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ЩЕ НИ ЛЕКУВАТ БЕЗ МЕДИКАМЕНТИ, С МЕТОДА Б
Нов медицински метод - наречен биофийдбек, помага да се контрол
процеси в човешкото тяло и да се лекуват болести без употребата на
алтернативното лечение ще бъде популяризирано от Българската асоци
съобщи Станни Ненхоф - биофийдбек терапевт и председател на новата 
 
Асоциацията ще разпространява новия терапевтичен метод у нас, ще из
и научна работа в тази област. При алтернативния метод на лечение 
техника, която се свързва с различни сензори по човешкото тяло. Може д
дейността на мускулите, сърдечната честота, кръвното налягане, тел
електрофизичните процеси в мозъка, дихателната функция. На базата 
терапевт подготвя индивидуална програма за пациента, който съ
контролира състоянието на тялото си. Методът е широко разпростр
използва като съпътстващ за лечението на хипертония, проблеми с 
страхове и фобии, зависимости, тикове. На тренинг се подлагат и х
изложени на стрес. Десет сеанса с невротерапевт биха повишили значит
и подобрили интелектуалния потенциал на всеки човек, каза на прескон
невролог д-р Алиция Кубик. Клиничният и здравен психолог д-р Йорг При
посочи, че биофийдбекът се използва в родината му при лечение на 
зависимости, както и при натоварване на спортисти. Българската асоци
организира на 28 февруари информационни кампании за приложението н
ще се състоят в кабинетите на организацията в София./БГНЕС 
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Рак на маточната шийка. 
Ваксина срещу РМШ повече
заболяването  
www.cervarix.bg 

Зелена Карта САЩ 
Вашият Шанс да Живеете и 
www.Usafis.org 

Борба с бръчките 
Фотоподмладяване. Грижа з
ботокс БЕЗ игли!  
www.nirvanabeauty.eu 

Българския онлайн аукцио
Купувайте и продавайте без
Aukro.Bg 
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Чаят намалява опасността от сърдечен удар 

Три чаши индийски или китайски чай намаляват с повече от пет пъти опасностт
сърдечен удар, открили учените. 25 Февруари, 15:19 

Създадоха нервни клетки от кожата 

Изследователи обявиха, че са създали нервни клетки от обикновени кожни кле
което е нов подход в изследването на стволовите клетки, съобщи АФП. 25 Февру
07:04 

Японците може да се самоубиват масово заради рецеси
Влошаването на глобалната рецесия може да доведе повече японци до 
самоубийство, предаде АФП. 25 Февруари, 05:27 

Ген може да позволи създаването на зъби при 
лабораторни условия 

Учените вярват, че са открили начин за създаване на зъби при лабораторни 
условия, което може да сложи край на пломбите и протезите. 24 Февруари, 18:25

Откриха как "се хранят" туморите 

Група учени от университета "MekGil" в Монреал разкриха начина, по който 
туморите карата кръвоносните съдове да "ги хранят". Това откри... 24 Февруари, 
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