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Geçen say da Sa l k Bakanl ’n n 
Tamamlay c  Tedaviler konusunda çok 
ciddi bir çal ma yürüttü ünü bu sat r-
larda sizinle payla m t m. Bakanl n 
bizden istedi i bilgileri ve çal malar  en 
h zl  ekilde iletmeye çal yoruz. Umut 
ediyorum ki, önümüzdeki y l Nöraltera-
pi Yönetmeli i tamamlanm  olur.

2013 içinde ZAEN Kongresinde, 
Viyana’da ÖNR sempozyumunda oldu-
u gibi Kas m ay nda da Baden Baden’da 

Dr. Tijen Acarkan taraf ndan BNR ad na 
temsil edilece iz. Türkiye’de ise AHE-
KON 2013 de iki sunum ile BNR temsil 
edilecek. 

imdi art k tüm enerjimizle 5. Nö-
ralterapi Kongresine kenetlenmi  du-
rumday z. Yakla k 6 ay gibi çok k sa 
bir zaman kald . Bu sene IFMANT n ilk 
kongresini de biz üstlendik. Gurur ve-
rici, heyecen verici, in allah ba ar yla 
üstesinden gelece iz. Almanya, Avus-
turya, sviçre, Yunanistan d nda bu y l 
spanya ve Latin Ülkelerinden büyük bir 
kat l m olaca ndan dolay  Almanca – 

Merhaba,
9. Herget Nöralterapi ve Tamam-

lay c  T p Sempozyumunu geride b -
rak rken haz rlad m z 19. Say m z ile 
birlikte sizlerle tekrar bulu uyoruz. 
Sempozyumda AntiAging çok geni  bir 
yelpazede tart ld , tabii Tamamlay c  
T p çerçevesinde tart ld . Nöralterapi, 
Akupunktur, Ozon, Homeotoksikoloji, 
Schüssler tuzlar , Ba  Dokusunun öne-
mi, Latent Asidoz, Probiotikler, Ba r-
saklar n sa l m z üzerindeki önemi ve 
daha pek çok konu konu uldu. 

Her y l daha yüksek bir kat l m ile 
gerçekle tirdi imiz sempozyum bu y l 
çok daha kalabal k idi. Seneye 10. Sem-
pozyum daha özel olacakt r. 

Bu y l Sempozyumda Sa l k Bakan-
l ’ndan bir gözlemci meslekta m z  
a rlamaktan çok büyük onur duyduk. 
ki gün süren sempozyumu hiç bir otu-
rumu kaç rmadan büyük bir ilgi ile izledi 
ve ayr l rken sempozyumun bilimsel aç -
dan çok doyurucu oldu unu dile getir-
mesi bizi mutlu etti. 

Editörden 

imdi Art k Tüm Enerjimizle 
5. Nöralterapi Kongresine Kenetlenmi  
Durumday z.
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sensitivite düzeltilebilir. Beyin–Ba rsak 
eksenindeki ileti im hatalar  giderilebi-
lir, HHA aks üzerinde otonom ve hor-
monal disfonksiyonu düzenleyici meka-
nizmalar harekete geçirilebilir. 

Bu y l sempozyumdan hemen önce 
Nöralterapi Serti  ka S nav  yap ld , 12 
hekim s nava girdi ve hepsi de ba ar l  
olarak Serti  kalar n  almaya hak kazan-
d lar. “12 dev adam” ad yla da bu der-
ginin sayfalar nda yer ald lar. Yine “E i-
timlerin Ard ndan” sayfalar nda yap lan 
e itimler hakk nda de erlendirmeleri 
bulacaks n z. 

A ustosta Mardin’de S nava haz rl k 
kursu yapm t k, bu vesileyle ilk defa 
Mardin’i gördüm, hayran kald m. Ülke-
min her yan  ayr  bir güzellik ta yor, 
Hüseyin Hocam bize rehberlik edip bir 
de Hasan Keyf’i gezdirdi, orada toplu 
meditasyon yapt k, ola nüstü bir dene-
yim idi. O mekan n enerjisi hepimizi çok 
etkiledi, bu sayfalarda sizinle orada çek-
tirdi imiz foto raf  payla aca m, hepi-
mizin yüzündeki huzuru görebilirsiniz ...

