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Please turn your mobile phone                       
to silence or vibrate. 
We might take a photo            for the website so 
participants can download the picture. If you don’t want to 
be in a picture or video, please let us know.

Thank you

TRADITIONAL THAI YOGA - TAFEL MASSAGE

© Ludwig Schutte
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• Docent/Therapeut => specialisaties – Oncologie, Fertiliteit, Seksuele gezondheid, Verklevingen, Revalidatie

• Qigong, Tai Chi, Healing Tao & Yoga docent

• Massage docent, Tuina, Shiatsu, TTM, CNT, Ayurveda, etc.

• Mindfulness Docent

• TCM therapeut, Acupunctuur, Voeding, Tuina, Medical Qigong

• Visceraal Therapeut

• Shiatsutherapeut

• Acupuncturist, auriculo therapie, SIVAS etc.

• NLP practicioner

• Hypnotherapie practioner

• Osteopathie vd weke delen en de Fascies

• Orthomoleculaire geneeskunde

• Sportzorgmasseur, Manuele Lymfe Drainage, Zweeds, Lomi Lomi, etc..

Even voorstellenEven voorstellenEven voorstellenEven voorstellen---- Ludwig Schutte

© Ludwig Schutte

Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding ----1111----

• Onderdeel Thaise geneeskunde (Manipulatie, Medicijnen zoals zalfjes, orale drankjes, 
compressiekruiden en stomen, Dieet en Spirituele ceremonies en rituelen) )

• Vertrekt vanuit Holistische Visie

• Concept: ziekte is gerelateerd aan leefpatronen, Body, Mind & Spirit

• Maakt deel uit van de familie van Oriëntaals Lichaamswerk welke gebaseerd is op het intrinsieke 
patroon van balans middels energiestroom 

• Andere leden v deze familie zijn Tuina (TCM), Shiatsu (Japans) en Ayurveda (Indiaas); de Yoga 
invloeden uit de Ayurveda zijn duidelijk waarneembaar in de diverse manipulatie posities

• Door de centrale ligging tussen China en India zijn beider invloeden terug te vinden, zoals in de 
meridianen structuur (Sen) afkomstig uit de TCM (Meridianen/Jing Luo) en Ayurveda (Nadi’s) de 
acupressuur technieken uit de Tuina en de Yoga strekkingen

• Niet alleen effect op fysieke structuur zoals spieren, gewrichten en botten

• Beïnvloedt stroming van Qi, levensenergie via meridianen voor de weefsels, organen, geest

© Ludwig Schutte
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• Verstrekkende invloed op het welbevinden/welzijn in alle facetten –
emotioneel, intellectueel, spiritueel en lichamelijk

• Volgens de Oriëntaalse geneeskunde wordt ziekte veroorzaakt door 
verstoring in de qi-stroom. Zodra deze hersteld is voel je je 
gebalanceerd, voel je je gelukkig, ontspannen, vitaal en vrij van 
stijfheid en pijn

© Ludwig Schutte

Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Traditional Thai Massage: Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding ----2222----

Het Geheim van Het Geheim van Het Geheim van Het Geheim van Thai’sThai’sThai’sThai’s LichaamswerkLichaamswerkLichaamswerkLichaamswerk

• Door acupressuur technieken worden de spieren en de verschillende energie niveaus in 
het lichaam beïnvloedt

• De hoeveelheid beweging die een spier kan produceren word bepaald door de lengte in 
ontspannen staat en wanneer die volledig is aangespannen

• Gespannen spieren worden korter .., bv door overbelasting, gebrek aan beweging of 
emoties => bewegingsbeperking, begin van stijfheid, kwaaltjes en pijnen, veroudering. 
Gespannen spieren, onevenwichtige trekkrachten op de wervelkolom,  creëert rug-,-nek 
en hoofdpijnen

• Niet alleen fysieke maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel aspect van ons wezen

• Befaamd vanwege mobilisatie technieken, acupressuur technieken langs de Sen kanalen, 
strekken en torseren zoals bij yoga, ritme is gracieus, harmonieus en vloeiend

• Resulteert in algeheel gevoel van ontspanning, kalme gemoedsrust, gelukzaligheid, 
toegenomen flexibiliteit en jeugdigheid

