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Юмейхо център и в България
На 21 март пролетта донесе на София първия
български Юмейхо център. Болшинството от вас
познават името Сайонджи - учителят, разкрил на
България философията Юмейхо. Въпреки че историята на Юмейхо в България датира от 1991 г., едва
след 2001 г. се наблюдава подем и включване на
много качествени специалисти, които го практикуват.
В своя поздравителен адрес по повод откриването на българския Юмейхо център г-н Ига Сорин, VI
степен Юмейхоист, представител на Юмейхо Центъра в Токио и президент на Румънската Юмейхо
асоциация, благодари на всички, спомогнали за,
създаване на Юмейхо обществото у нас, и посочи
целите, които трябва да бъдат постигнати:
“Откриването на Юмейхо центъра в София е в резултат на дълга и сериозна работа на всички юмейхоисти в България и на създателите му, които
всеотдайно са бориха, за да реализират тази идея.
На всички вас, като международен представител
на Юмейхо центъра в Токио и на Международния
институт по превантивна медицинска практика
- I.I.P.M.P., аз благодаря за това, че помогнахте на
Юмейхо да порасне. Развитието на Юмейхо във
всяка страна влияе на развитието на движението
в целия свят.
В България има вече достатъчно способни, всеотдайни, сериозни и опитни терапевти-юмейхоисти,
които успешно ще развиват метода и ще помагат на хората. Ще помогнем и на подходящите
специалисти да станат Юмейхо терапевти и да
помагат на нуждаещите се да подобрят здравето си. Това би трябвало да бъде нашата бъдеща
цел. В момента има различни кабинети, фирми и
клиники, в които от дълго време успешно се практикува Юмейхо. Но Юмейхо центърът е повече от
кабинет или фирма за масажи. Юмейхо центърът
трябва да бъде „главата”, която ръководи, помага,
контролира, усъвършенства и подпомага дейността на специалистите.”
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ACADEMY ALCHEMY OF HEALTH Ltd.
YUMEIHO CENTRE – SOFIA
Ул. „Веслец” №24, ет. 1,
тел./факс: +359 2 983 65 18
GSM: +359 887480 369, е-mail:
office@yumeiho-bg.com,
www.yumeiho-bg.com
работно време:
понеделник – петък: 8:00 - 22:00 часа
събота – неделя: 10:00–20:00 часа
ЮМЕЙХО центърът приема само след предварително записване по телефона
от 11:00 до13:00 и от 16:00 до 19:00 часа
В центъра работят специалистите:
ЛУКА ДОКУЗАНОВ - IV степен ЮМЕЙХО с право на
преподаване, Рефлексотерапия, Хомеопатия, Рейки, ДЕНС (Динамична електро-невро-стимулираща
терапия), Чигун, Фунготерапия, TIENS-терапия,
Йонна детоксикация
КАЛИНА РАДИЧЕВА – III степен ЮМЕЙХО, Рефлексотерапия, Рейки, Йога
ОГНЯН ИЛИЕВ - III степен ЮМЕЙХО с право на
преподаване, Рейки, ДЕНС (Динамична електро-невро-стимулираща терапия), TIENS-терапия, Йонна
детоксикация
ДЕНИСЛАВ СПАСОВ – Маг. кинезитерапевт, III
степен ЮМЕЙХО, Скелетно-мускулни дисфункции,
Мануална терапия, Рейки
ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ - III степен ЮМЕЙХО, Фунготерапия, Рейки
ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ - III степен ЮМЕЙХО, Рефлексотерапия, Рейки, Класически масаж
ЛЮБОМИР ЛАХЧЕВ – кинезитерапевт, Спортен
масаж, Класически масаж, Йога
КИРИЛ ВЕЛИКОВ - I степен ЮМЕЙХО

www.arenaofbeauty.com

