
VORMING 
Lichaamsheling en -massage 
Helende aandacht voor lichaam en geest 
Massage is vandaag niet meer weg te denken uit onze leefwereld. De positieve, helende 
kracht van aanraken is lange tijd uit onze cultuur verdwenen maar wordt alsmaar meer 
begrepen en erkend. 
 
We leven in een maatschappij waar ons denken centraal staat. Onze denkende geest wil 
graag controleren, analyseren en begrijpen. Hierdoor wordt het lichaam en wat het wil 
vertellen, vaak genegeerd. Wanneer door een met juiste zorg en aandacht gekregen 
massage deze emoties in het eigen lichaam kunnen gevoeld en erkend worden ontstaat er 
opnieuw balans tussen lichaam en geest. 
 
Mensen ervaren dit proces vaak als herboren worden. Ze vergelijken het ook wel eens met 
een groot nazicht van hun auto. Alle onderdelen worden terug op elkaar afgestemd en de 
auto rijdt weer als nieuw. 
 
Voor het behoud van een goede gezondheid moet de energie goed doorheen het lichaam 
kunnen stromen. Wanneer energiebanen verstoord of geblokkeerd zijn, kan dit lichamelijke 
klachten geven of geestesziektes veroorzaken. In dit vormingsaanbod van massage en 
healing leer je om te voelen wat er zowel in je eigen lichaam als in het lichaam van de ander 
gebeurt. Je leert knooppunten op de energiebanen te verkennen en de gestagneerde 
energie los te maken door middel van verschillende massagetechnieken zoals drukken, 
kneden en strijken. Spanningen die zich hebben opgehoopt tot verhardingen kunnen zo tot 
diepe ontspanning komen. Niet enkel het fysieke knelpunt wordt hierdoor versoepeld maar 
ook de energie in de meridianen gaat opnieuw vrijelijk stromen. Hierdoor kunnen gedachten 
en emoties die vast zijn komen te zitten losgelaten worden. Er ontstaat meer rust in de geest 
en een frisse, nieuwe kijk op het leven. 
 
We bieden een aantal massagevormen aan met elk hun eigen technieken en uitwerkingen. 
We maken een synthese van o.a. drukpuntmassage, hara- en voetmassage. Hierdoor wordt 
mede de doorbloeding en energiedoorstroming sterk bevorderd; afvalstoffen sneller 
afgevoerd, de opname van voedingsstoffen wordt bevorderd en het teveel aan vocht in 
spieren en weefsels wordt versneld afgevoerd. De cellen worden gestimuleerd om zich 
optimaal te vernieuwen, de huid wordt sterker en gezonder. Dit werkt intens in op de stuwing 
van het zelf genezend vermogen van het lichaam. 
 
Naast de verscheidene massagevormen worden er ook healingstechnieken voor aura en 
chakra’s aangebracht. Door het leren invoelen op de verschillende lagen van het auraveld en 
de chakra’s kan je met liefdevolle gefocuste aandacht energie opnieuw in beweging brengen, 
donkere energie in het licht zetten en overtollige, belastende energie laten afvloeien. Deze 
processen leiden tot een hernieuwd contact met onze wezenlijkheid, met onze ziel. 
 
 


