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Sevgili meslektaĩlarÆm, sevgili nöralterapi ve regülasyon tÆbbÆnÆn sevdalÆlarÆ,
yeni BARNAT sayÆmÆzla karĩÆnÆzdayÆz.
ArkasÆnda sponsor olmaksÆzÆn, kimseden destek olmaksÆzÆn sürekli bir yayÆnÆ
2006’dan bu yana çÆkarmak pek kolay
ve rastlanÆr bir durum deþildir. BNR
baĩta olmak üzere, BTR, BAR ve ilkesel
olarak BARNAT ekibi olarak biz önce
hayal ettik ve hayallerimizin gerçekleĩmesi için de emek verdik. Bugün elinize
almÆĩ olduþunuz bu dergi bu emeþin en
önemli bir göstergelerinde bir tanesidir.
Regülasyon TÆbbÆ, temelde bedenin
fonksiyonlarÆnÆ düzenlemek, yanlÆĩ fonksiyonlarÆ kompanse etmek ve iyileĩme
sürecini baĩlatmak için kullanÆlan tüm
tedavi yöntemleri için kullanÆlmaktadÆr.
BunlarÆn içinde hem geleneksel tedavi
yöntemleri, hem de modern yöntemler yer alÆr. Regülasyon TÆbbÆ bugün
için “TamamlayÆcÆ TÆbbÆn” belkemiþini
oluĩturmaktadÆr. BunlarÆn baĩÆnda Nöralterapi, Manuel Terapi, Akupunktur,
UygulamalÆ Kineziyoloji gelmektedir.
Nöralterapi için ilk klinik anlamlÆ
gözlemin, 1906 Prof. Spiess’e ait olmasÆna raþmen daha sonra 1920’li yÆllarda
Huneke soyadlÆ iki Alman hekimin tanÆmladÆþÆ, daha önceleri var olan ancak
unutulmaya yüz tutmuĩ olan, lokal anesteziyle uygulanan bir tedavi yöntemidir.
Nöralterapinin, uygulandÆþÆ bölgedeki
lokal etkisinin yanÆ sÆra, sinirsel, hormonal, hücresel ve psiĩik bir düzenleme
sistemi ile etki yaptÆþÆ kanÆtlanmÆĩtÆr.

Nöralterapi bir regülasyon tedavisidir ve reƀeks tedavilerin içinde en etkin
yöntemlerin baĩÆnda gelmektedir. Son
yÆllarda tamamlayÆcÆ tÆp uygulamalarÆ giderek artan oranlarda güncel tÆp uygulamalarÆ ile beraber kullanÆlmaya baĩlanmÆĩtÆr. Bu yeni akÆmla Nöralterapi her
geçen gün daha çok hastanÆn iyileĩmesini
ve saþlÆþÆnÆ kazanmasÆnÆ saþlamaktadÆr.
Ülkemizde, Bilimsel Nöralterapi ve
Regülasyon Derneþi (BNR); TamamlayÆcÆ TÆbbÆn en önemli unsurlarÆndan biri
olan Nöralterapi’nin, Türk hekimlerine
tanÆtÆlmasÆ ve pratik uygulamalarÆnda
kullanmalarÆnÆn saþlanmasÆ amacÆyla
01.12.2004 tarihinde kurulmuĩtur. Bu
tarihten günümüze kadar 4 adet UluslararasÆ KatÆlÆmlÆ Kongre ve Türkiye’de
9 ve Almanya’da Greifswald’da 3 Sempozyum gerçekleĩtirilmiĩtir.
2006 MayÆs ayÆnda düzenlediþimiz 1.
Nöralterapi Kongresi’ne 150; 2. Nöralterapi Kongresi’ne 20; 3. Ulusal Nöralterapi
Kongresi’ne 260 ve 2012’de 4. Nöralterapi Kongresine 345 hekim katÆlmÆĩtÆr.
Derneþimizin düzenlediþi eþitim
ve kurslara bugüne kadar yaklaĩÆk 900
üzerinde hekim katÆlmÆĩtÆr. Nöralterapi’ nin yanÆ sÆra BARNAT ekibi olarak
düzenli ve sürekli olarak Mikrosistem
Akupunktur, Ĩelasyon, UygulamalÆ Kineziyoloji, Maneul TÆp, GÇT alanlarÆna
Nöralterapi uygulamasÆ, Anti Aging gibi
pek çok konuda hekimlere eþitimler
veriyoruz. YaptÆklarÆmÆzÆn çok kötü taklitleri yok deþil ama biliyoruz ki emek,
bilgi, sevgi ve donanÆm er veya geç tüm
Türk hekimlerince anlaĩÆlacaktÆr. Emek
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hÆrsÆzlÆþÆyla bir yere varÆlmayacaþÆca
açÆkça bilinmelidir.
Derneþimiz eþitim programlarÆna
Türkiye’nin her yerinden katÆlan çok
sayÆda, özellikle TamamlayÆcÆ TÆp uygulamalarÆna gönül vermiĩ ve bu alanda yaĩadÆklarÆ ĩehirlerde uþraĩ veren
öncü hekimler var. Bu hekimler, aynen
Avrupa’da olduþu gibi ülkemizde de tamamlayÆcÆ tÆbbÆn giderek daha yaygÆnlaĩmasÆ için yoþun çaba vermektedirler.
