Ayurvedische en klassieke
rugmassage

"Een massage is
geen luxe,
maar een
weldaad"

De online massagecoach
Geloof jij ook in het zelf genezend vermogen van het lichaam maar mis jij
de tools en de knowhow om het lichaam daarbij te helpen.
Mijn wens is om iedereen die tools aan te reiken om een lichaam in
ontspanning te kunnen brengen. Zodat de geest rustig wordt en in
balans komt. Zodat genezing, tevredenheid, positiviteit en dankbaarheid
kunnen beginnen.
Ik ben Sonja, vrouw, moeder, oma, partner, masseuse en yin-yoga lerares.
Toen ik 16 was wist ik al wat ik wilde worden, “moeder en masseuse”.
Sinds die tijd heb ik veel kennis vergaard. Ik ben inmiddels oma van 6
kleinkinderen en al 10 jaar werkzaam als masseuse. Ik geef online yinyoga lessen en heb ik heel veel mensen gelukkig gemaakt.
Mijn kennis en ervaring wil ik graag met jullie delen. Ik geloof erin dat het
mogelijk is iedereen te leren masseren vanuit liefde en integriteit.
Ik ben daarom bezig met het ontwikkelen van een online programma,
waarbij ik mijn kennis, ervaring en technieken op de door jou gekozen
plaats en tijd, aan kan bieden.
Al mijn cursussen zijn met zorg en liefde gemaakt en het spreekt voor
zich dat je hieruit niets mag kopieëren of aan anderen mag doorgeven
zonder mijn toestemming.

Sonja
onlinemassagecoach.nl

Wat nodig is om te weten voor je gaat
masseren!
De sfeer is fijn, de kaarsjes branden, het is lekker warm, je olie is fijn op
temperatuur, de tafel staat klaar met kussentjes en dekentjes! Dan kunnen
we bijna beginnen.
Voor dat je gaat masseren moet je weten of de ontvanger;
bloedverdunners gebruikt
de ontvanger korter dan 12 weken zwanger is
griep of verhoging heeft
spataderen heeft
of kanker patient is
suikerpatiënt is
Dit zijn namelijk contra indicaties. In deze gevallen mag je de ontvanger niet
masseren.
Of na overleg met de huisarts en de ontvanger zelf.
Zorg ervoor dat je zelf even goed gaat aarden door je voeten op
heupbreedte te zetten, even een beetje door je knieën te zakken en je
bekken te kantelen. Voel even hoe het met je gaat en voel ook even wat je
wil overbrengen op je ontvanger.
Let de hele massage op je houding, je schouders ontspannen en zorg
ervoor dat je je lichaamsgewicht gebruikt als gereedschap om kracht te
zetten. Op die manier ben je veel sterker en krijg jij zelf geen rugklachten.

Wat zijn marma punten?
In Ayurveda gebruiken we de term “Marma punten”. Deze punten zijn
gevoelig en kunnen jouw dosha in balans brengen. Ze zeggen ook wel dat
de energiebanen in het lichaam het dichtst aan de oppervlakte liggen.
Bij een vata persoon, draai je tegen de klok in, druk je licht en draai je weer
tegen de klok in voor je de plek verlaat. De hele massage wordt zacht en
langzaam uit gevoerd zonder plukken en hakken aan het eind. Omdat Vata
personen niet echt tot rust kunnen komen is het belangrijk dat ze de
massage een beetje saai vinden. En voor deze persoon mag je lekker veel
“warme’ olie gebruiken.
Bij pitta mag je best wat steviger drukken en draai je met je duim tegen de
klok in en met de klok mee voor je het mama punt verlaat. Deze persoon
ontspant het best als jij de indruk kan wekken te weten wat je doet! ;-) Dus
doelgericht en lekker aanpakken wat extra kneden en dwars op de spieren
masseren mag best.
Bij kapha ga je twee keer met de klok mee voor een activerend effect. Voor
deze kanjer is het belangrijk om hem of haar een beetje door elkaar te
schudden een stevige massage, stevig in de marma punten en plukken en
hakken aan het eind. Tenzij deze persoon natuurlijk een vata disbalans
heeft, (veel stress of een trauma). Maar dat geldt natuurlijk voor allemaal.
Alle punten die ik in de massage gebruik heb ik in onderstaande tekeningen
aangegeven.
Om de cursus zo overzichtelijk mogelijk te houden heb ik de marma punten
in de kleuren van de dosha’s gerangschikt en de namen weg gelaten.

Waar leg je je focus bij een klassieke rug
massage
In het gesprek vooraf heeft de ontvanger al aangegeven waar de pijn zit,
dus gaan we daarmee aan de slag.
Bij nek, schouder en hoofdpijn hebben mensen vaak emotionele of werk
gerelateerde stress.
Linkerkant is; gevoel, vrouwelijk en emotie
Rechterkant is; keuzes maken, mannelijk en ratio.
Hier masseer je stevig de bovenste spieren op de schouders en tussen de
schouderbladen. Vooral bij jonge moeders en vaders, van wegen het tillen
en voeden van de baby, zeer geliefd.
Soms ook aan de voorkant waar de spieren voor de oksel langs lopen.
De onderrug is meestal een spieren kwestie dat vaak een gevolg is van
overbelasting of belasten zonder warming-up.
Hier masseer je de rug, de bilspieren en de bovenbenen.
soms ook de voorkant achter het bekken.
Maar in alle gevallen masseer je alleen de spieren en het bindweefsel
LET OP: Bij zwanger vrouwen mag je de schouders en onderrug alleen
maar licht masseren.

7 Tips voor het geven van een goede massage.
Tip 1

Vraag je ontvanger of hij/zij gezond is en of er iets is waarvan jij op de hoogte moet
zijn, zoals:
zwangerschap, hartklachten, bloedverdunners, suiker of kanker? Niet dat je dan niet
zou kunnen masseren maar het is belangrijk dat je beide bewust bent dat dat contraindicaties zijn.
Tip 2
Zorg ervoor dat de ontvanger zich veilig voelt. Is het warm genoeg? Is hij of zij goed
toegedekt? Is er ergens ondersteuning nodig? Misschien nog even snel naar het toilet?
Tip 3
Vertel hoe de massage zal verlopen. Waar begin je en waar eindig je.
Tip 4
Probeer tijdens het masseren te voelen hoe het aanvoelt voor de ontvanger. Vraag of
de druk goed is en of ze eventueel de massage steviger willen of juist niet.
Tip 5
Als je aan het masseren bent, probeer zoveel mogelijk in contact te blijven met de
ontvanger. Als je van de ene kant naar de andere kant gaat probeer dat door middel
van effleurages te doen.
Maak een handeling af en ga van de de ene handeling over in de ander.
Als je even niet weet of vergeten bent wat de volgende stap is gebruik dan ook lange
effleurages als pauze act. Daar heb ik nog nooit iemand over horen klagen ;-]
Tip 6
Bedenk dat wij lichtwerkers zijn en een beetje licht brengen in het leven van onszelf
en anderen.
Wij zijn geen artsen of psychologen. Verwijs mensen door naar een arts of specialist
indien dat noodzakelijk lijkt en schaam je er niet voor dingen niet te weten.
Tip 7
Zorg voor een goeie massage tafel. Een met verstevigde hoeken en het liefst zonder
gat voor het hoofd. Dat verzwakt de tafel en bij het draaien van buik naar rug leunen
mensen op het gat met het risico er doorheen te zakken.
Tijdens de cursus ga ik op dat laatste dieper in.

aantekeningen

