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W piec minut bez bólu, zmeczenia?
Samodzielnie?
Bez skutków ubocznych?
Przy zastosowaniu JUST FIVE jest to mozliwe. Spróbuj!!
Czy to bolacy bark, napiecia w karku, bóle w „krzyzu” i te
promieniujace do rak czy nóg - na to wszystko (i nie tylko)
pomoze w 5 prostych krokach samoterapia JUST-FIVE.

Poprzez wlasny test ruchowy czesci ciala dotknietej
bólem lub blokada stwierdza Panstwo rodzaj, sile i
zasieg (ad.1) dolegliwosci.
Nastepnie prosze poruszyc (ad.2) ta poszkodowana
czescia ciala w kierunku, w którym nie wystepuja
dolegliwosci. Prosze starac sie przy tym oddychac
interwalowo, tzn.: wdech - 5 sekund, pauza, wydech – 5
sekund, pauza. Nastepnie nalezy natychmiast
sprawdzic skutek naszego dzialania poprzez test
kontrolny (ad.3).

Co to jest wlasciwie JUST-FIVE?
„JUST-FIVE®“ jest samodzielna terapia i treningiem.
Celem tej metody jest zapobieganie bólów i blokad,
wyksztalcenie miesni lub utrzymywanie ich prawidlowego
funkcjonowania. Wszystkie cwiczenia moga byc
wykonywane przez kazdego, bez dodatowych kosztów,
przyrzadów oraz trenera i terapeuty. A najlepsze w tej
metodzie – rzeczywiscie dziala natychmiast!
JUST-FIVE
jest
kombinacja
skladajaca
sie
z
terapeutycznych elementów, jak np. osteopatii czy nauki
oddychania. Równiez znajduja w niej zastosowanie
lagodne metody treningowe miesni, m.in. izometryczny
oraz rózne techniki rozluzniajace.
Wszystkie te elementy zostaly tak wybrane i ze soba
Polaczone, aby bylo mozliwe ich samodzielne
wykonywanie przez cale zycie i wlasnie przede wszystkim
w miejscu pracy.
Korzysci i zakres dzialania
Glówna zaleta tej metody jest jej natychmiastowa
skutecznosc. Bez ryzyka i skutków ubocznych uzyskuje sie
pozytywny efekt w ciagu kilku minut. Dlatego jest to
metoda idealna dla bardzo zawodowo aktywnych ludzi;
zestresowanych i zapracowanych.
JUST-FIVE niesie pomoc w wielu naglych i przewleklych
dolegliwosciach oraz w tzw. „chorobach zawodowych”, tj.
przy bólach stawów, kregoslupa czy miesni. Oddzialywuje
bardzo pozytywnie takze w wielu chronicznych
schorzeniach, jak skolioza, skrzywienie miednicy, rózne
dlugosci nóg, a nawet wysokie cisnienie.

ad.1. Test na lewo,
stwierdzenie dolegliwosci

ad.2. Terapia na prawo, w
kierunku wolnym od
dolegliwosci

Wynikiem terapii jest najczesciej zmniejszenie lub
nawet usuniecie symptomów. W czesci treningowej
dochodzi do poprawy przez docelowe napiecia,
wzmocnienie (ad.4) i mobilizacje/naciaganie (ad.5)
antagonistycznych
miesni.
Aby
ustabilizowac
osiagniety stan, nalezy cwiczenia znowu polaczyc z
interwalowym oddychaniem – 2 razy.

ad.4. Napiecie i przeciwdzialanie
oporowi w lewa strone

ad.5. Mobilizacja w lewo,
ruch wykonany reka

JUST-FIVE – Jak to funkcjonuje?
JUST-FIVE funkcjonuje dzieki zegraniu nastepujacych
elementów:
pozycji wolnej od dolegliwosci
wlasciwego (interwalowego) sposobu oddychania
izolowanych cwiczen ruchowych

Wyjatkowym przy tym jest, ze terapia nastepuje
zawsze w pozycji ciala i kierunku ruchu, które ani nie
wywoluja, ani nie wzmacniaja dolegliwosci. Glówna
zasada jest pozbycie sie bólu, zanim dojdzie do
obciazenia ciala.

