
Malana

VIJF METHODES

OM DICHTER BIJ

JEZELF TE KOMEN

AUGUSTUS 2021 | NUMMER 1

Alles wat je moet weten over

verschillende massagevormen en

hoe je een passende masseur

kiest

Hoe vind je de
juiste massage

voor jou?

MET DE BILLEN

BLOOT: DE EERSTE

KEER EEN

MASSAGE

HOE KAN JE

VRIEND(IN) JE THUIS

EEN FIJNE MASSAGE

GEVEN ZONDER

ERVARING?

PRAKTIJK

FIND YOUR INNER BALANCE



De nacht: een
haat-liefde
relatie
HOE KUNNEN WE DE NACHT TOT

ONZE VRIEND MAKEN EN EEN

GOEDE NACHTRUST HEBBEN?

IN DIT NUMMER



Inhoud
04
05
07
12
14
17
23

Editorial: de worsteling

van het leven

In de spotlight: massages

Even op adem komen...

Hoe doe je dat?

Eerste hulp bij onhandige

masseurs in huis

De kracht van geur

Hoe vind je de juiste

massage voor jou?

Met de billen bloot: de

eerste keer naar een

masseur

De nacht: een haat-

liefdeverhouding

Wat zijn jouw lichtpuntjes

in het leven?

Mijn aanbevolen lijstje

Colofon

24
27 
32
33 
34 

Lichtpuntjes in de praktijk



Wie kent het niet, een dag waarbij er zoveel op je lijstje

staat, maar wat je ook doet, er lijkt alleen maar meer

werk bij te komen. Je bent geïrriteerd, hebt slaaptekort

en je weet niet meer waar je het moet zoeken. De kans is

groot dat je dan al te ver over je grenzen bent gegaan.

Ik ken het gevoel maar al te goed. Met die gedachte heb

ik dan ook gekeken naar dit nummer. Ik heb gekeken

naar de onderwerpen waar ik zelf tegenaan loop, maar

ook waar de mensen in mijn praktijk mee kunnen

worstelen. Het is een verzameling geworden van

verhalen, onderzoek en artikelen die allemaal uiteindelijk

uitkomen bij dezelfde kern: hoe kan ik het beste voor

mezelf zorgen? Het doel is dat je jezelf de zelfzorg kan

bieden die ervoor zorgt dat je het leven aankan, zowel

op de momenten dat het goed gaat als de momenten

dat je graag wil dat de dag zo snel mogelijk voorbij is.

Ondanks dat ik er al veel mee bezig ben, was het een

goede spiegel om hier mee bezig te zijn. Ik kon zo ook

zelf zien waar de gaten bij mij zitten of waar ik op tijden

mijn best voor deed, maar het dan toch weer het liet

vallen omdat mijn agenda andere plannen had. Dan zeg

ik maar tegen mezelf dat dat me ook mens maakt en vol

goede moed begin ik weer opnieuw aan mijn goede

voornemens. Het is niet altijd mogelijk om zo goed voor

jezelf te zorgen zoals je eigenlijk zou willen. Vaak omdat

het leven (of zelfs een dag) anders loopt dan gepland is

of omdat je de tijd er uiteindelijk niet voor hebt. Ik heb

er dan ook voor gekozen om korte en redelijk makkelijke

oplossingen en tips te geven om met een kleine stap al

dichter bij jezelf te komen. We vergeten vaak dat we

eigenlijk al veel in onszelf hebben aan wijsheid en rust.

Het enige wat we hoeven te doen is een paar keer diep

ademen en vertrouwen hebben in onszelf. Als we die

basis hebben dan komen we al een heel eind.

- Sabine

De worsteling van
het leven
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In de spotlight

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt voor een

massage of wilt maken, kan het zijn dat er veel vragen

door je hoofd spoken. Moet ik al mijn kleding uit? Moet

ik mijn eigen handdoek mee? We nemen al deze vragen

en nog meer door om je zo ontspannen mogelijk

moment te geven tijdens de massage. 

Tijdens de massage houd je over het algemeen je

ondergoed aan. Bij de vrouwen kan het zijn dat je je

BH uitdoet. Mocht je je hier niet fijn bij voelen dan is

dat geen enkel probleem. De masseur kan om de BH

heen werken en zal enkel je BH losmaken als je op tafel

ligt. Tip: als je het niet fijn vindt om je BH uit te doen,

zorg er dan voor dat je wel een BH aan hebt met een

sluiting aan de achterkant. Een sportbh zonder sluiting

zorgt ervoor dat het onvermijdelijk wordt om de BH uit

te doen. Bij de meeste masseurs wordt er van je

gevraagd om je onderbroek aan te houden. Ga je naar

bijvoorbeeld een ayurvedische massage, dan kan het

zijn dat je alles uitdoet. Heb je liever al je kleding uit?

Bespreek dat dan met de masseur. Het belangrijkste is

dat jij je op je gemak voelt. In sommige gevallen kan

het ook zijn dat je liever je broek niet uitdoet tijdens

de massage. Geef dit vooral aan bij de masseur. Als

het voor jou fijner voelt, dan houd je gewoon je broek

aan. Voor jou is het vaak spannender dan voor de

masseur. De masseur ziet namelijk elke dag lichamen

en kijkt niet naar hoe iemand eruit ziet. Hij of zij kijkt

enkel naar hoe je het beste gemasseerd kan worden. 

Moet ik al mijn kleding uit?

Voor de massage hoef je zelf niets mee te nemen. De

masseur heeft als het goed is al alles voor je

klaarliggen zodra jij de deur binnenstapt. Mocht dit bij

een masseur het geval zijn dat je je eigen handdoek

moet meenemen, dan laten zij dit altijd van tevoren

weten. En wees gerust, bij elke massage worden er

weer verse handdoeken gebruikt en wordt alles voor je

schoongemaakt. 

Moet ik mijn eigen handdoek

mee?

Voor een massage is het fijn om je even op te frissen

om rustig op de tafel te kunnen liggen. Het kan

vervelend zijn als je je ongemakkelijk voelt als je je

bijvoorbeeld plakkerig voelt door het warme weer.

Mocht dit toch het geval zijn dat je wat gezweet hebt

van het fietsen naar de praktijk dan is dit verder geen

probleem. Zorg er verder voor dat je van tevoren naar

het toilet bent geweest. Sommige praktijken hebben

ook een toilet waar je van gebruik kunt maken.

Ontspanning is vrij lastig te hebben als je op een volle

blaas ligt en je net een stevige massage van je

onderrug krijgt. Het fijnste is dat je de tijd hebt om

rustig naar de praktijk te komen. Als je al haastend

aankomt is het voor jou moeilijker om in de

ontspanning terecht te komen en echt even alles los te

laten. Vaak is je hoofd dan nog aan het doorrennen en

ben je in je hoofd nog lijstjes aan het maken van alles

wat er moet gebeuren na de massage. Het zou zonde

zijn als je niet volledig kan genieten en in het moment

bent. 

Hoe bereid ik me voor op een

massage?
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Tijdens de massage kan het voelen alsof er even geen

wereld verder om je heen is. Je zit volledig in jouw

eigen ontspannen wereld en vergeet alles om je heen.

Om vervolgens weer naar huis te moeten kan een flinke

overgang zijn. Het is dan fijn om bewust contact te

maken met het ontspannen gevoel en daar de focus op

te houden. Probeer niet meteen te denken aan alle

dingen die nog gedaan moeten worden (behalve als de

kinderen opgehaald moeten worden, dat is handig om

te onthouden). Neem thuis rustig een kopje thee (liever

geen koffie), pak een goed boek of een serie erbij en

gun jezelf nog even een moment om na te genieten.

Tip: een massage in de avond kan heel fijn zijn om

daarna meteen je bed in te gaan en rustig te liggen. 

Verder is het handig om een fles water bij de hand te

hebben en goed te drinken. Er zijn hoogstwaarschijnlijk

tijdens de massage veel afvalstoffen vrijgekomen. Door

te drinken werk je die je lichaam uit. Wanneer je dit

niet doet, kan dit resulteren in onder andere hoofdpijn. 

Hoe kan ik het ontspannen

gevoel zo lang mogelijk

vasthouden?

