
“Ik vond het zo fijn je massagecursussen!, maar waar kan 
ik nou terecht?“ “Met wie kan ik nu oefenen?“ “Als de 

cursus is opgehouden, komt ‘t er niet meer van”

“Ik geniet er zo van, ik doe het zo graag, masseren,  ook 
om een massage te krijgen iedere keer verschrikkelijk 

lekker”  

“Ik kom steeds alleen, maar het voelt niet zo; die mensen 
in jouw cursus zijn zorgzaam en de sfeer en die aandacht 
dat voelt zo fijn; ik durf al best goed het contact aan. Het 

maakt niet uit, ik voelde geen oordeel”.

Na het volgen van de Basis cursus Holistische Massage 
is behoefte aan verdere ontwikkeling, oefening en 
verdieping. En vooral om feeling te blijven houden met 
het masseren.

Het is fijn om  binnen een veilige sfeer met een kleine groep 
mensen te kunnen oefenen en uitwisselen. Elke les ontvang 
je het lesmateriaal per e-mail.

Massagecursus
Gevorderden I

Levensakker Massage Opleidingen

Er zijn na afloop van deze cursus
diverse vervolgtrainingen mogelijk



Lesprogramma van Gevorderden I
Voetmassage; energetisch-  en voetreflexmassage. De geliefde  
“Engelenmassage”, Massage bij rug klachten, Massage bij nek- 
en schouderklachten. Energetische symbolen in de massage: 
de Gulde Snede; ervaar wat dit symbool teweeg brengt. 
Chakramassage via voet en het totale lichaam. Haptonomische 
opbouw van een massage. Praktische massage in tijden van 
griep, verkoudheid, bij onrust, slaapgebrek etc. Waar nodig 
herhaling van de vaardigheden uit de Beginnerscursus.

Na het volgen van deze vervolgcursus ontvang je het Certificaat 
van deelname en is er nog een Vervolgcursus Gevorderden II. En 
daarna kun je instromen in de Masterclass Massage.

Achtergrond Gemma van den Akker
Ik werk sinds 1993 als geregistreerd hoger 
opgeleid Natuurgeneeskundig therapeut in 
mijn praktijk en behandel mensen met 
uiteenlopende lichamelijke en emotionele 
klachten en spirituele vraagstukken. Op het 

gebied van massage volgde ik diverse opleidingen in Klassieke 
Lichaamsmassage,Intuïtieve Massages, Voetreflex-massage, 
Hapto-nomische Massage-principes en werken vanuit het Hart.

Mijn werk
 ● Massages ter ontspanning, Klassieke lichaamsmassage, 

Holistisch, Intuïtief, Haptonomisch;
 ● HelendHart sessies; therapeutisch massagewerk;
 ● Sinds 2001 massagedocent in binnen- en buitenland;
 ● Inmiddels ruim 500 massagecursisten getraind;
 ● Organiseert elk voorjaar Themaweek in Frankrijk;
 ● Alle Massagecursussen van Levensakker Massage 

Opleidingen worden erkend door VBAG;
 ● Op www.levensakker.nl info, aanmelding 

en ervaring voorgaande deelnemers.

(VBAG = beroepsVereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Informatie
Gemma van den Akker www.levensakker.nl


