
        Opleiding

Integratieve Massage
   Met hart en ziel woordeloos helen



Reeds eeuwenlang en in alle culturen ge-
bruiken mensen hun handen om troost 
en genezing te bieden.

In onze westerse maatschappij heeft    
het woord massage al te veel een vooral 
seksueel beladen betekenis gekregen. 
Een goede massage komt echter te-
gemoet aan één van de meest funda-
mentele behoeften: warm, respectvol en 
liefdevol aangeraakt worden.

Wie ooit heeft genoten van massage, 
weet dat er weinig heerlijker ervaringen 
bestaan, dan het ontspannen gevoel dat 
over je komt wanneer je twee warme 
handen over je huid voelt dansen.

Je drijft in een onmetelijke rust, de ver-
kramping in je spieren laat zachtjes los 
en je voelt je bloed heerlijk tintelend 
stromen van top tot teen.

Niet alleen jij, maar ook degene van wie 
je de massage ontving, voelt zich nadien 
vol energie, verkwikt en als herboren. 
Massage is een kunst die binnen ieders 
handbereik ligt. Het is een lichaamstaal 
die vaak meer zegt dan de best gekozen 
woorden.

De ervaring dat je geen woorden nodig 
hebt om alles uit te drukken wat in je 
leeft, is op zich al iets waar je stil van 
wordt.

Massage is een oergebeuren. Masseren 
lijkt meer op dansen, op muziek maken 
en op spelen, dan op werken. Het komt 
uit het hart en niet uit het hoofd.

Om masseren tot een kunst te verheffen, 
heb je naast een gedegen technische 
vakbekwaamheid evenzeer handen vol 
liefde, openheid en vertrouwen nodig.

Hoewel ikzelf niet ben opgegroeid in een 
milieu waar intieme aanraking en knuffe-
len vanzelfsprekend waren, is masseren 
een talent dat ik als het ware met de 
moedermelk heb meegekregen.

Mijn eerste kennismaking was een open-
baring, alsof een eeuwenoud gevoel 
door mij heen ging. Het was alsof mijn 
handen instinctief wisten hoe ze hun 
weg moesten gaan om mijn massage-
partner een prettig gevoel te geven. 

Een woordeloos helen 
   door liefdevol ontmoeten.
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Ik wilde dit talent tot volle ontplooiing 
brengen en studeerde daarom naast 
mijn universitaire opleiding in lichame-
lijke opvoeding ook kinesitherapie. Ik 
wilde met mijn handen mensen helpen.

Mijn ervaringen in het klassieke me-    
dische wereldje waren echter niet be-
vredigend. De handen werden letterlijk 
zoveel mogelijk vervangen door allerlei 
medische toestellen en het stukje mas-
sage dat we aangeleerd kregen was 
koud en afstandelijk. Daardoor leidde 
mijn pad onherroepelijk naar het alterna-
tieve holistische circuit.

Na een lange speurtocht, langs vele ont-
spannings- en therapeutische cursus-
sen,vormde ik me stilaan tot emotioneel 
lichaamswerker.

Vooral de opleiding tot Posturaal Inte-
gratietherapeut en Advanced Trainer

in Reichiaanse therapie hebben me op 
deze weg gezet. 

Naast deze intense, letterlijk en figuurlijk 
diepe therapeutische aanpak is de zach-
te, ontspannende manier van masseren 
mij altijd dierbaar gebleven.

Deze twee aspecten van mijn dagelijkse 
werk met mensen waren als yin en yang 
in elkaar gevlochten. De zachte pool 
mondde vanaf 1990 uit in mijn Integra-
tieve Massage-opleidingen in België en 
Nederland.

Ondertussen vinden reeds honderden 
door mij gevormde leerlingen een be-
vredigend stuk werk of een boeiende 
ontspanning in het mensen laten genie 
ten van een heerlijke, deugddoende 
massage.

Graag zou ik ook jou, met al mijn erva-
ring en liefde, willen begeleiden tot een 
masserend kunstenaar.

Sinds 2014 doe ik dat samen met mijn 
partner Dirna Michaël.

Geert van Coillie
Grondlegger van de Integratieve Massage.
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Aangeraakt worden is een basisbehoef-
te van de mens. Het is in onze cultuur 
echter niet de gewoonste zaak van de 
wereld en wordt in werk en zorgsituaties 
zelfs vaak als ongewenst gezien.