Sayg  ve Selamlar mla...
Dr. Demet Erdo an 

Editörden

Türkçe olan Kongre dili spanyolca ile 
geni letilecek. 

imdi Derginin 19. Say s nda bulu-
nan makaleleri size tan tmak istiyorum. 

Bu say n n ilk makalesi Prof. Dr. 
Hüseyin Nazl kul’ a ait. “Lomber Ver-
tebra Sendromu; Kronik Bel Ve 
S rt A r s lar na Nöralterapi Bak -

” ba l kl  yaz s nda “Bugün Nöralterapi 
ve Regülasyon T bb  aç s ndan ne tavsiye 
edebiliriz? Yeni k lavuza nas l bakmak la-
z m?” diye sorguluyor ve u saptama 
ile devam ediyor: “E er Nöralterapiyik -
lavuzlara dahil etmek istiyorsak tipik nö-
ralteröpatik uygulama yollar n  analiz edip 
lumbosiyataljide hangi metotlar kullan labi-
lir tespit etmeliyiz!” 

Almanya ve sviçre’de A r  tedavi-
si ile ilgili yap lan çal malar sonucunda 
Ulusal bel A r s  Tedavi K lavuzuna Nö-
ralterapinin de dahil edilmesi çal malar  
devam etmektedir. Bu gerçekle ti inde 
bir çok Ülke de sa l k sistemleri için ör-
nek olu turacakt r. 

Bunun öneminin fark nday z ve Hüse-
yin Nazl kul’da bu yaz s nda hem Kronik 
Bel A r lar n n tan  ve tedavisini ayr nt l  
olarak incelerken hem de Bel A r s  Te-
davi k lavuzunda Nöralterapi Yakla m -
n n çerçevesini çizmeye çal yor. 

Mehmet Ali Elmac o lu ve Mustafa 
Karakan ise bu say da koksiksin anato-

mik ba lant lar n  ve önemini inceliyor-
lar ve bu yaz da özetle unlar  bulacak-
s n z: Koksiks bulundu u bölge, kom u-
luklar  ve içerdi i ba  dokusu yap lar yla; 
dolay s yla VSS’nin yo unlu u ile nöral-
terapi yakla m nda tedaviye dahil edil-
mesi gereken bir bölge olarak kar m za 
ç kmaktad r. “Koksidini”

Tijen Acarkan ise ana konu ba l  
“Anti-Aging” olan Eylül ay nda yap lan 9. 
Herget Nöralterapi Sempozyumunun-
daki sunumlar ndan bir derleme “Ta-
mamlay c  T p Yakla m  ile Anti-
aging ve Toksin Yüklü Be  Beden” 
ile 19. Say da yer ald . Gerçek Anti 
Aging kesitsel bir tedavi de il, hastan n 
da sürecin içinde aktif kat l m n  gerekti-
ren, beslenme, su tüketimi,   ziksel ha-
reket, kaliteli uyku ko ullar  gibi ya am-
sal de i ikliklerin hayata geçirilmesinin 
ö retildi i dinamik bir süreçtir.

Son makale “Fonksiyonel Ba r-
sak Hastal klar  ve rritabl Ba r-
sak Hastal  hakk nda, BS toplumda 
oldukça s k görülen ya am kalitesini çok 
bozan, i  gücü kayb na sebep olan ancak 
hayat  tehdit etmeyen fonksiyonel bir 
bozukluktur. 

BS’ nin pato  zyolojik özellikleri göz 
önüne al n rsa Nöralterapi vas tas yla 
Enterik Sinir sisteminin düzenlenmesi 
ile motilite bozuklu u ve Viseral hiper-


