
Cada sessió comença amb una presentació dels continguts de la sessió i una part teòrica breu,

seguida d'un petit escalfament general del cos. A continuació es realitza una demostració de les

tècniques i els punts que es faran servir, i es dóna informació sobre els protocols i els mals a les

quals van dirigits. Per últim, es comparteix entre tots els assistents les sensacions que s'han

experimentat, i es resolen els dubtes que hagin pogut sorgir. 

Els participants han de portar roba còmoda, preferentment de cotó.

Sessió 1: Introducció general a la MTT. Precaucions, indicacions, contraindicacions. Tècniques

d'automassatge i punts terapèutics per a la cara, el cap i les cervicals. Línies Sen de la cara i el

cap. Protocols per a l'alleujament de la migranya, els vertígens, la vista cansada, la rinitis,

l'insomni, l'estrès i la cervicàlgia.

Sessió 2: Tècniques d'automassatge i punts terapèutics per a l'espatlla, el braç. Línies Sen dels

braços. Protocols per a l'alleujament de les tendinitis de la zona de l'espatlla, les tendinitis del

colze (epitrocleïtis, epicondilitis), sobrecàrrega muscular de l'avantbraç.

Sessió 3: Tècniques d'automassatge de la mà. Protocols per a l'alleujament de molèsties per

artrosi o artritis, túnel carpià, molèsties als canells, recuperació de mobilitat als dits.

 

 

 

 

 

SALUT
DIGITOPRESSIÓ I AUTOMASSATGE

SEGONS LA MTT
Totes les tradicions/medicines ancestrals  tenen en comú la seva visió holística de l'ésser humà, segons

la qual el nostre sistema energètic està constituït per una sèrie de vies per les quals circula l'energia vital.

Quan aquesta es mou i es distribueix d'una manera harmònica i equilibrada, la persona gaudeix d'un

estat de salut.En el cas concret de la MTT, aquestes vies s'anomenen Sen Sip, i consten en el seu

recorregut d'una sèrie de punts concrets que permeten regular l'estat energètic del cos en general, i

dels òrgans vitals en particular. Les maniobres de digitopressió, que es duen a terme no només amb els

dits, sinó també amb els colzes o els peus, permeten reestructurar les fàscies i reequilibrar la circulació

de l'energia per les línies Sen. Així, l'organisme pot optimitzar els seus mecanismes interns de salut. La

MTT també dona  importància a la prevenció  de la salut, fent servir la digitopressió i l'automassatge de

manera habitual per tal de prevenir i alleujar molèsties o sobrecàrregues físiques.

 

OBJECTIUS

METODOLOGIA

Conèixer els fonaments bàsics i la filosofia de la MTT.

Aprendre a localitzar les línies Sen, un conjunt de punts terapèutics bàsics, i a fer servir adequadament una

sèrie de maniobres terapèutiques segures, efectives i fàcils de fer servir.

Promoure l'interès per uns hàbits de vida més saludables. i l'aprenentatge de tècniques tradicionals molt

diferents de les nostres, ens ajuden també a sortir de la nostra zona de confort i a apropar-nos a altres

paradigmes culturals.

Professora: Noemí Perez



Llicenciada en Biologia Sanitària, graduada en Medicina Tradicional Xinesa (MTC), i amb una àmplia

formació en Massatge Tradicional Tailandès, rebuda entre altres llocs en Chiang Mai (Tailàndia). Ha

impartit cursos i tallers de Massatge Tradicional Tailandès en diferents escoles de Barcelona i

Lleida.

BREU CURRÍCULUM DE LA PROFESSORA

Sessió 4: Tècniques d'automassatge i punts terapèutics per a l'esquena, les lumbars i el sacre-

còccix. Línies Sen de l'esquena. Protocols per a l'alleujament del mal d'esquena de la zona

dorsal o lumbar, molèsties del sacre-còccix, cistàlgies.

Sessió 5: Tècniques d'automassatge i punts terapèutics per a glutis, articulació coxofemoral i

cames. Línies Sen de les cames. Protocols per a l'alleujament de la sobrecàrrega muscular de

les cames, molèsties als genolls.

Sessió 6: Tècniques d'automassatge i punts terapèutics del peu. Protocols per a l'alleujament de

les molèsties per artrosi o artritis, turmells i peus cansats, fasciïtis plantar, galindons.

Sessió 7: Tècniques d'automassatge i punts terapèutics de tòrax i abdomen. Línies Sen de tòrax i

abdomen. Protocols per a l'alleujament de la tensió a la zona toràcica, alteracions de la funció

respiratòria, molèsties de l'estómac, diarrea, restrenyiment.

Sessió 8/9: Repàs de les tècniques i els punts principals. Repàs dels protocols i línies..

 

 

 

 

 

 

 


