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Terapia Hoshino 
 
 Terapia de masaj hoshino este foarte instrumentală în uşurarea întăririi 
muşchiilor. Spre deosebire de alte terapii de masaj care folosesc o varietate de 
proceduri pentru a se descotorosi de durere, terapia Hoshino pun în folosinţă tocmai 
mâinile. Presiunea şi căldura mâinilor ştiu să reînsufleţească partea afectată foarte 
eficace. Terapia Hoshino exprimă clar că mâinile se pot descotorosi de oricare boală 
fizică, dacă presiunea dreaptă este adresată la locul potrivit.                                
 Unele dintre beneficiile terapiei Hoshino sunt listate mai jos:                          
 1. Terapia Hoshino este foarte folositoare pentru a trata artroza. Această 
condiţie cauzează întărirea muşchilor, ligamentelor  şi tendoanelor, mai ales în jurul 
articulaţiilor. 
  2. Terapia Hoshino este, de asemenea, cunoscuta pentru tratamentul bursitei, 
osteoartritei, bolii scatia şi alte diverse probleme medicale. 
 3. Terapia Hoshino sporeşte flexibilitatea şi îmbunătăţeşte mişcarea şi poziţia. 
  De atunci terapia Hoshino împiedica bolile medicale. Este recomandat să 
faceti un masaj o dată pe săptămână. Acest masaj japonez este deosebit de eficient in 
tratarea durerilor de gât, umăr, spate şi picioare. Terapia Hoshino este un concept 
popular în S.U.A. Pentru a primi tratamentul, luaţi legătura cu un centru de terapie 
Hoshino şi stabiliti o întâlnire. Dacă dvs sunteţi bolnav de o boală, este recomandat 
să informati terapeutul ca să se concentreze doar pe acea parte.                                                                
 Terapia Hoshino poate fi primita de oameni de toate vârstele. Terapia Hoshino 
este unica şi extrem de eficienta, dezvoltată de Tomezo Hoshino în1940 ca tratament 
pentru durerea musculo – scheletică şi disfuncţie.                                                                                        
 Teoria care stă la baza terapiei este simpla: artroza este o conditie degenerativă 
caracterizată prin rigidizarea ţesuturilor moi, muschi, tendoane (leaga muschiul de 
os) şi ligamentele (leaga osul de os).   Artroza este cauzată de mai mulţi factori, 
inclusiv inactivitatea fizica, suprasolicitarea muşchilor şi vârstă. Este cauza care sta la 
baza unei varietăţi de probleme musculo – scheletice, afectiuni specifice, precum şi 
probleme nespecifice, cum ar fi amorţeală, furnicături, dureri, oboseala musculară şi 
tensiune. Scopul terapiei Hoshino este de a inversa artroza şi de a restabili rezilienţa 
şi flexibilitatea ţesuturilor moi. Atunci când acest lucru este realizat, funcţionarea 
nedureroasa, normală a organismului, revine.                                                                             
 Simptomele de artroză apar cel mai adesea după vârsta de 40 sau 50 de ani, 
folosirea exagerată sau abuzul unor parti ale corpului, cum ar fi în sport şi munca 
stresanta, poate provoca, de asemenea, îmbătrânirea ţesuturilor moi în grupele de 
vârstă tinere. Persoanele de aproape orice vârstă, a cărei miscare de corp este 
restricţionată sau afectată şi care nu au găsit formele convenţionale de tratament, ar 
trebui să ia serios în considerare terapia Hoshino.  
 Beneficiile terapiei Hoshino                                                                         

     - calmarea durerilor musculo - scheletice acute si cronice                                                     

- flexibilitate sporita si o gamã de miscare                                                                  

 - îmbunatatirea si performanta pozitiei                                                                       
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     - tratament preventiv: muschii mai rezistenti raspund mai bine la stres fizic si 
vindeca mult mai rapid                                                                                                                                   
 Terapia Hoshino este un tratament eficient pentru o varietate de condiţii care 
presupun dureri musculo - scheletice şi disfuncţie, inclusiv:                  

- dureri articulare şi rigiditate                                                                              

 - sciatica                                                                                                                                                    

- sindromul de tunel carpian                                                                                                                             

- dureri de spate şi de gât                                                                                                    

  - umar amorţit                                                                                                                                                   

- dureri de glezna si picior                                                                                                                                 

- tendinită                                                                                                                                                

- leziuni sportive                     

 Filozofie                                                                                                     
Mâna este instrumentul nostru principal. Cu precizie, mâna aplica caldura si 

presiunea necesara pentru a inversa artroza într-un anumit muschi, tendon sau 
ligament. Numai caldura mâinii poate revitaliza si consolida, în acelasi timp. Numai 
mâna poate simţi că a fost aplicată cantitatea corectă de presiune.Numai mâna poate 
simti cand muschiul sau tendonul a fost stimulat suficient pentru a produce caldura 
proprie.  
 

 