Aan het begin van de massage gaat de masseur je

verschillende vragen stellen. Hij/zij vraagt bijvoorbeeld

of er bepaalde klachten zijn waar rekening mee

gehouden moet worden, of je medicatie slikt en of je

allergieën hebt. Dit doet hij om te kijken of er sprake is

van bepaalde contra-indicaties. Het is namelijk van

belang om aanpassingen aan de massage te doen als

iemand een wat lagere bloeddruk heeft of als iemand

lymfe-oedeem heeft. Hierdoor moeten er bepaalde

delen van het lichaam niet gemasseerd worden of

wordt er rustiger aan gedaan. Verder zijn er bepaalde

contra-indicaties waarbij er helemaal niet gemasseerd

wordt (met uitzondering van masseurs die hierin een

expertise hebben). Denk bijvoorbeeld aan een

diagnose kanker. 

Wat is belangrijk om te

vertellen aan de masseur?

Deze informatie is van belang voor de masseur zodat jij

zo ontspannen mogelijk weer naar huis kan gaan.

Ditzelfde geldt ook voor medicatie. Denk bijvoorbeeld

aan antidepressiva of insuline in het geval van

diabetes. Ook al kan het voor jou niet van belang

lijken, een massage moet aangepast worden als

iemand antidepressiva slikt vanwege de hoeveelheid

prikkels die iemand dan aankan. 

Ook zijn de allergieën van belang. Wanneer er sprake

is van een notenallergie of een allergie voor parfum

moet er een andere olie gebruikt worden. Hiervoor

heeft de masseur vaak verschillende soorten olie staan.

Tot slot is het altijd van belang om te melden aan je

masseur dat je zwanger bent en hoeveel werken.

Tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap mag

er namelijk niet gemasseerd worden. Daarnaast is het

goed om te zoeken naar een masseur die

zwangerschapsmassages geeft. Deze masseurs hebben

veel verstand van zwangerschap en weten welke

punten juist gemasseerd moeten worden en welke niet. 

Twijfel je van tevoren of je gemasseerd kan worden

met bepaalde klachten? Neem dan van tevoren

contact op met de masseur. Vaak kan de masseur dan

al uitleggen of de massage wel of niet kan en welke

aanpassingen nodig zijn. 

 Draag comfortabele kleding: na een massage heb

je geen zin om weer je skinny jeans aan te moeten

trekken. 

 Plan je massage op een rustige dag en niet tussen

afspraken door. Dan ben je meer bezig met

haasten dan genieten van de ontspanning.

 Zet je mobiel op stil tijdens de massage. Als je

wordt gebeld of er een berichtje binnenkomt, ben

je meer bezig met wie het kan zijn dan de

massage. 

1.

2.

3.

Tot slot: 3 tips om nog meer

te genieten van de massage
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Even op
adem
komen... 

Onze geest rent maar door en door en

hoeft jammer genoeg nooit even op adem

te komen. Het heeft het conditievermogen

van Usain Bolt en sjort ons lichaam er maar

achteraan. Ondertussen doen andere

mensen om ons heen ook mee en vragen in

de drukte van hun geest meteen ook veel

van jou. In al die drukte is het van belang

om ergens een ademruimte in te bouwen en

tot jezelf te komen. Maar hoe doe je dat

eigenlijk? Ik neem je mee in vijf methodes

om dichter bij jezelf te komen en op de

pauzeknop te drukken. 

Even geen mensen meer om je heen, de drukte

achter je laten en genieten van de vogels die

aan het fluiten zijn en de geur van bomen en

bloemen die in bloei staan. Wees gerust, je hoeft

geen boom te knuffelen (maar laat je niet

stoppen als je het stiekem graag wil). De natuur

is niet alleen fijn voor de rust die er is, maar uit

onderzoek is gebleken dat wandelen in de natuur

een positieve invloed op je brein heeft, en

specifiek het gedeelte waarin je negatieve

gedachtes rondspoken. Dit zou zelfs de kans op

een depressie kunnen verlagen. 

1 DE NATUUR IN 

Hoe doe je
dat?
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Daarnaast zorgt het actief bewegen er ook voor

dat er endorfine wordt aangemaakt in je

hersenen. Endorfine zorgt onder andere voor

pijnstilling. Een betere combinatie kan ik me niet

voorstellen: rust in je hoofd van de negatieve

gedachtes en een dosis natuurlijke pijnstilling.

Wie wil dat nou niet?

Ken je dat, dat je een nummer opzet en opeens

vrolijk wordt? Of je spontaan zin hebt om te

dansen als een nummer op de radio te horen is?

Muziek heeft een hele krachtige werking op ons

humeur. Het kan ervoor zorgen dat we ons beter

gaan voelen, maar ook juist dat we ons somber

gaan voelen. Om te begrijpen wat muziek met

ons kan doen, nemen we een kort kijkje in de

hersenen. Wanneer we muziek luisteren worden

er allerlei gebieden in onze hersenen actief. Als

eerste wordt de hersenstam actief. Hier wordt

onder andere het hartritme en de ademhaling

geregeld. Als we naar bijvoorbeeld rockmuziek

luisteren gaat ons hartritme ook sneller en gaan

we sneller ademen. Dit wordt ook wel ritmisch

entrainment genoemd. Hierna gaat de muziek

door naar andere gebieden zoals de auditieve

schors (waar we geluid ervaren). Tegelijkertijd

wordt een klein gebied in de hersenstam actief.

Dit gebied, de pons, zorgt ervoor dat er

dopamine wordt aangemaakt als we de muziek

als fijn ervaren. Ook heeft de muziek die we

luisteren invloed op de amygdala (ons

angstcentrum) en de hypothalamus (een gebied

dat ligt op de stress-as). Dit zorgt ervoor dat we

met muziek onze angst kunnen verminderen en

minder stress kunnen ervaren. Niet alleen muziek

luisteren, 

2 MUZIEK LUISTEREN

maar ook samen muziek maken heeft positieve

effecten. Als je bijvoorbeeld samen zingt wordt

er oxytocine in je lichaam aangemaakt. Deze stof

zorgt ervoor dat we een gevoel van vertrouwen

en verwantschap krijgen. Het wordt ook wel het

knuffelhormoon genoemd. Daarnaast is gebleken

dat samen zingen zorgt voor een beter mentaal

welzijn. Genoeg redenen om je koptelefoon erbij

te pakken als je even alleen thuis bent en heerlijk

vals mee te zingen!

3 SCHRIJF HET VAN JE
AF

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat

expressief schrijven ervoor kan zorgen dat je

immuunsysteem beter gaat werken en je oude

emoties uit je systeem kan krijgen. Twee bekende

schrijftechnieken zijn Dagboekpraat van Dr. John

Sarno en Negatief schrijven van Dr. David

Hanscom. Voor beide technieken zet je een timer

voor twintig minuten die je vervolgens weglegt

(dus niet stiekem op de klok kijken hoe lang je

nog moet). Bij de dagboekpraat kan je schrijven

aan een bepaald persoon, over een onderwerp,

situaties van vroeger of nu of bijvoorbeeld een

brief schrijven. Het gaat erom dat je schrijft over

wat er in je speelt over een bepaald onderwerp

met het besef dat je alles mag schrijven wat je

wil en er geen censuur is. Bij de opdracht

negatief schrijven schrijf je twintig minuten lang

alle negatieve en zware gedachtes die je hebt

op zonder te stoppen met schrijven. Het maakt

niet uit hoe lelijk de gedachtes zijn en je hoeft

de gedachtes niet als waar of kloppend te zien.

Je schrijft het als het ware van je af en zorgt

ervoor dat het uit je systeem is. Hierna gooi je

meteen je schrijfwerk op papier weg. Je leest het

niet nog een keer of laat het niet aan anderen

lezen. 



Iedereen heeft er wel eens van gehoord:

mindfulness. De meeste mensen kennen ook

meditatie en hebben er meteen het beeld bij.

Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen

meditatie en mindfulness en hoe kan je het in je

dagelijks leven toepassen? Je kan meditatie zien

als techniek die je in staat stelt om mindful door

het leven te gaan. Je kan wel elke dag tien

minuten mediteren, maar dit zorgt er nog niet

voor dat je ook de resterende 23 uur en 50

minuten rustig en met een heldere geest door het

lichaam gaat. Het kan wel een goede basis

geven waarbij je met mindfulness de rest van de

dag kan aangaan. Mindfulness kan je zien als

een manier om zonder oordeel te kijken naar wat

er op je pad komt en in het moment te leven. Dit

zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld minder snel van

slag bent als je zo'n typische rotdag hebt waarbij

alles fout lijkt te gaan of dat je meer grip hebt 

 op je emoties en eerder doorhebt wanneer er

emoties onder de oppervlakte zitten zonder dat

je opeens uit elkaar barst van frustratie. 

Over mindfulness zijn verschillende boeken

geschreven en je kan allerlei apps gebruiken om

de technieken te leren. De meest bekende

oefening van mindfulness is misschien wel de

bodyscan. Tijdens de body scan ga je langzaam

(zonder oordeel) alle delen van je lichaam af om

je bewust te worden hoe je fysiek en mentaal "in

je vel zit". Het zorgt voor meer rust in jezelf

waarbij je kijkt naar waar spanning zit in je

lichaam, maar ook welke lichaamsdelen rustig

voelen. Ben je er nog niet van overtuigd? Dan

interesseren deze uitkomsten van onderzoek je

mogelijk. Uit onderzoek is onder andere gebleken

dat mindfulness angst vermindert, negatieve

emoties minder sterk ervaren worden en door

meditatie kan je beter omgaan met pijn. 

4 MINDFULNESS

Tip:

Het boek van Andy Puddicombe geeft veel inzicht

in mindfulness als je zoekt naar een mooie uitleg

met oefeningen. Wil je oefeningen met een

humoristisch verhaal eromheen over mindfulness?

Kijk dan naar de boeken van Ruby Wax. 
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Tot slot de meest voor de hand liggende, maar

misschien wel een van de lastigste manieren.

Vaak zijn we ons niet bewust van onze

ademhaling. Je kan ademen vanuit je borst of

een buikademhaling hebben, ademen door je

neus of mond en dan hebben we het nog niet

eens gehad over hoe je ademt; snel, langzaam, in

een ritme of hortend en stotend? De ademhaling

kan niet alleen zorgen voor meer rust in je

lichaam, maar wordt ook vaak als ankerpunt

gebruikt om niet te verdwalen in alle gedachtes

die door je hoofd spoken. Rickie Bostock, ook wel

the breathe guy genoemd, gaat nog een stap

verder en heeft verschillende

ademhalingstechnieken ontwikkeld die 

5 TOT SLOT: DE
ADEMHALING ZELF

bijvoorbeeld kunnen helpen bij beter slapen, als

je je onrustig voelt, bij angstig zijn voor spreken

voor een groep, maar ook om je concentratie te

verbeteren. Hij legt uit dat de ademhaling iets is

wat we vaak vergeten, maar juist een middel kan

zijn dat ons erg kan helpen en we altijd bij de

hand hebben. Zo is er ook uit een onderzoek

gebleken dat rustige en langzame ademhaling

als je pijn hebt kan helpen bij het kunnen omgaan

met de negatieve emoties die bij de ervaring van

pijn komen. Tijdens een massage kan het ook fijn

zijn om rustig de focus te leggen op de

ademhaling. Forceer dit niet en raak niet

gefrustreerd als je ademhaling niet vertraagt.

Wees bewust van je ademhaling en laat hem

stapje voor stapje vertragen om de ontspanning

nog meer te verdiepen. 



Het is aan jou om
jezelf toe te staan
even op adem te
komen. Durf jij
het om die stap te
zetten en te
stoppen met
rennen?
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Eerste hulp bij
onhandige masseurs
in huis
Na een lange werkdag kan je vaak wel een

massage gebruiken. Nu is het niet altijd

mogelijk om naar een masseur te gaan en

kan het extra fijn zijn als jouw vriend of

vriendin je een ontspannende massage kan

geven. Nu hoor ik in mijn praktijk dat niet

iedereen daar even bekwaam in is, maar

met de juiste tips kom je al heel ver. Ik

neem je mee in zes makkelijke tips die je

massage al meteen naar een hoger niveau

tillen. 

Schrik niet, het klinkt moeilijker dan het is. Een

effleurage is een lange strijking over het lichaam.

Een effleurage zorgt er voor dat er meer

ontspanning komt in het lichaam en dat het

lichaam al zelf aan de slag gaat met het

opknappen van het lichaam. Ik neem als

voorbeeld de effleurage bij de rug. Stel je voor

dat je een grote acht over de rug heen maakt

vanaf de onderrug naar de schouders. Je begint

met beide handen verticaal langs de

ruggengraat (let erop dat je niet op de

ruggengraat zelf masseert) en trek een rechte lijn

naar boven. Vervolgens maak je met je handen

een ruime acht langs de zijkanten weer naar

beneden. Zo heb je de gehele achterkant van de

rug gemasseerd zonder veel moeite en bereik je

meteen ontspanning. Er zijn veel opties mogelijk

binnen de effleurages, dus experimenteer er

vooral mee!

Effleurages zijn je beste vriend

Tijdens het masseren kan het zijn dat je

wegschiet in je hoofd en ondertussen met andere

dingen bezig bent. Dit kan er toe leiden dat je

opeens een stuk sneller gaat masseren of harder

gaat masseren. De gouden regel daarbij is: als jij

rustig masseert, wordt degene die je masseert

ook rustiger. Dit geldt ook voor de druk die je

gebruikt tijdens de massage. Vraag van tevoren

of je vriend of vriendin een stevige of lichte

massage wil. Na een lange werkdag kan een

lichte massage juist erg fijn zijn om het lichaam

tot rust te brengen. Zorg ervoor dat je je

massage goed aanpast aan de wensen. Dan kan

diegene er nog meer van genieten. 

Blijf rustig tijdens de massage
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Zeker bij mannen met haar op het lichaam is het

fijn als je genoeg olie gebruikt. Je hebt geen zin

in een schurende huid of haren die eruit worden

getrokken. Je hoeft niet een hand vol met olie te

hebben, maar kijk eens of je met drie pompjes

van de oliefles het redt. Dit is ook afhankelijk van

de grootte van iemand. Als iemand twee meter

lang is heb je logischerwijs meer olie nodig. Houd

daarbij altijd een klein handdoekje bij de hand

zodat je, wanneer je teveel olie hebt gepakt, het

aan het handdoekje wat kan afvegen. Als je

teveel olie hebt gepakt, kan het zijn dat je teveel

glijdt met je handen en hierdoor geen grip meer

hebt. De eerste keer is het nog experimenteren,

maar daarna weet je al snel hoeveel olie je nodig

hebt. Houd er dan wel in de wintermaanden

rekening mee dat de huid droger kan zijn en je

hierdoor meer olie nodig hebt.  

Gebruik genoeg olie

Je hoeft niet de termen en technieken te weten

die een masseur weet. Het belangrijkste is dat je

je gevoel volgt en vertrouwen in jezelf hebt dat

je je best doet en het al snel ontspannend is.

Bespreek met je vriend of vriendin dat diegene

het aangeeft als er iets niet fijn is. En weet

vooral: als iemand stil is, is diegene

hoogstwaarschijnlijk aan het genieten. Niets om

je zorgen over te maken! 

Ga op je gevoel af

Het is niet de bedoeling dat je zelf na het geven

van een massage er zelf ook één kan gebruiken

(al kan een uitwisseling natuurlijk wel fijn zijn).

Zorg ervoor dat je een goede houding hebt met

een rechte rug en dat je masseert vanuit je

lichaamsgewicht. Ga er daarnaast ook niet

meteen vanuit dat je een uur lang kan masseren

achter elkaar. Je kan het langzaam opbouwen en

zult merken dat je al snel meer getrainde handen

krijgt en het langer volhoudt. 

Zorg voor een goede houding en

bouw het op

Vind je het maar lastig om een massage te geven

en weet je niet waar je moet beginnen? Start

dan bij een hoofdmassage. Een hoofdmassage is

een massage van de schedel (dus laat het

gezicht vooral voor wat het is). Veel mensen

doen het al en wordt ook wel kriebelen genoemd.

