Рептилія Мозку
Повідомлення Розлад Травма
Малюнку показані функції мозку. Ми знаємо, що травми розлади знаходяться в старій частині мозку - той
же мозок, як у рептилій. "Страх і польоту" відповідь виникає, коли небезпека присутня. Старий подій,
схоже, відбувається зараз. Передові технології, вільної від наркотиків, може відновити баланс у
центральній нервовій системі, і видаляє найважчі симптоми розлади Повідомлення Травма.
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