
Отговор на запитване на M. V. относно предстояща операция на 
дискова херния и на други често задавани въпроси - 27.02.2012 
от Luka Dokuzanov 

ОТГОВОР НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:  
От M. V.:  
Г-н Докузанов, здравейте!Много се радвам, че ви виждам във фейсбук! Аз съм се лекувала при 
вас преди година и нещо, тогава имах дископатия, сега нещата много се усложниха - огромна 
дискова херния на л5с1 плюс протрузия на л4л5, единият крак е напълно изтръпнал, с болки, 
бях напълно обездвижена и лежах и в болница, но там си знаят само едно - операция. Много ми 
се иска да я избегна ако мога... 
 Можете ли да ми помогнете, когато нещата са станали толкова сериозни? 
 Поздрави, бъдете жив и здрав! 
 ================================================== 
 
 
Здравейте! 
 Благодаря за поздравите, пожеланията и запитването! 
 Възможно е да сте идвали при нас епизодично, но надали сте правили лечение ... Лечението 
изисква по-продължителен срок от време. Моите наблюдения показват, че не може да се говори 
за трайна положителна промяна и лечение, ако става въпрос за по-малко от 25 сесии ЮМЕЙХО 
(YUMEIHO), дори и симптомите, които са Ви безпокоили да са отшумяли след седмата или 
десетата процедура.Ако дисковата Ви херния постоянно притиска снопчетата нервни влакна, 
излизащи от гръбначния мозък /т.нар. коренчета на гръбначния мозък/ или самия гръбначен 
мозък, то операцията е наложителна. Но според един от най-видните хирурзи в тази област, 
само 4% от всички операции, които се правят в Света са основателни. Препоръчва преди да се 
предприеме операция да се опитат всички останали методи.Смятам, че ЮМЕЙХО (YUMEIHO) е 
необходимо да се прави дори и ако на 100% операцията е неизбежна. Самата операция не 
премахва дълбоката причина за заболяването, а само следствието. Ако не се премахне 
причината, няколко години след операцията започват да се увреждат дисковете над 
оперирания диск (във Вашия случай дисковете на ниво L4-L5 и L3-L4). Започват да се увреждат 
дисковете и в шийния отдел, тъй като Центърът на тежестта на тялото е изместен и главата 
непрекъснато е килната наляво или надясно, за да компенсира това изместване, което води до 
постоянно напрежение във всичките дискове на гръбначният стълб. От това дисковете 
дехидратират, дегенерират и постепенно се разрушават.   При остеохондрозата например се 
нарушава еластичността на междупрешленните дискове, които играят ролята на амортизатори. 
На местата, където се съединяват телата на прешлените с променените дискове, се отлагат 
соли, които образуват понякога доста странни форми /остеофити/.   Тези израстъци при 
физически натоварвания заедно с дисковете се преместват към отворите на гръбначния канал и 
междупрешленните отвори, притискайки минаващите оттам коренчета на гръбначния мозък. 
Появяват се много силни болки, движенията рязко се ограничават.Успехът на лечението зависи 
от своевременното му започване. Наред с обезболяващите средства широко се прилагат 
биологически активни препарати, физиотерапевтични процедури, масаж на гръбнака. 
Оздравяването е възможно при последователно комплексно лечение.   Профилактиката на 
заболяването е насочена към предотвратяване на нови болкови атаки, разнасяне на 
остеофитите, симетрично разпределение на мускулните натоварвания, наместване и 
правилното позициониране на тазовите кости, сакроилиачните и тазобедрените стави, а след 
това на всички прешлени с методите на ЮМЕЙХО (YUMEIHO).В резултат на приложението на 
ЮМЕЙХО (YUMEIHO) се прекратява притискането на гръбначните и сънните артерии; подобрява 
се лимфообращението, кръвообращението на главния и гръбначния мозък; прекратява се 
дразненето на гръбначномозъчните нервни коренчета; нормализира се нервно-мускулната 
проводимост на импулсите в централната и периферна нервна система; намалява се налягането 
на междупрешленните дискове. По такъв начин ЮМЕЙХО (YUMEIHO) отстранява различни 
клинични синдроми на остеохондроза на гръбначния стълб, така че тази методика позволява да 
се отстранят основните причини за заболяванията. На основание на клинични изпитания, 
проведени във водещи медицински лечебно-профилактични заведения в Москва, ЮМЕЙХО 
(YUMEIHO) е препоръчана за лечение както стационарно, така и амбулаторно, т.е. в домашни 



