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1 KORAK - Pulzna diagnostika  
 
Vsaka bolezen  tako duševna kot  fizična,vpliva na fiziološke mehanizme in 
se neposredno prepozna v spremenjenem srčnem utripu.O tem se določa 
presežek ali pomanjkanje energije (jin in jang).Določanje normalnega ali 
patološkega stanja organov in telesnih sistemov . 
Pomaga Izbrati najbolj optimalni način zdravljenja. 
 
2 KORAK – AKUUNKTURA 
Qi (či) je življenjska energija, katere tok mora biti, podobno kot kroženje 
krvi v telesu, neprekinjen in pravilno razporejen, če naj se ljudje in živali 
počutijo dobro. Ko v določenem delu telesa pride do povečanja ali 
zmanjšanja ravni energije. Akupunktura je metoda, s katero se takšna 
neravnovesja v telesu odpravljajo, s čemer se v telesu zopet doseže 
energijsko ravnovesje. 
Temelji na teoriji akupunkturnih meridianov, ki potekajo vzdolž telesa in po 
katerih naj bi se pretakala življenjska energija (či). Pri akupunkturi z 
zabadanjem iglic v akupunkturne točke aktiviramo samoozdravitvene 
sposobnosti organizma. 
 
3 KORAK - MANUALNA TERAPIJA 
Najbolj komplicirani del človeškega skeleta je hrbtenica. 
Podpira in nosi celotni trup ter je zaščita hrbtnemu mozgu in živčnim 
koreninam.Hrbtenica je pri večini telesnih gibov vedno udeležena.  
Glede na zaščitne funkcije hrbtnega mozga lahko različne spremembe v hrbtenici 
pripeljejo do motenj številnih funkcij našega telesa. 
Terapija je usmerjena na mehko tkivo – mišice, vezivno tkivo in s tem omogoča 
uporabo mehkih tehnik pri zdravljenju težav s hrbtenico in sklepi.. Sproščene in 
pravilno delujoče mišice omogočajo pravilno gibanje hrbtenice in sklepov. 
Ob katerih težavah je priporočliva 
Manualna Terapija : 

• bolečine v hrbtenici (vratni, prsni in ledveni del) 
• napetost in bolečine v vratu 
• boleči kolki,kolena,drugi sklepi 
• glavobol,nespečnost,visok krvni tlak 
• mravljinčenje v nogah ali roka 
• saniranje športnih poškodb in posledice prometnih nesreč 
• hernia disci, išias 
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