To wszystko osiagamy w 5 krokach
1. Test
Czesc terapii
2. Terapia
3. Test kontrolny
4. Wzmocnienie
Czesc treningu
5. Mobilizacja

Podstawa tej czesci terapii sa naturalne, anatomicznie i
fizjologicznie ugruntowane procesy i techniki. Zostana
one docelowo zastosowane, aby normalne czynnosci
przeciazonego lub za malo obciazonego organizmu
utrzymac, a przy dysfunkcjach – znormalizowac je.
Czesc treningu sluzy ochronie stawów poprzez
uwzglednienie anatomii funkcjonalnej oraz regul
gimnastyki stosowanej przy chorobach kregoslupa.
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Mozna w to uwierzyc?
Dotychczas, z wykorzystania metody JUST-FIVE,
moglo na warsztatach zebrac doswiadczenia okolo
5000 ich uczestników. Wiekszosc z nich osiagalo
zadziwiajace sukcesy, dzieki którym dochodzilo nawet
do unikniecia operacji. Zdarzalo sie, ze po krótkim
czasie zanikaly stare, chroniczne dolegliwosci. Obecnie
trwa przygotowanie badan, ktore beda przeprowadzone
w ramach doktoratu w Poliklinice Ortodentycznej
Uniwersytetu we Frankfurcie (prof.dr Kopp).

W tym przypadku odpowiednia terapia odniosla
oczekiwany skutek poszerzenia amplitudy ruchu.
Ponownie
stworzony
obraz
pokazal
znaczne
polepszenie kregoslupa w odcinku ledzwiowym.
Dolaczona zostala do tego kolejna terapia JUST-FIVE
w zakresie ledzwiowego i piersiowego odcinka
kregoslupa, tzw. „lokomotywa”. Jest to przemienne
wyciaganie zgietych przedramion.

Eksperymenty zapowiadajace sukcesy
Chcialbym przedstawic wyniki badan wstepnych o
dzialaniu metody JUST-FIVE na statyke, napiecie
miesni i postawy czestników.
Problem tych badan polega na uzupelnieniu
subiektywnych wrazen poprzez obiektywniejsze wyniki.
W tym celu zostala uzyta trójdymensjonlna metoda
pomiarowa (wg. Diersa), jako wolna od promieni
alternatywa rentgena.
Dzieki symulacji komputerowej
i projekcji swietlnej za pomoca
zdjec powierzchni plecow oraz
pomiarów powierzchownych
wzniesien i zaglebien zostanie
stworzony obraz kregoslupa i
miednicy.
Ta symulacja przedstawia stan
wyjsciowy pasywnego aparatu
ruchu, jakim sa np.
skrzywienia, skrecenia i
asymetryczne polozenie
miednicy.
Punkt wyjsciowy: skolioza

Punkt wyjsciowy i terapia
Dokladnie widoczna jest skolioza (wypukla w lewo)
kregoslupa w odcinku ledzwiowym i piersiowym. Na
podstawie tego zdjecia zostaly przeprowadzone rózne
ruchy w ramach testu. Okazalo sie, ze sklon boczny w
lewo wywoluje najsilniejsze symptomy.

„Lokomotywa“ z interwalowym
oddychaniem
Po „Lokomotiwie“

Wynikiem
byla
nieograniczona ruchliwosc torsu z rotacja ok. 60° i
pozytywnym samopoczuciem.
Metoda pomiarowa (wg. Diers) wykazala prawie
calkowite zanikniecie skoliozy. Podobne wyniki zostaly
osiagniete rowniez u innych osób bioracych udzial w
powyzszych badaniach.
Badania te zostaly przeprowadzone w 15 minutowych.
odstepach czasu. Wyniki wykazaly zgodnosc
subiektywnych polepszen z „obiektywnymi” wynikami
pomiarów metoda trójdymensjonlna. Podobne wyniki
zostaly uzyskane u wiekszosci innych uczestników
badan.
Podsumowanie
Zaprezentowalismy
Panstwu
zapobiegawcza
i
lecznicza
metode;
wszedzie
i
samodzielnie
wykonywalna, bezplatna, pozbawiona negatywnych
skutków dla ciala i natychmiast skutkujaca.
Informacje o JUST-FIVE lub seminariach na ten temat
sa do uzyskania przez kontakt z:
Manfred Just
Am Ries 6
91301 Forchheim
Germany
Tel 0 91 91 / 735 700
info@just-institut.de
www.just-institut.de

Sklon na prawo
(z interwalowym oddychaniem)
Po sklonie

JUST-FIVE ® ist eingetragenes Markenzeichen
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