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Master yourself with Inner Alchemy Practices (Bemästra dig själv med inre alkemiska övningar) 

 



My name is Frances and I’m a practitioner 

and teacher of the Ancient Chinese 

Healing Arts.    

(Mitt namn är Frances och jag är en 

utövare av och lärare i de antika kinesiska 

läkekonsterna.)  

  

Under the umbrella of this fascinating and 

broad variety of Taoist based healing 

modalities I practice Traditional Chinese 

Medicine, Qi Gong, Taiji, Inner Alchemy 

Meditation, Chi Nei Tsang, (abdominal organ massage) and Cosmic/Energy Healing, Healing 

Love, and Female Reproductive Health.  

(Under paraplyet av dessa vittomspännande och fascinerande varianter av Taoistiskt 

baserade läkeformer, praktiserar jag traditionell kinesisk medicin, Qi Gong, Taiji, Inre 

alkemisk meditation, Chi Nei Tsang (massage av magens inre organ) och läkning genom 

kosmisk energi, läkande kärlek samt en läkeform som är inriktad på kvinnors fertila hälsa.) 

 

A life time of learning has brought me to the position I am now in, starting from a convent 

education, to spiritual and energy wisdom received from many people all over the world.  

Some of them notable people within their particular field and others ordinary people and yet 

profound in their knowledge.   

 (En livstid av lärande har lett mig dit jag är idag, med början i en klosterutbildning, vidare till 

alla de människor över hela världen som jag fått ta emot både andlig visdom från och visdom 

om energi. En del är kända inom sina speciella fält och andra är vanliga människor men ändå 

med en djupgående kunskap.) 

 

I’m currently living in Thailand, enjoying a time of gentle reflection, deep contemplation and 

living simply on my pond in the middle of rice fields.  These valuable moments have also 

seen me living in a Buddhist Monastery as a nun and travelling around the world giving 

treatments and healing others using the appropriate healing modalities as required.  

(För närvarande bor jag i Thailand, njuter av min tid i stilla reflektion, djup kontemplation och 

lever enkelt på min damm mitt ute bland risfälten. Dessa värdefulla ögonblick har också sett 

mig bo i ett buddhistiskt kloster som nunna och resa världen runt, ge behandlingar och läka 

andra genom användandet av de lämpliga läkeformer som fordras.) 

 

My qualifications include following the teachings of a variety of masters worldwide and in 

particular being a Universal Healing Tao Instructor, certified by Master Mantak Chia.  

Acupuncture and Traditional Chinese Medicine training at Wangjing Hospital, Academy of 

Chinese Medicine Sciences, Beijing.  Taiji, Inner Alchemy and Qi Gong, at the very heart of 

the Holy Taoist Mountain of Wudang, China. 

(Mina kvalifikationer innefattar att följa det jag lärt mig från en rad olika mästare över hela 

världen och i synnerhet att vara en instruktör i Taoistisk allmän läkekonst, certifierad av 

Mäster Mantak Chia. Akupunktur och traditionell kinesisk medicinsk utbildning har jag 

genomgått vid Wangjing sjukhuset, Akademin för kinesiska medicinska vetenskaper, Peking 



(Beijing). Taiji, Inre alkemi och qi gong har jag studerat i själva hjärtat av Taos heliga berg, 

Wudang, Kina.)  

     

‘In pursuit of knowledge learn something every day,  

 In pursuit of the Tao let go of something every day,  

 In the end let go of letting go.’ Lao Tzu  

 

’I strävan efter kunskap, lär något varje dag, 

I strävan efter Tao, släpp och ge upp något varje dag 

Släpp och ge till slut upp allting.’ Lao Tzu 

 

  

We can study and have a theoretical practice of many things but the true value of all this 

wisdom is experienced, discovered and ultimately yours only through dedicated practice, 

patience and perseverance.  Only then can we say that we begin to know something.  To live 

with the Tao is to let go of all hindrances and thus live a life of tolerance and compassion 

towards all others.   

(Vi kan studera och använda en teoretisk tillämpning många gånger men den sanna 

kvaliteten i all visdom är upplevd, upptäckt och slutligen, din, bara genom hängiven övning, 

tålamod och uthållighet. Bara då kan vi säga att vi börjar förstå någonting. Att leva med Tao 

är att släppa och ge upp alla hinder och på så sätt leva ett liv i tolerans och medkänsla mot 

alla andra.) 