Geçen sayÆdan beri yoþun eþitimlerimizi devam ettiþi gibi çok baĩarÆlÆ bir
sempozyum gerçekleĩtirdik. 21-22 Eylül 2013’de ćstanbul’da gerçekleĩtirdiþimiz IX. Geleneksel Herget Nöralterapi
Sempozyumu’na ilgi oldukça yüksekti.
70 hekim ve 30 civarÆnda EczacÆnÆn katÆldÆþÆ bu Sempozyum’un önemi, konu
olarak koruyucu hekimlik ve anti agingi
içinde barÆndÆrmasÆydÆ.
Sevgili BARNAT ćmtihaz sahibi ve
deþerli meslektaĩÆm, IFMANT, IGNH,
BNR ve BTR eþitmeni olan Dr. Tijen
Acarkan’Æn, sempozyumun ardÆndan bölümünde yazmÆĩ olduþu güzel deþerlendirmenin sadece ilk paragrafÆna burada
yer vermek istiyorum. “21-22 Eylül
2013 tarihinde ćstanbul’da ćTÜ Maçka
Kampusu Sosyal Tesislerinde, 9. Geleneksel Herget Nöralterapi ve TamamlayÆcÆ TÆp
Sempozyumunu baĩarÆyla ve yüksek bir
katÆlÆmla gerçekleĩtirdik. Sizlerle etkinliklerimizin ardÆndan yazÆlarÆmÆzda paylaĩtÆþÆmÆz gibi, her geçen gün daha kalabalÆk bir
bilim ordusu haline geliyor olduþumuz, bir
kez daha gözler önündeydi. Nöralterapi’yi
duyan, tedavi olan, nöralterapi uygulamasÆ
yapan sayÆmÆz artÆyor gün be gün. Bu sene
sayÆmÆz geçen seneden çok daha fazlaydÆ.
Bu sene ćTÜ’nün salonuna zor sÆþdÆk belli
ki seneye X. cu sempozyumu daha büyük
bir salonda yapmak durumunda olacaþÆz.”
ZamanÆ geriye almak mümkün deþil,
ancak zamanÆ nitelikle kullanmak, Nöralterapi sayesinde baþ dokusu yaĩÆmÆzÆ
gençleĩtirmek, bedende biriken toksinlerden arÆnmak dolayÆsÆyla saþlÆkla yaĩ almak mümkün olacaktÆr. Sempozyuma ilgi
ve tüm oturumlarÆn dolu dolu geçmesi
bu yÆl seçilen konunun ve Nöralterapi’nin
geldiþi yer bakÆmÆnda önemliydi. Doþru,
yeterli ve saþlÆklÆ beslenme, saþlÆklÆ bir yaĩam için egzersiz ve spor,
uzun yÆllar sürecek bir cinsel hayat,
doþanÆn bize sunduþu yüzlerce bitki ve
besinden yeterince yararlanmak, bedenimizde herhangi bir araz çÆkmadan
olasÆ rahatsÆzlÆklara karĩÆ önlemimizi al-

mak, günlük hayatta ve iĩ hayatÆnda olasÆ
engelleri aĩmak için enerji depolamak,
zinde olmak ve beden/ruh saþlÆþÆmÆza
saygÆ göstermek mümkündür. BunlarÆn
iĩlendiþi baĩarÆlÆ ve bir o kadar ilgili bir
sempozyumdu.
KÆsacasÆ vejetatif sinir sisteminin
ve temel maddenin bozulmasÆ, yaĩlanmada en önemli rol oynayan nedenlerden bir tanesidir. Bu sempozyumda bu süreci tersine çevirmenin
Nöralterapi sayesinde mümkün olacaþÆnÆ gösterdik.
Öncelikle ĩimdiye kadar bize inandÆþÆnÆz, katÆlÆmlarÆnÆzla destek verdiþiniz
ve sürekli eþitim talep etme durumunuz
bizim doþru yolda olduþumuzun göstergesidir.
30 Aþustos - 01 Eylül 2013 tarihleri arasÆnda Güneydoþunun ve
Mezopotamya’nÆn gülen yüzü olan
Mardin’deydik. Mardin’de Nöralterapi
sÆnav hazÆrlÆk kursu verdik. Öncesinde
Hasankeyf ve yöreyi gezdik, gördük
ve yaĩadÆk. 1,5 gün boyunca da yoþun
bir eþitim yaptÆk. Bu eþitime katÆlanlar
kendilerine 12 Dev adam ismini taktÆlar,
ekipçe mücadele ettiler, Nöralterapi sÆnavÆnÆn hem yazÆlÆ hem sözlü bölümünde baĩarÆlÆ oldular ve mezuniyet belgeleri ile Nöralterapi’ye katÆldÆlar, diþer
bir deyiĩle kapÆdan girmeyi hak kazandÆlar ve aramÆza hoĩ geldiler. Bu 12 dev
adam bununla da kalmadÆ, aralarÆndan 2
deþerli meslektaĩÆmÆz da BNR eþitmeni
olmayÆ hak kazandÆlar. Doç. Dr. Yusuf
Tamam ve Dr. Yüksel Küçükçelebi.
