Levensakker Massage Opleidingen

Workshop
Massage

Wil jij ook eens proeven hoe fijn het is om massage te
leren geven en te ontvangen? Wil jij ook eens voelen
wat massage voor jou kan betekenen, en wat anderen
hier zo fijn en boeiend aan vinden?
Hoe leuk is dat om dit samen met iemand te beleven?
Qualitytime, gezellig samen. Een uitgelezen kans voor
stellen, ouder-kind, samen met je vriend- vriendinnen,
zussen, collegae, je moeder. Je mag deelnemen zowel
met als zonder enige ervaring met massage. Tijdens de
workshop leer je de massage van rug, schouders, nek
en gezicht.

Je oefent met je eigen partner, het is veilig en je leert
iets wat je ook thuis nog altijd kunt blijven gebruiken.
Handelsmerk van Levensakker Massage Opleidingen:
Bezield aanraken met invoelend vermogen.
Er zijn 3 dagen gepland waarop je je kunt inschrijven. Je
kunt ze los van elkaar volgen of allemaal. Een bijeenkomst
van 4 uur waarbij er een korte introductie is en een goede
instructie gevolgd door oefenen, en halverwege de tijd te
wisselen met je eigen partner.
Geplande data
Zaterdag 16 juni

19.00 - 23.00 uur

Zaterdag 30 juni

19.00 - 23.00 uur

Zondag 8 juli

13.00 - 17.00 uur

Deelname kosten zijn € 50,= per stel per les. Volg je
op dit moment al een massagecursus bij mij of heb
je dat al eerder gedaan, is het € 45,= per stel per les.

Massagedag niet alleen voor stellen
Je kunt dus je partner meenemen, maar ook je kind, je lieve
nichtje, moeder, buurvrouw/-man. Je bent verzekerd van
een deskundige begeleiding en een gezellige speciale dag
met elkaar.
Maximaal aantal deelnemers: 10 personen. Bij een minimum
van 6 personen gaat de dag door. Voorafgaand aan de
dag krijg je van mij lesmateriaal per e-mail toegestuurd.
Opgeven kan vanaf heden per e-mail info@levensakker.nl
of telefoon: 0485-441840.
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, Voetreflexmassage, Haptonomische
Massageprincipes en werken vanuit het Hart.
Ervaring
• Ruim 25 jaar behandel ik met massages in de praktijk;
heerlijke en liefdevolle massages; therapeutisch of
puur ter ontspanning;
• Doceert al 20 jaar massagecursussen in binnen- en
buitenland;
• Jaarlijks organiseer ik een buitenlandvakantiereis
waarin massages een belangrijk onderdeel vormen;
• Inmiddels ruim 500 massagecursisten getraind;
• Op www.levensakker.nl meer info, aanmelding en
ervaringen van voorgaande deelnemers;
• Geregistreerd en gediplomeerd lid NWP en RBNG
sinds 1993;
• Alle Massagecursussen van Levensakker Massage
Opleidingen worden erkend door VBAG.
VBAG = beroepsVereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.

Praktijk voor Natuurgeneeskunde
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lid Beroepsvereniging Hoger Opgeleiden
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