© Ludwig Schutte
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Gebruikte TechniekenGebruikte TechniekenGebruikte TechniekenGebruikte Technieken
Contact technieken: gebaseerd op Meridianen leer  en Reflexologie

• Palmdruk

• Duimdruk

• Onderarm, Wrijf- en Roltechniek

• Ellebogen

• Knieën

• Voeten

Ademhalingstechnieken:

• Mindfull ademen

• Gesynchroniseerde ademhaling

• Geregisseerde ademhaling 

• Geïnduceerde ademhaling

MANIPULATIES gebaseerd op Rek en Strek technieken uit de Yoga

© Ludwig Schutte

© Ludwig Schutte
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ContraContraContraContra----Indicaties in Thaise Yoga massage                           Indicaties in Thaise Yoga massage                           Indicaties in Thaise Yoga massage                           Indicaties in Thaise Yoga massage                           

• Beschadigde huid

• Kanker

• Ontstoken of Open delen van de Huid; delen van de huid die zijn 
aangetast door huidziekten, zoals eczeem, psoriasis of gordelroos: 
masseer dan boven en onder betreffende plaatsen

• Bij zwangerschap, onderrug of buik (+ specifieke meridiaan punten)

• Voorzichtig met extreem verzwakte mensen, verzwakte botten 
(osteoporose, artrose)

• Kunstmatige gewrichten en -botten, knieën, heupen

• Bloedverdunners en Bètablokkers, hartproblemen

© Ludwig Schutte

Historie van de Thaise massageHistorie van de Thaise massageHistorie van de Thaise massageHistorie van de Thaise massage

• Zijderoute tussen Oost China door Centraal Azië en het Midden 
Oosten tot aan de Middellandse zee

• Beinvloed door de TCM en de Ayurveda (‘science of life’)

• =>(kruiden, massage, marma acupresuur

• Oefeningen/asana’s, pranayama/

• =>ademhalingsoefeningen en Voeding

• Beinvloed door de Boeddhistische leer 

© Ludwig Schutte
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Dr. Dr. Dr. Dr. JivakaJivakaJivakaJivaka KumarKumarKumarKumar BhacchaBhacchaBhacchaBhaccha

© Ludwig Schutte
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Physical symptoms

- Breathing problems

- Decreased oxygen

in the blood

- Constipation

Lungs, Skin &

Large Intestine
Negative emotions:

Sadness, Depression

Physical symptoms:

- Loss sexual energy

- Loss of life force 

- Nervous system disorder

-The body becomes acidic

-Knot in the abdomen

Kidney, Ears & Bladder
Negative emotion: Fear

Liver, Eyes & 

Gallbladder

Negative emotions:

Anger, Frustration, 

Jealousy, Envy

Physical symptoms 

- Impaired digestion

-Difficulty eliminating

-waste produced 

by digestion

Heart &

Small Intestine

Negative emotions:

Hate, Cruelty, 

Impatience

Physical symptoms:

- Heart palpitations

- High blood pressure

- Chest pain

Negative Emotions Creation Cycle
The reductive and destructive cycle of the five elements

Physical symptoms: 

-Production of 

more Cholesterol

- Bile production

becomes imbalanced, 

impairing digestion

- Blood stagnates 

in the Liver, reducing its

ability to detoxify the body

Spleen, Stomach &

Pancreas

Negative emotions:

Worry, Anxiety, 

Mistrust

Fire

Earth

Metal
Water

Wood

De 4 Hemelse De 4 Hemelse De 4 Hemelse De 4 Hemelse Stadia Stadia Stadia Stadia van Bewustzijnvan Bewustzijnvan Bewustzijnvan Bewustzijn

• Vroegere dagen beoefent door Thaise monniken in Boeddhistische tempels, was 
de Thaise massage een manier om deze ‘4 stadiums van bewustzijn’ te bereiken, 
een voorwaarde tot algehele Gelukzaligheid.

Deze stadia zijn:

• METTA: Het verlangen anderen gelukkig te maken en het vermogen liefdevolle 
vriendelijkheid te tonen

• KARUNA: Compassie naar allen die lijden en het verlangen hun lijden te 
verzachten

• MUDITA: Blijheid voelen voor hen die fortuinlijk zijn en nooit afgunst te voelen

• UPEKKHA: Vriendschap te ervaren zonder Oordeel noch Voorkeur

Masseren vanuit deze motieven is een Helende ervaring voor zowel de Gever als de 
Ontvanger … en doet de intrinsieke energie van beiden toe nemen.

