyamat,  fejlődés,  virágzás,  megújulás.  Máj  nélkül  semmilyen 

megújulás, semmilyen anyagcsere nem lehetséges.

A máj a következőket végzi szépen sorban: 

•termeli a vért, 

•összegyűjti a vért, 

•kiüríti a vért. 

A máj megtisztítja a vért, ez a fő feladata. Kiüríti a zsírokat, 

amíg győzi. 

A  máj  felel az  inak  rugalmasságáért,  az  ízületeinkért,  a 

kötőszöveteinkért. 

A  máj  kapuja  a  szem. Ha  könnyezik  a  szem,  ha 

bepirosodik,  ha  fáradt,  nem a számítógépet  kell  okolni.  Ez  a 

májunk üzenete. 
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A  máj  működése  egyenes  hatással  van  a  gyomor 
működésére. 

Így  van  kitalálva  a  szervezetünk,  és  a  kínai  orvostudomány 

csodálatosan  bebizonyította,  hogy  ha  kellőképpen  segítjük  a 

szervezetünket,  sőt  ha megelőzzük a problémákat,  és  minden 

szervet támogatunk, akkor előbb-utóbb minden magától rendbe 

jön. 

Mivel tudjuk segíteni a májunkat? Ne felejtsük a tisztítást! 

A máj nagyon szereti  az  Icant,  a  Fogyasztó tablettát és 

Tianshi teakeverék teát.  Nem  azért,  hogy  mindenki  minél 

gyorsabban fogyjon le, ez mindig személyes elhatározás. Hanem 

azért, mert ezek a termékek megnyitják a máj vezetékeit, a lép 

vezetékeit, a hasnyálmirigy vezetékeit. Itt nem az a fontos, hogy 

fogyni  fogunk,  hanem az,  hogy  lépésről  lépésre  feljavítjuk  az 

anyagcserénket. 

Ezért az egész évszakban Tianshi teakeverék teát kell inni. 

A mi feladatunk támogatni a májat. Támogassuk Icannal, 
és  tisztítsuk  Tianshi teakeverék,  F  ogyasztó   tablettával és 

porral. Tavasszal nagyszerű fogyni. Még az idős embereknél is 

aktivizálódik az anyagcsere. Az Ican csodálatosan regenerálhatja 

a májsejteket.

Van egy csodálatos termékünk, az  Omega 3. Ez egy őszi-

tavaszi termék. Októbertől márciusig állandóan kell biztosítani a 

szervezetnek a politelítetlen zsírsavakat. Ez lehet az Omega 3, a 

nők variálhatják ezt Ligetszépeolajjal, mindenki variálhatja a 
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Fokhagymaolajjal.  A  Veicant a  tavasz  közeledtével 

alkalmazzuk, amikor minden kivirágzik. A Veicant is éjszakára 

vegyük be, adjunk enni a májunknak. Az Omega 3 evés közben 

ajánlatos  bevenni  (naponta  2-3-szor  2  kapszulát),  az  utolsó 

bevitel éjszakára legyen, mert az meg tudja tenni azt, amit mi 

nem.

Szükséges a taurin aminosav, amely nélkül nem működik a 

membránszintézis. A  Fokhagymaolaj taurint is tartalmaz, kb. 

száz kénvegyület mellett. A kénnek pedig nagyszerű hatása van 

az allergiára, a májra, jótékony hatással van a kötőszövetre. 

Mennyi  idő alatt  lehet  rendbe hozni  a májat?  Itt  1-2 év 

munka szükséges, amíg a máj teljesen regenerálódhat. 

Lehetetlen csak úgy átállni. Kell a tea, a biorost, minél több. 

A máj zsírosodása ellen jól működik a  Chitosan. A  Fogyasztó 
tabletta is bontja a zsírt. 

Ide való az  Ican +  Sleeping kombináció is. Hogy miért az 

Ican az világos. De minek kell a Sleeping? Hogy megszüntessük 

a nyugtalanságot. Az erek nyugtalanságát. Nappal egy tabletta, 

éjszakára kettő. És, természetesen a Szellemi Kalcium. 

   1616 www.keletimedicinatitkai.huwww.keletimedicinatitkai.hu//

http://www.keletimedicinatitkai.hu/
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-sleeping-natur-tabletta
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-sleeping-natur-tabletta
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-chitosan-kapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-veican-kapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-veican-kapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-banting-novenyi-tabletta
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-banting-novenyi-tabletta
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-lecitin-tartalmu-kalcium
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-fokhagyma-olaj-lagykapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-fokhagyma-olaj-lagykapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-ican-kapszula
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-ican-kapszula


  Az Egészség KöreAz Egészség Köre  www.keletimedicinatitkai.hu/
   

Az  Ican is  jó  eredményeket  mutat  a  toxikomániás 

embereknél. Specifikusan hat azokra az enzimekre, amelyek a 

hozzászokásért  felelnek.  A  dohányosoknak  háromszor  több 

táplálék-kiegészítőkre  van  szükségük,  annyira  nagyfokú  a 

mérgezés.

