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الشخصية
 زولك فريدريش بوسكو ولفرام ،ولد  ،16.03.1956ألمانيا اجازة في طب األسنان في عام ،1986في جامعة يوليوس-ماكسيميليان ،ويرزبيرج ،ألمانيا قام بدراسات في البيولوجيا البشرية ،الطب وطب األسنان في جامعة فيليبس في ماربورغ ،ألمانيا قام بتحسينات من عام  1988في (Electroacupuncture to Voll) ،E.A.Vوالطب الطبيعي المعلم والمشرف لطب األسنان E.A.V قام بنشر منشورات مختلفة منذ عام  1987نشطة كطبيب أسنان هوليستك في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا يمارس طب األسنان هوليستك على أساس  E.A.Vوالكهرومغناطيسي البيولوجي Homeopathy, ،العالج الطبيعي والعالج العصبية ،العالج العجزية الجمجمة  ،العالج الكهرباءية ،العالج االعالمي،
والتانترا يوغا واالتصاالت Matrix
 -المشرف في الوعي ،والقيادة ،والصحة والسلطة للمديرين

فلسفة
 التشخيص والمداواة بدون جراحة او في بعض الحاالة باقل قدر ممكن من الجراحة الدواء الطبيعية على قاعة طبيعية وفقط إذا كان مبين ،الوباتشيك الرعاية للجسد والروح المبدأ التوجيهي :تعزيز مبادئ التجدد والوظيفية التعاون في إنشاء شبكة من المعالجين االحترام المطلق للفرد في دينه وثقافته وأسلوبه في الحياة -تابعنا في مفهوم الحياة الجيدة

التشخيص والعالج في طب األسنان هوليستك
مفهوم
هوليستك تعني رصد،تقييم وتطبيق كل ما مفيد لعالج
كامل للمريض.
هوليزم ليست عقيدة،و ليست المعتقد ،ولكن قبول العيش
مع نفسه.
غرض الصحة الجيدة للفم ياتي عقب مفهوم التجدد،
باستعمال اقل قدر ممكن من الجراحة ،واتباع مفهوم
أقصى قدر من الوظيفي والجماليي.
دون تعاون من المريض ،لن يكون هناك أي نجاح طويل
االمد.
يجب أن يشعر المريض بتناغم مع فمه وجسده
وضروريات الحياة.
في وقت الحق سوف اقدم قاءمة ميادين العمل في طب
األسنان هوليستك.
لن اصف ميدان الطب التقليدية في مضمونها ،ألنها معروفة جيدا.
في الميدان االضافي ساقوم بشرحه بالتفصيل



تقييم
المراقبة والتقييم للمريض بمنظور العالجات
الالزمة ،سواء التقليدية والمتكاملة ودالك بعد
زيارة المريض مما يمكن تحديد السعر.
العمل الجيد يأخذ الوقت ،والمعرفة والمهارات،
والمشاركة والمسؤولية.
في الهوليزم الصحيح ،مبداء ان الحقيقة يمكن ان
توجد اال من خالل تجربتك في الحياة اللتي تبنى
على حواسك .العمل مع هذه الحقيقة يعني
الوصول الى العالج.
كل حالة لها حقيقتها وفرديتها على اإلطالق.
ويجب معاملتها بفردية و احترام.

مجاالت العمل في طب األسنان هوليستك
الطب التقليدي

طب تكميلي

المحافظ
أمراض اللثة
زرع االسنان
االطراف االصطناعية
علم تقويم األسنان
العملية الجراحة
أودونتوستوماتولوجي

المعالجة الكهرباءية
العالج الكهرومغناطيسي اآللي
العالج الكهرومغناطيسي اليدوي
مصفوفة االتصال ماتريكس
عالج العصبية
العالجات العضوية التجدد
عالجات إعالمية
الطب الطبيعي
التغذية العالجية

العالجات التكميلية في طب األسنان هوليستك
المعالجة الكهرباءية
التخلص من السموم بالعالج الكهرباءي
تنشيط العضالت بالكهربائية
االسترخاء وعالج المشاعر
تنشيط الخليا

