
MASSAGEZAKEN

Sensitief
Na een zoektocht in boeken en andere lite-

ratuur, was Melanie van mening dat er maar

weinig aandacht is voor energie management.

Er zijn wel verschillende boeken die dit onder-

werp behandelen, maar die waren volgens haar

té theoretisch gericht. "Ik was op zoek naar

informatie wat meer gericht is op het mense-

lijke karakter. Vaak zijn masseurs sensitieve

persoonlijkheden die goed kunnen 'in-tunen'

op mensen met klachten. Dan vang je veel op

en geef je veel energie weg", aldus Melanie.

Hiermee doelt ze ook op zichzelf. Vaak is dit

volgens haar het pure enthousiasme voor het

vak en de grote betrokkenheid. "De masseur

heeft goed contact met de klant en wil hem of

haar ondersteunen. Een valkuil hierbij kan zijn

dat de behandelaar teveel van zichzelf geeft. "

Om dit onderwerp meer aandacht te geven,

besloot ze een workshop te ontwikkelen. "Ik

merkte bij collega-masseurs dat er een grote

behoefte was aan een workshop als deze."

Interactief en praktisch

De workshop is niet alleen bedoelt voor

masseurs, eigenlijk is het geschikt voor een

ieder die met mensen werkt. De workshop

duurt één avond, is interactief en zit vol met

praktische tips. Uit de verschillende reacties

van deelnemers blijkt dat de herkenbaarheid

groot is en dat het als prettig wordt ervaren om

mensen te ontmoeten die zich hier ook bewust

van zijn. "Het doel van de workshop is inzicht

verkrijgen wat je energie geeft, wanneer je het

krijgt en wat je energie kost. Je moet jezelf

leren beschermen en je erachter komen hoe je

het leuk houdt voor jezelf", aldus Melanie. Zo

wordt er aandacht gegeven aan de kwantiteit

binnen de praktijk: • Heb ik misschien teveel

klanten? • Welke mate past bij mij? • Bij wie

krijg ik energie en bij wie kost het energie?

• Welk appel wordt er op mij gedaan? • Wan-

neer voel ik mijn grens? • Wanneer moet ik

afstand nemen? • Wat zijn mijn valkuilen?

• Wanneer en hoe kan ik mezelf opladen? • En

hoe voer ik energie weer af?

Grenzen
Natuurlijk is een workshop niet dé enige

oplossing voor het probleem. Werkomstan-

digheden spelen ook een rol. Melanie: "Het is

belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, dat wil

zeggen: eet goed, slaap goed en zorg voor een

eigen ruimte / praktijk waar je in alle rust kan

werken. Ook binnen bedrijven waar je mas-

seert. Houdt een 'break' als dat nodig is. Moet

je naar de wc? Gaan! Rommelt je maag? Eet

wat. Dat klinkt heel simpel, maar veel mensen

stellen dit uit omdat ze hun werk 'even' willen

afmaken."

Vergeet jezelf niet te belonen
nadat je andere mensen hebt
'verwend' met een massage.

Het stellen van grenzen is ook een voor-

waarde om goed te (blijven) functioneren.

Verantwoordelijkheden die normaal gespro-

ken geen moeite kosten, kun je ineens niet

meer waarmaken. Bedenk hoe beter je op je

grenzen let, hoe meer het bijdraagt aan ver-

betering. Zelf haalt Melanie haar energie uit

het geven van stoelmassages, klanten werven
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en het indelen van haar eigen tijd. "Voor mij

is het heel belangrijk dat ik mijn eigen agenda

kan bepalen en niet wordt geleefd door mijn

agenda." Ook haalt Melanie haar energie uit

het brainstormen en het samenwerken met

collega's. "Het bedenken van nieuwe plannen

binnen mijn bedrijf geeft me weer nieuwe

kracht om er tegenaan te gaan, evenals mijn

grote passie dansen." En om het cirkeltje weer

rond te maken, geeft het masseren haar weer

rust. Melanie: "Als ik aan het masseren ben,

ben ik én mijn gedachten in het moment zelf.

Ik voel me rustig en voel de klant zowel let-

terlijk als figuurlijk goed aan."

Beloning
Terugkijkend én met de ervaring die ze nu

heeft, is Melanie met de helft aan inzet, tijd

en enthousiasme zeker net zo doeltreffend als

vroeger. "Als je van jezelf maar kunt vaststellen

wat je kunt ontvangen en wat je aan kan." Maar

in het begin van een carrière in de branche van

stoelmassage hoort de drukte er een beetje bij;

de aanwas van nieuwe klanten, je zegt geen

nee, alles is nieuw en dat vraagt veel energie

van je. Melanie: "Dan is het logisch dat je af

en toe eens tegen een grens aanloopt en dat

is juist leerzaam. Nu alles redelijk op rolletjes

loopt kan ik enorm genieten van het beginners

enthousiasme van startende collega's. Vergeet

jezelf ook niet te belonen, je bent constant

bezig een ander te 'verwennen' met een mas-

sage, dus trakteer jezelf ook eens op wat leuks!

Aandacht geven aan de ander en jezelf in de

juiste balans, is soms even zoeken. Je bent geen

tankstation." •