  

  

  

  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Qi Gong   

cultivating energy – energy work 
att odla energin – energi arbete 

  

Qi Gong is an ancient Taoist set of standing, static, flowing exercises that reaches back 

thousands of years in history, and has its roots in China.  The ancient people practiced this 

gentle, stretching and meditative healing art in order to remain healthy, prevent illness, and 

become flexible and well balanced in their physical body as well as in their mind.  

(Qi gong är en gammal Taoistisk uppsättning av stående och statiska övningar och även 

övningar där rörelserna utförs jämnt och kontinuerligt – i ett flöde. Dessa övningar har sina 

rötter i Kinas historia och sträcker sig tusentals år bakåt i tiden. Antikens kinesiska folk 

praktiserade denna mjuka, sträckande och meditativa läkande konst för att förbli friska, 

förebygga sjukdom, och bli rörliga och välbalanserade såväl kroppsligt som mentalt.) 

  

Using the ever present changing universe around us we learn to connect to a limitless supply 

of Qi and energize our bodies in order to feel renewed, full of youthful vitality, and increased 

stamina and at one with all around us thus enabling us to experience a life of harmony and 

limited difficulties.  

(Genom att använda universums evigt pågående föränderlighet runt oss, lär vi oss att 

anknyta till en outtömlig källa av qi (livskraft) och stimulera våra kroppar för att känna oss 

förnyade, fulla av ungdomlig vitalitet, öka vår styrka och känna oss förenade med alla runt 

oss, och på så sätt förmå oss att erfara ett liv i harmoni och minskande svårigheter.) 

  

Qi gong is also practiced in order to circulate blood, and oxygen around the body, to open 

the joints throughout, and release the spine.  This activity is most important when we 

practice meditation in order to allow our Qi to move freely without hindrance throughout 

the body.  Using these simple Qi Gong postures as preparation before meditating is a very 

useful and essential step in getting the most from any meditation practice you may 

participate in.  

(Qi gong utövas också med syfte att cirkulera blodet och syret runt i kroppen, att öppna 

lederna helt och frigöra ryggraden. Den aktiviteten är väldigt viktig när vi övar meditation 

som syftar till att låta vår qi (livskraft) att röra sig fritt utan hinder genom kroppen. Att göra 

dessa enkla Qi gong ställningarna som en förberedelse inför meditationen är ett väldigt 



användbart och nödvändigt steg för att få ut mesta möjliga av vilken typ av 

meditationsövning du än utövar eller deltar i.) 

  

Qi Gong is also very beneficial to those who give massage and treatments to others for a 

variety of reasons.  When Qi Gong is practiced a cleaner more free flowing Qi exists within 

our body therefore giving a treatment to another can only be of benefit and increased 

healing to the patient.  When our own Qi is of good strength and quality we are able to give 

much deeper treatments to others.  Not only this but we are more protected from 

experiencing the transmission of negative/sick energy coming from the patient onto us.    

(Qi Gong ger också de som ger massage och behandlingar till andra väldiga fördelar av en 

mängd olika anledningar. När Qi gong brukas, flödar qi (livskraften) renare och friare i 

kroppen så vid en behandling kan det bara vara till fördel och öka patientens läkning. När vår 

egen qi (livskraft) är stark och av god kvalitet kan vi ge mer djupgående behandlingar till 

andra. Inte bara det, vi är även mer skyddade från överföringar av negativ eller sjuk energi 

från patienten.) 

  

The practice of Qi Gong for 20 - 30 minutes per day enhances not only ourselves but all those 

we connect with each day.  

(Att öva Qi gong 20 - 30 minuter per dag utvecklar inte bara oss själva utan också alla vi 

dagligen träffar.) 

  

At birth we take our very first breath and as we age we can lose the ability to breath well and 

Qi Gong assists us with regaining a more healthy way of breathing thus allowing stale energy 

and toxicity to be correctly expelled from the body.  Breathing from the abdomen allows the 

diaphragm to rise and fall as it was designed to do, to help take stress off the heart and help 

with digestion.  Breathing well adds eight years to your life!  The breath of life is indeed well 

worth doing well.  

(När vi föds tar vi våra allra första andetag och allteftersom vi åldras kan vi förlora förmågan 

att andas väl, Qi gong hjälper oss att återfå ett mer hälsosamt sätt att andas vilket innebär 

att gamla unkna energier och gifter kan fördrivas på ett korrekt sätt ur kroppen. Att andas 

från magen låter diafragman höjas och sänkas på det sätt den är utformad att göra, för att 

avlasta hjärtat från arbete och hjälpa till med matsmältningen. Att andas väl förlänger ditt 

liv med åtta år! Livets andning är verkligen värd att göras väl.)  

