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Stres jest nieodzownym elementem naszego zycia. Wystepuje w
pracy, w szkole i w domu - jest wszechobecny. Towarzyszy nam bez
wzgledu na plec czy wiek. Czasami wywoluje bole brzucha, pocenie
sie rak czy tez nagla goraczke. Bagatelizowany moze doprowadzic
do niekorzystnych konsekwencji, glownie zdrowotnych. Jest sprawca
coraz czesciej wystepujacego zalamania nerwowego, popularnie

zwanej nerwicy. Teraz i Ty mozesz poradzic sobie z nerwami dzieki
autorce tej ksiazki. Dr Claire Weekes to znana na calym swiecie
specjalista od zrozumienia i leczenia chorob ukladu nerwowego.
Pracowala w Europie i Ameryce. Jej metoda byla tak ceniona, ze
zostala nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.
Byla pierwsza kobieta, ktora uzyskala tytul Doctor of Science na
Uniwersytecie w Sydney w Australii. Pionierka swiatowej slawy,

ktora udostepnila metode pozwalajaca odzyskac kontrole nad stanem
umyslu. Jest ona obecnie zalecana przez lekarzy i stosowana w

osrodkach leczenia na calym swiecie. Autorka wierzyla, ze choroba
nerwowa moze sie rozpoczac w bardzo prosty sposob. Rozwijajac sie
od stresu i zmeczenia nerwowego, tworzac wzorzec objawow, ktore

moga stac sie bardziej przerazajace niz pierwotny cel. Ten
przewodnik oferuje najbardziej wszechstronne spostrzezenia i rady w



walce ze stresem i zalamaniem nerwowym. W ksiazce autorka
opisuje jak ono sie rozwija, jak postepuje i jak moze byc leczone.
Dzieki dr Weekes poznasz najskuteczniejsze techniki samopomocy
oraz nauczysz sie autoterapii postepujac zgodnie z praktycznymi
poradami lekarki. Pokazuje rowniez jak rozpoczac zycie na nowo
wsrod ludzi nie odczuwajac juz wiecej leku i strachu. Poradnik

napisany przejrzyscie, z empatia uwzglednia wszelkie rodzaje chorob
nerwowych, od zwyklego wyczerpania fizycznego i emocjonalnego,
po nawracajace objawy winy i depresji, pomagajac tym samym
rozpoznac oznaki Twojej choroby i ja pokonac. Czas ukoic swoje

nerwy.
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