Alternatieve geneeswijzen
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...e_geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen of therapiën zijn alle diagnostische handelingen en middelen tot genezing
waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs geleverd is en die meestal niet aan medische
faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden onderwezen. De meest toegepaste
alternatieve geneeswijzen zijn: homeopathie, acupunctuur, paranormale geneeswijzen,
natuurgeneeskunde en antroposofische geneeskunde.
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later.
Radio Nederland
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nieuwsbericht 9
jan. 2008.

Verscheidene alternatieve therapieën hebben een achtergrond in oosterse godsdiensten.
Binnen de gezondheidszorg wordt complementaire en alternatieve zorg steeds meer gemeengoed. Er is een
grotere openheid voor zaken als mindfulness, aromaverneveling, therapeutic touch, yoga,
massagetherapie, visualisatieoefeningen en hypnose. Daarnaast is er meer aandacht voor de inrichting,
een helende omgeving met rusthoekjes, harmonische kleuren, natuur.
Christenen wordt aangeraden kritisch te zijn ten aanzien van alternatieve geneeswijzen - en niet uit te
gaan van het denkbeeld 'Baat het niet, dan schaadt het niet'.
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