  

Who practices Qi Gong?  Sports people, office workers, physically challenged, patients with 

high blood pressure, recovering cancer patients, depressed people, sad and angry people, all 

age groups and the list goes on.  The one common healing aspect in them all is that as a 

result of practice we feel relaxed, calm and happy and slowly the pills taken reduce as we 

manage our lives much better with this set of exercises every day.  Our bodies begin to feel 

so much better, less tired and more energetic and overall younger. 

(Vem utövar Qi gong? Idrottsmänniskor, kontorsarbetare, kroppsarbetare, patienter med 

högt blodtryck, rehabiliterande cancerpatienter, deprimerade människor, ledsna och arga 

människor, alla åldersgrupper, listan kan göras mycket längre. Den gemensamma läkande 

aspekten för dem alla är resultaten från övningarna, att vi känner oss avslappnade, lugna och 

lyckliga, och sakta minskar på pillren vi tar allteftersom vi hanterar våra liv allt bättre med 



hjälp av den här uppsättningen övningar varje dag. Våra kroppar börjar känna sig så mycket 

bättre, mindre trötta, mer energiska och överlag yngre.)  

   

All over the world people are realizing that Qi Gong practices are worthwhile and dedicated 

daily practice will bring results that are very beneficial in their own way to each individual as 

slowly they release the blockages that tighten the body’s movement and subsequently block 

the mind.  Using gentle focused mental intention harmful attitudes and behaviours simply 

dissolve and by releasing them all the body begins to feel the flow of Qi circulating 

unhindered and thus a beauty and grace comes to the individual making the practice look 

and feel very serene.   

(Över hela världen upptäcker människor att Qi gong övningar är värda att lägga ner tid på, 

och en hängiven daglig utövning ger resultat som är väldigt lönande på sitt eget sätt till varje 

individ allteftersom de frigör blockeringar som spänner kroppens rörelser och som en följd 

av det också blockerar psyket, det mentala. Genom att använda en milt fokuserande mental 

intention så löses skadliga attityder, förhållningssätt och beteenden upp, och genom att 

frigöra dem så börjar kroppen känna qi (livskraften) cirkulera obehindrat och på så sätt 

kommer en skönhet och ett behag till individen som får utövandet att se och kännas väldigt 

fridfullt och klart.) 

  

This good way of opening the body will give you plenty of energy and a happy, nice feeling 

for the day, ready to participate joyfully and with a spring in your step to all you encounter 

throughout the day.  When we connect to our heart we connect to all and can only 

experience the wonders of the world.  

(Det här bra sättet att öppna kroppen kommer att ge massor av energi och en lycklig, skön 

känsla hela dagen som gör dig redo att delta på ett lekfullt sätt och med spänst I stegen I allt 

du tar dig för under dagen. När vi har kontakt med vårt hjärta så får vi kontakt med alla 

andra och kan inte annat än uppleva världen som full av mirakler.) 

  

  

  

  
  

  

  



Meditation Practice  
Meditationsövningar 

    

  

  

The Inner Smile 
Det inre leendet  

   

The Inner Smile is a guided meditation which allows us to feel what happens when we smile 
to ourselves. We learn to connect with our bodies on an internal basis and feel the 
difference as we understand what it feels like to flush away the negative energies of the 
organs and replace and nourish them with positive life-force energy.  
(Det inre leendet är en vägledd meditation som tillåter oss att känna vad som händer när vi 
ler mot oss själva. Vi lär oss att få kontakt och känna våra kroppar inifrån och känna 
skillnaden när vi förstår hur det känns att spola bort negativa energier i våra inre organ och 
ersätta dem och nära dem med positiv livskraft, energi.)  
  

Just as a genuine outer smile transmits positive energy and has the power to warm and heal, 
an inner smile produces a high grade of energy that promotes powerful internal healing, 
deep relaxation, and happiness.  A lovely meditation to practice and use at any time of the 
day for all occasions and in particular when our emotions have been upset and we need to 
rebalance them and find our centers once more.  
(Precis som ett yttre leende kan förmedla positiv energi och har makten att värma och läka, 
så skapar ett inre leende en höggradig energi som främjar kraftfull inre läkning, djup 
avslappning och lyckokänslor. En underbar meditation att utöva och använda närsomhelst 
under dagen, inför alla tillfällen och händelser och särskilt när våra känslor har blivit 
upprörda och vi behöver balansera dem och hitta tillbaka till vår kärna.) 
  

