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Dit boek vormt een kennismaking met een heel andere manier van bewegen 

— natuurlijkerwijs, zoals een dier of een gezond kind. Een kind verplaatst 

zich van binnenuit, duwt zich bijvoorbeeld op tegen de aarde om te gaan 

staan. Hij maakt daarbij gebruik van zijn skelet. 

Dit boek gaat hierover. 

 

In de 4-daagse cursus, waarvoor dit boek de ondersteuning vormt, maak je 

kennis met de principes: 

Ontspannen spieren 

Open gewrichten 

Je skeletstructuur ervaren 

In een diep krachtcentrum zijn 

en van daaruit alles doen. 

 

Hoe kunnen we weer terug naar bewegen vanuit het skelet, met ontspannen 

spieren en vanuit een innerlijk krachtcentrum? In dit boek wordt dit helder uit 

de doeken gedaan met veel voorbeelden, leuke cartoons en eenvoudige 

oefeningen. 

De bedoeling is echter dat je in je dagelijks leven Bewust Beter gaat 

Bewegen, dat je speelt met de principes.  Wanneer de gewrichten van 

ruggengraat, armen en benen zich met deze nieuwe leefwijze gaan 

“openen”, zul je een enorme kracht gaan ervaren.  

 

Denise Bloemen (1935) heeft veel van de basisprincipes die zij gebruikt in 

dit boek, in haar eigen lichaam gevonden. 

Zij is fysiotherapeute, met meer dan 50 jaar praktijkervaring, 

én Healing Tao Instructeur met diepgaande kennis van de Chinese heel-

kunst. In haar behandelingen maakt ze gebruik van zowel oosterse als 

westerse geneesmethoden. 
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