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Händer som läker hälsocenter

Att Kristianstadsjournalen publicerades i november 2006 är att sanningen i dag är att många människor mår dåligt över sin sak utan att trycka på fingret. Hos en av tre patienter som söker behandling finner läkaren inga kroppsliga defekter, även om mag- eller ryggsmärtor är skadade. Även efter omfattande
undersökningar och remisser för provtagning och röntgen kan ingen säker diagnos göras. Sedan istället måste du börja tänka på om det finns en obalans i kroppens styrsystem. Således en obalans som visar sig i kroppsliga symptom kallas somatisering i det medicinska språket. Geic och period somatisering funktionella
störningar för soma kroppen uttrycka dessa medicinska tillstånd manifesterar sig i form av symptom på kroppssjukdomar. Det har varit stor okunskap om somatisering, både hur det kan inträffa och hur man får bra. Men nuförtiden vet vi mer om obalans, hur det visar sig med kroppsstörningar och hur tillståndet kan
behandlas. Jag har nog stött på idén innan att dålig hälsa kan bero på någon form av intern obalans. I Kina talas det om balansen mellan yin och yang. Modern forskning visar att obalans i det autonoma nervsystemet ökar risken för både fysiska och psykiska problem. I enkla ord består detta system av två delar som
normalt bör balanseras: den ena som ansvarar för gas och arbete (sympati), den andra för vila, återhämtning och tillväxt (parasympaticus). Vi människor är utformade för att hantera stress, men vi arbetar inte hela tiden. Idag är det mycket aktivitet i många affärssystem. Att komma i hög växel, känna yttre och inre stress,
krav, hot och slagsmål är något vi känner igen lite mans. Men det faktum att det finns mycket låg aktivitet i resten systemet är ett större och vanligare problem så du måste ha vila och återhämtning, det gör det också att kroppen att återställa sig själv och reparera. Att fysiska problem kan leda till psykiska problem är
uppenbart för många, men det är svårare att förstå att detta kan vara ett annat sätt. Det finns många kroppssymptom på grund av fel i kontrollsystemet. Kontroll sker genom nerver och hormoner och är inte alltid synlig under läkarundersökning, även om du tar blodprover. Varje del av kroppen får nerv hormon signaler
som kontrolleras från hjärnan. Det är ingen tillfällighet att de organ som påverkas mest av somatiseringssymptom har gott om antenner som tar dessa styrsignaler. Vi talar till exempel om mage, tarmar, hjärta, blodkärl, hud och muskler. Ibland kan vårt styrsystem vara så instabilt att det kan leda till ett antal obehagliga
kroppsliga symptom. Det kan också förvärra andra sjukdomar som annars skulle läka eller bli för allvarliga. Stress och förmågan att komma till vila hjälper oss att må bra. Många lider av detta (åtminstone obalans) som har förlorat sin förmåga. Det är nödvändigt att lära sig avspänning med någon metod för att minska
hastigheten på kroppen. Att klargöra utgångspunkten och identifiera orsakerna till stress och sedan hitta sätt att minska den är en viktig del av återhämtningen. Det är förstås bäst om vi kan påverka stresskällan. Till exempel är uppgifter blir mer och mer och någon säger att de behandlar oss aggressivt. En hel del stress
orsakas av oss uppleva människor omkring oss som fientliga och situationer som hotar när de inte är. Genom att påverka våra tankemönster kan vi också förändra våra känslor. Jag har arbetat i flera år med Integrated Thinking Area Training (ITT), som förbättrar livskvaliteten genom egen utbildning. Detta är en
individuell metod för att avstressa kroppen och upplösa känslomässiga blockeringar. Det är här du arbetar med akupunkturpunkter kopplade till känslor och får ett uppdragsprogram för att påverka din egen känsla i olika situationer där du aktivt deltar och känner dig stressad förut. Detta är en mycket effektiv metod för
behandling av känslor som rädsla, prestationsångest, osäker ångest, spänning i kroppen, sorg, ilska och negativa tankemönster. När vi kommer ut ur dessa negativa känslor, känner vi oss lugna och balanserad, vilket är det normala grundläggande tillstånd av kroppen. Det är svårt att förändra sättet att leva utan att
förändra mentala processer - tankar, interna bilder, attityder och känslor. De påverkar ständigt vårt beteende och även vad som händer i kroppen. Några tankar, bilder, etc. hjälpa oss störta resten av oss. Integrerad tankefältsträning och mental träning har prövats och testats metoder som syftar till att förändra dessa
mentala processer som hjälper oss att få ett bättre liv. Jag organiserar mentalutbildning i företag och organisationer. Om att lära sig avkoppling, bygga förtroende och få dig en positiv grundläggande attityd. Samt genom lektioner som visar bättre hälsa och mer livsglädje sätt. Jag arbetar också med förebyggande