When we connect to our true self we become more accepting of ourselves and therefore 
more accepting and forgiving of others.  Learning to live in the present moment being 
mindful of our emotions and mental activity has a profound effect on our ability to feel love 
and compassion and share it with all others with no boundaries.  This simple meditation is a 
most unique and special practice to know and master.  
(När vi är i kontakt med vårt sanna själv accepterar vi oss själva mer och accepterar och blir 
mer förlåtande mot andra. Att lära sig att leva i nuet, med uppmärksamhet på våra känslor 
och mentala aktiviteter har en grundläggande effekt på vår förmåga att känna kärlek och 
medkänsla och att dela den gränslöst med andra. Denna enkla meditation är en alldeles unik 
och speciell övning att känna till och bemästra.) 



  

  

The Cosmic Healing Sounds 
Kosmos läkande ljud  

  

The Cosmic Healing Sounds also known as the Six Syllable Secret work to transform the 

negative energy stored in the organs into positive, healing energy.  This works better than 

holding onto negativity or dumping it onto someone else because such emotional venting 

only serves to pass on emotions to another and, via the universal law of attraction, 

eventually that same negativity will come back to us.  

(Kosmos läkande ljud (våglängder), också kända som hemligheten med de sex vokalerna kan 

förändra negativ energi som är lagrad i de inre organen till positiv läkande energi. Det här 

fungerar bättre än att hålla fast vid det negativa eller att lämpa över det på någon annan 

eftersom sådana emotionella utbrott bara åstadkommer att det negativa förs över på någon 

annan, genom lagen av attraktion, och så småningom kommer samma negativitet tillbaka till 

oss.) 

 We are each responsible for the emotions that arise within, regardless of the external 
events that trigger them.  These simple yet highly effective exercises take us into our bodies 
and help us connect with our inner selves.  This is a very effective meditation to use in 
conjunction with the Inner Smile and is the basis of the Healing Taoist Inner Alchemy 
Practices. 
(Vi är var och en ansvariga för de känslor som uppstår inom oss, oavsett de yttre 
omständigheter eller händelser som utlöser dem. Dessa enkla men ändå högst effektiva 
övningar tar oss in i våra kroppar och hjälper oss att komma i kontakt med vårt inre själv. Det 
här är en väldigt effektiv meditation att använda ihop med övningen ”det inre leendet” och 
är basen för övningarna i Taoistisk inre alkemisk läkning.) 

Taoists believe that we are all born with the virtues of love, gentleness, kindness, respect, 
honesty, fairness, justice, and righteousness. Unfortunately, over time as we age and 
encounter stress in our daily lives, negative emotions such as fear, anger, impatience, worry, 
sadness, and grief often consume a lot of our energy, and the accumulation of the negativity 
erodes the organs health. The negative emotions have a detrimental effect on the internal 
organs and glands, draining our life-force and undermining our health.  
(Taoister tror att vi alla är födda med dygderna kärlek, mildhet, vänlighet, respekt, ärlighet, 
öppenhet, ärlighet och rättrådighet. Olyckligtvis, medan vi med tiden åldras och möter stress 
i våra dagliga liv i form av negativa känslor som rädsla, ilska, otålighet, oro, ledsnad och 
sorg, så äter de upp mycket av vår energi och hopandet av de negativiteterna försvagar de 



inre organens hälsa. De negativa känslorna har en skadlig effekt på de inre organen och 
körtlarna, de tömmer oss på vår livskraft och underminerar vår hälsa.) 

   

Heart 
Summer 

Hatred, impatience Love, joy, 

happiness 

Red Healing Light  
 

Spleen 
Late Summer 

Worry, too much 

thinking 

Openness, 

fairness 

Yellow healing light 

Lungs  
Autumn 

Sadness, depression 

grief 

Courage 

righteousness 

White healing light 

Kidneys  

Winter 

Fear, trauma Gentleness, 

stillness 

Deep blue healing 

light 

Liver  

Spring  
Anger, unexpressed 

emotions  
Kindness, 

forgiveness  
Green healing light 

   

  

  



Receive A  

Chi Nei Tsang  

Abdominal Massage  
Ta emot en  

‘Chi Nei Tsang’  

magmassage 
  

Chi Nei Tsang literally means working the chi of the internal organs.  By applying the 
different techniques of Qi Gong, and Tai Chi Chuan to the abdomen with deep, soft and 
gentle touches, the internal organs learn to work more efficiently. 
(Chi Nei Tsang betyder bokstavligt att arbeta med de inre organens chi (livskraft). Genom att 
tillämpa olika tekniker av Qi gong och Tai Chi Chuan på magen med djupa, mjuka och milda 
beröringar, så lär sig de inre organen att arbeta mer effektivt.) 
  