условия.Приложението на ЮМЕЙХО (YUMEIHO) помага да се премахне болката, да укрепнат 
междупрешленните дискове, мускули, връзки; да се възстанови нормалната нервно-мускулна 
проводимост, чувствителността на ръцете и подвижността на гръбначния стълб; да се подобри 
кръвообращението на главния и гръбначния мозък; ще помогне да се премахнат психо-
емоционалните нарушения, депресия и бърза уморяемост; нормализира съня. 
Повече информация за истинската същност на ЮМЕЙХО (YUMEIHO) можете да получите от 
страницата ни:www.yumeiho-bg.com 
Можете да се обадите и да си запишете час за консултация на GSM: +359-887 480 369 
(Фейсбукът едва ли е най-доброто място за разрешаване на сериозни проблеми, освен ако не 
става въпрос за проблем, свързан със скуката или за уплътняване на свободното време.)Можете 
да се възползвате и от ПРОМОЦИИТЕ, които пускаме в ЮМЕЙХО ЦЕНТЪРА ни от 1-ви до 31-ви 
март 2012 г. (все още се колебая дали промоциите да са ни само за редовни клиенти или за всички), 
за да подобрите здравословното си състояние на всички нива, а не само да решите проблема си с дисковата 
херния. Но в крайна сметка цената няма никакво значение, за да решат хората да ползват ЮМЕЙХО (YUMEIHO). 
В продължение на три години ние от ACADEMY OF HEALTH SAINT LUKA Ltd. и YUMEIHO CENTRE - SOFIA заедно с 
мои ученици и колеги традиционно провеждахме два дни от всеки месец безплатни семинари и правехме 
безплатно ЮМЕЙХО (YUMEIHO) на всички желаещи. Юни месец миналата година на редовния ни безплатен 
семинар беше дошъл само един човек. Ние бяхме ангажирали зала и четирима души се лишихме от почивката си 
през уикенда, за да проведем въпросния семинар. След този случай всички решихме, че БЕЗПЛАТНИТЕ ЮМЕЙХО 
СЕМИНАРИ СА СЕ ИЗЧЕРПИЛИ КАТО ФОРМАТ и ги спряхме. Наистина проведохме още един безплатен семинар 
следващия месец в Пловдив, тъй като го бяхме вече обявили. Оттогава провеждаме ежемесечно семинари по 
ЮМЕЙХО (YUMEIHO) на различни теми, които са платени, но бонусите които получават участниците на 
семинарите ни многократно превишават таксата за участие.Това е свързано с нашата социална програма, която 
провеждаме, но въпреки нея ЗАНАПРЕД БЕЗПЛАТНИ СЕМИНАРИ И БЕЗПЛАТНИ ПРОЦЕДУРИ НЯМА ДА 
ПРАВИМ!Ето отговора за всички, които продължават да ни питат "Кога ще бъде следващия ни безплатен 
семинар?"Нека се знае, че клиентите, които идват при нас не заплащат самото ЮМЕЙХО (YUMEIHO), а 
калкулираната стойност на разходите, които са свързани с това да ни има, да повишаваме непрекъснато 
кваливикацията си и да работм легално, а не да се крием като "партизани" по мазета, тавани и гаражи. 
ИСТИНСКОТО ЮМЕЙХО (YUMEIHO) НЯМА ЦЕНА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПЛАТЕНО ОТ НИКОГО, ЗАЩОТО, КОГАТО 
ГО ПРАВИМ, НИЕ ДАВАМЕ ЧАСТ ОТ СЕБЕ СИ! 
Този отговор Ви го пиша след семинара, който проведохме в хотел "Виталис" - Пчелински минерални бани. 
Темата на семинара беше: „ЮМЕЙХО (YUMEIHO) И СПА (SPA) – ПРЕКРАСНА КОМБИНАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ЗДРАВЕ, КРАСОТА, ДЪЛГОЛЕТИЕ И БИЗНЕС”.Ето информация за самия 
семинар:http://www.facebook.com/luka.dokuzanov?ref=tn_tnmn#!/photo.php?fbid=335965696442086&set=a.138859
962819328.12666.119836778054980&type=1&theater 
Ако бяхте изявили желание - можехте да присъствате! :)Тялото е проекция на Ума и единственият начин да се 
развие Душата е чрез Страдание или чрез Познание. Свободата на избора ни е даден свише и всеки сам избира 
дали да страда или да научава Уроците, които му се дават. Ако се премахне страданието без да се вникне в 
истинската причина, която го е предизвикала и без да се научи Урока, ще се изпрати по-тежко страдание, докато 
се научи този Урок, а този който е премахнал страданието - ще трябва да "понесе кръста" на страдащия. Ето 
защо преди десетина години си промених мисленето и престанах да мисля, че всички хора трябва да са добре и 
да бъдат здрави. МОГАТ ДА ОЗДРАВЕЯТ И ДА БЪДАТ ЗДРАВИ САМО ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ТОВА!Това е отговор на 
всички, които си задават въпроса "Защо е необходимо да престояват с часове в ЮМЕЙХО ЦЕНТЪРА ни в 
провеждането на "безсмислени" (според тях) разговори, а не ги освободя от болката веднага, както това биха 
направили моите ученици или други "майстори" по ЮМЕЙХО (YUMEIHO). Именно по тези причини в България 
няма ЮМЕЙХО (YUMEIHO), а и не може да бъде разпространено, въпреки че на практика ЮМЕЙХО (YUMEIHO) 
съществува в България от двадесет години.ЮМЕЙХО (YUMEIHO) не е само екзотичен масаж! ЮМЕЙХО (YUMEIHO) 
е нещо много повече, но освобождаването от болката не води до постигане на Баланс и Хармония между Духа, 
Душата, Разума и Тялото на Човека, което е в основата на ИСТИНСКОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ. Ако искате да потиснете 
болката, най-лесно и най-бързо това става с АНАЛГЕТИЦИ (ANALGESICS) - особено с наркотичните. Но 
потискането на болката само по себе си не води до премахване на причината, която я предизвиква, а и не 
спомага за научаването на Урока, изпратен на Душата.Тези и много други аспекти ги разглеждам в книгата си 
"ТАЙНИТЕ В ЮМЕЙХО (YUMEIHO) ИЛИ ТОВА, КОЕТО МАЙСТОРИТЕ НЕ КАЗВАТ". Ако ми стигне време да я 
допиша, ще се появи на пазара, но може би не в България поради описаните по-горе причини. Ще публикувам 
въпроса Ви заедно с тези отговори на стената си, тъй като мнозина са постъпвали и продължават да постъпват 
като Вас: идват за няколко процедури ЮМЕЙХО (YUMEIHO) и щом болката отшуми - СПИРАТ и след време 
задават същите въпроси!На Вас и на всички останали с проблеми като Вашите или по-тежки, бих отговорил с 
едно изречение: 



