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Tratamento, Correção e Recuperação dos Nervos das Articulações Deslocados
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A quiropraxia é uma ciência que, fundamentalmente, analisa o corpo como um todo orgânico e
silencioso e não como um conjunto mecânico de peças interligadas. Recuperação e correção dos nervos
encravado e desalinhado. Um dos tratamento milenar que a população não conhece, mais de 99%.
Tratamento alternativo que dá resultado imediato, sem dores, sem aplicação de medicamento. Quando a
causado problema é relacionado pela coluna , o paciente procura um ortopedista, mas ele não resolve o
problema pois este não estudou para recuperar os nervos das articulações., de volta no lugar são amenizado
com medicamento sem definição de resultado. A coluna lombar (Hérnia do Disco, Bico de Papagaio na
Coluna Cervical), bursite no ombro, artrose no joelho, cabeça de femur parte mais importante, no caso de
cirurgia pense duas vezes ou informe-se melhor e tenha certeza, para não se arrepender futuramente. O
ponto fundamental para o bom desempenho do organismo humano tem como base a coluna cervical.
Quando a mesma sofre lesão ou deslocamento de uma ou mais vértebras, todos os demais órgãos são
afetados, até o desalinhamento dos nervos, causando dores e provocando atrofias muscular e disfunções de
vários órgãos. Os problemas da coluna vertebral tem como origem diversas causas, tais como postura
inadequada, esforços exagerados ou praticados de forma inadequada, acidentes diversos, sedentarismo e
lesões musculares. Tais lesões e deslocamentos da coluna provocam hérnia de disco, bico de papagaio,
escoliose lombar,, bursite, artrose, tendinite, etc..., trazendo como consequência: enxaqueca, insônia,
pesadelos, irritabilidade, alem de afetar o célebro causando cansaço mental e esquecimento de fatos
ocorridos recentemente. No caso do estudante fracassa grande desempenho do estudo. A maioria dos
problemas relacionados à coluna cervical é considerada incurável pela medicina tradicional, cujo efeitos são
amenizados através de medicamentos ou fisioterapia, porém são apenas um aplicativo, sem resultados
definitivos. A quiropraxia é uma técnica milenar, sem utilização de qualquer tipo de medicamento ou
intervenção cirúrgica, onde os nervos desalinhados são recolocados pelo quiropraxista na posição correta de
forma indolor, com a utilização apenas das mãos e os dedos. Tratamento feito de pé e sentado, tratamento
deitado não dá resultado satisfatório, apenas no final acima da maca para fazer alinhamento, quem tem
osteoporose também pode aplicar, porque não aperta os ossos só apenas o nervo da articulação. Algumas
pessoas confundem a Quiropraxia com massagem, a massagem no local com problema pode causar efeitos
colaterais e causar séria complicações no paciente. Existem diversas correntes terapêuticas que utilizam a
Quiropraxia como forma de cura, porém a técnica oriental é a que melhor produz resultados positivos, pois
age de forma definitiva, sendo alcançada a cura imediata em noventa por cento dos casos. Os sinais mais
evidentes do desalinhamento da coluna são percebidos através da observação de um ombro mais alto que o
outro, em conseqüência do envergamento da coluna cervical, que provoca o encurtamento de uma das
pernas e do braço esquerdo. Além disso, diversos outros sintomas surgem, insônia, pesadelos, dores de
cabeça, enxaquecas, boca seca, ato de babar enquanto dorme, esquecimento. Agora porém, esses problemas
podem ser plenamente resolvido através de longo estudos elevatórios para realinhamento do esquelético,
através de uma original e adequada técnica terapêutica. O trabalho apresentado é uma técnica oriental
milenar com 48 (quarenta e oito) anos de trabalho e mais experiências junto com o mestre, 70 anos, esse é
um dos trabalhos de geração que vem a mais de 300 anos de ciência, totalmente diferente dos demais
trabalhos, o resultado é imediato. Os locais afetados não devem ser massageados, os nervos encavalados
relaxa, sente alívio no momento, mas após algum tempo agrava-se com dores e problemas mais intensos.
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A técnica de flexão acima do ponto localizado não consiste em torcida ou tranco, proporcionando a
correção do nervo desalinhado, recolocando no lugar certo. sem dores. Artrose é um dos problemas causadas
