
♥ Hand op de voorkant van het hart: kennismaking, welkom heten wat er is zonder te fixen.

 

♥ Hand ook aan de achterkant van het hart, zodat er extra gedragenheid is. Gever verbind haar beide

borrelende bronnen in haar handen en laat het licht daar door heen stromen.

♥ Masseer het aardepunt (drie vingers onder de oksel): innerlijke zelf omhelzing, geeft gronding,

zorgt voor diepere ademhaling en doorstroming met de voeten en benen. Kan veel verdriet zitten.

♥ Masseer het borstbeen (long en het emotionele hart) met de palm van je hand of je vingers. Kan

pijnlijk zijn. Gaat over grenzen stellen, wat is gezond / voedend voor je en wat niet.

♥ Borstmassage, eventueel met of zonder olie: rondjes, achtjes, cupping van en rond de borsten/

tepels.

♥ Masseer via de achterkant van de arm (kleine darm) weer omhoog.

♥  Masseer schouders met vlakke hand of met 'krabbende' vingers van achter naar boven/voor.

Eventueel met duim of vingers in de bovenste spier waar vaak veel stress en spanning opgeslagen zit.

♥  Leg hand met stevige druk op borstbeen en de ontvanger. Laat hier 4 tot 5 keer diep in en uit 

 ademen. Dit vergroot de druk en capaciteit van de longen, ontspant het zenuwstelsel en brengt de

hartslag op een rustiger tempo. Doe dit ongeveer een minuut. Eventueel met hand op buik, zodat het

ook het onderlijf mee genomen wordt en het meer grondend is. 

♥ Wissel naar de andere arm of wrijf over de midden meridiaan naar beneden en cirkel rondom de

navel om de energie daar op te slaan of leg een hand op het hart en een hand onder de navel en sluit

af. 
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Hart massage

♥ Masseer de hartmeridiaan met je duim in cirkelende bewegingen,
terwijl andere hand op het hart ligt, zodat de energie rond stroomt; vanuit
hart, via oksel en onderkant van de arm naar de vier punten bij de pols en
dan door tot aan de pink. (Eventueel met tussentijds stevige druk in het
midden van de elleboog = longpunt)

HT 4 - 7 HT 8 - 9


