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Tao Yin Selvmassage. 

Tao Yin selvmassage er en øvelse, der stimulerer og balancerer energi i og imellem 

kroppens indre organer. Det er en rigtig ’igangsætter’ – ikke noget man laver lige før 

sengetid! 

Hvis man vil lære denne øvelses store værdi at kende, skal man lave den dagligt i 

mindst 3 uger – helst mere.  

Hvis ikke man laver den, sker der med garanti INGENTING!  

Man behøver ikke at forstå grundlaget eller tro på det. Hvis man laver øvelsen, får 

man en effekt uanset. 

Man bestemmer selv, hvor omfattende øvelsen skal være fra gang til gang. 

Man kan gøre den på 15-20 minutter eller vælge at gå mere i dybden og bruge 30-35 

minutter. 

 

Effekt umiddelbart: 

Man føler sig klar til ’handling’, parat til de opgaver man står overfor  -  fokuseret, 

effektiv, målrettet.  

Laver man Tao Yin massagen før anden træning, vil den give øget effekt af den 

efterfølgende træning.  

 

Efter øvelsen har man en tydelig oplevelse af kroppen, af varme i dybden, måske 

endda en sansning af indre organer, helhed og sammenhæng. Det er meget specielt 

at kunne mærke ind til f.eks. sine lunger, sit hjerte eller sin lever. Det giver en dyb 

form for grounding, - at kende sit indre. 

Mange føler en summende – strømmende – levende fornemmelse i krop, arme og 

ben.  

 

Effekt på længere sigt: 

Balancering af gynækologiske og andre hormonelle problemer. 
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Justering af kroppens tid – omstilling i forbindelse med skift i døgn-rytme, jet-lag, 

sommertid og lign. 

Kan fange sygdom som f.eks. forkølelse i opløbet, dvs. påvirker immunsystemet. 

Stimulerer fordøjelse og ’transport’ i kroppen.  

Man kan komme til at fryse og lugte ubehageligt en periode, hvilket fører tanken 

hen på udrensning.  

Da der er tale om en tuning af energien i de indre organer, vil der over tid opleves 

positive effekter generelt på flere områder afhængig af, hvor man har sine 

vanskeligheder  –  åndedræt, fordøjelse, kredsløb, optagelse og ernæring, 

vægtproblemer osv. 

 

Som behandler får man meget aktive og levende hænder af denne øvelse, samt en 

oplevelse af, at man har en energi-reservetank dybt i kroppen. 

 

  