Chi Nei Tsang was developed a thousand years ago in the mountain ranges of Taoist China.  
It was used and practised by monks in monasteries to help detoxify, strengthen and refine 
their bodies in order to maintain the high energy required to perform the highest levels of 
their spiritual practices.  Nowadays the same can still be true for disciplined meditators this 
practice delivers helpful results.  
(Chi Nei Tsang utvecklades för omkring tusen år sedan I det taoistiska Kinas bergsområden. 
Det användes och utövades av munkar i klostren för att hjälpa till att avgifta, stärka och 
förfina deras kroppar. Syftet med utövningen var att bibehålla den höga energi som 
behövdes för att utöva de högsta nivåerna av andliga övningar. Detsamma kan fortfarande 
gälla för disciplinerade meditatörer, det här utövandet levererar användbara resultat.) 
  

Chi Nei Tsang being a holistic approach integrates the physical, mental, emotional and 
spiritual aspect of our being.  It goes to the very origin of our health problems including the 
psychosomatic responses.  Unprocessed emotional charges lay imbedded within the body 
especially within the digestive system, waiting to be released.  Poor emotional digestion is 
one of the main reasons for ill health.  CNT helps to release the emotion and clarify our 

emotional life.  With its release we are able to evolve and grow 
and become our true selves.  
(Chi Nei Tsang är en holistisk hållning som integrerar det 
fysiska, mentala, känslomässiga och den andliga aspekten I vårt 
varande. Den går till botten av våra hälsoproblem, även 
psykosomatiska reaktioner. Olösta känslomässiga laddningar 
ligger inbäddade i kroppen, särskilt i matsmältningsapparaten, 
och bara väntar på att bli förlösta. Otillräckligt smälta känslor 
är en av huvudorsakerna till dålig hälsa. CNT (Chi Nei Tsang) 
hjälper till att frigöra känslor och få vårt känsloliv att klarna. 

Med dess frigörande förmår vi att utvecklas och växa och bli till våra sanna själv.) 
  
All the body systems are worked through these gentle techniques, digestive, respiratory, 
cardiovascular, lymphatic, nervous, endocrine, urinary, reproductive, muscular-skeletal and 



the acupuncture meridian line system.  Using CNT manipulations the body becomes relieved 
of excess blood and qi stagnation, thus improving elimination and stimulating the lymphatic 
and circulatory systems.  By strengthening the immune system in this way resistance to 
diseases is created.  Used alongside other health care modalities increased healing is 
ensured.  
(Alla system I kroppen arbetas igenom med dessa milda tekniker, matsmältning, andning, 
hjärta och kärl, lymfa, nerver, det endokrina systemet, urinvägar, reproduktion, muskler och 
skelett och meridianerna i akupunkturens system. CNT behandlingen gör kroppen befriad 
från överflödigt blod och stagnation av qi (livskraft) genom att förbättra avlägsnandet av 
avfallsprodukter och förbättra lymf- och cirkulationssystem. Genom att stärka 
immunsystemet på det här sättet, skapas motståndskraft mot sjukdomar. Använd 
tillsammans med andra hälsovårdsformer blir en ökad läkningsförmåga försäkrad.) 
  

Chronic pain in the back, neck, and shoulders and problems related to misalignment of the 
feet, legs and pelvis can also benefit from CNT as it helps to restructure and strengthen the 
body.  The visceral structures and positioning of the internal organs can be realigned as the 
deep seated tensions are released thus alleviating pain elsewhere in the body. 
(Kronisk värk i rygg, nacke och skuldror samt problem som är relaterade till snedställda 
fötter, ben och bäcken kan också dra nytta av CNT då det hjälper till att omstrukturera och 
stärka kroppen. De viscerala strukturerna (de inre organens struktur) och läget på de inre 
organen kan riktas om när djupt rotade spänningar frigörs och på så sätt lindra smärta på 
andra ställen i kroppen.)   
  

