
Workshop 
handmassage 

Workshop 
hoofdmassage 

Handmassage is bijzonder om te geven 
en om te ontvangen. Heel veel mensen 
kunnen dit leren en anderen kun je er 
een plezier mee doen. 

Re�lexzones
Handmassage is meer dan alleen het 
masseren van de handen. In je handen 
zitten re�exzones die in verbinding 
staan met bepaalde organen en 
lichaamsdelen. Door het masseren van 
deze re�exzones wordt energie in je 
lichaam vrijgemaakt wat de gezond-
heid op een positieve manier kan 
beïnvloeden.

Effecten van handmassage
Het �jne van de handmassage is dat je 
deze op ieder moment kan geven.
Een handmassage heeft, naast dat het 
ontspannend werkt, het e�ect dat de 
doorbloeding van de huid wordt 
bevorderd en de spieren en gewrich-
ten soepeler worden. Kinderen 
ontspannen vaak door een massage, 
worden rustiger en slapen beter in. 

Ook voor oudere mensen en chroni-
sche zieke mensen is een handmassa-
ge heel aangenaam. Fysieke aanraking 
stimuleert het autonome zenuwstelsel. 
Je krijgt hierdoor altijd een reactie van 
de persoon die de handmassage 
ontvangt.   

Wat leer je?
- Massagetechnieken
- De e�ecten van handmassage
- Wanneer je niet mag masseren
- Massagetips 

Waaruit bestaat de 
workshop handmassage?
De workshop handmassage bestaat uit 
een korte uitleg over de theorie en 
heel veel praktijkoefeningen. Boven-
dien ontvang je een duidelijke handlei-
ding met foto’s over de basistechnie-
ken en een geseald document met 
re�exzones van de hand. 

Interesse? 
Heb je interesse, geef je dan op voor de 
workshop handmassage. 
Wanneer: 
Zaterdag 14 april, 8 september en 
10 november 
Waar: 
Fikary, ’t Hof 2, Wirdum 
Tijd: 
13.00 uur tot 17.00 uur. 
Kosten: 
€ 35,00 (inclusief ko�e/ thee) 
Opgave: info@ileya.nl  
of 06 4107191

Hoofdmassage is bijzonder om te 
geven en om te ontvangen.
Heel veel mensen kunnen dit leren en 
anderen kun je er een plezier mee 
doen.

Ontspannend
Hoofdmassage stimuleert de bloed-
doorstroming en heeft een ontspan-
nende werking op lichaam en geest.
Het bevordert onder andere een 
gezonde huid, gezond haar en 
haargroei, verbetering van een goede 
slaap, bevordering van het zelfherstel-
lend vermogen van het lichaam.
Bovendien is hoofdmassage laagdrem-
pelig. De ontvanger zit op een stoel. 
De technieken van de hoofdmassage 
zijn afkomstig uit India en Japan. 
In India heeft hoofdmassage een rijke 
familietraditie van meer dan duizen-
den jaren oud. Hoofdmassage is bij 
veel kappers in India heel gewoon.
Door ook de Japanse shiatsu (drukpun-
tenmassage) toe te passen wordt  het 
e�ect van ontspanning optimaal.   

Wat leer je?  
-Massagetechnieken
-De e�ecten van hoofdmassage
-Wanneer je niet mag masseren
-Massagetips

Waaruit bestaat de workshop 
hoofdmassage?
De workshop hoofdmassage bestaat 
uit een korte uitleg over de theorie en 
heel veel praktijkoefeningen. Boven-
dien ontvang je een duidelijke handlei-
ding met foto’s over de basistechnie-
ken van de hoofdmassage.

Interesse? 
Heb je interesse, geef je dan op voor 
de workshop hoofdmassage.  
Wanneer: 
Zaterdag 24 maart en 6 oktober
Waar: 
Fikary, ’t Hof 2, Wirdum 
Tijd: 
10.00 uur tot 17.00 uur.
Kosten: 
€ 50,00 
(dit is incl. ko�e , thee en lunch)
Opgave: info@ileya.nl  
of 06 41071918


