Editörden / Editorial

Sevgili meslektaşlarım, sevgili BARNAT okuyucuları,
Sevgili Editörümüz Prof. Dr. Yusuf Tamam yine çok başarılı bir sayıya imza atmış.
Her BARNAT üyesi olan hekimlerden den çalışma bekliyoruz.
BARNAT ekibi ve bu dergiyi çıkaran dernekler ve Regülasyon Federasyonumuzla birlikte 30.05-02.06.2019 tarihleri arasında 560 Yıllık Tıp Fakültesi Ernst-Moritz-ArndtÜniversitesi Anatomi Kürsüsünde VI. Greifswald BNR Sempozyumu - Almanya gerçekleştirdik. Bu Sempozyum artık
bir geleneksel hale geldi ve BNR olarak iki yılda bir 6 kez sempozyum gerçekleştiriyoruz. Daha öncede IGNH ile birlikte 4
Sempozyum gerçekleştirmiştik.
2019 başarılı bir şekilde arkamızda bırakıyoruz. BNR 15.
Geleneksel Herget Nöralterapi Sempozyumunu Ekim 2019
başarı ile arkamızda bıraktık. Bu yıl içinde önümüze büyük
hedefler koyduk ve yoğun bir eğitim programının yanı sıra
uluslararası arenada BARNAT ekibini temsil etmek için
pek çok etkinliğe katıldık, 28.09-01.10.2019 IGNH sempozyumunda WS ve konuşma yaptım, 4-6.10.2019 tarihinde
Viyana’da yapılan Uluslararası Forum Nöralterapi kongresine katıldık, BARNAT ekibinde Tijen Acarkan, Demet Erdoğan ve ben sunumlar yaptık. Bu kongre kapsamında yapılan
IFMANT genel kurulunda başkanı seçildim. IFMANT başkanlığı daha bir sorumluluk getirdi. 30.10-04.11.2019 tarihleri arasında Doç. Dr. Fatma Gülçin URAL NAZLIKUL
hocamla 53. Baden Baden kongresinde BARNAT ve BNR
en üst düzeyde temsil ettik. Bunların yanı sıra 2019 yılında
deneyimli eğitmen kadromuzla nöralterapi, manuel tıp, akupunktur, şelasyon, kineziyoloji ve spesifik konuları eli aldığımız 30’un üzerinde eğitimler gerçekleştirdik.
Regülasyona ve Nöralterapi'ye olan tutku ve inancımız ile
Türkiye'de gerçek tıbbın yerleşeceği günlerin yakın olduğuna
inanmak istiyorum.
Büyük şeyler hedefsiz yapılamaz! Bizim de 2020 için hedeflerimiz var: 30’un üzerinden eğitim, 1 Greifswald Sempozyumu, 1 Nöralterapi Sempozyumu ve katılacağımız 10

kongre ile yine yanlışların az başarıların daimi olacağı bir yıl
bizi bekliyor.
Yeni yıl eski yıl fark etmez, yaşam anlardan ibaret akar
gider. Ne zaman ki durur düşünmeye başlarız, işte o zaman
bir anlam katarız. Yoksa hayat bu, beklemiyor bizi. Düşünmek için durakladığımızda bile hayatı kaçırırız. O kadar hızlı
akar ki bazen tutamaz, hayıflanırız. Bir de bakarız ki bir yıl
daha geçmiş, bir yıl daha eskimişiz. Bir İsviçre ata sözü der
ki "Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına
güven, sevgine sarıl..." Bizde BARNAT ilk yayın hayatına başladığı gün gibi ekibimize ve sizlere güvenerek, sizden gelen
destek ve katkılarınızla sıkı sıkı sarıldık. Türkiye’de regülasyon tıbbının yer alması için çalışıyoruz.
Derginin içinde yer alan birbirinden güzel pek çok makale var. Bunları derginin editörü tek tek atıfta bulunduğu için
ben tüm bu yazıları ile dergimizi zenginleştiren her bir bilim
insanına yürekten teşekkür etmek ve desteklerini çok önemsediğimi belirtmek isterim.
Her BARNAT ailesi mensubunun bu yıl gerçekleştireceğimiz etkinlikler için birer elçi gibi çalışıp destek vermesi,
katılması, yazı yazması ve kongre sempozyumlarımda sunum
talep etmesini istiyorum.
Olsun varsın geçsin yıllar. Geriye dönüp baktığımızda bu
yolculukta 15 yılı geride bırakmışız. Benim ve tüm nöralterapi sevdalıları başta olmak üzere tüm BARNAT ekibinin yüreğindeki coşku yeter de artar.
2020 yılının Türkiye için umutlu, herkes için sağlık, huzur,
mutluluk ve başarı getirmesini yanı sıra Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı içinde azami bir dinginlik getirmesini dileriz...
Yeni yılda Tamamlayıcı tıbbı ülkemizde hak ettiği yere hep
beraber taşımak dileğimle…
Yeni Yılınız Kutlu Ve Mutlu Olsun...
Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle!
Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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