Apropó,  a  keleti  orvoslás  szerint,  a  fej  összefügg  a  két 

hólyaggal: az epe- és a húgyhólyaggal. Akik májbetegségekben 

szenvednek,  általában  fejfájásban is.  Akinek  vese-  és 

húgyhólyagproblémája van, hajlamos a migrénre.

   1717 www.keletimedicinatitkai.huwww.keletimedicinatitkai.hu//

http://www.keletimedicinatitkai.hu/
http://www.keletimedicinatitkai.hu/tiens-ican-kapszula


  Az Egészség KöreAz Egészség Köre  www.keletimedicinatitkai.hu/
   

Nyár

A  szív,  ahogy  a  máj  is,  meleg  szervnek  számít.  Mert 

állandóan  átmegy  rajta  keresztül  a  legmelegebb  biológiai 

folyadék – a vér. 

A szív kapuja a nyelv. Az egész kardiológiai állapot leolvasható a 

nyelvről, ahogy a keleti orvosok mindig meg is tették.

Hogyan tudunk segíteni? 
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Az  összes  tápanyag  a  vékonybélen keresztül  szívódik  fel. 

Nyáron érdemes ásványi anyaggal feltölteni a szervezetet, mert 

ilyenkor maximális a felszívódás a vékonybélből. 

Kitűnő termékeink vannak erre  a  célra,  amilyenek nincsenek 

egyetlen  egy  másik  cégnek  sem,  nem  kaphatóak  semmilyen 

üzletben sehol a világon.

A Tiens cégnek van  Biokalciuma,  amely különösebb probléma 

nélkül  ion  formát vesz  fel,  és  maradéktalanul  felszívódik a 

szervezetünkben.

Ez  különösen  fontos  a  gyerekeknek,  akik  nagyon  gyorsan 

nőnek.  Ahhoz,  hogy  teljes  értékű  legyen  a  belső  elválasztású 

rendszerük, hogy ne legyen gond a nemi  fejlődésükkel, nyáron 

kell végezni a teljes mineralizációt. 

Amit nyáron eltárolunk, azt ősszel tudjuk elővenni. 
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A Biocinket reggel kell bevenni, 4-6 kapszulát. 

A  Spirulinát is reggelente, először 2 kapszulát, majd 4-et, 

6-ot. Ebédig jó lesz. Sok minden mellett a Spirulinának van még 

egy  csodálatos  hatása:  a  Spirulina rostja  egy  kicsit  más, 

aktivizálja azt az anyagcserét, amelyet tavasszal beindítottunk. 

Szemmel láthatóan karcsúsodunk.

Ebben  van  a  súlykorrekciós  programjaink  varázsa:  még  ha 

gyorsan is fogyunk, sehol sem fog lógni a bőrünk. 

 

A szív nem csak mineralizációt igényel. Nagyon jó hatással 

van rá a Cholican is. 

Nyáron aktív  még a szívburok-meridián.  Ez egy valóságos 

szívpajzs,  rendkívüli  módon  igényli  a  kalciumot és  más 

ásványokat.  Semmilyen  gyulladásgátlóval  nem  lehet  rendbe 

hozni, ha nyáron nem töltöttük fel ásványokkal. 
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Késői nyár

Az utolsó meridián a  Föld, a nyár vége. A Föld a közepet 

szimbolizálja,  a  fizikai  közepet  és  az  energiai  közepet  is.  A 

vezetőszerv itt a lép, hozzá csatlakozik a hasnyálmirigy. 

A lép feladata megtartani az egyensúlyt, mert ha elmozdul, 

megjelenik a betegség.

A  lép  felelős  a  táplálék  szétosztásáért,  a  hasnyálmiriggyel 

együtt. 

Ha nincs étvágyunk, vagy éppen túlzottan is van, az a lép 

és a hasnyálmirigy műve. 

A  fő  íz,  amelyet  a  lép  szabályoz  az  édes.  Ha  nagyon 

édesszájúak vagyunk,  gondolkozzunk el  arról,  hogy  rendben 

van-e a lépünk, a hasnyálmirigyünk. 
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Nehéz  túlértékelni  bármelyik  szerv  fontosságát,  de  a  lép 

olyan,  mint  egy  horgony,  nagyon  nehéz  elmozdítani.  A  lép 

kioperálása nagy tragédia a szervezetnek.

