Serie: Alternatieve behandelingen

Tibetaanse geneeskunde
Complementaire geneeskunde kan bijdragen
tot genezing, verlichting van klachten of
verbetering van het hele welbevinden.
Tibetaanse geneeskunde komt voort uit het
boeddhisme, en is daar nog steeds nauw
aan gerelateerd. Voor de patiënt maakt dat
niets uit: die hoeft geen boeddhist te zijn om
baat te hebben bij Tibetaanse geneeskunde.
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