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Ĩimdi ArtÆk Tüm Enerjimizle
5. Nöralterapi Kongresine Kenetlenmiĩ
DurumdayÆz.
Merhaba,
9. Herget Nöralterapi ve TamamlayÆcÆ TÆp Sempozyumunu geride bÆrakÆrken hazÆrladÆþÆmÆz 19. SayÆmÆz ile
birlikte sizlerle tekrar buluĩuyoruz.
Sempozyumda AntiAging çok geniĩ bir
yelpazede tartÆĩÆldÆ, tabii TamamlayÆcÆ
TÆp çerçevesinde tartÆĩÆldÆ. Nöralterapi,
Akupunktur, Ozon, Homeotoksikoloji,
Schüssler tuzlarÆ, Baþ Dokusunun önemi, Latent Asidoz, Probiotikler, BaþÆrsaklarÆn saþlÆþÆmÆz üzerindeki önemi ve
daha pek çok konu konuĩuldu.
Her yÆl daha yüksek bir katÆlÆm ile
gerçekleĩtirdiþimiz sempozyum bu yÆl
çok daha kalabalÆk idi. Seneye 10. Sempozyum daha özel olacaktÆr.
Bu yÆl Sempozyumda SaþlÆk BakanlÆþÆ’ndan bir gözlemci meslektaĩÆmÆzÆ
aþÆrlamaktan çok büyük onur duyduk.
ćki gün süren sempozyumu hiç bir oturumu kaçÆrmadan büyük bir ilgi ile izledi
ve ayrÆlÆrken sempozyumun bilimsel açÆdan çok doyurucu olduþunu dile getirmesi bizi mutlu etti.
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Geçen sayÆda SaþlÆk BakanlÆþÆ’nÆn
TamamlayÆcÆ Tedaviler konusunda çok
ciddi bir çalÆĩma yürüttüþünü bu satÆrlarda sizinle paylaĩmÆĩtÆm. BakanlÆþÆn
bizden istediþi bilgileri ve çalÆĩmalarÆ en
hÆzlÆ ĩekilde iletmeye çalÆĩÆyoruz. Umut
ediyorum ki, önümüzdeki yÆl Nöralterapi Yönetmeliþi tamamlanmÆĩ olur.
2013 içinde ZAEN Kongresinde,
Viyana’da ÖNR sempozyumunda olduþu gibi KasÆm ayÆnda da Baden Baden’da
Dr. Tijen Acarkan tarafÆndan BNR adÆna
temsil edileceþiz. Türkiye’de ise AHEKON 2013 de iki sunum ile BNR temsil
edilecek.
Ĩimdi artÆk tüm enerjimizle 5. Nöralterapi Kongresine kenetlenmiĩ durumdayÆz. YaklaĩÆk 6 ay gibi çok kÆsa
bir zaman kaldÆ. Bu sene IFMANTÆn ilk
kongresini de biz üstlendik. Gurur verici, heyecen verici, inĩallah baĩarÆyla
üstesinden geleceþiz. Almanya, Avusturya, ćsviçre, Yunanistan dÆĩÆnda bu yÆl
ćspanya ve Latin Ülkelerinden büyük bir
katÆlÆm olacaþÆndan dolayÆ Almanca –
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Türkçe olan Kongre dili ćspanyolca ile
geniĩletilecek.
Ĩimdi Derginin 19. SayÆsÆnda bulunan makaleleri size tanÆtmak istiyorum.
Bu sayÆnÆn ilk makalesi Prof. Dr.
Hüseyin NazlÆkul’ a ait. “Lomber Vertebra Sendromu; Kronik Bel Ve
SÆrt AþrÆsÆlarÆna Nöralterapi BakÆĩÆ” baĩlÆklÆ yazÆsÆnda “Bugün Nöralterapi
ve Regülasyon TÆbbÆ açÆsÆndan ne tavsiye
edebiliriz? Yeni kÆlavuza nasÆl bakmak lazÆm?” diye sorguluyor ve ĩu saptama
ile devam ediyor: “Eþer NöralterapiyikÆlavuzlara dahil etmek istiyorsak tipik nöralteröpatik uygulama yollarÆnÆ analiz edip
lumbosiyataljide hangi metotlar kullanÆlabilir tespit etmeliyiz!”