livsstilsfrågor, inspirerar och inspirerar och motiverar positiva förändringsstudier genom ett slags lektioner och lektioner i självutformande metoder. Med kunskap och ökad förståelse för dig själv, att välja rätt väg till ett hälsosamt liv kan påverka din framtid. Ingela Broberg Osteopati bygger på att alla delar av kroppen är
anslutna och anslutna till varandra. Osteopat använder händerna för att skapa en balans i kroppen. Detta ger möjlighet för kroppen att skapa självläkning. Den manuella medicinens uppgift är att korrigera obalanserna i kroppen och skapa bästa möjliga utgångspunkt för hälsan. Välmående. När kroppen är balanserad, har
den den mest lämpliga utgångspunkten för god hälsa. Det viktigaste som gör en Osteopat, som osteopati, är att ta reda på vad som orsakar självläkning förhindrar kroppen. Kroppen är en komplex organism där obalanser måste behandlas för att säkerställa och upprätthålla optimal hälsa. Varje person är unik och har sin
egen hållning, skadehistorik och villkor, och de påverkar alla deras specifika kroppsstruktur. Därför antar en osteopat alltid villkoren för varje patient när han tittar på förhållandet mellan kroppens struktur och hur det faktiskt fungerar. Osteopati använder alltid sina händer för att undersöka om det finns obalanser i kroppen
som måste åtgärdas. I de fall där obalans upptäcks används olika tekniker och metoder för att återställa balansen i kroppen. En osteopat behandlar och lindrar en mängd olika krämsaker. Exempel på behandlingsbara symtom är: rygg- och nackproblem, ischias, huvudvärk, migrän, yrsel, andning och
matsmältningsbesvär, smärta före mens, sträckning, muskel- och ledvärk, tennisarmbåge, slitageskador och stress. De grundläggande principerna kroppen är en helhet Kroppen har förmågan att självläka Kroppens struktur och funktion beror på varandra Så här går en behandling där du får få en fullständig
sjukdomsrapport av osteopati som ny patient. Detta för att få den mest exakta sjukdomshistoria möjligt. I vissa fall kan till exempel händelser som inträffar mer bakåt med tiden och inte är relaterade till dina symtom vara relaterade till att hitta lösningen på din rörelseenhet. En gång sjukdomshistoria, historia av sjukdomen,
fortsätter osteopati med en fysisk undersökning som omfattar medicinska, neurologiska, mekaniska och ortopediska tester. När alla data samlas in och alla tester utförs, diagnoserar och utvärderar din osteopat vilken behandling som är bäst för dig. Våra fotpoler är fottrimmern om Perfect Step PerfectStep – det mest
avancerade och effektiva fottillstängningen på marknaden. Varför kasta den som en mall med dåliga eller åtminstone inte perfekta fötter och göra dyra fot sängar? PerfectStep gör det motsatta: Med den perfekta fotmallen, fixar det lägga fantastiska skor och förvandlar dina fötter så att din kropp kan göra underverk. Läs
mer om Perfect Step Läs mer... Mitt namn från Osteopat Association är Yonghong men kallas Victoria, jag kommer från Nanchang ligger i Jiangxi-provinsen i Kina. Jag har precis öppnat en egen app här i Kungsbacka, Victoria's Body &amp; Soul, där jag är hjärtligt välkommen. Jag arbetar med traditionell kinesisk
massage och akupunktur och kan hjälpa dig att känna värkande, hård eller har I kroppen, det lindrar också stress och sömnproblem. Traditionell kinesisk massage kan också användas som en förebyggande åtgärd för att stärka kroppen och skapa inre balans som höjer kroppens egen motståndskraft mot sjukdomen.
Välkommen till min praktik på Lilla Hantverksgatan 7, där du hittar mig i lokaler till Kungsbacka Vårdcentral. Inledning Tui Na &amp; Traditionell kinesisk medicin (TCM) kinesisk massageform Tui Na har en lång historia baserad på kunskap som utvecklats under flera tusen år. Massage bygger på att stimulera kroppens
egen förmåga att läka sig själv, dock behöver den hjälp att bryta ner blockeringar som ibland kan uppstå i händelse av fysisk skada, statisk belastning eller kronisk smärta, som förhindrar självläkning. Åtta olika tekniker används i Tui Na, arbetar med fingrar, händer och armbågar för att stimulera kroppens akupunktur
punkter för att läka kroppens muskler och organ. Tui Na massage används över hela världen för att lindra smärtor såsom: huvudvärk, stela och ömma nacke, ryggvärk samt ledvärk i handfötter, axlar och knäleder Lös domningar i händer och fötter Fibroids Uppblåsthet och ont i magen Massage lindrar också
stressrelaterade symtom som trötthet, sömnlöshet, dålig blodcirkulation, etc.m Kort om min erfarenhet och utbildning jag har 15 års erfarenhet inom hälsoområdet. Jag har arbetat med Tui Na massage sedan 2003, först 2007 vid den 7: e amerikanska nationella domstolen i Nanchang. Utbildning studerade kinesisk
medicin vid Nanchang 7 People's Hospital. Examen med certifikat för den första nivån av Tui Na. Vidareutbildning på Nanchang Yrkeskunskap skolan Meridian. Examen med certifikat för den andra nivån av Tui Na. Ytterligare utbildning som specialiserat sig på akupunktur och moxibustion vid deyuntang skolan i
Shanghai. Skolan.
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