Even voorstellen

Shiatsu

Klassieke massage

Mijn naam is Elly Andringa en ik ben sinds april 2009 werkzaam

Shiatsu is een manuele behandelmethode, ofwel een lichaams-

Klassieke massage wordt vaak

als shiatsutherapeut. Daarnaast heb ik de opleiding voor

gerichte therapie waarbij door middel van vingers, duimen en

toegepast voor ontspanning

klassieke massage en segmentale massagetherapie gevolgd en

handpalmen druk op specifieke plekken van het lichaam wordt

en kenmerkt zich door haar

vanaf september 2010 start ik met de opleiding voetreflexologie.

uitgeoefend. Deze vorm van massagetherapie is vooral ontwikkeld

verzorgend karakter. De

De keuze voor deze invalshoek komt voort vanuit mijn eigen

in Japan.

masseur kneedt en wrijft

positieve ervaringen die ik heb gehad met massagetherapie.

het weefsel (huid,spieren,

Massagetherapie is gericht op fysieke klachten maar is

en lymfe). De toegepaste

daarnaast ontspannend voor lichaam en geest. De doorbloeding

technieken die bij klassieke

wordt beter en afvalstoffen kunnen gemakkelijker worden

massage worden toegepast

afgevoerd. Doordat het een lichaamsgerichte therapie is komen

zijn effleureren, pétriseren,

mensen vaak dichter bij hun gevoel. Door deze bewustwording is

frictioneren, vibreren en tapoteren.

men beter in staat om de juiste keuzes te maken. Massage dient
dus ook om het wélzijn van mensen te bevorderen.

- Effleurage (lange rustige strijkingen)

Klachten kunnen zowel ontstaan door een genetische achtergrond

- petrisage (kneden),

als door invloeden van buitenaf. Veel mensen hebben last van

Door de werkdruk en stress van het alledaagse leven kan de mens

- frictie (stevige massage op één plaats, vaak in cirkelvormige

psychosomatische klachten, zoals stress en burn-out, of hebben

fysiek en mentaal uit balans raken. Shiatsu heeft als doel om de

bewegingen)

hun levensvreugde verloren

energiebalans in het lichaam te herstellen. Door druk uit te

- vibratie (schudden/trillen)

waardoor de kwaliteit van hun

oefenen op deze specifieke plekken die verbonden zijn met organen

- tapoteren (kloppen).

welzijnin het gedrang komt.

en fysiologische functies, stimuleer je de huid en treedt er spier-

Door onze prestatiemaatschappij,

ontspanning op, Tevens heeft het een regulerende werking op het

Deze vorm van massage is al zou oud als de mensheid.

waarin hoge eisen aan mensen

zenuwstelsel, bevordert het de spijsvertering en worden de

Klassieke massage kan toegepast worden bij de volgende klachten:

gesteld worden, is dit niet

bloed- en lymfevaten gestimuleerd. Hierdoor wordt het natuurlijk

Pijn, stress, spanning, lokale storingen in de weefselspanning,

verwonderlijk.

zelfgenezend vermogen geactiveerd, waardoor uiteindelijk de

te hoge spiertonus.

energiebalans in het lichaam kan herstellen.
De klachten die met shiatsutherapie worden bestreden zijn:
Rugpijn, hoofdpijn, RSI, tenniselleboog, menstruatieklachten,
maag- en darmklachten, atress, nek- en schouderklachten.