Mivel tudjuk támogatni a lépet? 

Feltétlenül  szükséges  a  lépnek  és  jó  kombinálni  a 

Propoliszt   és  a  Cordycepset  .  Ugyanis  a  lép  vagy  a 
hasnyálmirigy gyulladása halállal fenyegeti a szervezetet.

A  párhuzamos  szerv  a  gyomor,  jó  sokáig  tud  etetni 

minket. Amikor megtisztulunk és egy évig a kör szerint élünk, 

elég  hamar  észrevesszük,  hogy  kevesebbet  eszünk.  Alapos 

tisztító kúra után kevésbé leszünk éhesek. 

Sosem szabad enni 19 és  21 óra között  .  Ez  a  gyomor 

minimális  aktivitási  ideje.  Bármit  eszünk  ebben  az  időben, 

bent nehezedik emésztetlenül.
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Hogy tudunk segíteni a gyomrunknak?  A Digesttel  . 
Van  a  termékeink  között  Maca   tabletta  is.  Fáradtság 

esetén,  mozgás-  vagy  aktivitáscsökkenésnél,  az 

immunrendszer  gyengülésénél  rendkívül  hasznos  termék. 

Naponta 2-3 tabletta,  hihetetlenül jó energetizáló.  Inkább az 

Antilipid teától külön fogyasszuk. 

A  Tianshi   teakeverék   tea jöhet.  Különösen  Icannal 
kombinálva, akinek rossz a gyomra, gyomorfekélye van. 

Ha a nyár érzelme öröm, repülés, minden tökéletes, akkor a 

késői  nyár  érzelme  az  aggodalom.  Mindenki,  akinek  léppel, 

hasnyálmiriggyel,  gyomorral  kapcsolatos  problémái  vannak, 

aggódnak,  idegeskednek. Egyébként  az  aggodalom  a  nyár 

végén természetes dolog, sosem lehet tudni, mi lesz ősszel és 

télen. Segíteni kell a nyálkahártyáinknak, támogatni kell őket 

a  rendelkezésünkre  álló  fantasztikus  ásványokkal.  Hiszen  a 

hasnyálmirigy-gyulladásnak gyakran nagyon tragikus a vége, 

pedig gyönyörűen gyógyítható, csak éppen rengeteg igyekezetet 

követel meg a betegtől. Akinél problémás a Föld-meridián, az 

tartsa  észben,  hogy  a  nyálkahártya-regenerálás  sok  Cinket 
igényel.  Itt  a  napi  adag  8-12  kapszula.  Izzadás,  változó 

pislogás,  váltakozó  hőérzet,  ráz  a  hideg,  aztán  jön  egy 

hőhullám – ez mind a cinkhiány jele.
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Az egészség köre

És  ha  úgy  gondoljuk,  hogy  most  megpihenhetünk  a 

babérjainkon, akkor nagyon tévedünk. Módszeresen,  minden 
évszakban,  ugyanezt  meg  kell  ismételnünk.  Rendbe  kell 

hoznunk  az  egészségünket.  Meg  kell  fiatalodnunk.  Sokkal 

fiatalabbnak  érezzük  magunkat,  mint  azt  az  igazolványunk 

mutatja.  Ez  csak akkor  érhető  el,  ha  harmóniában élünk a 

fizikai testünkkel  . Ellenkező esetben ez csak egy megfeszülés, 

akadály legyőzése. Akadályfutás. 

Minek,  ha  kellemesen  sétálhatunk  a  bársonyos  fűben? 

Nincs az életben semmi olyan, amit ne lehetne rendbe hozni.
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Tanulja meg az egészség köre rendszert, hogy hosszabb, 

egészségesebb és boldogabb életet élhessen!

Ha ÖN, TIENS termékeit használja, melyek a több ezer éves 
 (császári receptúrákon) alapulnak, akkor megbizonyosodhat 

róla, hogy rendkívül hatékonyak.
A Világon több mint 20 millió elégedett család fogyassza a Tiens 
termékeit és használja az egészség köre rendszerét. 

További, az egészséggel kapcsolatos hasznos előadásokat,  

írásokat a

www.keletimedicinatitkai.hu/

oldalon talál!

Lépjen be, a Tines hálózatomba és látogassa az ingyenes orvosi 

előadásainkat és vásároljon kedvezményesen!.

Hívjon és beszéljük meg a részleteket!

70/511-3506  Papp Mihály

Az egészség köre tanulmányt, a tartalom változtatása nélkül 

tovább küldheti barátainak, ismerőseinek, hogy nekik is 

megtaníthassuk ezt a rendszert!

Hogy hosszabb, egészségesebb és boldogabb életet élhessenek!

www.keletimedicinatitkai.hu/
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