Chinese Geneeswijzen
De Chinese geneeswijzen die al eeuwen geleden
ontwikkeld zijn, worden niet alleen in China
toegepast, maar ook in de westerse wereld. In
de loop van vele jaren is de kennis van deze
geneeswijzen aangevuld met een enorme
hoeveelheid praktijkervaring en daarnaast
worden op basis van de Chinese geneeswijzen
steeds weer nieuwe behandelmethoden
en -technieken ontwikkeld. De Chinese
geneeswijzen vormen daardoor een nuttige
aanvulling op onze moderne westerse
geneeswijzen.
In de cursus Werken met Chinese Geneeswijzen
wordt ingegaan op de oorsprong en de moderne
toepassing van deze therapievormen. Je maakt
kennis met de oorsprong van de traditionele Chinese geneeswijzen (TCM) en de therapievormen
die hieruit zijn voortgekomen. Er wordt gekeken
naar de balans en eventuele disbalans van de
mens -yin en yang- en het belang van de elementen. Ook aan pols- en tongdiagnose wordt aandacht besteed, evenals aan acupressuur en massagetechnieken op basis van Tuina.
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Aan de Chinese kruidenleer wordt eveneens veel
aandacht besteed. Uitgebreid komen de mogelijkheden van Qi gong aan de orde, een geneesmethode die op dit moment in het Westen sterk in de
belangstelling staat. De cursus Werken met Chinese Geneeswijzen is een opleiding die je in staat
stelt om in de eigen praktijk een van de meest
ontwikkelde therapievormen met succes toe te
passen.
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Het ontstaan van de traditionele Chinese geneeswijzen (TCM), Chinese kruidenleer en de Chinese
leer der pathologie. Ook wordt ruime aandacht
besteed aan de balans tussen yin en yang, polsen tongdiagnose, acupressuur, komen er twintig
Tuina massagetechnieken aan de orde en leer je
meerdere Tuina behandelmethoden. Daarnaast
wordt uitgebreid aandacht besteed aan Qi gong
en de uitspraak van Chinese klanken.

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

