
 
 
 
 
За всички, които искат да се докоснат до 
тайнствения свят на YUMEIHO, да се потопят 
в атмосферата на YUMEIHO и да научат 
повече за философията на YUMEIHO 

 Изпълнявайки програмата на Института по Превантивна медицина в град Токио (Япония) за популяризиране 
на YUMEIHO (единна философия за възстановяване и увеличаване на жизнените сили на организма) по цял 
свят, АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД и оторизираният инструктор за България – г-н Лука 
Докузанов, заедно с негови ученици и колеги организират открити семинари по YUMEIHO за всички желаещи. 
Тези семинари се провеждат всяка последна събота и неделя от месеца считано от 27-28 септември 2008 г. 
досега. 

Семинарите обединяват най-древните знания и техните съвременни интерпретации с най-високите 
технологии. Включват лекции за разясняване същността и философията за постигане на баланс и хармония на 
Човека (ДУХ, ДУША, РАЗУМ и ТЯЛО) със самия себе си и със заобикалящия го свят, определяне на 
координатите на Центъра на тежестта, измерване на теглото, на BMI (Body Mass Index) - Индекс на телесната 

маса (ИТМ), стабилността (равновесието) и биологическата възраст на участниците в семинара, 
демонстративни практики, прегледи, диагностика и профилактика.  

Заповядайте на предстоящия открит семинар по YUMEIHO 

Кога:   26-ти и 27-ми Март 2011 г., от 11:00 до 18:00 часа 

Къде:   гр. Русе, бул.''Цар Освободител''117 

СОУ ''Ѝордан Ѝовков'', Спортен клуб по айкидо „Айкикен” 

Вход свободен! 

Забележка: Всички, които желаят да изпитат невероятното въздействието на YUMEIHO върху себе си, нека си 
носят чаршаф, подходящ екип (свободни дрехи) и чехли. 

Този семинар се провежда благодарение на любезното съдействие на Наталия 
Димитрова и Илия Костов-директор на СОУ „Йордан Йовков” 

 



АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД е отворена за партньорство и 
сътрудничество 

Нашият ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР има огромен опит в провеждането на семинари, тийм билдинги, курсове и 
оздравителни терапии, водещи до качествени подобрения в състоянието на хората, ползващи ЮМЕЙХО.                                                                                                                                                              
Всички, на които им допада и приемат философията, идеите и методите на ЮМЕЙХО, и имат желание да го 
популяризират, могат да се обърнат към нас за съдействие за провеждане на лекции, семинари и курсове по 
места (тел.: +359-2-9836518,  GSM: +359-895520301). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Следващите открити семинари по YUMEIHO ще се проведат в: 
Рибарица, Стара планина (14-17 Април 2011); Банско (м. Май), Велико Търново (м. 
Юни) 

За допълнителна информация и консултации: 

GSM: 0887 480 369 

email: office@yumeiho-bg.com 

www.yumeiho-bg.com 

YUMEIHO-BG  

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

 С уважение, 

Лука Докузанов - IV-та степен YUMEIHO 


