„Refleksoterapia” nr 1.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:
1. Tadeusz Kasperczyk – „Alternatywne metody leczenia – moda czy potrzeba?”
2. Jerzy Domański – „Synapsa nerwowo-mięśniowa jako element ruchu”
3. Tadeusz Kasperczyk, Robert Walaszek – „Ocena czynnika termicznego w terapii
próżniowej”
4. Zbigniew Nazimek – „Zrozumieć refleksoterapię znaczy zrozumieć energię”
5. Dariusz Mucha – „Diagnostyczno-terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała”
6. Stanisław Kmak, Artur Kucharski, Dominik Kręgiel – „Wybrane punkty chińskie
wykorzystywane w sytuacjach nagłych i szczególnych”
7. Agata Pluszyńska – „Wpływ światła i barwy na funkcjonowanie organizmu człowieka
(część I)”
8. Paweł Lizis – „Delfinoterapia w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego”
9. Leszek Magiera – „Modne masaże”
10. Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów płuc (I) i jelita grubego (II)”
11. Andrzej Szczygieł – „Leksykon terapii manualnej (część I)”

„Refleksoterapia” nr 2.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:
1. Urszula Chrabota – „Badanie oporności elektrycznej wybranych punktów chińskich”
2. Agnieszka Frydrych - „Badanie siły odczynu skóry pod wpływem terapii bańką
lekarską skojarzonej z żelem”
3. Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów żołądka (III) i śledziony-trzustki
(IV)”
4. Edyta Kierczuk, Stanisław Kmak – „Masaż stawów”
5. Paweł Lizis – „ Dogoterapia w leczeniu dzieci z autyzmem”
6. Paweł Lizis – „ Leczenie operacyjne i pooperacyjne choroby dyskopatycznej
lędźwiowego odcinka kręgosłupa”
7. Dariusz Mucha – „ Leksykon terapii manualnej”
8. Jarema Paduszyński, Bożena Rymarczyk – „Rys historyczny terapii manualnej w
Europie i na świecie oraz ogólne założenia koncepcji wybranych szkół manualnych”
9. Agata Pluszyńska – „Wpływ światła i barwy na funkcjonowanie organizmu człowieka
(część II)”
10. Andrzej Szczygieł – „Rola punktów spustowych w postępowaniu fizjoterapeutycznym
– wybrane zagadnienia”
11. Robert Walaszek, Marcin Goniwiecha – „Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi
kamieniami (część I)”

„Refleksoterapia” nr 3.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:
1. Władysław Batkiewicz – „Mikrokinezyterapia”
2. Jerzy Błaszczuk, Jarema Paduszyński – „Skuteczność metody Cyriaxa w porównaniu
do metody kompleksowej w leczeniu dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa”
3. Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów serca (V) i jelita cienkiego (VI)”
4. Janusz Kołodziejczyk – „ Dlaczego refleksoterapia”
5. Paweł Lizis – „Fizjoterapia oddechowa w leczeniu chorych na mukowiscydozę”
6. Anna Marszałek – „Zmysł dotyku a masaż”
7. Dariusz Mucha – „Leksykon terapii manualnej”
8. Tadeusz Kasperczyk – „Osobnicze uwarunkowania promocji zdrowia”
9. Wywiad z Panią Ewą Podobińską – „Piękno i zdrowie”
10. Daria Sawaryn – „Wpływ hipoterapii na poprawę stanu zdrowia pacjentów z
mózgowym porażeniem dziecięcym”
11. Robert Walaszek, Marcin Goniwiecha – „Relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami”
12. Wiesław Wojtanowski, Patrycja Orlik – „Joga w ujęciu historycznym”

„Refleksoterapia” nr 4.

W numerze tym opublikowane zostały następujące prace:
1. Władysław Batkiewicz – „Mikrokinezyterapia”
2. Jerzy Błaszczuk, Jarema Paduszyński – „Skuteczność metody Cyriaxa w porównaniu
do metody kompleksowej w leczeniu dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa”
3. Tadeusz Kasperczyk – „Charakterystyka meridianów serca (V) i jelita cienkiego (VI)”
4. Janusz Kołodziejczyk – „ Dlaczego refleksoterapia”
5. Paweł Lizis – „Fizjoterapia oddechowa w leczeniu chorych na mukowiscydozę”
6. Anna Marszałek – „Zmysł dotyku a masaż”
7. Dariusz Mucha – „Leksykon terapii manualnej”
8. Tadeusz Kasperczyk – „Osobnicze uwarunkowania promocji zdrowia”
9. Wywiad z Panią Ewą Podobińską – „Piękno i zdrowie”
10. Daria Sawaryn – „Wpływ hipoterapii na poprawę stanu zdrowia pacjentów z
mózgowym porażeniem dziecięcym”
11. Robert Walaszek, Marcin Goniwiecha – „Relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami”
12. Wiesław Wojtanowski, Patrycja Orlik – „Joga w ujęciu historycznym”

