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Kroppens akvarium Channette Føli Hent PDF Der skal være balance, for at det sunde liv kan udfolde sig. Det
gælder i akvariet såvel som i kroppen. Mange ubalancer opstår, fordi vi mangler bevidsthed om de kræfter,
der arbejder i kroppen, og fordi vi ikke ved, at kroppen kan helbrede sig selv, hvis den får lov til det. Her

spiller lymfesystemet en afgørende rolle for kroppens evne til at skille sig af med affaldsstofferne.

Det er lymfedrænageterapeut Channette Følis udgangspunkt, at den hjælp der behandler symptomer uden at
inddrage årsager, kan føre til et lægeordineret medicinforbrug med alvorlige bivirkninger, såsom forgiftning

af kroppen.

Bogens hovedvægt er lagt på en beskrivelse af lymfesystemet, og hvad lymfedrænage, der er en relativt
ukendt behandlingsform i Danmark, kan udrette, blandt andet gennem en række sygdomshistorier.

Bogen rummer desuden afsnit om medicinhistorie, homøopati, ligesom Channette Føli viser, hvorledes
holistisk, kinesisk akupunktur uden videre kan inddrages i vores helbredsforståelse. Let illustreret.

Channette Føli er zone- og lymfedrænageterapeut. Hun tager udgangspunkt i årsager til helbredsproblemer, i
stedet for at gå direkte til symptombehandling.

 

Der skal være balance, for at det sunde liv kan udfolde sig. Det
gælder i akvariet såvel som i kroppen. Mange ubalancer opstår, fordi
vi mangler bevidsthed om de kræfter, der arbejder i kroppen, og

fordi vi ikke ved, at kroppen kan helbrede sig selv, hvis den får lov
til det. Her spiller lymfesystemet en afgørende rolle for kroppens

evne til at skille sig af med affaldsstofferne.

Det er lymfedrænageterapeut Channette Følis udgangspunkt, at den
hjælp der behandler symptomer uden at inddrage årsager, kan føre til
et lægeordineret medicinforbrug med alvorlige bivirkninger, såsom

forgiftning af kroppen.

Bogens hovedvægt er lagt på en beskrivelse af lymfesystemet, og
hvad lymfedrænage, der er en relativt ukendt behandlingsform i

Danmark, kan udrette, blandt andet gennem en række
sygdomshistorier.



Bogen rummer desuden afsnit om medicinhistorie, homøopati,
ligesom Channette Føli viser, hvorledes holistisk, kinesisk

akupunktur uden videre kan inddrages i vores helbredsforståelse. Let
illustreret.

Channette Føli er zone- og lymfedrænageterapeut. Hun tager
udgangspunkt i årsager til helbredsproblemer, i stedet for at gå

direkte til symptombehandling.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kroppens akvarium&s=dkbooks