Het met je handen gaan door iemands haar. Je

kan daarbij denken aan met de vlakke hand over

iemands hoofd gaan, rotaties maken met je

vingers op het hoofd of zachtjes trekken aan de

haren bij de haarlijn. Over het algemeen vallen

mensen bij deze massage snel in slaap of worden

er erg slaperig en ontspannen van. Een

hoofdmassage is door iedereen goed uit te

voeren. Let er vooral op dat je niet te snel gaat

en niet teveel druk zet. Dan is het al heel snel

goed. Een meevaller bij de hoofdmassage: je

wordt er vaak zelf ook moe van en kan daarna

heerlijk naar je bed toe. 

Weet je niet goed wat je moet,

hoofdmassages zijn altijd goed
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Een geur kan ons meenemen door de jaren heen.

Als we bijvoorbeeld de geur van lavendel ruiken,

kan dat niet alleen ontspanning bieden, maar kan

het ons ook weer doen denken aan een vakantie in

Italië lopend door de natuur met een heldere lucht

met de heerlijke geur van lavendel om je heen. Als

we een bepaalde geur ruiken, dan wordt dit door

onze hersenen verwerkt. Onze hersenen kunnen

ongeveer 10.000 geuren herkennen. In het begin zal

een geur sterk binnenkomen, maar na een tijdje zal

je er een tolerantie voor opbouwen zodat je niet

elke keer weer de sterke geur van vis ruikt als je

bijvoorbeeld bij de visboer werkt. Dit wordt ook wel

een drempelwaarde genoemd. Als we een kijkje

nemen in de hersenen, zien we dat de reukzenuw

(waar de prikkels van een geur binnenkomen)

verbonden is met de hypothalamus (hier worden de

hormonen aangestuurd) en het limbische systeem.

In dit laatste systeem in je hersenen worden onder

andere de emoties, genot en het emotionele

geheugen aangestuurd. Dit verklaart ook waarom

wij ons weer volledig in het landschap in Italië

kunnen wanen als we een geur ruiken die hiermee

verbonden is. Naast dat het je kan meenemen

'down memory lane' heeft geur ook de functie om je

terug te brengen in het moment. Je kan een geur

bewust gebruiken om bijvoorbeeld weer terug te

komen bij jezelf. Dit kan een fijne geur zijn, zoals je

parfum of een lekkere douchefris, of een wat

viezere geur. Wanneer je een vieze geur ruikt, zit je

meteen weer volledig in je lichaam en in het

moment. 

De kracht
van geur
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Binnen de massage heb je massagevormen die zich specifiek richten op geur en de helende

werking hiervan. Dit wordt ook wel aromamassage genoemd. Daarbij wordt er gebruik gemaakt

van etherische oliën. Bij etherische oliën is er een combinatie van een basisolie en de etherische

olie. In verhouding is maar drie procent van de olie de etherische olie. Een lekker ruikende olie

zorgt al snel voor ontspanning en kan ook nog na de massage het ontspannende effect

vasthouden. Daarbij kan het zijn dat je hersenen tijdens de massage een link leggen tussen de

ontspanning en de geur. De volgende keer als je die geur ruikt, zal je zien dat je lichaam zich

spontaan gaan ontspannen. 

Massage en geur

Nu we weten wat voor effect een geur op ons kan hebben, is het 

natuurlijk ook fijn om te weten welke geuren waar voor zorgen. Om 

het gemakkelijk te maken heb ik de meest voorkomende soorten 

etherische oliën op een rij gezet. 

Geuren en hun werking

Lavendel - Lavendel is één van de meest geliefde geuren. 

Het geeft ontspanning en kalmeert de huid. Het wordt daarom 

ook veel gebruikt in huidverzorgingsproducten.  

Eucalyptus - Eucalyptus is een frisse geur en kan helpen bij 

verkoudheid en een verstopte neus. 

Pepermunt - Pepermunt helpt bij vastzittende spieren en met 

de sterke geur kan het je direct weer in je lichaam brengen. 

Pepermunt helpt ook om insecten en muizen op afstand te 

houden. 

Kamille - Kamille werkt zeer rustgevend en heeft herstellende 

functies voor de huid. Kamille is vaak terug te vinden in thee. 

Rozemarijn - Rozemarijn helpt om vrijer te ademen, kan helpen om actiever te 

worden en heeft de functie van een versoepeling van de gewrichten. 

Tijm - Tijm heeft een positieve, herstellende invloed op de huid. werkt 

zuiverend en heeft een positieve invloed op de luchtwegen. 
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 Merk je dat je overdag ver van jezelf weg bent?

Gebruik dan een klein beetje olie en doe dit op je

pols. Let op: etherische olie kan je niet rechtstreeks

op je huid doen. Er zijn hier speciale rollers voor

waarin de olie al is gemengd. Wanneer je merkt dat

je weg bent, ruik je weer even aan je pols en ben je

zo weer terug. Met name pepermunt heeft een

sterke geur en zorgt ervoor dat je snel weer terug

bent in je lichaam. 

 Weet je nog niet zeker welke geur je fijn vindt? Bij

een tuincentrum hebben ze vaak kleine geurblokjes

die je kan smelten in een houder met een kaarsje

eronder. Hierbij kan je eerst ruiken aan de blokjes

om te kijken of een geur bij je past. Begin niet

meteen met wierook. Dit is een sterkere geur en kan

in het begin te sterk zijn. 

 Begin met een rustige geur. Sommige mensen

krijgen hoofdpijn van sterke geuren. Het is fijn om

dan rustig te beginnen, zodat je niet meteen

hoofdpijn krijgt. Daarbij is het per persoon

verschillend hoe sterk je geuren ruikt en hoe erg je

ermee bezig bent. Als je dan begint met een sterke

geur, kan het meteen erg overweldigend zijn. 

Je hoeft niet alleen bij een massage gebruik te maken

van geuren, maar kunt ook thuis er zelf mee aan de

slag. Er zijn verschillende manieren om met geuren te

werken. Je kan het door middel van een dispenser

verspreiden in de vorm van verdampte olie met water, je

kan wierook aansteken, een geurkaars gebruiken of het

zelf opsmeren in de vorm van een geurende olie, lotion

of zalf. Daarnaast kan je verse planten gebruiken uit de

tuin zoals tijm of rozemarijn, kan je een verse thee

drinken met elementen van bijvoorbeeld kamille erin of

kan je bewust de natuur ingaan om de geur op te

zoeken, denk aan de fijne geur van hout. Het

belangrijkste is dat jij kijkt waar jij rustig van wordt en

wat bij jou past. Misschien heb je wel een hele lekkere

parfum of bodylotion met samengestelde geuren die

helemaal bij jou past. 

Om je een stukje op weg te helpen, heb ik nog enkele

tips voor je:

1.

2.

3.

Thuis aan de slag met geuren
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Hoe vind je de
juiste massage
voor jou?
Waar moet je op letten bij het

kiezen van de massage en 

welke massagevormen 

zijn er?

P A G I N A  1 7  |  P R A K T I J K  M A L A N A



Het zoeken van de juiste

masseur/masseuse die bij je past kan een

flinke zoektocht zijn. Daarnaast is het

aanbod vaak zo groot dat je niet weet

waar je moet beginnen. Om je een stukje

op weg te helpen beginnen we met vijf tips

bij keuzestress. 

Als eerste is het fijn om te bedenken wat voor

massage je graag wilt. Wil je graag een rustige,

zachte massage om tot jezelf te komen? Zoek

dan naar een ontspanningsmassage of een

gezicht- of hoofdmassage. Wil je een stevige

massage en heb je last van knopen in je spieren?

Kijk dan naar een sportmassage of een

triggerpointmassage. Voor een duidelijker beeld

kan je het overzicht gebruiken op de volgende

pagina met verschillende soorten massages. 

Wat voor massage ben je naar

op zoek?

Vijf tips bij
keuzestress

Wat vind je voor jezelf fijner? Wil je door een man

of een vrouw gemasseerd worden? Hierdoor

vallen er al veel masseurs/masseuses af als dit

een belangrijk punt voor je is. Is dit geen

probleem voor je? Kijk dan verder bij de andere

tips om een selectie te kunnen maken. 