Chi Nei Tsang teaches all who receive its touch, that healing comes from within and we are 
all responsible for our own physical and mental health.  By receiving a treatment 
practitioners will teach techniques to improve breathing as well as basic self-help techniques 
and simple meditation practices to enhance the effect of the physical treatment.  
(Chi Nei Tsang lär alla som mottar dess beröring, att läkandet kommer inifrån och att vi är 
alla ansvariga för vår egen fysiska och mentala hälsa. Genom att ta emot en behandling 
kommer utövare att lära (ut) tekniker för att förbättra andning såväl som grundläggande 
självhjälpstekniker samt enkla meditationsövningar för att förbättra effekten av den fysiska 
behandlingen.) 
  



 
  

  

  

             

Experience the benefits of Thai Foot 
Reflexology / Massage 

Upplev fördelarna med “Thai fot massage / 

reflexologi 
  
                    
  

  

Foot Reflexology is a valuable method used for activating the healing powers of the body.  

(Fot reflexologi är en värdefull metod som används för att aktivera kroppens läkande kraft.)  

  

It has its roots in ancient texts, illustrations and artefacts in the early Chinese, Japanese, 

Indian, Russian and Egyptian and Thai cultures.  These ancient peoples all knew that working 

on the feet promoted good health.  Today many of these same techniques have been 

developed into a modern scientific method called Reflexology.  

(Den har sina rötter I antika texter, illustrationer och artefakter från tidiga kinesiska, 

japanska, indiska, ryska, egyptiska och thai kulturer. Dessa antika folk kände till att god hälsa 

kunde befordras genom att bearbeta fötterna. Idag har många av dessa tekniker blivit 

utvecklade till en modern vetenskaplig metod som kallas Reflexologi.) 

  

It is now both a science and an art, it requires careful study and yet as one of the healing 

arts, reflexology yields the best results when dedication, patience and above all loving care is 

applied to the feet.   

(Den är nu både vetenskap och konst, den fordrar noggranna studier men ändå, som en av 

läkekonsterna, ger reflexologi bäst resultat när hängivenhet, tålamod och framförallt 

kärleksfull omsorg ägnas åt fötterna.  

  

The massage you will receive is a traditional Thai Foot Reflexology treatment working on the 

foot and the leg below the knee, and also using the wooden tool called a Kruyei. By working 

on these areas we can bring about the following feelings:  deep relaxation, an improvement 

in circulation, a cleaning of the body toxins and impurities, body balancing throughout all the 

systems and a revitalizing of energy.  

(Massagen du kommer att få är traditionell “Thai fot reflexologi” behandling där fot och 

benet nedanför knät bearbetas, även med träverktyget som kallas ”Kruyei”. Genom att 

bearbeta dessa områden kan följande känslor framkallas: djup avslappning, ökad cirkulation, 

utrensning av kroppsliga gifter och orenheter, en balansering av alla kroppssystem och en 

revitalisering av energin.) 

  



Through a reflexology session energy Sen lines similar to acupuncture lines but different 

pathways are opened up, and this subtle energy that circulates throughout the body is 

released to do its work and assists all of the body to return to its natural rhythms.  When our 

energy flows well unhindered throughout the body, the essence of the body, mind and spirit 

are brought back into balance and we feel a deep inner peace.  

(Under en reflexologi behandling, öppnas Senlinjernas energi upp, (samma linjer som 

akupunkturens men det är andra vägar som öppnas upp), och deras subtila energi som 

cirkulerar genom kroppen frigörs för att hjälpa kroppen att hitta sin naturliga rytm. När vår 

energi flödar väl och obehindrat genom kroppen, vårt väsen, så hittar sinne och ande tillbaka 

i balans och vi känner en djup inre frid.) 

  

We owe the healing art of Thai Massage perhaps to Dr Jivaka who was a monk and was the 

physician to Buddha, but this cannot be certain.  However he was a great healer from India 

and many other healing modalities honour him as a great influence on Traditional Thai 

medicine’s theoretical system.  

(Vi har kanske Dr Jivaka som var munk och Buddhas läkare att tacka för Thai Massagens 

läkekonst, men vi kan inte vara säkra på det. I vilket fall var han en framstående läkare från 

Indien och inom många andra läkeformer har han ett högt anseende genom att ha haft stor 

påverkan på traditionell Thaimedicines teoretiska system.) 
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