 МОЖЕ БИ ИМА НАДЕЖДА!!! 
ЖЕЛАЯ НА ВАС И НА ВСИЧКИ, КОИТО НАМЕРЯТ ВРЕМЕ ДА ПРОЧЕТАТ ТЕЗИ РЕДОВЕ ДА РАЗРЕШИТЕ ВСИЧКИ 
СВОИ ПРОБЛЕМИ, НО АКО НИ ПОТЪРСИТЕ - ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА МНОГО ПО-ЛЕСНО И ПО-
БЪРЗО! 
ЮМЕЙХО (YUMEIHO) НЕ ПРОМЕНЯ СВЕТА – ТОВА ПРАВЯТ ТЕЗИ, КОИТО ГО ПОЛЗВАТ! 
 27-28.02.2012 г. 
 Лука Докузанов 
P.S. МНОГО НИ КОПИРАТ И ИМИТИРАТ – НИЕ СМЕ ОРИГИНАЛЪТ! 
 
 
 
 
 
 
 

Аурата на клиет на Академия на здравето Свети Лука ООД (Academy of health Saint 
Luka Ltd.) и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - СОФИЯ (YUMEIHO CENTRE - SOFIA) след ПРОГРАМА 

ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - 15.10.2011 г. 
 



 

Vera Avramova   

ЗДРАВЕЙ, ЛУКА. 

Много ми хареса отговора ти. Щастлива съм , че те познавам. 

БЪДИ ВСЕ ТАКА ДОБЪР, БЛАГОРОДЕН, ВСЕОТДАЕН, ЛЮБОЗНАТЕЛЕН, СЪСТРАДАТЕЛЕН И БЕЗКРАЙНО ОБИЧАЩ 
ХОРАТА!  Вера Аврамова 

 


