
“Het is erg ontspannend, het is een verwennerij, die 
echte aandacht, dat maakt wel degelijk een verschil 

hoe je aanraakt en aangeraakt wordt”.

Na de Vervolgcursus Massage deel 1 kun je je nog 
verder ontwikkelen, oefenen en verdiepen in een 
gedragen aanraking.

In Vervolgcursus Massage deel 2 komen nieuwe 
grepen en knepen aan bod. Het gaat uiteindelijk niet 
om de hoeveelheid nieuwigheid, wel om de ervaring en 
de bezieling ervan.  Een goede massage komt tot stand 
door jouw aanwezigheid, door jouw aandacht. Je gaat 
steeds verder met het leren voelen wat er onder jouw 
handen gebeurt en wat het wil. Ook ga je daarmee je 
afstemming verder verfijnen. Nog meer en meer ga je 
een massage ervaren als een uniek gebeuren, elke keer 
anders en elke keer durf je steeds n beetje meer toe 
te laten dat je dat in jezelf leert te vertrouwen. Een 
massage is niet een afwerking van een vast protocol, 
maar het ontstaat in het contact.

Aanvang 2 x per jaar, januari en september 
Duur 8 maandag-, dinsdag-, woensdag- of
 donderdagavonden (om de 3 weken)
Tijdstip van 19.30 uur tot 22.30 uur 
Locatie Praktijkadres Siebengewald
Lesdata zie website www.levensakker.nl

                    
Er zijn na afloop van deze cursus
diverse vervolgtrainingen mogelijk.

Massagecursus
Gevorderden deel 2



Augustinusweg 10
5853 ED Siebengewald
0485 - 441840
info@levensakker.nl
www.levensakker.nl

 levensakker.nl
lid Beroepsvereniging Hoger Opgeleiden
in de Natuurgeneeskunde N.W.P. en RBNG

P r a k t i j k  v o o r  N a t u u r g e n e e s k u n d e

Lesprogramma van Vervolgcursus deel 2
Helende massage: het leren invoelen wat er onder 
je handen gebeurd. Wat vertelt het lichaam jou. 
Massage bij nekklachten, incl. de galblaasmeridiaan en 
reflexpunten op de voet. Lemniscaat  symbool wat in 
ons lichaam gegrift is. Ervaar wat masseren hiermee 
teweegbrengt. Massage bij onderrugklachten, de 
bekkenkuiltjes. Voetmassage; energetisch- en uit- 
breiding voetreflexmassage van maag, nieren, urine-
wegen, schouders, hoofd. Energetische en intuïtieve 
totale lichaamsmassage. De Blaasmeridiaan als grote 
geleider op de rug. Praktische massage ten tijde van 
griep, verkoudheid, slaapgebrek, onrust etc.

Lichaamstaal, praktische gezondheidsinformatie en 
duiding van onze diepere laag. Waar nodig herhaling 
van de vaardigheden  uit de voorgaande cursussen. 
En doorlopend spirituele achtergronden als n soort 
leiddraad door de lessen heen. Na het volgen van 
deze Vervolgcursus deel 2 ontvang je het Deelname- 
certificaat en kun je beginnen met een Masterclass 
Massagecursus 1. Daarna is er nog de Masterclass 
Massagecursus 2 en Masterclass Massagecursus 3.

Achtergrond Gemma van den Akker
Ik werk sinds 1993 als geregistreerd 
hoger opgeleid Natuurgeneeskundig  
therapeut in mijn praktijk en behan- 
del mensen met uiteenlopende licha-
melijke en emotionele klachten en 
spirituele vraagstukken.
Ruim 20 jaar behandel ik met massages in de praktijk; 
heerlijke en liefdevolle massages; therapeutisch of  
puur ter ontspanning. Ruim 20 jaar geef ik massage- 
cursussen, inmiddels volgden ruim 450 mensen deze 
cursussen.


