
Alle vormen van massage starten met:
♥ verbinden met elkaar, consent op wat je wil aanraken, intentie zetten

♥ gronden, landen in je eigen lijf, verbinden met je hart en je hartenergie door je handen laten

stromen

Afronden:
♥ laat je handen een tijdje op dezelfde plek in het lijf liggen

♥ neem handen langzaam van het lijf af

♥ dek toe en geef ruimte voor integratie

Yin Yang massage
Doel: harmoniseren van de vrouwelijke en mannelijke stroom in het lijf

♥ ga op je knieen tussen de benen van de ontvanger liggen

♥ start bij de voeten, leg duimen op de borrelende bronnen

♥ ga met je vingertoppen /nagels heel licht en subtiel over de binnenkant van de benen omhoog (yin

meridiaan), als je wil neem je de eierstokken mee (over heen cirkelen), en over de buitenkant stevig

naar beneden (yang meridiaan) 3x of 6x of 9x

♥ subtiel over midden buik en borstkas omhoog, boven de borsten langs en dan stevig aan de zijkant

naar beneden

♥ lichtjes vanaf de hand over de binnenarm naar de oksel, stevig over de schouder aan de buitenkant

naar beneden

♥ licht over het kuiltje in de keel, recht over het hoofd naar de kruin en stevig achter de oren en

achterkant van de hals naar beneden (hiervoor heb je te verplaatsen naar het hoofdeinde)

♥ of wel afronden of wel over naar borstmassage

Taoïstische Borstmassage
Met olie, zelf-practice (in groep of individueel) of in duo's (zittend aan het hoofdeinde)

♥ cupping van de borsten

♥ laughing boobies: hups ze op en neer om stagnerende energie vrij te maken

♥ Verstevigende beweging (binnendoor omhoog, buitenlangs naar beneden) rond de borsten dan

de vergrotende (andersom)

♥ met vingertoppen de heuvel op (rondjes rond en op borst tot aan de tepel), iedere ronde met een

vinger minder de borst aanraken, leg middelvinger op tepel en houdt daar even vast en reverse

♥ Achtjes om borsten

♥ Met volle hand rusten over de borst en afronden
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