mäl-

slokllâl. lovabbál várandósság esetén semta-

szást. Ezt kovetöen atmasszrozzuk a larkb

naosos alkalmazni.
Mndenknek a vazrenoszeren megvan a
sayatos, csak ra ellernzõ. ulenyomatszerú

Csélt, Ezek igényelnek speciális lazkó

táekát. ma|d ugyanonnan lágy technkával

vegghaladunk a suklyás. hát-_ lar-és comb
izmokon Nem manualteráparol lagyresz
rrasszazsrol van szo. hiszen kevuliük az eros
beavatkozasl es a ropogtatw, tehát karos
mellekhatasai sem lehetnek. Az esetleges

el

csevarodas azonbancsakspeoiélisrryomoga
lzxsal korngalnato. Maga a mäzás nem
ennl az aktuals la|O' pontokat. csupán az
<sgoIyara koncentrál. Az a cel. hogyannak
klazitasaval megszunteäuk a vázrendszer
I.

aszmmetnaat. es elndrlsuk a simmetria

le

Ie az aszmmerrat

Mt okozza s rossz Deuegzeaeseker?
~ A pontos okokrol megoszlanak a velemények Egyesek szerint e Kuemee :emee
sek és az aszmmetnkus mozdulatok lnelyte

elcsavarodás tendencaia. halama. Remenyeirn szerint a közelovõben akad mad valak. ak kidolgozzaaztametoousl, amellyel
ezek a hajlamok lelterkepezhatök es mernetõk lesznek, mert a csontok és zuletek
mechanikus ereoelú betegsegat csak így
lehet megelözn.

I

Szukseges-e eletmod-valtoztatas ahhoz. hogy a kezeles hatasos legyen?
- Az elsö kezelest kovetóen megkezdódk
a szervezet Oogyogyulas fqtyamata. sarát ere
renõl mrtenõ regeeeraoaasz. melyhez neku
lönetetlen az eros pomiv hozzáállás és a tu
velem. Egyenenkem vanozo, hogy ki
re tuda avenn,

memyr

lekeoezn es hamznostani a

len testtarhás. ulés. egyoldalú clpelés. sportok
ëzrnmelnkus helyzetbe a váz-

:-ak
'

azonnal komgálhato a medence elcsavaro
däából erédö lábhosslúság-kulonbseg, šä
ez gyorsan megszintathet a léloldal terd és

eemnfvyekepa, ayazmz.
Az allaszmsszáõ hatékonysága .taosít
ható" rendszeres Telaxálással. kenyezletö lo(~
rú furdõvel. A hatékony kazélät kválóa támogatta 3 ÍÓQEI. a kúlörlléle yújtc és lalb

mozdulatok végzése, a gyógytorna. valamm
eeelogas
akempzzt rnazsszzaz. eyeseiye
[például
El B pozitiv hatás kb*
hiszen amkor az atlaskoruli izmok
rendezödnek. az emlitett egyébwrapiák ls halékbrlyabbá válnak. Érdékas lacasñalatokkal
gazdagodhalnak azok s. akk rendszeresen
mednanzk. kuemele belsõ ek gyawlee
kat vegeznek. men az atlaszrnasszas utan
mindezékä lelslõbaúullbbarl, konrryedebben és magasabb sznlen tudlak múvelni.
ugy tudom. ont szemelyes naiekek vs

nl.

enëk ehhez e gyõgymõaha.
- Egéss Ílallû abba kellett

Lárryegeben az emberek 99 sze-

l18QYl'\0rn

aleka Qrwed valamilyen mozgásszervi

az ntenziv otusazast. mivel a lábam. a ter-

vagy geflroodOfmh.§tól. illetve annak kovet»
kezményeitdl. A különféle elcsavarodások mr
att az ízületek. izmok. szalagok, mentek run
äenek Optrnális TIQÍYZBÍDSG. nem lol l|lesz~