Almanya ve ćsviçre’de AþrÆ tedavisi ile ilgili yapÆlan çalÆĩmalar sonucunda
Ulusal bel AþrÆsÆ Tedavi KÆlavuzuna Nöralterapinin de dahil edilmesi çalÆĩmalarÆ
devam etmektedir. Bu gerçekleĩtiþinde
bir çok Ülke de saþlÆk sistemleri için örnek oluĩturacaktÆr.
Bunun öneminin farkÆndayÆz ve Hüseyin NazlÆkul’da bu yazÆsÆnda hem Kronik
Bel AþrÆlarÆnÆn tanÆ ve tedavisini ayrÆntÆlÆ
olarak incelerken hem de Bel AþrÆsÆ Tedavi kÆlavuzunda Nöralterapi YaklaĩÆmÆnÆn çerçevesini çizmeye çalÆĩÆyor.
Mehmet Ali ElmacÆoþlu ve Mustafa
Karakan ise bu sayÆda koksiksin anato-

mik baþlantÆlarÆnÆ ve önemini inceliyorlar ve bu yazÆda özetle ĩunlarÆ bulacaksÆnÆz: Koksiks bulunduþu bölge, komĩuluklarÆ ve içerdiþi baþ dokusu yapÆlarÆyla;
dolayÆsÆyla VSS’nin yoþunluþu ile nöralterapi yaklaĩÆmÆnda tedaviye dahil edilmesi gereken bir bölge olarak karĩÆmÆza
çÆkmaktadÆr. “Koksidini”
Tijen Acarkan ise ana konu baĩlÆþÆ
“Anti-Aging” olan Eylül ayÆnda yapÆlan 9.
Herget Nöralterapi Sempozyumunundaki sunumlarÆndan bir derleme “TamamlayÆcÆ TÆp YaklaĩÆmÆ ile Antiaging ve Toksin Yüklü Beĩ Beden”
ile 19. SayÆda yer aldÆ. Gerçek Anti
Aging kesitsel bir tedavi deþil, hastanÆn
da sürecin içinde aktif katÆlÆmÆnÆ gerektiren, beslenme, su tüketimi, ſ ziksel hareket, kaliteli uyku koĩullarÆ gibi yaĩamsal deþiĩikliklerin hayata geçirilmesinin
öþretildiþi dinamik bir süreçtir.
Son makale “Fonksiyonel BaþÆrsak HastalÆklarÆ ve ćrritabl BaþÆrsak HastalÆþÆ hakkÆnda, ćBS toplumda
oldukça sÆk görülen yaĩam kalitesini çok
bozan, iĩ gücü kaybÆna sebep olan ancak
hayatÆ tehdit etmeyen fonksiyonel bir
bozukluktur.
ćBS’ nin patoſzyolojik özellikleri göz
önüne alÆnÆrsa Nöralterapi vasÆtasÆyla
Enterik Sinir sisteminin düzenlenmesi
ile motilite bozukluþu ve Viseral hiper-

sensitivite düzeltilebilir. Beyin–BaþÆrsak
eksenindeki iletiĩim hatalarÆ giderilebilir, HHA aks üzerinde otonom ve hormonal disfonksiyonu düzenleyici mekanizmalar harekete geçirilebilir.
Bu yÆl sempozyumdan hemen önce
Nöralterapi Sertiſka SÆnavÆ yapÆldÆ, 12
hekim sÆnava girdi ve hepsi de baĩarÆlÆ
olarak SertiſkalarÆnÆ almaya hak kazandÆlar. “12 dev adam” adÆyla da bu derginin sayfalarÆnda yer aldÆlar. Yine “Eþitimlerin ArdÆndan” sayfalarÆnda yapÆlan
eþitimler hakkÆnda deþerlendirmeleri
bulacaksÆnÆz.
Aþustosta Mardin’de SÆnava hazÆrlÆk
kursu yapmÆĩtÆk, bu vesileyle ilk defa
Mardin’i gördüm, hayran kaldÆm. Ülkemin her yanÆ ayrÆ bir güzellik taĩÆyor,
Hüseyin Hocam bize rehberlik edip bir
de Hasan Keyf’i gezdirdi, orada toplu
meditasyon yaptÆk, olaþnüstü bir deneyim idi. O mekanÆn enerjisi hepimizi çok
etkiledi, bu sayfalarda sizinle orada çektirdiþimiz fotoþrafÆ paylaĩacaþÆm, hepimizin yüzündeki huzuru görebilirsiniz ...
SaygÆ ve SelamlarÆmla...
Dr. Demet Erdoþan
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