
„доНорството НА геНетИчеН МАтерИАл 
е НевероЯтеН АКт, в Който всеКИ Може 
дА се вКлючИ. Това те кара да се чувстваш пълно-
ценен, че си дарил частица от себе си, за да помогнеш на 
някой непознат. Защото няма по-щастлива жена от майка, 
гушнала детето си. Всичко започна, когато преди извест-
но време се включих в кампанията „Човечността има 
лице“ на радио „Витоша“. Милена ме свърза с Вики, коорди-
натор по донорството, и приказката започна. Макар че 
нямам близки и познати с репродуктивни проблеми, мисъл-
та, че мога да помогна на някого да чуе „мамо“, ме правеше 
щастлива и пълноценна. Огромни благодарности на екипа 
на клиника „Надежда“ за професионализма и вниманието, с 
които се отнасят към всеки, и специално на д-р Стаменов, 
чиито спокойствие и увереност разсейват всяко съмнение. 
Нека повече хора да се включат в кампанията и да помог-
нат на хилядите жени, които чакат някой да дари, за да 
чуят и те „мамо“.“
дАрИ

посока. но когато центровете се наместят – и разумът, и 
тялото търсят най-оптималните решения. „често казвам, 
че юмейхо не променя света – това правят тези, които 
го ползват. те имат силата, енергията и хъса да променят 
нещата. създателят на юмейхо твърдеше, че ако във вся-
ко семейство има поне по един човек, който да разбира 
тази философия, светът ще бъде едно по-добро място, а 
хората ще са по-усмихнати и балансирани.”

за повече информация: www.yumeiho-centre.com

ПредстАвЯ

Със смелостта си тези 
четири дами помогнаха 
на непознати семействa 
да сбъднат мечтата си 
за бебе

източна философия 
за хората, които 
променят света

юМейхо
напоследък все повече хора се обръщат към източните 
философии и учения в търсене на начин да се справят 
със стреса и да възстановят баланса в живота си. един от 
най-ефективните методи за тази цел са масажите юмейхо. 
повече за тази практика научихме от лука докузанов – 
пионер на юмейхо в България.
„тайната на юмейхо философията е във възстановяването 
на баланса. когато се съвместят физическият център на 
тежестта с енергийния център у човека, настъпват неве-
роятни неща. започва процес на регенериране на тялото, 
на подмладяване. казват, че човек, който се е занимавал 
5 години с юмейхо, изглежда с 10 години по-млад. в 
зависимост от това дали е изместен центърът на тежест-
та, се пораждат и различни заболявания, които човек 
компенсира с килване на главата или на гръбначния стълб 
например, а това нарушава кръвообращението в цялото 
тяло. основната идея на юмейхо е да се получи баланс 
между разума и тялото”, разказва специалистът. лука 
обяснява още, че изместването на тежестта е причината 
за възникването на конфликти във всеки тип взаимоотно-
шения, защото при всеки човек изместването е в различна 


