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Академия на здравето Св.Лука ООД търси ДОБРОВОЛЦИ,СЪТРУДНИЦИ, ПАРТНЬОРИ.
СЪИДЕЙНИЦИ И ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И
СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.
Истинската същност на ЮМЕЙХО (YUMEIHO) не може да се
опише. Тя трябва да се почувства. Досега няма по-добра
методика създадена от човека, която да действа така бързо и
ефикасно за увеличаване и балансиране на жизнените сили и
възстановяване на организма чрез завръщане към
Природата.
Хронична умора, болки в гърба, изкривяване на гръбначния
стълб, сколиоза, кифоза, главоболие, депресия, неврози,
психо-емоционално напрежение, наднормено тегло и
затлъстяване, храносмилателни проблеми, импотентност,
безплодие, намалено либидо - това са само някои от над 190те заболявания, за които ЮМЕЙХО Ви помага да се справите.

Методът изисква тотална профилактика на цялото тяло. Найнапред той решава проблемите с ортопедичен характер:
изправяне изкълчените стави на таза, гръбнака, колената и
др. В същото време поради характера на самата техника,
върху целият организъм се отразява неговото многостранно
въздеиствие, сегментарно, зонално и пр.
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YUMEIHO
Yumeiho is a massage therapy throughout which many
symptoms can be treated without the use of medicines. It was
created in 1978 by the doctor Saoinji Masayuki, a Japanese
Esperantist born in 1943. After years of long study of the various
and different treatment methods of the Japanese, the Chinese,
and from many other countries, he made a selection of the best
of each system to create the basis of this new technique.
The fusion of the most important aspects of these systems into
Yumeiho, provide very effective tools for the therapist to work
with. The method consists on one hundred movements which
will be used, depending on each particular or individual case.
With Yumeiho, the therapist massages thoroughly the muscles
of each patient and adjusts each and every articulation from
head to toes. This method has a very beneficial effect over
muscles, nerves, cartilaginous and connective tissue. It restores
the elasticity of the muscles and the movement of all the
articulations.

Treatment and prevention are the main characteristics of
Yumeiho, which is extraordinarily effective for the symptoms
derivated from hip displacement so as with the difference in
length between the inferior limbs; symptoms observed in an
indefinite number of people.

