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Asociació Catalana 
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Programa especialment dissenyat per a aprendre
un mètode senzill i eficaç d'exercicis físics i de

tècniques d'acte massatge i massatge amb 
 canyes de bambú.

 



INTRODUCCIÓ

L A  C A N Y A  D E  B A M B Ú

Programa especialment dissenyat per a aprendre un
mètode senzill i eficaç d'exercicis físics orientals i de
tècniques d'acte massatge i massatge amb canyes de
bambú. Un sistema complet que enfortirà la teva salut i
de les persones a les quals apliquis el seu massatge.
 Aquest mètode combina tècniques orientals i de
massatge occidental que et donaran vitalitat, energia
 Origen del mètode: Taoista del monjo Chen HsiYi i
occidental “Selborterapía”

WWW.JING.ES



EL CURS

- Teoria sobre: matèria-energia, els organismes vius…
 - Els vuit exercicis bàsics amb canyes de bambú.
 - Massatge amb canyes de Bambú, canya vertebral-
toràcica-abdominal, canya extremitats superiors i
inferiors, canya reflexológica, peus i mans. Practiques
amb canyes de bambú.
 - Els vuit exercicis avançats amb canyes de bambú.
 - Diferents usos de les canyes de Bambú. Pràctiques i
usos de massatge i acte massatge en diferents zones
del cos
 - Preguntes i respostes W W W . J I N G - E S

C O N T I N G U T :



SEBASTIAN GONZÁLEZ

PROFESSOR DEL CURS

METODOLOGIA

WWW.JING.ES

Es desenvolupa en 3 sessions progressives per a aprendre tot el
mètode d'exercicisiy masatge.
Data d'inici: 20 de maig 2023 (16:30 - 20:30)
Següents dates: 3 de juny 2023; 1 de juliol 2023
Preu: 70 € (cada seminari, inclueix material de canyes de
Bambú). 
Es lliurarà diploma acreditatiu de tècnic en massatge amb
canyes de Bambú per l' “Associació Catalana de Choy Li Fut, Tai
Chi Chuan, QiGong.”
Material: Packs de canyes de bambú (tres canyes de diferents
mesures per al seu ús) 
Plaçes limitadesa 12 personas!!!

Organitzat per: 
Centre Jing i l' Associació Catalana de Choy Li Fut, Tai Chi Chuan, Chi Kung.

INFORMACIÓ I RESERVA DE PLAZA: 934500671
CORREU: secretaria@jing.es


