Bewegen in Vrijheid
Chi Nei Tsang I
Diepe Orgaan Massage
Workshop gegeven door Luc Leyten
Het Chi Nei Tsang is een eeuwen oude massage methode. In de Chinese culturen wordt er reeds heel lang
gebruik van gemaakt. Het is een zeer effectieve en zeer directe manier van behandelen. In wezen maken
we rechtstreeks contact met de intelligentie, de bron die de organen helpt vormen. Dit brengt een verandering in het ware zijn tot stand. Het Chi Nei Tsang is een zeer goede
manier om je lichaam diep te zuiveren en te versterken.
In de eerste drie dagen leren basistechnieken aan.
Navel lezen
Openen van de Tan Tien, de Liespoorten en de navel
Dunne darm en Dikke darm
Diafragma, Lever en Galblaas, Maag, Milt en Pancreas
Longen en Hart
Nieren, Blaas, Psoas
Lymfe
De vierde dag is een sequentie op het lichaam te open zoals Karin
Sorvik dit doet.
Deze workshop staat open voor iedereen. Er is geen voorkennis vereist. Het is wel een voordeel indien je de basis van het Universal
Healing TAO gedaan hebt.
Na de twee weekends bied ik nog een derde deel aan waarin we de lymfe drainage doen. Naast de lymfe
drainage is er die dag ruimte voor vragen en delen. We openen het lichaam met de vijf elementen handen.
Info en aanmelden:
Data CNT I: 20 - 21 oktober 2018
17 - 18 november 2018

Data lymfe: 15 december 2018
9u30 tot 17u

Telkens van 9u30 tot 17u
Bijdrage: 300 Euro

Bijdrage Lymfe: 75 Euro
te betalen op volgende rekening

IBAN: BE40 8508 3190 7663

IBAN: BE40 8508 3190 7663

BIC: NICABEBB

BIC: NICABEBB

Vermeld: ‘naam + CNT I najaar 2018’

Vermeld: ‘naam + Lymfe 2018’

Wezelbaan 35

2490 Balen, België

Bewegen in Vrijheid

Wezelbaan 35, 2490 Balen

te betalen op volgende rekening

Waar: De Berging

Luc Leyten

+32 (0)477 63 42 69
info@lucleyten.be
http://www.lucleyten.be