em senhoras acima de 50 anos. Com a medicina tradicional e medicamentos está sendo incurável, mas porém
isso não é totalmente verdade, com o tratamento da medicina alternativa tem recuperação imediata, sem
medicamentos, sem dores, o problema inicia -se pela coluna, primeiro trata se da coluna depois a artrose,
causada pela coluna lombar, desvio do nervo do disco L4e5 (hérnia de disco) Vale também um alerta para
pacientes com os nervos desalinhados que acabam piorando o quadro ao fazer exercícios e atividades físicas
sem o devido acompanhamento, não deve caminhar muito, evite física em esteira, para não causar problema na
articulação do joelho. Só para as pessoas com problemas, deve evitar fazer exercícios físicos errados, agrava
mais as conseqüências. Essas pessoas devem sempre pedir o acompanhamento de profissionais capacitados,
evitarem qualquer tipo de alongamentos, exercícios e físicas pesados, exercícios na água fria os nervos
retraem, física na água morna, os nervos dilatam, aliviando a dor no momento, mas quando o nervo retraem,
volta a dor, temperatura mais baixa que a do corpo, os nervos retraem e agrava o problema na cartilagem da
articulação. Quando praticar exercícios na água, a temperatura da água deve estar compatível com a
temperatura do corpo humano, para obter um bom resultado. Compare até o orgão genital masculino em
exercício físico na água também encolhe até 80%, por que não é osso, é músculo, os nervos deslocados,
encavalados e inflamado, artrose no joelho com líquido (pus), com eletro-choque, infra-vermelho e massagem
não resolve o problema.
Entenda a técnica da TERAPIA ORIENTAL: QUIROPRAXIA é uma filosofia, uma ciência e uma
arte que, através de manipulações, proporciona ao organismo a capacidade de se auto curar. A
QUIROPRAXIA adota o conceito de que todo organismo é provido de uma Inteligência Inata, a qual pode ser
traduzida como capacidade natural de cura, QUIROPRAXIA = QUIRO é mão, PRAXIA é prática, (prática da
mão), existem várias técnicas, Oriental, Chinesa, Europeia, Americana. a verdadeira QUIROPRAXIA usa
apenas uma sessão, sem dores, outras técnicas que aplica varias sessões é apenas relaxamento muscular.
Quiropraxia Oriental oferece vantagem para o paciente, a técnica que utilizada não é torcida e nem
manobra, sem tranco na cervical, apenas aplicação indolor, isto aplica-se em Hérnia de disco, coluna
lombar, bursite no ombro, artrose no joelho e bico de papagaio na cervical, apena uma única aplicação resolve
o problema e após o tratamento oferece resultado permanente com atividade física normal, não é
medicamento, não é fisioterapia e não é acupuntura.
Vamos explicar sobre diagnostico:
O tratamento alternativo sem uso de medicamentos não é conhecido pela população em mais de 99%.
Quando o problema é relacionado a coluna, o paciente procura um ortopedista, que faz um diagnóstico
aprofundado da lesão que resulta em uma possível cirurgia, porque ele não tem conhecimento de recolocar o
nervo na articulação de volta. No caso de fratura sim eles são profissionais. Todos os problemas relacionados a
coluna não é osso é nervo. No caso de osso, fratura, acidente, procure um ortopedista, se tratando de nervo
procure um quiropraxista de sua confiança, com toda evolução da medicina alternativa, hoje não há
necessidade de cirurgia, pode-se recuperar de imediato a Hérnia de disco é só apenas alongar a vértebra e
recolocar o nervo de volta ao seu lugar.
Porque tudo isso sempre indica através do pinçamento dos nervos dos discos da coluna lombar (L-45) que chamamos de Hérnia de Disco, uma perna fica mais curta que a outra, fazendo com que a bacia (ílio)
empene quando uma perna sobe e a outra desce, ocasionando dores ao caminhar, pois a cabeça do fêmur
pressiona a bacia (ílio) e o joelho, evite caminhar muito, para não afetar a cartilagem da articulação do joelho
para não formar artrose.
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Porque ocorrem o Bico de Papagaio, a Bursite (no ombro), e Tendinite (na mão), através da Hérnia de Disco, os
nervos desalinham, encolhem as palmas das mãos e os dedos, fazendo com que o braço esquerdo fique mais curto do que o
direito vários centímetros, a mandíbula (boca) desloca para a esquerda, ombro direito fica maior que o da esquerda,
desestruturando o nervo global da articulação do corpo, com medicamento e cirurgia não resolve o problema, tudo isso causa
