
 

 

 

САМО    ЗА    ТЪРСЕЩИ    ХОРА 

Хора, , , , които    са    достигнали    до    съзнанието    за    промяна    към    по-добро.... 

Търсенето    е    по-важно    от    намирането.    

ЮМЕЙХО    НЕ    ПРОМЕНЯ    СВЕТА, , , , ТОВА    ПРАВЯТ    ТЕЗИ, , , , КОИТО    ГО    ПОЛЗВАТ 

 

    

 

НОВО: НАШИТЕ ПРОГРАМИ ДО 22.09.2011г. 

 

Програма „По-здрави, по-красиви и по-млади с ЮМЕЙХО” - метод за 

увеличаване на жизнените сили на организма чрез завръщане към Природата, терапия за 

самовъзстановаване на Човека и постигане на Баланс и Хармония със себе си и със 

заобикалящия го свят.  

Пътят към здравето минава през болката. 

ЮМЕЙХО помага при над 190 болести. Според философията на тази източна система няма 

неизлечими болести, има неизлечими болести към момента. Затова всичко зависи от това 

човек да бъде готов, силно да вярва, да иска и сам да го иска. 

ЮМЕЙХО има за цел да лекува човека не според болестните симптоми, но да търси 

болестните причини и според тези причини да лекува човека чрез избягване на причината, 

защото тя е „причинна терапия” или „основна терапия”. Самооздравяващата способност 

е ключ за изкореняване на болестите. 

ЮМЕЙХО има подмладяващо действие. 

Освен за лечение ЮМЕЙХО е инициатива, с която межете да постигнете истински 

профилактичен ефект.  



Включва: 

1.Индивидуална терапия при Лука Докузанов-IV степен YUMEIHO с 20-годишна практика – 

понеделник, вторник и събота само с предварително записване.  

В кабинета има списък с чакащи. На всички обадили се, които не могат да се включат в графика в 

желания от тях час и ден, но нуждаещи се от спешна терапия, се предлага друг консултант-

юмейхоист. 

Индивидуалният подход и съответната проблематика определя индивидуално време и цена 

на процедурата. 

Продължителност: от 2 до 8 часа 

Цена: от 40 до 700 лв.   

 

2. Групова терапия – четвъртък, петък и неделя, в малки групи от 2-4 човека. Терапията има не само 

лечебен, но и образователен  ефект. Тя помага на участващите да разберат основните  признаци на 

блокажи и нарушена симетрия в тялото, изместване на центъра на тежестта на човека и следствията 

от това, да научат някои похвати и начини сами да си помагат. Така те могат да бъдат полезни 

както на себе си, така и на семейството и близките си. Освен това получават указания за 

самотренировъчна масажна гимнастика. 

Продължителност: 1 час 

Цена: 45 лв. 

 

3. Индивидуална ЮМЕЙХО процедура (препоръчително е да се направят 10 процедури всеки ден 

или през ден).  

Продължителност: 50 мин. 

Цена: 50 лв./сесия;  

  450лв./курс  

 

Програма „Детокс” – мощно пречиставане на целия организъм, редукция на тегло, 

тонизиращ и подмладяващ ефект.  

 

Включва: 

• Диагностика 

• Консултация и обучение за здравословен начин на живот и хранене 



• Определяне индекс на телесна маса и процент мазнини в тялото в началото и края на курса 

• Специална йонна детоксикация за пречистване на организма от шлаки и токсини 

• Антипаразитна програма за противопаразитно, противовирусно и противогъбично действие 

• Повишаване на жизнената енергия Чи с вибростенд  

• Изработване на индивидуална хранителна програма и препоръчителен режим на хранене и 

живот, съобразена с постигнатите резултати, типа обмяна и др. 

• Биодобавки с пречистващ ефект за черен фроб, бъбреци, храносмилателна система с 

индивидуално радистезично  замерване 

• Включване на структурирана вода, сребърна вода, пробиотици за активиране на имунитета 

 

Оптимална продължителност на курса – 15 дни. 

Цена: 75лв./сесия 

900лв./курс 

 

 

 


