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Për 20 vjet tani kam qenë gjithmonë në gjendje t'u 
jap njerëzve këshilla dhe mbështetje ndihmojnë 
terapi të ndryshme. 
 

Unë isha në gjendje të vizatoja në repertorin tim të 
trajnimit të mëtejshëm në Dorn Breuss, masazh të 
indit lidhës, shiatsu, teknika të frymëmarrjes dhe 
relaksimit, terapi në jastëkun e lëkundur, gjatësinë 
manuale të këmbës dhe korrigjimin e legenit, 
stërvitje SPS sipas Dr. Smisek, APM dhe Su Jok 
kthehen prapa. 

Puna si terapiste APM më ka lejuar të mbështes 
një numër klientësh që nga viti 2020, përfshirë ata 
që shkojnë rregullisht në fizioterapi - një pjesë e 
rëndësishme e rivendosjes së lëvizshmërisë. 

Njohja nga shumica e sigurimeve suplementare u 
mundëson shumë njerëzve të rifitojnë lirinë nga 
dhimbja. 

Jam i lumtur që gjej kohë për të bërë një anamnezë 
të detajuar për ju.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APM = Terapi me masazh me Acupoint 
 

Sidomos dhimbjet e përsëritura dhe kronike janë një çështje e madhe për shumë në familjet tona. 

Ilaçet kundër dhimbjeve dhe metodat e tjera të reduktimit të dhimbjes janë të njohura dhe 
funksionojnë mirë. Për fat të keq, qetësuesit shpesh kanë efekte anësore - veçanërisht nëse e 
merrni për një kohë të gjatë. 

“Më pak dhimbje për një cilësi më të mirë të jetës – kjo do të ishte një ëndërr” 
- thonë 80% e pacientëve me dhimbje kronike sipas studimeve. 
 

Një mënyrë natyrale për të ndihmuar trupin të rigjenerohet, disa prej të cilave funksionojnë 
menjëherë, p.sh. me lumbago është i njohur tashmë nga TCM (mjekësia tradicionale kineze): 
akupunkturën. 
 

Shumë largohen nga akupunktura nga frika e gjilpërave ose përvojave të këqija 
(e bërë në shtëpi ose thashetheme). 
 

Terapia me masazh me akupunkturë është një stimulim (akupresurë) i meridianëve 
me stilolaps terapie (plotësisht pa gjilpëra). 
 

Pabarazitë në funksione mund të gjenden në trup në përgjithësi ose në mënyrë selektive, p.sh. pas 
aksidenteve, me çrregullime të organeve të brendshme, plagë, tatuazhe, sulme migrene, dhimbje 
shpine, hernie disqe apo edhe kujdesi ndaj dhimbjeve pas operacioneve - zona e aplikimit është i 
madh. Kjo metodë mund të përdoret individualisht për të nxjerrë dhimbje. 

Veshi shërben si hartë. Bazuar në gjetjet e palpimit të veshit, çekuilibrat e mundshëm në trup 
mund të njihen paraprakisht. Shpesh shkaku është në një vend dhe efekti (bllokada) diku tjetër. 
 

Qëllimi i APM është të trajtojë 12 meridianët kryesorë (kanalet e energjisë në trup) dhe në këtë 
mënyrë të zbulojë shumë nga shkaqet ekzistuese.  

Si ilaç urgjent si dhe shoqërues për dhimbjet e përsëritura. 

Ndonjëherë duhet vetëm një seancë, ndonjëherë disa, aq individuale sa ankesat tuaja. 

 

Sepse jeta pa dhimbje është më komode! 



 terapi dhimbjeje 
 

Su Jok 
Akupresura koreane e duarve dhe këmbëve 

Terapi në jastëkun e lëkundjes 
Ndihmon për të gjitha llojet e tensioneve,        
Lirimi i hernies së diskut etj 

Terapia e masazhit me pika akumuluese 
(APM)* 

Ndihmon për dhimbjet, migrenën, pas operacionit 
etj. 

 

Lëreni të shkojë 
 

Teknika e frymëmarrjes nga Dr. Shioya 
Mjeku japonez që mbushi 105... 
 
kurset 
 

duke ndryshuar kurse  
gjithmonë të përditësuar në faqen kryesore 
 

Masazhe Wellness 
 

Masazh me pulla bimore 
Pulla shtëpiake të bëra nga përbërës organikë 
 
Masazh me vaj trëndafili 
Vaj trëndafili i bërë në shtëpi 
 

Speciale Fuqia dhe Shëndeti 
Përfshin piling të fytyrës 

 
 
* Çertifikuar EMR/EGK        (Miratuar nga              
shumë kompani sigurimesh suplementare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
APM 

Terapia e masazhit me pika akumuluese 
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