„Refleksoterapia” nr 1.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:

1.

Tomasz Fiałkowski i wsp. –„Termowizja – niektóre możliwości diagnostyczne w fizjoterapii”

2.

Tadeusz Kasperczyk –„The role and place of unconventional medical methods in health promotion”

3.

Janusz Kołodziejczyk –„Klawiterapia”

4.

Igor Murawow i wsp. -„Medycyna niekonwencjonalna – konkurencja czy współdziałanie”

5.

Grzegorz Olkowski, Ilona Ślężyńska –„Diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego
metodą McKenziego (MDT)”

6.

Paulina Orzeł-Zagórska, Tomasz Zagórski –„Watsu Provider – nowa propozycja dla ośrodków
SPA”

7.

Jarema Paduszyński -„Polscy pionierzy medycyny chińskiej – niezwykłe ich dokonania oraz
historia życia”

8.

Edyta Róża Pałka –„Technika Aleksandra – jej wpływ i oddziaływanie na organizm człowieka”

9.

Agnieszka Śliwka, Roman Nowobilski –„Muzykoterapia wspomaga chorych na astmę oskrzelową”

10. Tomasz Wałek –„Wody mineralne w Polsce (część I)”
11. Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów osierdzia (IX) i potrójnego ogrzewacza (X)”
12. Jarosław Bajer–„Aplikatory”
13. Agata Pluszyńska, Mikołaj Bielański –„Europejskie seminarium naukowe w ramach projektu ILIS Produkt SPA w krajach Unii Europejskiej”

„Refleksoterapia” nr 2.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:

1.

Wywiad z Profesorem Piotrem Tomasikiem.

2.

Maria Gacek – „Zachowania żywieniowe i inne aspekty stylu życia grupy kobiet o
semiwegetariańskim modelu żywienia”

3.

Jacek Starzyński i wsp. – „Zakres ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentek
usprawnianych technikami Mulligana – badania porównawcze”

4.

Agnieszka Nawrocka, Marzena Ślężyńska - „Zastosowanie aromaterapii w relaksacji”

5.

Grzegorz Olkowski, Ilona Ślężyńska – „Leczenie zespołów strukturalnych kręgosłupa lędźwiowego
metodą McKenziego (MDT)”

6.

Wacław Srokosz - ”Gimnastyka mózgu”

7.

Jarema Paduszyński - „Leksykon terapii manualnej”

8.

Krystyna Górna - Łukasik – „Sylwetka prof. dr. hab. Jana Ślężyńskiego w związku z 80. Rocznicą
urodzin, 60-leciem pracy naukowo-pedagogicznej i 40-leciem zatrudnienia w katowickiej AWF”

9.

Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów pęcherzyka żółciowego (XI) i wątroby (XII)”

10. Piotr Druzgała –„Tradycyjny masaż tajski – wprowadzenie do tematu”
11. Tomasz Wałek – „Wody mineralne w Polsce (część II)”
12. Tadeusz Kasperczyk – „Wczesne sygnały ostrzegawcze organizmu warunkiem profilaktyki
chorób”