Bedenk of je door een man of

vrouw gemasseerd wil worden

Vaak staat er op de website iets over de

masseur. Hierin kan je kijken of er een match

tussen jullie is. In eerste instantie kan dit niet

nodig lijken, maar bij een massage kan je je

kwetsbaar voelen als je uitgekleed bent en dan

wil je je op je gemak kunnen voelen. Daarnaast

kan het fijn zijn om wat overeenkomsten met de

masseur te hebben om een fijn gesprek te kunnen

hebben. Je hebt geen zin in een discussie over

hoe je naar het leven kijkt terwijl je rustig

probeert te genieten van de massage. 

Lees over de masseur

Heb je specifieke klachten en ben je op zoek

naar een masseur die je hierbij kan helpen? Zoek

dan naar specialisaties. Sommige masseurs zijn

bijvoorbeeld gespecialiseerd in nek- en

schouderklachten of bieden veel stevige

massages aan die elkaar kunnen complementeren

en versterken. Weet je niet zeker of iemand je

kan helpen met je klachten, maar heb je wel een

goed gevoel bij die masseur? Neem dan even

contact op om te kijken of hij of zij je kan helpen.

Specialisaties

Heb je een goede vriend, kennis of collega die al

een keer bij een masseur is geweest en er erg

over te spreken is? Vraag dan even door wat

voor soort massage het was en wat de wensen

van diegene waren. Zo kan je erachter komen of

er een overlap is met jouw wensen en de masseur

daarin een match is. Jullie wensen hoeven niet

volledig te overlappen. De masseur kan de

massage natuurlijk aanpassen aan jouw wensen,

maar een paar overeenkomsten die van belang

zijn bij de soort persoon die je masseert en hoe

de massage is opgebouwd is fijn. 

Verwijzingen zijn welkom
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Welke massagevormen zijn er?
Om je een stukje op weg te helpen heb ik een overzicht gemaakt van de meest

aangeboden massagevormen. Ik heb niet alle massagevormen erin kunnen zetten

om het overzichtelijk te houden, maar dit kan je al een stukje op weg helpen. De

massagevormen zijn opgedeeld in drie categorieën: zachte massages, stevige

massages en gespecialiseerde massages. Er kan hier een overlap tussen zitten,

maar voor het gemak is dit onderscheid aangehouden. 

Zachte massages

De ontspanningsmassage is een fijne start om te

beginnen. Het zorgt voor meer rust in het lichaam

en stimuleert ondertussen je lichaam om beter te

gaan werken. Het kan goed helpen bij meer tot

jezelf komen en rustig worden na of tijdens een

stressvolle periode. De ontspanningsmassage

wordt het vaakst aangeboden en kan zowel

rustig als wat steviger gegeven worden. 

Ontspanningsmassage

Bij de hotstonemassage wordt er gebruik

gemaakt van verhitte stenen die op je lichaam

worden gelegd en waarmee gemasseerd wordt.

De warmte van de stenen verwarmt het lichaam

van buitenaf en zorgt voor een diepe

ontspanning tot diep in het lichaam. 

Hotstonemassage

De gezichtsmassage wordt ook wel gedaan in

combinatie met een reiniging van het gezicht.

Het kan zowel geboekt worden bij een

massagepraktijk als een schoonheidssalon. Het

geeft ontspanning in de gezichtsspieren en de

ontspanning in het gezicht zorgt al snel voor rust

in de rest van het lichaam. Daarnaast helpt bij

het kalmeren van de ademhaling en het

zenuwstelsel. 

Gezichtsmassage

Bij de hoofdmassage wordt de gehele achterkant

van het hoofd gemasseerd tot aan de

schedelrand. De hoofdmassage geeft een diepe

ontspanning waar veel mensen van in slaap

vallen en heeft een positief effect op het

verminderen van hoofdpijn en de bloedsomloop. 

Hoofdmassage

Hammam is een uitgebreide

reinigingsbehandeling. Denk daarbij aan een

ontspannende massage, scrubs en

kleibehandelingen. Het geeft daarbij zowel fysiek

als mentaal rust. Hammam kan je zien als een

verwenmoment voor jezelf. 

Hammam

Bij aromatherapie/massage wordt er gebruik

gemaakt van etherische olie. De geuren kunnen

je helpen om in een diepere ontspanning te

komen en kan ervoor zorgen dat de effecten van

de massage langer blijven hangen. De masseur

kiest bewust de olie die past bij je behoeftes. Zo

zijn er geuren die je kunnen laten ontspannen en

geuren die je juist meer energie kunnen geven. 

Aromamassage
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Stevige massages

Een sportmassage kan zowel bij de

massagepraktijk als bij bijvoorbeeld de

fysiotherapie gegeven worden. Het is een stevige

massage die gericht is op het losmaken van de

knopen in de spieren en het herstellen van de

spierfuncties. De sportmassages zijn vaak wat

korter en zijn heel doelgericht op de klachten. 

Sportmassage

Bindweefselmassage is een diepere vorm van

massage waarbij het bindweefsel wordt

losgemaakt. Verklevingen in het bindweefsel

kunnen veel pijn veroorzaken. Tijdens deze

massage worden deze verklevingen losgemaakt.

Het heeft een positief effect op de stofwisseling,

doorbloeding en vermindert pijn. 

Bindweefselmassage

Triggerpoints zijn kleine spierknoopjes. Ze kunnen

veel pijn geven en ook uitstralen. Het kan spieren

verstrakken of juist verzwakken. Tijdens de

triggerpointmassage wordt de triggerpoint

gezocht die de oorzaak is van bepaalde klachten

en als het ware 'uitgeschakeld'. Dit kan een

pijnlijke, maar zeer effectieve behandeling zijn. 

Triggerpointmassage

Tijdens cupping wordt er een "cup" vacuüm

gezogen op de huid en verplaatst over de huid of

neergezet op een bepaald punt. Het kan helpen

bij verklevingen weghalen en het afvoeren van

afvalstoffen. De cups kunnen op verschillende

standen vacuüm gezogen worden. Dit bepaalt

ook hoe stevig de massage is. 

Cupping

Goed om te weten

Een stevige massage kan in sommige

gevallen wat pijnlijker zijn, maar kan

daarmee ook een sterk effect hebben.

Belangrijk is om te weten dat

ontspanning ook tijdens de stevige

massages van belang is. Wanneer je

niet kan ontspannen, gaat dit voorbij

het doel van de massage. 
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Gespecialiseerde massages

Het woord zegt het al, deze massagevorm is

speciaal ontwikkeld voor tijdens de

zwangerschap. Belangrijk om te weten is dat je

het eerste trimester van de zwangerschap niet

gemasseerd mag worden. Hierna wordt de

speciale zwangerschapsmassage aangeraden.

Deze masseurs hebben hier specifieke kennis van

en kunnen je zo beter helpen. 

Zwangerschapsmassage

Binnen de massagewereld zijn er massagevormen die gespecialiseerd zijn in een

bepaalde aandoening of klacht. Goed om te weten is dat een meer algemene

massage vaak ook goed kan helpen bij bepaalde klachten (denk aan een

sportmassage). Heb je liever iemand die hierin verder is opgeleid? Dan kan je

kijken naar een specialisatie. 

Deze massagevorm is gespecialiseerd in

fibromyalgie. Het is een hele zachte massage en

vergelijkbaar met de ontspanningsmassage. Het

verschil daarbij is dat de tenderpoints

(kenmerkend voor fibromyalgie) ook meegenomen

worden in de massage en het specifiek gericht is

op de ervaren klachten door de fibromyalgie. 

Fibromassage

Deze Oosterse massagevormen zijn verbonden

met de meridianen en acupunctuurpunten. Binnen

de reflexologie heb je de voetreflex en

handreflex. Al deze massagevormen werken aan

een balans tussen lichaam en geest en kijken

naar de energie die door je lichaam stroomt door

de meridianen en helpen je om hier een balans in

te vinden. Dit kan bij veel klachten helpen en

geeft daarbij een fijne ontspanning. 

Reflexologie/acupressuur/shiatsu

Masseurs kunnen ook gespecialiseerd zijn in

bepaalde klachten, zoals nekklachten of

hoofdpijn. Dit benoemen zij dan ook specifiek op

hun website. Meer algemene massages kunnen

hierbij ook helpen. Het voordeel aan een

specialisatie hierin is dat zij vaak wat meer

kennis hebben over de klachten en mogelijk ook

tips kunnen geven om deze klachten, naast

massage, te kunnen verminderen.

