
Energetische massage houdt in dat er op verschillende lagen wordt gewerkt.  
Door aanraking van de huid ontspant je lichaam, hierdoor kan ook je geest in een diepe 
ontspanning gaan. Je kan tijdens die ontspanning emoties verwerken op een onbewust 
niveau.  
Soms brengt diepe ontspanning vragen naar boven die tijdens coaching onderzocht 
worden om nadien vrijer, gerichter en krachtiger te functioneren in het leven.  

Je kan ook, zonder dat er een massage aan vooraf gaat, komen met een bepaalde vraag 
die dan tijdens een coaching sessie onderzocht wordt.  
Je kan ook komen zonder vraag, maar met een gevoel dat er een missing link is in je 
leven. Je wordt doorheen dat gevoel geleid naar een verduidelijking.  

Tijdens de coaching word ingegaan op zowel specifieke vragen als levensvragen. Als 
coach zal ik geen antwoorden aanreiken, maar wel tools waardoor je het juiste inzicht 
voor jou op dat moment zelf kan vinden.  
Zintuiglijke technieken maken je via een vertaling duidelijk welke dynamieken er spelen.  
Door het tastbare en aanschouwelijke beeld dat ontstaat zijn die inzichten soms heel 
verrassend.  

Coaching / Begeleiding  

De coaching baseert zich onder andere op gestalt principes. Fases in het leven, situaties 
die zich voordoen, vragen die zich opdringen, als deze afgerond worden kan je verder in 
het leven. Dat wat niet goed afgerond is zal op een onbewuste manier mee blijven 
bepalen in de toekomst. 
Via vraagstelling, beeldende systeem voorstellingen en geleide visualisaties kom je tot 
inzichten die je helpen om ervaringen een plaats te geven. Vanuit andere perspectieven 
kan je kracht putten uit eerdere ervaringen, de kracht opbouwen om los te laten of te 
integreren en daar bewuste keuzes in te te maken. 

De Massage 

De gebruikte manuele technieken zijn een variatie van massage technieken uit de 
klassieke massage, de drukpunt massage, ayurveda, reflexologie, reiki. 

De massage wordt uitgevoerd op een Massagetafel.  
Voor het deel van de massage waarbij geen olie vereist is is de cliënt bedekt. 
Voor armen, benen en rug  wordt het betreffende lichaamsdeel vrij gemaakt en 
behandeld met olie.  
Het is voor hoofd en haar voedend als er ook kan gewerkt worden met olie, maar als dat 
niet gewenst is kan ook zonder olie een diepgaande hoofdbehandeling gegeven worden.