© Ludwig Schutte
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Meridianen TheorieMeridianen TheorieMeridianen TheorieMeridianen Theorie

• Functie => Nourish the Body

• Verstoring in de meridianen zorgt voor disbalans in het verloop & 
verstoring als gevolg van een blessure veroorzaakt verstoring in het 
voedingskanaal van de meridianen

• Back Shu points hebben een directe relatie tot organen 

• Relatie tussen meridiaan punt & orgaan & vice versa

• => Hart (BL15/Th5), Maag(BL21/Th12), Dida (BL25/L2)

© Ludwig Schutte
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Therapeutische effecten Therapeutische effecten Therapeutische effecten Therapeutische effecten van van van van Thais LichaamswerkThais LichaamswerkThais LichaamswerkThais Lichaamswerk

© Ludwig Schutte

• Regelmatig Thais lichaamswerk strekt uitgebreid-, en herstelt de balans 
tussen en in functionele spiergroepen => verzacht pijn, verhoogt 
flexibiliteit en verbetert lichaamsstructuur

• Intensieve work-out van spieren en gewrichten

• Behandelt niet alleen fysieke ongemakken maar ook emotionele 
spanningen, zoals hoofdpijn, spijsvertering-, constipatie, rugpijn en 
huidproblemen

• Regelmatige Thais lichaamswerk geeft benodigde onderhoud welke de 
spieren nodig hebben

• Bij blessures bieden de gecontroleerde manipulaties de mogelijkheid tot 
versneld herstel en pijnvrij functioneren
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TTM: technieken TTM: technieken TTM: technieken TTM: technieken ----1111----

© Ludwig Schutte

• Uitleg van diverse technieken 

• Bloodstopping demo

• Butterfly pressing folded leg

• Knee Stretch

• Grape Press, Single & Double

• Been & Rug Demo

• Eventueel Cobra Rug

Wah Wah Wah Wah KruhKruhKruhKruh

© Ludwig Schutte

Mantra voor de grondlegger van de Thaise massage, dokter Sjivaco

• Om namo Shivaco silasa ahang karuniko

• sapasatanang gomalapato paka-sesi wantami

• bantito sumethasso arokha samunan-homi

• (3 keer)

• Piyo-tewa manussanang piyo-proma namuttamo

• piyo-nakha supananang pininsiang nama-mihang

• ehi-mama navien-nawe napai-tang-vien

• navien-mahaku ahi-mama piyong-mama

• (1 keer)

• na-a na-wa rokha payati vina-santi

• (3 keer)
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Vertaling van Wah Vertaling van Wah Vertaling van Wah Vertaling van Wah KruhKruhKruhKruh

We nodigen de geest van onze grondlegger, vader-dokter Sjivaco, uit tot ons 
te komen door zijn heilig leven. Breng ons alstublieft in contact met de 
wijsheid van de natuur, opdat deze mantra ons de ware en helende krachten 
vanuit het universum zal tonen. In de naam van deze mantra, tonen wij 
respect voor uw hulp en bidden wij u door middel van onze lichamen 
heelheid en gezondheid te brengen naar het lichaam van onze cliënt.

De helende, goddelijke krachten dwalen door de hoge hemelse sferen, terwijl 
de mensheid beneden op aarde is. In de naam van onze grondlegger bidden 
wij dat de hoge hemelse krachten zullen reflecteren op de aarde, zodat de 
hemelse krachten de aarde zullen omringen.
We bidden voor degene die we aanraken, opdat hij/zij gelukkig mag zijn en 
gevrijwaard van ziekte.

© Ludwig Schutte

© Ludwig Schutte
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TTM MODULES

1. Thaise Mat Massage (3)

2. Thaise FYSIO Massage 

3. Traditionele Thaise Voetmassage

4. Thaise Tafel Massage

5. Thaise Stoel Massage

6. Thaise Kruiden Massage

7. Practitioner Traditionele Thaise Massage

8. Thaise Kruiden Kompres

9. Sabaidi Massage (Kruidenstempel + Olie)

© Ludwig Schutte



Netwerkbijeenkomst Thaise Tafelmassage

www.masseursnetwerk.nl 17

Het moderne platform voor masserend Nederland

© Ludwig Schutte