Nek-schouder-rug-hoofdpijn

De naam zegt het al. Ook hierin zijn

specialisaties. Doordat het lichaam in de

kindertijd nog volop aan het groeien is, moet hier

anders gemasseerd worden. Hetzelfde geldt bij

baby's. Daarbij kan een massage ook helpen bij

buikkrampjes of als een kindje slecht kan slapen. 

Kindermassage/Shantala

babymassage Binnen de massage is kanker een contra-

indicatie. Dit betekent dat er normaal gesproken

niet gemasseerd mag worden als iemand kanker

heeft. Er is echter een specialisatie hierin

waarbij de masseur kennis heeft over wanneer dit

wel en niet mag en welke aanpassingen er

moeten zijn op de massage. 

Massage bij kanker
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Bij een massage bij dementie wordt er gewerkt

aan meer rust in het hoofd en lichaam krijgen. Dit

kan niet alleen fijn zijn voor de persoon met

dementie, maar ook rust bieden voor de familie

er omheen. 

Massage bij dementie

Massage bij mensen die hooggevoelig zijn kan

helpen bij het verwerken van prikkels, meer in het

moment leven en dichter bij jezelf komen. Het

geeft daarbij een stukje rust wanneer het leven

zo overweldigend kan zijn. 

Massage bij HSP

Dit overzicht geeft een globaal beeld van wat er

te vinden is binnen de massagewereld. Er zijn

natuurlijk nog vele andere vormen die

bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ADHD, je

helpen om dichter bij jezelf te komen, je helpen

bij bepaalde klachten of je lichaam losser te

maken of die je tot rust kunnen brengen. Mijn tip

is daarbij, kijk vooral wat je aanspreekt binnen

een massage. Ben je al bij een masseur geweest

en is de massage je bevallen van die persoon?

Vraag dan wat deze masseur je nog meer zou

kunnen aanraden. Vaak weten de masseurs zelf

ook veel over de verschillende soorten massages

en kunnen ze je zelf een andere massagevorm

aanbieden of kunnen ze je doorverwijzen naar

een andere masseur. 
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Met de billen bloot  
de eerste keer naar een masseur

Als je nog nooit een massage hebt gehad,

kan de eerste keer erg spannend zijn. Het

kan spannend voor je zijn om niet te weten

wie er tegenover je staat, de aanraking van

een vreemde kan spanning bij je oproepen

of de onzekerheid wat er gaat gebeuren en

wat je wel en niet mag aanhouden. Dit is

volkomen normaal om te ervaren. Een

nieuwe ervaring kan veel fysieke en

mentale spanning met zich meebrengen.

Om de spanning wat te verminderen, geef

ik je hier alvast wat tips. 

Vind je het spannend naar wie je toe gaat voor

een massage? Zoek dan van tevoren contact met

de masseur. Hij of zij zal je dan graag te woord

staan om je vragen te beantwoorden. Tijdens het

gesprek kan je ook al een idee bij iemand krijgen.

Daarnaast kan je op Whatsapp of op de website

een foto van de masseur zien en wat hij of zij

over zichzelf schrijft. Dit geeft vaak al een goed

beeld van wie er tegenover je komt te staan. 

Zoek van tevoren contact met de

masseur

Voor de massage kan je aangeven wat je wel en

niet gemasseerd wil hebben. Wil je absoluut niet

dat je benen gemasseerd worden? Geef dit dan

aan. Heb je specifieke klachten in bijvoorbeeld je

schouders? Laat dit dan weten aan de masseur

zodat hij/zij daar extra aandacht aan kan geven.

Vind je het spannend waar de masseur je aan

gaat raken? Vraag dan voor de massage wat hij

gaat masseren. De masseur zal over het

algemeen zelf een plan met je maken voor de

massage wat past bij jouw behoeftes en wensen.

Daarbij benoemt hij of zij wat er wel en niet

gemasseerd gaat worden en of je het hier mee

eens bent.  

Bedenk wat je wel en niet

gemasseerd wil hebben

Als je dit van tevoren aangeeft, kan de masseur

hier rekening mee houden. De masseur kan je

meer uitleg geven en aan de hand meenemen

door de massage heen. 

Geef voordat de massage begint

aan dat je het spannend vindt

Natuurlijk kan je dit altijd tijdens de massage

aangeven als je het liever steviger wil of zachter.

Het voordeel van het van tevoren doorgeven is

dat je niet opeens schrikt als de masseur stevig

masseert terwijl je liever een zachte massage wil.

Of juist andersom dat je je ergert omdat de

massage te zacht is. Dit zorgt ervoor dat je

minder kan ontspannen en meer in je hoofd zit

tijdens de massage. De masseur kan alles

aanpassen, maar moet dan wel weten wat jij fijn

vindt. 

Geef voor de massage aan of je

een stevige of rustige massage

wil
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De nacht: een
haat-liefde relatie
Wanneer je slecht slaapt, stapelen de

frustraties zich vaak op. Je bent nog moe,

kan minder helder nadenken, valt over

dingen heen en laat veel vallen. Nu zijn er

bepaalde uitzonderingen waarbij je het er

waarschijnlijk meer voor over hebt. Denk

aan je net geboren kindje dat huilt in de

nacht. Maar over het algemeen is een

slechte nachtrust niet gewenst. Speciaal

voor de nachtbrakers (en dan niet de leuke

variant van uitgaan) heb ik wat tips op een

rijtje gezet. 

Je lichaam reageert op bepaalde patronen die je

aanhoudt. Je zal na een tijdje bijvoorbeeld

merken als je een tijd lang elke avond om 23:00

uur gaat slapen, dat je spontaan moe wordt als

het bijna 23:00 uur is. Ook al wil je nog zo graag

langer opblijven en gezellig met vrienden zitten,

je lichaam houdt netjes het ritme aan dat je

hiervoor hebt opgebouwd. Ditzelfde geldt voor

wakker worden. Wanneer je doordeweeks altijd

een wekker hebt staan om half 8, zal je lichaam

dit ritme aanhouden en ook zonder wekker om

half 8 wakker worden. 

Ga op een vaste tijd slapen en

zet een wekker op een vaste tijd

Ook met rituelen kan je je lichaam leren om op

een bepaald moment te gaan slapen. Als je een

vast ritueel aanhoudt van je tanden poetsen, nog

een paar pagina's lezen uit je boek (die niet zo

spannend moet zijn dat het je wakker houdt) en

dan het licht uit en slapen. 

Rituelen voor het slapen gaan

Vaak liggen we wakker door alle

piekergedachtes die door ons hoofd spoken. Het

kan dan helpen om een schrijfoefening te doen

om het van je af te schrijven. De oefeningen die

hiervoor zijn besproken om even op adem te

komen zijn hier ook erg geschikt voor. 

Schrijf van je af

Wanneer je gericht en zonder oordeel je focus

legt op je lichaam kan dit ervoor zorgen dat je

geest ook tot rust komt. Je kan dit zelf doen of

via begeleiding van een app. Hiermee zorg je er

ook voor dat je lichaam ontspant en wordt het

gemakkelijker om in slaap te vallen. 

Doe een bodyscan



Houd voor jezelf bij hoe laat je bent gaan slapen,

wat je hebt gedaan voor het slapen gaan, of je

later op de avond nog iets hebt gegeten of

gedronken en wat, hoe laat werd je wakker en

hoeveel uur heb je geslapen. Dit kan helpen om

te zien welke factoren ervoor zorgen dat je

slechter slaapt. 

Houd een slaapdagboek bij

Een ontspannen massage kan ervoor zorgen dat

je al vermoeid bent en bijna in slaap valt. Zorg er

dan wel voor dat je opgehaald wordt of met de

fiets komt zodat je in ieder geval veilig thuis

komt. Zeker een hoofdmassage zorgt er bij veel

mensen voor dat ze al tijdens de massage in

slaap vallen. Zo kan je meteen het momentum

pakken en het slaperige gevoel doorzetten in je

bed. 

Boek een massage laat op de

avond

Het kan helpen om de dag voor jezelf af te

sluiten. Een methode die goed daarbij kan

helpen is een dankbaarheidsdagboek. Daarbij

benoem je elke dag drie dingen die goed zijn

gegaan vandaag en waar je dankbaar voor bent.

