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Cupping wordt wereldwijd al eeuwenlang gebruikt om ziektes en zwaktes uit het lichaam te trekken. Tegenwoordig kunnen we de werking
ervan goed verklaren door de functies van het bindweefsel en de fascie.
Maak kennis met alle bestaande Chinese, Japanse, Europese cuppingtechnieken en leer communiceren met de fascie. Geniet van een inspirerende studiereis in de prachtige en zonovergoten Portugese Algarve.
Combineer leren en gezond bezig zijn in een prachtig land vol geheimen.

mens en natuur in harmonie

In deze studiereis leer je werken op de fascievezels met cupping-, Chinese massage- en cranio sacraaltechnieken. Deze
unieke combinatie geeft een veel groter behandeleffect dan
cuppen, massage of craniosacraal alleen.
In de Traditionele Chinese geneeskunde valt de fascie onder
de driewarmer. De driewarmer beweegt de Shen, Qi, bloed
en vloeistoffen, bevat de hoofdmeridianen en is ook ons
belangrijkste sensorische orgaan! Hiermee is de fascie essentieel voor de stroming van energie en voedingsstoffen.
In cranio sacraal therapie vormt de fascie de verbinding met het
zenuwstelsel. Het hersenvocht stroomt langs het ruggenmerg
in een ritme dat ook wel de ademhaling van het zenuwstelsel
wordt genoemd. De ritmiek geeft aan welke delen van de fascie
geblokkeerd zijn en behandeld kunnen worden met o.a. cuppen.
Na het volgen van deze week weet je echt alles van het
cuppen, het communiceren met het bindweefsel, de ondersteunende massage- en bindweefsel-technieken en hoe je
het succesvol kunt toepassen. Je leert met cuppen alle soorten
pijnklachten die ontstaan uit blokkades van de meridianen, de
fascia, lymfestromen en de ademhaling van het zenuwstelsel te
herkennen en te behandelen.

Deze studiereis bevat:
• 7 overnachtingen op een
1- of 2 persoonskamer met
eigen badkamer*
• Biologisch volpension
• Gratis sauna en zwembad
• Transfer op de Transavia
vliegtijden Rotterdam-Faro
• Iedere ochtend bewegingsoefeningen (o.a. Qi gong,
circulatieoefeningen, yoga)
• Verdiepingen vanuit de
TCM, natuurgeneeskunde
en craniosacraal technieken
• Heel veel cuptechnieken
• Cranio sacraal technieken
• Mindfullmeditatie avond
• Complete syllabus
* Meerprijs 1-persoonskamer
is € 200,- (beperkt aanwezig)
Excursies o.a:
• Strand(wandelingen)
• Varen op zee
• Oude traditionele dorpjes
• Het einde van de wereld
• Dansen in Lagos
• Verrassingsexcursie
Accreditatie via KTNO
Docenten: Bert Bouwman &
Nathalie van Opstal
* Deze reis is exclusief:
• Vliegticket
• Reis- & annuleringsverzekering
Bij inschrijving voor deze reis wordt
€ 75,- in rekening gebracht. Bij
definitieve inschrijving wordt dit
bedrag in mindering gebracht.
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