4-6 Ekim 2013 tarihleri arasÆnda
Avusturya Nöralterapi Cemiyeti’nin kuruluĩ yÆldönümü kapsamÆnda Viyana’da
UluslararasÆ Nöralterapi Forumu gerçekleĩti. Benim elimde olmayan nedenlerle katÆlamadÆþÆm kongreye, BNR’yi
temsilen Dr. Tijen Acarkan katÆldÆ ve
benim adÆma bilimsel bir sunum gerçekleĩtirdi. Bu kongre kapsamÆnda derneþimizin onursal BaĩkanlarÆndan Prof. Dr.
Lorenz Fischer – Avusturya’nÆn tamamlayÆcÆ ve regülasyon tÆp ödülü olan Otto
Bergmann ödülünü aldÆ. Derneþimizin
onursal baĩkanÆna bilimsel çalÆĩmalarÆ ile ilgili verilen bu ödül haklÆ olarak
bizi BNR kurucularÆnÆ ve üyelerini çok
sevindirmiĩtir. AyrÆca Nöralterapi’nin
uluslararasÆ geliĩimine ve bilimsel ĩekillenmesine verdiþim çabamdan dolayÆ
ÖNR Avusturya Cemiyetinin Onursal
Üyeliþine ve Onursal Bilim Kurlu Baĩ-

kanlÆþÆ Komisyonuna alÆndÆþÆmÆ bildiren
bir plaketin tarafÆma verilmesini, Nöralterapi için verdiþimiz emeþin boĩuna olmadÆþÆnÆn göstergesi olarak görüyorum.
30 Ekim- 04 KasÆm tarihlerinde
Almanya’da Baden Baden’de, ortalama
5000 hekimin katÆldÆþÆ ve 47.si gerçekleĩtirilecek olan dünyanÆn en büyük TamamlayÆcÆ TÆp Kongresi var. Bu Kongre’ye
BNR’den iki eþitmen katÆlÆyoruz ve Dr.
Tijen Acarkan’Æn yapacak olduþu bir sunum ile Baden Baden tarihinde bir ilk
gerçekleĩtireceþiz. Çünkü bu kongeye
ĩimdiye kadar ülkemizden katÆlÆp sunum
yapan bir Türk Hekimi hiç olmamÆĩtÆ. Bu
ilki de sizinle paylaĩmaktan son derece
haklÆ bir gurur içerisindeyim.
Ĩimdiden kollarÆ sÆvadÆk; 22-25 MayÆs 2014 tarihlerinde ćstanbul Titanic
Business Hotel Asya’da gerçekleĩtirmeyi planladÆþÆmÆz 5. UluslararasÆ katÆlÆmlÆ
Nöralterapi Kongresi’nin hazÆrlÆklarÆ
içindeyiz. Bu kongre 2012 yÆlÆnda kurulan ve WHO tarafÆndan kabul edilen
IFMANT’Æn çatÆsÆ altÆnda gerçekleĩecek
olan ilk Dünya nöralterapi kongresi olacaktÆr. Kongrenin dili Almanca – Türkçe
ve ćngilizce olacaktÆr. IFMANT, ćGNH,
ÖNR, SANTH, Bulgaristan, Yunanistan,
ćspanya, Belçika, Hollanda ve Meksika nöralterapi cemiyetlerinin destek
verecekler. Bu seneki kongreye hem
Türkiye’den hem de Avrupa’dan yaklaĩÆk 400 hekimin katÆlÆmÆnÆ bekliyoruz.
AyrÆca ön duyurumuzda da belirttiþimiz üzere kongremize 20-25 yabancÆ konuĩmacÆ katÆlmaktadÆr. Ülkemizde düzenlenen en büyük katÆlÆmlÆ kongrelerde bile
bu kadar çok yabancÆ konuĩmacÆya yer
verilemediþine dikkatinizi çekmek isteriz.
5. UluslararasÆ KatÆlÆmlÆ Nöralterapi
Kongresi’ne yapabileceþiniz destek bulunduþunuz illerde ilgili olan hekimlerin bu kongreye katÆlÆmlarÆnÆ saþlamak
olacaktÆr. Bu çabanÆzÆn Nöralterapi’nin
ve TamamlayÆcÆ TÆp uygulamalarÆnÆn ülkemizde yaygÆnlaĩabilmesi için ne kadar
önemli olduþunu görmenizi isteriz. Her
biriniz Nöralterapi uygulayarak mesleþinizden ne kadar keyif aldÆþÆnÆzÆ ve hastalarÆnÆzÆn sonuçlardan ne kadar mutlu
olduþunu hatÆrlarÆnÆzda tutarak, bu metodun tüm hekimlere ulaĩmasÆnÆ bilim
adÆna hedeƀemelisiniz...
Sevgi ve saygÆlarÆmla...
Prof. Dr. Hüseyin NazlÆkul
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