desvio de nervo na coluna lombar L4e5(hernia de disco) com a medicina alternativa Oriental tem recuperação imediata.
Porque provoca insônia e pesadelo através dos problemas na coluna, em conseqüência dos nervos da medula
espinhal que se ligam ao cérebro entrarem em atividade fazendo com que os pacientes não conseguem dormir normal tem
sono leve e acorda com pequenos sustos, lembrando momentaneamente o que sonhou, mas esquecendo no dia seguinte,
ficando apenas uma lembrança chata e triste do sonho que não tem explicação. Isso ocorre diariamente e somente os
pesadelos são lembrados no dia seguinte.
Porque após a cirurgia a dor volta, por causa da própria defesa do organismo o corpo começa a regenerar o local
onde foi feita a raspagem (local da cirurgia).
Porque ao amanhecer, os lençóis ficam totalmente amarrotados, sendo ocasionados pelo sono leve, os pacientes
não dormem mais normalmente, mexendo o corpo a noite toda e amanhecem com o corpo cansado e sensação de atordoado
e logo após normaliza.
Porque sentem dores de cabeça e enxaqueca, levantando cansados olhos avermelhados e úmidos por motivo da
insônia, provocando o cansaço mental associado ao nervo espinhal associado a medula que pressiona o cérebro.
Porque ocorrem dor e artrose no joelho, em conseqüência dos problemas na coluna. A ílio (bacia) empena quando
uma perna sobe e a outra desce, fazendo com que com o movimento físico e mais o impacto, os nervos inflamem e quando se
manifestam, formando líquido na cartilagem, podendo provocar diferença entre uma e outra de 2 (dois) a 6(seis) centímetros.
Porque amanhece com a boca seca, o motivo é a alteração da vértebra da coluna, a mandíbula se desloca para a
esquerda, dificultando a respiração pelo nariz e passa a noite respirando com a boca aberta, em alguns caso chega a babar no
travesseiro quando deita de lado.
Esquecimento do passado recente em conseqüência do cansaço mental, só lembrando das coisas antigas, fazendo
com que o paciente fique sempre em dúvida, como conseqüência do cansaço mental, principalmente quando atinge o
terceiro grau, havendo necessidade de anotar tudo para não esquecer, como casos de donas de casa que abre a porta de
geladeira mas esquece o que vai pegar ou fecha a porta da casa com chave e vai conferir em seguida, como conseqüência do
cansaço mental causada pelo nervo espinhal da coluna que preciona o cérebro, causando o cansaço mental pela alteração da
medula da coluna e provoca todos esses transtorno.
Porque algumas crianças e adultos são mais agitados e não conseguem ficar calmo e são mal humorado e nervoso e
não tem bom desempenho escolar, esquecendo amanhã o que aprendeu hoje, afetando seriamente o desempenho nos estudos
(principalmente em matemática) Nos casos dos jovens, os nervos são flexíveis e qualquer movimento físico pesado ou
decorrente de um tombo, de uma trombada ou de musculação física inadequada, pode ocasionar esses transtornos.
Tudo isso, com os métodos utilizados pela TERAPIA ORIENTAL proporcionam uma boa recuperação com
apenas uma sessão no tratamento. Pode acreditar que atinge até mais de 90% (noventa por cento) e até mais, de recuperação,
o retorno é para conferir o resultado e talvez pequeno retoque.
A vantagem da técnica aplicada pelo Terapia Oriental, é o resultado imediato e comprovado, Tratamento indolor, porque é
Totalmente diferente dos outros métodos aplicado, não é tranco, não é torcida, não aperta em cima do osso, a técnica usada
pelo Quiropraxia é flexão no ponto localizado, assim, quem tem osteoporose, também pode fazer o tratamento.
Quem sofreu longo tempo e já passou por vários tratamentos, fica com dúvida, mas o tratamento é verdadeiro, quando vier
fazer uma avaliação e o tratamento, trazer uma pessoa de confiança para comprovar o resultado, quem usa cinto colete, após
o tratamento, não precisar usa-lo novamente.
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A VIDA É UMA SÓ - COMO É BOM VIVER COM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
–
Obs.: A parte teórica foi transmitida pelo tio, Doutor YOSHIO ITO, nascido em 1.917, que se formou em medicina e
assumiu o cargo de Diretor do Hospital do Exercito Federal do Japão e SOS da Cruz Vermelha do Japão. A parte técnica foi
transmitida pelos Doutores ODAIR E JÚLIO, de âmbito internacional, já falecidos.
A formação aqui no Brasil foi efetuada
na Escola de Quiropraxia IMAS - INSTITUTO MATHEUS DE SOUZA, em São Paulo capital.