Je mag daarbij geen dingen herhalen en moet

elke dag weer met iets nieuws komen. Dit zorgt

ervoor dat je de focus in je hoofd weerlegt van

piekeren naar een positieve kijk op je dag. 

De dag voor jezelf afsluiten

Wanneer je veel last hebt van stress en piekeren,

kijk dan of je methodes kunt vinden die je kunnen

helpen om beter om te gaan met de stress. Dit

kan hulp zijn bij een behandelaar of

zelfhulpmethodes die je zelf thuis kunt doen. 

Werk aan de stress
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Een gouden tip van Andy Puddicombe

van Headspace

Misschien ken je de app Headspace wel. Het is

één van de meest bekende apps rondom

meditatie. De maker van Headspace, Andy

Puddicombe, heeft ook een boek geschreven over

meditatie, vernoemd naar de gelijknamige app.

In zijn boek vertelt hij over de slaapmeditatie.

Deze meditatie kan je gebruiken om een betere

nachtrust te hebben. Daarbij benoemt hij wel dat

mindfulness zelf ook belangrijk is om overdag in

te zetten. Zo kan je geest overdag al wat

rustiger zijn, zodat je 's avonds gemakkelijker in

slaap valt. 

Bij zijn slaapmeditatie word je eerst gewaar van

het feit dat je ligt, je richt je op je ademhaling en

haalt vijf keer diep adem - in door de neus, uit

door de mond. Dan ga je eerst inchecken hoe het

gaat met je lichaam en doet een korte bodyscan

van enkele seconden om de stand van zaken te

bekijken hoe het ervoor staat met je lichaam en

geest. Vervolgens ga je terugblikken op je dag.

Je gaat naar het eerste bewuste moment, vlak

nadat je wakker werd. Daarna ga je in een

overzicht door je dag heen. De gesprekken die je

hebt gevoerd, activiteiten die je hebt gedaan. Je

hoeft niet op de details in te gaan. 

Als je in het huidige moment bent aangekomen,

richt je je op je lichaam. Je focust eerst op je

kleine teen van de linkervoet en stel je je dan

voor dat je deze teen simpelweg uitzet. Je kan

dit denken in je hoofd of visualiseren. Doe dit

vervolgens met de rest van je been. Ga niet

meteen door naar het andere been, maar voel

eerst het verschil tussen het "uitgeschakelde"

been en het andere been. Ga vervolgens de rest

van je lichaam af. De geest mag afdwalen zoveel

hij wil. Als je dan nog niet kunt slapen, kan je

twee dingen doen. Of je laat je geest zijn gang

gaan zonder dat je het probeert te sturen. Vind

je dit lastig? Probeer van (met de intentie om het

echt te halen) vanaf duizend terug te tellen. 
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Ik vroeg negen mensen van

allerlei leeftijden waar zij hun

lichtpuntjes in het leven in vonden

Wat zijn jouw
lichtpuntjes in het

leven?



Lara (22)

Blije dieren, mooie bloemen,

heldere nachten met coole

sterren en vriendelijke vreemden

Marcel  (64)

Lichtpuntjes vind ik heel goed om dat in te zien en te

kijken of dat te realiseren is.

Ik heb dat als ik achter in de tuin zit na het gras

maaien en zit te dagdromen, over de mooie

toekomst.

Lichtpuntjes zijn als ik voor mijn gezin lekker kan

koken en tevreden gezichten aan tafel zie zitten.

Ook als ik mijn zoon en dochter kan helpen om te

verhuizen en kan helpen met klussen.

Samen met mijn vrouw een rondje fietsen en de

natuur in.

In de toekomst kijken als wij beiden niet meer

hoeven te werken en wat we allemaal nog willen

zien in de wereld (en hoe gaan we dat dan doen).

Eén groot lichtpunt is mijn gezin (vrouw, zoon en

dochter).

 

Spelende kinderen 

Een geluksmomentje voor mij is het zien van kinderen die onbekommerd en geheel volgens

eigen regels spelletjes aan het spelen zijn. Het helpt mij de tijden herinneren waarin ik zo kon

spelen en, misschien nog wel belangrijker, dat ik dat nog steeds kan. Wij hebben allemaal dat

kind nog in ons. Wanneer je dat kind er voor even uit kunt laten in vormen van spel, gelach of

lekker gek doen, dan merk je hoe dichtbij en hoe maakbaar geluksmomentjes zijn. 

Waardering uitspreken 

Wat ik heb leren waarderen is waardering uitspreken voor wat mij overkomt, vooral door toe

doen van anderen. Mensen in mijn omgeving willen en kunnen mij goed laten voelen wanneer ik

mijn verantwoordelijkheid daarin niet neem. Het voelt niet alleen goed om zoiets mee te

maken, het voelt nog een beetje beter wanneer ik die ervaring deel met de mensen die hun

best daar voor doen. Het verkondigen van interne geluksmomentjes brengt meer

geluksmomentjes en lichtpuntjes voor iedereen die het wilt aanhoren. 

Bewegen 

Een lichtpunt voor mij is een versnelde hartslag en ademhaling door het aanspannen en

ontspannen van alle spiergroepen die voor mij nog werken. Beweging is voor mij een

geluksmoment waar ik altijd en overal even naar kan grijpen. Het vermindert de stress die ik

ervaar en brengt mij terug in het moment. Pluspunten als ik buiten beweeg, door bijvoorbeeld

te wandelen, of als ik met anderen beweeg, door een sport te beoefenen.

Niels (26)
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Emma (23)

Ik ervaar verschillende lichtpuntjes in mijn leven. Meestal zijn dit hele kleine dingen waar ik van

kan genieten. Ik vind kinderen helemaal geweldig. De lichaamstaal die ze laten zien vind ik

super. Ook geniet ik van de puurheid van kinderen, de liefde die ze laten zien en voelen. Ze

zijn echte lichtpuntjes voor me. Zelf als volwassene zou ik hier zeker nog wat van kunnen leren.

Alleen al omdat ze minder nadenken en gewoon doen op sommige punten. Kinderen zijn mijn

lichtpuntjes en het hoeven niet mijn eigen kinderen te zijn. 

Maar ook als ik in de natuur loop kan ik intens genieten van alles wat ik zie, hoor en voel.

Wauw, wat vind ik de natuur mooi en rustgevend. Echt een lichtpunt in mijn leven. 

Ook de gesprekken die ik soms met mensen of kinderen heb kan ik van genieten en zijn een

lichtpuntje. Ook doordat ik wat voor ze kan betekenen zodat ze weer dichter bij zichzelf

komen. 

Maar ik heb ook grote lichtpuntjes en dat zijn mijn 

man en vier dochters. Die ervaar ik als liefde en 

het klavertje vier van mijn leven. 

Elke dag ervaar ik weer nieuwe lichtpuntjes 

en laat ik ze ook bewust binnenkomen, 

want de lichtpuntjes geven mij kracht en 

maken me blij. 

Rian (41)
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Het leven gaat met vallen en opstaan. Dat is iets wat ik zelf 

ook zeker ervaar. Soms heb ik momenten waarop ik mij goed 

voel en echt kan genieten van het leven en soms voelt alles even pittig zwaar.

In de zware momenten heb ik ervaren om toch te proberen de focus te houden op de

dingen/mensen waar ik dankbaar voor ben. Het is soms (ook uit mijn eigen ervaring) moeilijk om je

niet mee te laten slepen door angst, paniek, onzekerheid of andere nare gedachtes of gevoelens.

Op zo’n moment geeft het mij veel kracht om te zien wat ik wel kan en dat ik op de mensen die om

mij heen sta kan steunen. Ook het beluisteren van muziek met een positieve lading helpt mij om

even lekker te kunnen ontspannen en niet de focus te hebben op negatieve gedachtes.

In deze maatschappij gaat het veel om presteren en ik ervaar daar soms best wel een druk van.

Het gaat vaak over werk, studie, type huis, vakantie, partner etc. Voor mij kan het daardoor vaak

voelen alsof IK degene ben waarvan alles afhangt en ik continu moet presteren. Ik zit nu in een

proces waarbij ik dat steeds meer probeer los te laten. Natuurlijk doe ik mijn best en neem ik

dingen serieus maar ik probeer relaxter te leven en niet teveel te leven naar verwachtingen van

anderen. Want dat kost energie. Veel energie. 

