Voorwoord
Masseren heeft ons behoed voor een faillissement!
Heftig hé, maar het is wel zo.
Wij hadden een prachtig bedrijf in Tsjechië wat geweldig liep. We hadden
alle stormen doorstaan. Alle “Ik vertrek” momenten van gesprongen
leidingen, een warmte pomp die het niet deed en die ons duizenden euro’s
koste tot onenigheid met de vorige bewoonster en een aannemer aan toe.
Het was zelfs zo dat onze boiler in de kelder ontplofte door een fout van de
elektricien. Tot overmaat van ramp kregen we ook nog een financiële crisis
over ons heen waardoor mensen stopten met reizen en de Tsjechische
gasten doorreden naar Oostenrijk omdat de overnachtingen daar inmiddels
goedkoper waren geworden.
En weet je…. We zouden het zo weer doen!
Het heeft ons creatief gemaakt. Omdat we dicht bij het mooie Oostenrijk
woonden en bijna elke Nederlander zich kan redden in het Duits, was het
niet moeilijk om daar werk te vinden als masseuse.
In Tsjechië deed ik een cursus sportmassage en om die ook geschikt te
maken voor in het pension, heb ik heeeeeel veel massagevideo’s op
YouTube gekeken. Athena Jezik is mijn heldin, ik heb haar video’s
verslonden.
We hadden in ons Pension “Gasthuis Kalîstê” al snel een massagekamer
ingericht waar ik alle massages deed die ik in Oostenrijk in het wellness
hotel leerde. Mijn werkgever organiseerde daar bijscholingen waardoor ik nu
van alle markten thuis ben en een bult aan ervaring in mijn handen heb.
Masseren is net als autorijden, je moet kilometers maken om het onder de
knie te krijgen en veel lichamen masseren om het juiste gevoel te
ontwikkelen.
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Toen onze jongste dochter in Zwitserland haar eerste kind kreeg, hebben we
het gasthuis verkocht en zijn we in Luzern verder gegaan met masseren.
Masseren is een universele taal die elk lichaam verstaat. We starten onze
eigen massagepraktijk bij een tennisclub en we waren weer “back on track.”
Na een aantal jaren in een Airstream camper geleefd te hebben zijn we naar
Frankrijk verhuisd. Ook hier hebben we een eigen praktijk en een massage
caravan, waarmee we op campings staan of waar onze handen maar
gewenst zijn.
Frans en ik masseren beide en vinden het nog altijd super om te doen.
Ik weet dus hoe graag je meer uit je bedrijf wilt halen. Of je nou een B&B
hebt, een Yoga studio of coach bent. Het is fijn om iets achter de hand te
hebben of helemaal het roer om te gooien.
Je handen het werk te laten doen, waar woorden soms niet voldoende zijn.
Ik weet zeker dat jouw handen net zoveel vreugde en troost zullen brengen
als de mijne nog steeds doen.
Warme groet Sonja
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Van B&B naar welness-B&B
In dit programma leer je hoe jij je eigen spa kunt creëren.Een spa waar jouw
gasten zich veilig kunnen ontspannen onder jouw geoefende,
zelfverzekerde, liefdevolle maar professionele handen.

Les 1
De essentie van masseren, mindset, disclaimer en wat je mogelijk is na het
doen van deze cursus.
Les 2
Wat heb je nodig en hoe gaat je spa eruitzien.
Les 3
Voorbereiding op de massage. Hoe blijf je zelf in conditie
Les 4
Aktie… We beginnen met de rug
Les 5
Benen achter en voor
Les 6
Buik en armen
Les 7
Hoofd en schouders
Les 8
Nazorg en een nieuwe afspraak maken en verkoop van producten
Les 9
Het schoonmaken van je kamer
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Les 10
Anatomie in de simpelste vorm
Naslagwerk en fijne boeken om te hebben
Certificaat van deelname
En na 15 massages een Zoomcall en een persoonlijk gesprek om
je kennis te toetsen.
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Les 1