No Brasil esta atividade está reconhecida pelo MINISTÉRIO, Editado em OUTUBRO ANO/1994 - COD. 3221-15

Terapeuta: Shoichi

REGISTRO CBO.2202 - COD. 3221-15

REGISTRO ANQ N° 002/8
A QUIROPRAXIA:
é uma área da medicina alternativa reconhecida
pela OMS (Organização Mundial da Saúde)

1º Grau

2º Grau

3º Grau

4º Grau
COMO CHEGAR NO LOCAL
RUA REYNALDO FERREIRA LEÃO, 56
SOROCABA

MAIORES ESCLARECIMENTOS ACESSE O SITE

www.sfquiropraxia.com.br
e-mail: sfquiropraxia@hotmail.com

DIAGNÓSTICO
Hérnia de Disco - Coluna Lombar L4 e 5 e mais
Bico de Papagaio - Cervical
Bursite no - Ombro
Artrose no - Joelho e mais
Enxaqueca - Dor de Cabeça
Nervo Ligamento colateral Fibral do Joelho
Escoliose na Coluna
Estes diagnósticos são causados por problemas
da coluna lombar, pelo desvio do nervo do Disco
Vertebral da coluna lombar (disco L4 e 5) e mais
SOROCABA:
Rua Reynaldo Ferreira Leão, 56
Bº Cerrado - Próximo ao Bombeiro

(15)
(15)
(15)
(15)

BENEFÍCIO

Idade para tratamento de 2 à 90 anos,
ou enquanto tiver saúde
Tratamento exclusivo,
coluna lombar (L4-5) Hérnia de Disco
Tratamento indolor, resultado imediato e comprovado.
a 1ª aplicação resolve a maioria dos casos
a 2ª aplicação só conferencia e pequenos retoques.
Sobre coluna não há dúvida
Não existe medicamento que recupera a coluna ou
o nervo da articulação deslocado, tratamento com
ortopedista não resolve o problema porque
não é osso, é o nervo
caso de fratura procure um ortopedista ele resolve.
Quem já foi operado, perdeu a atividade física
e voltou a dor
tem boa recuperação!
Resultado do tratamento não é paliativo,
com atividade física normal, o resultado é permanente
Nos dia de hoje a medicina e a ciência
está bastante avançada, mas não existe medicamento
que recoloque os nervos da articulação de volta,
procure um profissional
de sua preferência e volte sua saúde ao normal.

Evitar tomar medicamento que contém substância corticoide, ele
dá efeito colaterais, queda de cabelo, fracasso nos ossos e engorda,
são usados em grande escala em animais de confinamentos para engorda e abate.
Em caso de humano resolve as dores em imediato.

ITAPETININGA:
Av. Wenceslau Brás, 315 - Vila São João

(15) 3373 2695 / 3273 4053

INDAIATUBA: Solufácil
Rua Ademar de Barros, 475 - Centro
(19) 3801
Próximo à Rodoviária

3202 7544
TATUÍ:
Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 145 - Centro
3217 1041
(ao lado da Rodoviária) (15) 3251 3487
99118 8546
(15) 3259 1994
99636 1620 Mantenha a cidade limpa Não jogue este folheto em vias públicas

5941
(19) 99626 9278

Celular: (15) 99617 4363
99117 2781 / 98111 4331
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