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Reform Your Body
Kategori Bliv smertefri

Meridian-massage
Model/Varenr.: 0037

Stykpris v/ 5 stk. 600,00 DKK (inkl. moms)
Meridian-Massage Meridian Massage
er en gammel kinesisk
behandlingsform, der bygger på
akupunkturens grundprincipper, som
er læren om meridianerne eller kroppens
energibaner, som søger for kroppens
energetiske flow. På disse energibaner
findes der nogle ‘Stærke punkter’ lad os
kalde dem ’De power fulde punkter’
som ved tryk og massage kan skabe
balance mellem Yin og Yang. Hvis der
er ubalancer mellem de to kan Qien
(energien) ikke flyde frit, og du bliver
syg.Det er altså afgørende for vores
krop, sind og sjæl, at vi er i balance.
De energibaner vi skal beskæftige os
med, er de der ligger under huden, de
dybereliggende vil vi kun komme lidt
ind på, da Meridian Massagen ikke kan
undgå at påvirke disse.Når din energi
strømmer frit, vil du blive bedre til at
tage del i alt andet i dit liv. Hvis din Qi
flyder frit, vil dit sanseapparat være i
stand til at aflæse andre, hvile i dig selv,
tage de rigtige beslutninger, sige til og
fra når det er nødvendigt osv.
Under behandlingen snakker vi derfor
effekten af en god Shen, Essence, Oi
og blod samt organernes relation til de
5 Elementer: Træ, ild, jord, metal og
vand. Hvert Element har en Yin og
Yang pol og ildelementet har to af
hver. Til elementerne hører også en
masse sansebegreber, som vi derfor
italersætter, for at blive gode til at
observere, lytte, lugte og stille de
rigtige spørgsmål – du kommer med
svarene og det danner grobund for at
du får så god en behandling som
muligt.Vi behandler alle 12 meridianer
og de ‘Power punkter’, der hører til de
enkelte meridianer, og som nævnt før,
snakker vi om hvad hvilken virkning
disse punkter har på kroppen og
hvordan de kan hjælpe med at genfinde
balancen igen.
Vi gør opmærksom på, at det ikke er

undervisning, men en praktisk
meridian behandling, hvor konceptet
er, at behandlingen er nålefri. Som
behandler er jeg dog bevidst om, at
jeg kan stå i en situation, hvor jeg
vurderer at det kan være givtigt at
behandle anderledes, i sådanne tilfælde,
vil jeg italersætte det og vi aftaler herfra
hvordan behandlingen skal fortsætte. Du
kan bruge Meridianbane-massagen til
at komme i balance med dig selv, og
bliver gladere samt bedre til at gribe
dagen og verden. Behandling50
minutter Pris675,5- turs kort (5 x 50 minutters
meridianmassage)3.375,- (se
eventuelle rabatter ved køb af 5
behandlinger) Virksomhedsaftale
550,5- turs kort (5 x 50 minutters
meridianmassage)2.500,-