المعالجة الكهرومغناطيسي اآللي
التحقق من مداتحمل الجسم لمواد طب األسنان
فحص وعالج األسنان
فحص وعالج االضطرابات
دراسة القدرة التنضيمية
التخلص من السموم والتجفيف

العالج الكهرومغناطيسي اليدوي
اختبارات التشخيص الحركي
العالج قحفي

مصفوفة االتصال ماتريكس
فحص و عالج االطباق الوضعي
تحليل و عالج األسنان االنفعالية
شفاء األيدي

تحليل المعلومات والعالج

عالج الهالة

)- CoRe (coincident recognation and communication
- EMDR (eye movement desentization and
)reprocessing

العالج عصبي

تصحيح االرتباطات لجهاز العضلي الهيكلي
اكتشاف مجاالت التدخل
العالج الوظيفي لأللم

العالجات العضوية التجدد

الطب الطبيعي
العالج بالنباتات
األيورفيدا

عندما يتم اإلشارة إلى زيارة طبيب األسنان هوليستك؟
 المشاكل المتعلقة بعناية األسنان :األسنان واللثة ،العظام ،المفاصل،الصدغي ،األنسجة واألعضاء ذات الصلة
 المشاكل المتصلة بالحاالت المزمن الحاالت التنكسية التسمم والتلوث اي نوع من الحساسية اضطرابات التغذية اضطرابات النوم اضطرابات الوضعي صداع ،ألم غير محدد ضعف الجسدية والعاطفية والعقلية مشاكل وأعراض غامضة أو غير معروفة -اتباع مسار "الحياة الجيدة"

جدول الزيارة االولى لطبيب األسنان هوليستك
 ترتيب اإلجراء لتحديد الموعد االول ،مدة ساعة
 -البيانات الشخصية؛ وسبب الزيارة

 مسح بيو ميد (انظر الشرح في الصفحة التالية) فحص تجويف الفم والهياكل المرتبطة بها -االستماع

 مصفوفة االتصال ماتريكس الفحص الشعاعي (أورتوبانتوموجراما) -التشخيص

 العالج المقترح -عرض األسعار

مسح بيو ميد مؤشرا للعافية الخاص بك
 مسح بيو ميد تحليل إلكترونية استنادا ً إلى هيرف = "تقلب معدل ضربات القلب" (هيرف) عالمة ثبت علميا ً لتقييم حالة من الرفاه مسح بيو ميد يمكن من تقييم حالة التوتر ،توازن النوم ،ديناميات الحالة العصبية ،ميزان الطاقة ،الحالةالنفسية والعاطفية ،النشاط الدماغي ،االنسجام وااليقاع البيولوجي ،ويقارن بين سن الحياة وسن الحياة

البيولوجية.

ماذا يمكن أن يكون أكثر مصداقية من الحالة الصحية للطبيب الذي ثتق به؟؟ هنا
يمكنك رؤية تحليل مسح بيوميدسكان للدكتور زولك

 في الجزء االيسر من الرسم البياني ترى معيار المقارنة. في الجزء االيمن ترى النتاءج التي حققها المريض ،الدكتور زولك .تستطيع ان ترىالقدرة الفعالة والقدرة على الراحة

مقارنة بين مستويات االعصاب والهرمونات وميزان الطاقة

مقارنة بين حالة النشاط النفسيي والعاطفيي ونشاط الدماغ

مقارنة التوازن النفسي والبدني و للعمر/وعمر الخليا
البيولوجية

الصحة في طب األسنان هوليستك
 كيف استطعت ان اكون  20سنة بيولوجيا اقل مقارنتا مع عمريالحقيقي.
 قمة بتجيرب التقنيات المستخدمة على نفسي في المختبر الخاص بي. اني اتبع سبعة مبادئ :االنضباط وإيقاع ،الطاقة ،العمل ،الحركة،التانترا يوغا والنوم جيدا للحفاظ على حالة "الحياة الجيدة"
للحفاظ على الحياة الجيدة التزم الى اقصى حد كل يوم ،لنفسيولالخرين