dem nem bírta a lefhirléseket AZ Orvosük bokasuryeoes aagneszuzanak. ami enyege
Den nem gyõgyimeo, egfelebrz mmene mr
nganzrõ. vanasrz Kenyszerunemz eloszor

kednek. es bizonyos pontokon tultemettek.
Bûka- vagy haréntsullyédés äétén égéslõrl
maskepoen lerhelödk a vázrendszer. az
iomzatban es az izuletekoen folyamatos a
Íajdalom. és emellett különféle tûrlulások is
mutatkozhatnak. Ugyanakkor a vazrendszer
tanasanak ideg és a mecnankus vezérléseben egyaránt kbzpont szerepet betólló I. sigolya helyzetet tobbnyre nem s rnérk, egy
szemem rrgyelmen kivul hagyrak. Pedig mar rr,

úsztam, aztan belekostoltam nehany kelet.
lagyabb mozgást igenyló harcmúveszet ága
Zalba. kûztuk a kung-luba. Amkbl 25 évlösén

lolszédtlšm némi súlyfolöslôgsl. 81 é×triI ISP
Velés alatt al Sgyik Oldalon kikéslúlt a tér*
dem, a maskorl a csípólorgóm meg a genn
OSIT1, és állandóan mbbedt H lábam. Lénye-

gében genncsenszerú tuneteim s voltak.
sokszor lait a Ie|em, lemerevedett a nyakam
es A yaam. Az egyre rancsaoo laiaamakõ

megpróbáltam többféle terrnészetgyogyászamódszerrel rne§zurtetni. Indiában meg
aurvédkus kezelesnek is alaveteem magam. A maga módlán rnlndégylk ha\áSOS

Zédmlllmetemy elcsúszása elöidélhlštl B kö
rül01(e lévõ kis llmok abnormális hélylãlâl.
es egyen rzielogas eyzznezaekzr is okoz-

t

hat. men így az agy a szervezet szamltogep
kõzeomiakem Kempenzaeos perancsokal

volt. de mak ideiglenesen
Kel ewel ezelött az egyik orvos barátom

kulu, loryamatusan rossz pozcroba rendezi
az zmokat. az lzuleteket es a sontokat. Az

tarláûsára kelultem Zágrábba. al MISSZmasszazs europa kozponlraba. A rovd, spe
cals masszam hatasara az osszes panaslom - még a 20 évé klkõzelhététlén majd

aasagy hibás egymlmmxesenek egyik
kovelkezmenye többek kozott a vazrendszer
állandó Csavñmdása és fájdalma.
Al ãllxzmäláls Ú] kóddl kínál a V5513'
rendezõdésre. Hatásaa az elcsavarodas ten
Oenea megroruu. y-egy legalabbis mega. es
éllndulanorlnâls llológlã állapcklélé,
Akut panaszok esetén ls alkalmalhaló

I

az aeszmzsszes?
- Akut és Idúlt problémák Qsõté Sgl/Bránt
ajánlott. Ugyanakkor a I1'laSs2áZS általános
szanayan De Kell rznzn. terra: esnpmn az
Agyar ermõ Deegsegekne, asganaekna.

sontrrtkulasnál és krónikus reumatikus pena-

3
Kõzurzelü

egy Donau

el

méglsmétéljúk a maäzéët. rnégbû
Slélpjka páclénäsl alâbällétalt. aVâllOZá»
sokat. es szmseg eseten lzwazrzi, navi egy
sls k6RléSl ajánlunk.
Minél fiatalabb Valaki. annál látványosabb
a ravulas. es igy a Kesõnm súlyosabb para
szek s megelõzrleõk Gyermekeme, eve
30 eves kong ez äetek clontó többségében

lllével

Cr1'H3s

lábhoälúság-kulónbségém ls

A

megszünt. es máslel eve telesen tünetrnen
res vagyok. Ezen nearezam el, hogy en is
elsaetltom ezt a msszaõtechnkat, megpe
dig magától az európai igazgatotól, Dr, Vlado

Tomljenwrótol.
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