Dit helpt mij stap voor stap om wat meer rust in te bouwen, waardoor er meer ruimte is voor

geluksmomentjes.

Féline (21)

De lichtpuntjes in mijn leven zijn

in de zon zitten met een goed

boek, met instrumentale muziek

op de achtergrond. 's Morgens

koffie drinken, wandelen door de

natuur en luisteren naar goede

muziek.



Marieke (40)

’s Ochtends de dag starten met decafé

koffie van Simon Levelt en rauwe, hele pure

chocolade van lovechock. De wetenschap

dat de koffie fairtrade en biologisch is en op

natuurlijke wijze gedecafenieerd en de

chocolade boordevol anti-oxidanten en

andere gezondheidsvoordelen zit, draagt

daar aanzienlijk aan bij. 

Door mijn tuin lopen en deze goed in mij

opnemen: inzoomen op planten, bloemen of

diertjes. Me verwonderen over de groeikracht

van de natuur. 

’s Avonds luisteren naar rustgevende muziek,

alleen thuis op de bank en mijmeren…

Lekker in bad gaan in de namiddag of begin

avond en daarin ontspannen en helemaal tot

mezelf kunnen

Een mooie sessie, waarin cliënt en ik zodanig

in verbinding zijn dat het stroomt en we tot

verdieping en essentie komen. Het getuige

mogen zijn van de innerlijke ontdekkingen en

heling van een ander.

Een bezoek met mijn geliefde aan onze

moeders: samen borrelen en lekker eten en

bijpraten. Ik geniet van een goede verbinding

met hen beiden en verhalen over hun en ons

leven uitwisselen.

Een wandeling door de natuur, het liefst

alleen – in stilte me onderdompelen in een

bosbad

Humor! Op de dansvloer of in gesprekken

met wie dan ook – lekker gek doen!

’s Avonds de punten van de dag opschrijven

waar ik tevreden over of dankbaar voor ben –

en er dan achter komen dat dat er heel veel

zijn
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Wendy (59)

In mijn leven zijn lichtpuntjes heel

belangrijk. 

Ik ervaar deze vaak op heel onverwachte

momenten: 

natuurlijk zijn er de klassiekers, bijvoorbeeld

samen met mijn gezin natafelen na een

geslaagd etentje, afspraken met vrienden

en vriendinnen, maar de meer bijzondere

momenten zijn onverwacht wat mij betreft. 

Met mijn dochter opeens besluiten om te

gaan winkelen, of de natuur in, een goed

gesprek met mijn zoon, een fietstocht met

mijn man. 

Naarmate ik me meer bewust word, van wat

bij mij past, zijn dat ook de momenten

waarop ik voor mezelf kies, een fietstocht in

mijn eentje op Texel, geen prikkels van

buitenaf, één zijn met de natuur en kunnen

gaan en staan waar ik wil met mijn trouwe

fiets. Of wandelen langs het strand, net zo

lang tot mijn hoofd leeg is, daar word ik blij

van. Ik kan het iedereen aanraden.

Dennis (26)

Ik kan het heel erg waarderen als ik

een moment van rust kan vinden in de

dagelijkse drukte. 's Ochtends vroeg

naar de auto lopen  in een mistige

omgeving met een doorkomend

zonnetje en fluitende vogeltjes. Ofwel

met mijn vriendin samen in de avond

een wandeling over het strand bij

zonsondergang.



Een
ophelderend
gesprek in
kwetsbaarheid
en openheid met
mijn geliefde 
na een
verwijdering
/ruzie.

-  M A R I E K E  ( 4 0 )
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Lichtpuntjes in
de praktijk
In mijn dagelijks leven, maar ook in mijn werk, kan

ik enorm genieten van lichtpuntjes. Voor mij is

het lezen van een goed boek, mij verliezen in

muziek die mij raakt en het zien van kunst die mij

inspireert een lichtpuntje. Wandelen in de natuur,

genieten van het gefluit van de vogels of het zien

van wilde dieren in de natuur. Op de foto kan je

middenin een lichtpuntje zien bij Noordwijk in de

duinen waar ik in het wild hertjes had gespot.

Blijer kon je me niet maken op dat moment. 

Het zoeken van lichtpuntjes en het leven in het

moment is een groot onderdeel van praktijk

Malana. Het krijgen van een massage kan een

rustpunt voor je zijn en een moment om even bij

jezelf in te checken. Wat heb je op dit moment

nodig? Waar heb je behoefte aan? Deze

behoeftes worden ook weerspiegeld in de

massage. Binnen de praktijk werk ik met drie

pijlers. Eén van die pijlers is autonomie &

zeggenschap. Jij bepaalt wat je wilt met de

massage. Wil je een lichte of een stevige

massage? Wil je je benen deze keer wel of niet

mee gemasseerd hebben? Daarbij nodig ik je uit

om tijdens de massage aan te geven als je iets

anders wil. Vind je dit moeilijk? Dan geef ik je de

uitdaging om dit van tevoren aan te geven. Dan

vraag ik na een tijdje zelf aan je of het zo goed

is of dat er nog iets aangepast moet worden. 

Met mijn massages hoop ik voor anderen een

lichtpuntje te kunnen bieden en een moment om

eens een diepe zucht te slaken. Eindelijk rust. 



Mijn
aanbevolen
lijstje
In het thema van goed voor jezelf zorgen

zijn er vijf tips die ik je graag mee wil

geven. 

Naast het boek is er ook een app genaamd

Headspace. Hier kan je op een laagdrempelige

manier leren mediteren. Vind je het te duur om

maandelijks te betalen voor een app? Hij heeft

ook een boek geschreven over leren mediteren

met oefeningen erin. Hierin leert hij je de

basisprincipes van meditatie en gemakkelijke

oefeningen om mee te starten. 

Via de Appstore kan je een gratis app

downloaden genaamd Healthy minds. Deze app

leert je verschillende mindfulnessoefeningen en is

onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek

dat tussendoor wordt uitgelegd. Je kan zelf de

duur van de oefening kiezen en doorloopt

allereerst een programma gericht op de

basiselementen van mindfulness. 

2. De app Healthy minds

In dit boek wordt uitgelegd wat de kracht van je

adem is en verschillende oefeningen gegeven per

situatie. Denk aan paniekaanvallen,

plankenkoorts of je concentratie vergroten. 

3. Het boek Exhale van the

Breathe guy

Ben je nog op zoek naar een fijne massageolie

die betaalbaar is en makkelijk in gebruik is? Bij

Kruidvat kan je een fles olie van hun eigen merk

halen voor een paar euro. Het is niet alleen fijn

om mee te masseren, maar ruikt ook nog eens

lekker en is betaalbaar. Wat wil je nog meer!

4. Massageolie van de Kruidvat

Je hebt verschillende winkeltjes met verse thee. Ik

koop mijn verse thee altijd bij Tea & Beans. Op

hun website kan je vinden wat de werking van de

thee is. Het ruikt niet alleen heerlijk, maar is ook

erg lekker en geeft je een ultiem momentje voor

jezelf. Zo wordt het je nog leuker gemaakt om

voor jezelf te zorgen en wat lekkers voor jezelf te

kopen.

5. Verse thee kopen
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1. Het boek Headspace van Andy

Puddicombe



Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Colofon
Redactie & vormgeving

Met dank aan

Dennis, Lara, Wendy, Marcel, Niels, Rian, Féline,

Emma en Marieke voor het vertellen van hun

lichtpuntjes.

Jacqueline voor het delen van haar kennis over

geur.

Wil je graag in contact komen?

Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op

te nemen. Hieronder staan de contactgegevens

waarop dit kan. 

info@praktijkmalana.com

0621389702

Heb je interesse in het boeken van een massage bij

mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens

contact met mij opnemen of via Facebook

(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer

informatie vinden over welke massages ik geef en

mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com. 

Mijn praktijk is te vinden op Schoenmakerstraat 124

in Alkmaar. Vanwege een verbouwing zit ik tijdelijk

vanaf 16 augustus op Bergerweg 80A in Alkmaar. 
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