
         

Welkom op onze workshop Balinese massage 

 



• Het volgen van aanvullende cursussen als aanvulling op je 
kwalificatieprofiel als Wellness- en Sportmasseur geeft als 
voordeel: 
 

 
• uitbreiding van je bestaande handgrepen 
• andere/nieuwe inzichten in verschillende soorten massages 
• diversiteit aan klanten en klachten kunnen behandelen 
• behalen van je accreditatiepunten 
• meer wellness in je (basis)pakket voor sport- en 

wellnessmasseur 
 

 



Balinese Massage 
• De eeuwenoude Balinese massage werd met name 

toegepast om de vermoeide en vaak pijnlijke spieren 
die het gevolg waren van een hele dag hard werken 
op de rijstvelden te ontspannen. 

  
• Door acupressuur en het opheffen van blokkades in 

de energiebanen wordt de balans tussen lichaam en 
geest, tussen yin en yang hersteld. 
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• De Balinese massage is een combinatie  van een 
energetische massage en een drukpuntenmassage. 
 

• het aanbrengen van de olie doe je volgens de Balinese 
traditie ‘vanuit de hand’ 

 
• warme kokosolie 
• start op de achterzijde                                                       van 

het lichaam 
 



         

Welkom op onze workshop Indiase hoofdmassage 

 



• Het volgen van aanvullende cursussen als aanvulling op je 
kwalificatieprofiel als Wellness- en Sportmasseur geeft als 
voordeel: 
 

 
• uitbreiding van je bestaande handgrepen 
• andere/nieuwe inzichten in verschillende soorten massages 
• diversiteit aan klanten en klachten kunnen behandelen 
• behalen van je accreditatiepunten 
• meer wellness in je (basis)pakket voor sport- en 

wellnessmasseur 
 

 



 

• de Indiase hoofdmassage is onderdeel van de Ayurvedische 
massage 

 
• Ayurveda is een holistisch systeem afkomstig uit India en 

betekent: kennis/ kunst/wetenschap  (veda) van het leven 
(ayur) 
 

• de Ayurvedische massage is gericht op het in balans brengen 
van lichaam, geest en ziel 



 

• Binnen de Ayurveda kan alles (mensen, seizoenen, leeftijden 
e.d.) beschreven worden in termen van 3 bio-energieën/ 
dosha’s:  Vata, Pitta en Kapha. 

• Deze 3 dosha’s zijn opgebouwd uit de vijf baiselementen 
ether, lucht, vuur, water en aarde 

• Vata is opgebouwd uit ether en lucht 

• Pitta is opgebouwd uit  vuur en water 

• Kapha is opgebouwd uit water en aarde 

• iedere persoon wordt geboren met een eigen ‘blauwdruk’ van 
deze 3 dosha’s 

• binnen de Ayurveda zorgt het in balans zijn van je eigen 
‘blauwdruk’ van de drie Dosha’s: dat je minder kans/ minder 
vatbaar bent voor ziekte/stress/burn-out 

 

 





 

 

 

 

• voeding, levensstijl, massages, kruiden, yoga, meditatie en 
reiniging om jezelf in balans te brengen en te houden. 

• het in balans houden van je eigen dosha 
 



• Dosha: Vata 
 
• De elementen lucht en ether 
• is o.a. verantwoordelijk voor de                                            

ademhaling ,het zenuwstelsel,                                         
bloedcirculatie en hartslag 

• in balans zorgt voor creativiteit en                                            
vitaliteit 

• uit balans kan het zorgen voor                                                       
onzekerheid en angsten 

 



Kenmerken (dominante)Vata : 
• Slank en dun 
• Bewegelijk 
• Veel en snel praten 
• Komen vaak (te) laat 
• Slaapt licht 
• Creatief 
• Begrijpt dingen snel, maar vergeet het ook 

weer snel 
• Snel afgeleid 
• Eet vaak de hele dag door kleine beetjes 
• Houdt van zoetigheid 



Dosha: Pitta 
 
• De elementen vuur en water 
• Pitta regelt o.a. de metabolisme, 

lichaamstemperatuur en 
spijsvertering. 

• in balans zorgt voor tevredenheid 
en intelligentie. 

• uit balans zorgt voor woede en vuur 



Kenmerken (dominante) Pitta: 
• Normaal postuur 
• Scherpe geest 
• Goede concentratie 
• Assertief 
• Hoog zelfvertrouwen 
• Ondernemend 
• Opdringerig 
• Competitief 
• Houdt van uitdagingen 
• Gepassioneerd 
• Snel geprikkeld 
• houdt van structuur 
• Eten op bepaalde tijden 
• Houdt van koffie, vlees en koud eten 



Dosha: Kapha 
• de elementen water en aarde 
• Kapha geeft het lichaam stevigheid en 

stabiliteit.  
• De Kapha Dosha regelt de 

vloeistofhuishouding en geeft het 
lichaam zijn fysieke vorm.. 

• in balans geeft het kracht, 
uithoudingsvermogen, geduld en 
stabiliteit. 

• uit balans kan het zorgen voor 
ongezonde eetgewoontes, luiheid, en 
het vermijden van uitdagingen. 



Kenmerken (dominante) Kapha : 
 
• Stevig tot zwaar gebouwd 
• Veel lichamelijke kracht en 

uithoudingsvermogen 
• Neiging om snel aan te komen 
• Stabiele energie 
• Beweegt langzaam 
• Traag van begrip, maar onthoudt de informatie 

wel lang 
• Slaapt veel en diep 
• Kan goed tegen stress 
• Loyaal 
• Vriendelijk 
• Emotionele eter 





In de praktijk: 
 

• de Indiase hoofdmassage is onderdeel van de Ayurvedische 
massage 

• gebruik massageolie die past bij de (dominante) dosha van je 
klant 

• Gebruik veel massageolie om het lichaam naar de massage 
ook te reinigen 
 

 



Een aantal drukpunten in het gelaat: 
 
 
drukpunt op de kin 
• conceptiemeridiaan 24, heeft invloed op ademhaling en circulatie 
drukpunt  onder de neus  
• gouverneursmeridiaan 26, heeft invloed op het energieniveau 
drukpunten onderrand neusvleugels (onderrand met wangplooi)  
• dikke darmmeridiaan 20 
drukpunten midden onder het oog op de binnenrand van de oogkas 

 
 



Een aantal drukpunten in het gelaat: 
 
• maagmeridiaan 1 
drukpunten buitenooghoeken 
• galblaasmeridiaan 1 
drukpunt het derde oog (6e chakra) 
• epifyse of pijnappelklier in het midden van het brein 
‘ lijn’ met drukpunten vanaf  tot aan het fontanel 
• gouverneurs-meridiaan,  deze meridiaan heeft een                           

nauwe verbinding met alle yangmeridianen  
 

 



Nieuwsgierig naar ons cursusaanbod? 
kijk op onze site: www.wellnessinstituut.nl 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte 
Volg ons op facebook en instagram 
vragen?: info@wellnessinstituut.nl 

http://www.wellnessinstituut.nl/

