Genezing,
gezondheid,
levensenergie

Extra stap 1

Extra stap 2

Schudden buik - borstbeen

Cirkelmassages Buik - Borst

(= Wei Chi of ReiKi)

(Verbinden buik-hart-hoofd-dantiens, Zong Chi)

60% van levensenergie (uit voeding/water)
40% van levensenergie (via lucht/ademkracht)

De volgende stap is het naar binnen halen van de
verdedigende energie van de buitenkant (= Wei Chi) via de
hart- en buikdantien. Dit om aldoende de Zong Chi, de
beschermende longenergie van de romp, aan te vullen en op
te laden.

Wei Chi bij de Taoïsten heeft te maken met de rest-energie
die overblijft bij intensieve Helende Tao Chi Kung oefeningen.
Bij de Japanners heeft zich dat ontwikkeld tot een compleet
oefensysteem voor 'ongetrainden' dat ReiKi heet.
Het is als het ware een lichtere stromende isolatielaag rond je
lichaam, die allerlei stoffen, beter zal afvangen of eerder zal
laten afglijden.
De basispraktijk houdt in dat je zittend, na de innerlijke
glimlach, begint met een 1- 2 minuten lang schudden van
zowel je buik als je romp/borstbeen.
Linkerhand op de buikdantien, rechterhand op de hartdantien.
Vanuit Tao-Zen, zonder Dwang met een zachte glimlach.
Zodoende verbeter je de doorstroming van de huid, het
ontkleven van de huid-, vet- en spierlagen en jaag je je
ademhaling heel rustig iets op. Je buitenste energetische
verdedigingslinie zal beter gaan werken.
Ivm Corona deze extra stap nu 3x per dag aanzetten.

De zit houding is hetzelfde.
De linkerhand ligt op de buikdantien (navel en eronder).
De rechterhand ligt op de hartdantien (op tepellijn).
De linkerhand masseert rond de navel naar buiten, dwz naar
rechts, omlaag, naar links, omhoog.
De rechterhand masseert rond het borstbeen naar binnen,
dwz naar links, omlaag, naar rechts, omhoog.
De twee handen bewegen dus tegengesteld aan elkaar.
Zo wordt de levenskracht verbonden met de
beschermenergieën.
Let op:
de buikbeweging is dus anders dan op de tekening beneden.
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Blijf dit zonder dwang en glimlachend doen totdat een soort
'Mindfulnes' tot voorbij de buitenkantlagen vanzelf ontstaat.
Ga dan met je aandacht mee naar binnen richting hart, longen
en je ademhaling.
Ook deze extra stap ivm Corona 3x per dag aanzetten.

Extra stap 3

Extra stap 4

Laatste tussenstap 5

Activeren Ademruimte

Aanjagen Afweersysteem

Sore Point masseren

(Longmeridiaan gebruiken om energie te verplaatsen)

(TPM - Thymus Power Move uit Emotioneel Evenwicht)

(EFT-'pijn'punt)

De volgende stap is het activeren van de longmeridiaan op de
punten 1 en 2 voor meer ademkrachtruimte (zie tekening).
Maak een haakhand met zacht gestrekte vingers. Tik aan elke
kant onder het sleutelbeen 60 x op de plaats long 2. Wissel dan
naar je andere schouder/sleutelbeen. Herhaal dit 60 x aantikken
3x per sessie.

De voorlaatste extra stap is de Thymus Power Move. Speciaal
voor het activeren van je afweersysteem en de snelheid
waarmee je afweercellen zullen kunnen reageren op vreemde
stoffen. In het bijzonder de T-lymfocyten en de T-cellen.
Het effect van deze kloptechniek op de T-cellen wordt niet
erkend door de Westerse Geneeskunst.

De laatste stap is het masseren van 'Sore Point' vanuit
EFT om de afvoer van 'oude' afweercellen naar de
bloedsomloop te ondersteunen.

Herhaal ook deze serie a.u.b. 3x per dag ivm Corona.

Zit rechtop.
Vol zelfvertrouwen, zelfliefde en innerlijke kracht.
Focus op je doel. Verbeteren immuunsysteem en aanjagen
afweersysteem.
Vind bovenkant borstbeen en zet daar je aandacht vast.
Adem diep in de buik in en laat je innerlijke glimlach groeien.
Leg linkerduim in linkervuist.
Glimlach weer.
Klop zachtjes met linkervuist op hart/thymusgebied.
Op de uitademing zeg je HaHaHa.
1 serie bestaat uit 3x rustig kloppen;
3x rustig kloppen met HaHaHa en
3x rustig kloppen met SuperSmiley en HaHaHa.

Deze punten hebben ook een psycho-fysieke en sociaal
emotionele betekenis in de acupressuur. Ik vermeld deze
informatie hier ook even...
Long 1 = punt van vertrouwen in de hogere macht
Long 2 = waarde toekennen aan eigen leven, los van wat
anderen daarvan vinden.

'Sore Point' is in feite een lymfeknoop boven in de
borststreek omgeveer 8 cm links of rechts van het
borstbeen.
Wrijf cirkelend, met de klok mee, over dit punt aan de
linkerkant van je lichaam. Het kan ook via de rechterkant
van je lichaam.

Ook deze extra stap ivm Corona 3x per dag aanzetten.

Ga verder met één van de basisroutines voor
genezing, gezondheid en levensenergie.

