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dansker er kronisk syg - med allergi, eksem, migræne, overvægt, mavesmerter, udbrændthed osv. Lidelserne
forsvinder ofte ikke på trods af lægebehandling eller alternativ behandling, ej heller ved en kombination af
disse. Biomedicinen med brugen af piller eller akupunktøren, massøren, biopaten, ernæringsterapeuten, har

ikke vist sig effektive nok til at løse de grundlæggende problemer omkring sundhed og livskvalitet.
Biomedicinen og den alternative behandling behandler symptomer og fjerner ikke årsagerne til sygdom og

hvad værre er, de forbygger heller ikke sygdomme i fremtiden.
Søren Ventegodt præsenterer i denne bog et videnskabeligt funderet behandlingssystem.

Behandlingssystemet tager udgangspunkt i det bedste fra psykoterapi, kropsterapi, energiarbejde, tantra og
jungiansk psykologi. Søren Ventegodt lægger sine egne lægejournaler frem og demonstrerer den nye

lægerolle, hvor lægen støtter sine patienter til at blive raske, gennem brugen af patienternes egne ressourcer.
Den understreger forfatterens vision om en overgang fra behandlersamfund til selvhelbredelsessamfund.

 

Forlaget skriver: Hver anden dansker er kronisk syg - med allergi,
eksem, migræne, overvægt, mavesmerter, udbrændthed osv.

Lidelserne forsvinder ofte ikke på trods af lægebehandling eller
alternativ behandling, ej heller ved en kombination af disse.

Biomedicinen med brugen af piller eller akupunktøren, massøren,
biopaten, ernæringsterapeuten, har ikke vist sig effektive nok til at
løse de grundlæggende problemer omkring sundhed og livskvalitet.
Biomedicinen og den alternative behandling behandler symptomer
og fjerner ikke årsagerne til sygdom og hvad værre er, de forbygger

heller ikke sygdomme i fremtiden.
Søren Ventegodt præsenterer i denne bog et videnskabeligt funderet
behandlingssystem. Behandlingssystemet tager udgangspunkt i det

bedste fra psykoterapi, kropsterapi, energiarbejde, tantra og
jungiansk psykologi. Søren Ventegodt lægger sine egne

lægejournaler frem og demonstrerer den nye lægerolle, hvor lægen
støtter sine patienter til at blive raske, gennem brugen af patienternes

egne ressourcer. Den understreger forfatterens vision om en
overgang fra behandlersamfund til selvhelbredelsessamfund.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen&s=dkbooks