In onze gestresseerde en afstandelijke 
wereld komt er steeds meer behoef-
te aan “gediplomeerde aanrakers” die 
zorgvuldig, integer, vol mededogen van-
uit een open hart en een diepe bezieling 
masseren. Dit is dan ook een belangrijke 
kwaliteit van Integratieve Massage.

Integratieve massage laat drie volle-
dig verschillende massagevormen sa-
mensmelten tot één vloeiend geheel.

Eerst wordt men in een dyna-            
mische massage op zachte en rit-
mische wijze gewiegd, gerold, gerekt 
en losgeschud. Dit werkt op een erg 
diep niveau openend en ontspan-
nend.

Daarna ontvangt men met warme 
olie een intuïtieve massage. Rustige 
strijkingen, afgewisseld met diepere 
knedingen en fricties dragen bij aan 
een tedere weldaad voor lichaam en 
geest.

Tenslotte wordt met een polariteits-
massage afgerond. Door de handen 
zachtjes op verschillende plaatsen 
neer te leggen kan de levensenergie 
in het lichaam vrijer gaan stromen.

Integratieve Massage combineert hier-
door drie wezenlijke handelingen die 
een warme verzorgende moeder spon-
taan doet wanneer haar kind zich heeft 
bezeerd: het zachte wrijven op de pijn-
lijke plek, het rustige wiegen om het to-
taal tot rust te brengen en het liefdevol 
troostend neerleggen van de handen.

Integratieve Massage streeft, in een 
reeks massages, naar een zo optimaal 
mogelijke combinatie van de drie ge-
bruikte massagevormen zodat er een 
volledig “op het lijf geschreven“ mas-
sage ontstaat. Daarnaast is iedere mas-
sage die men ontvangt ook totaal uniek. 
De integratieve masseur is immers opge-
leid om de integratie van de diverse mas-
sagetechnieken zo goed mogelijk aan te 
passen aan de noden van elk moment.

Wat is Integratieve Massage? 
   Aanraken, aangeraakt en geraakt worden.
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Integratieve Massage is een holistische 
benadering. Ze beoogt een integratie 
van lichaam, geest en ziel.

Naast de heilzame, ontspannende werk-
ing op het lichaam is er een even grote 
aandacht voor het gevoel, de emotionele 
beleving, en wordt men meegenomen 
naar een gebied van innerlijke stilte waar 
de diepste kern van iemands wezen 
ervaren kan worden.

Het is een bezielde, vanuit het hart ko-
mende vorm van aanraken, aangeraakt 
en “geraakt“ worden, een woordeloos 
helen door een liefdevol ontmoeten.

Integratieve Massage heeft als voor-
naamste doel mensen lichamelijk en 
geestelijk te ontspannen, overtollige 
stress te verwijderen en energieblok-
kades te verminderen. Hierdoor kan de 
vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer 
stromen en komt het dwangmatige den-
ken tot rust. Er ontstaat meer harmonie 
tussen lichaam, geest en ziel, wat een 
sterk algemeen helende werking met 
zich meebrengt.

Integratieve Massage is ook een uitgele-
zen weg om mensen bewuster te maken 
van hun lichaam als bron van genot en 
welbehagen waardoor deze tegemoet

komt aan de fundamentele menselijke 
behoefte om warm en liefdevol aange-
raakt en gekoesterd te worden. Het is 
een oase waarin men van kop tot teen, 
met hart en ziel verwend wordt.

Doordat Integratieve Massage de 
bloedsomloop bevordert en het ge-
spannen spier- en zenuwstelsel ont-
spant, kunnen ook allerlei fysieke kwaal-
tjes zoals hoofdpijn, te lage bloeddruk, 
slechte nachtrust, pijnlijke spieren en ge-
wrichten, verlicht worden.

Alhoewel Integratieve Massage geen 
psychotherapeutische methode is, 
kan het toch letterlijk en figuurlijk 
een steuntje in de rug geven wan-
neer mensen het emotioneel moeilijk 
hebben,overspannen geraken.

Laat je wiegen op het ritme van je ziel 
   en thuiskomen in de stilte van je hart.
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Ontspant lichaam en geest.

Laat energie beter stromen.

Geeft een intenser lichaamsgevoel.

Helpt bij lichamelijke en psychosomatische klachten.

Stimuleert het zelfgenezende vermogen van het lichaam.

Zorgt voor hernieuwde vitaliteit.

Geeft een gevoel van welbehagen.

Raakt de diepste kern van iemands wezen.

Is jezelf laten verwennen.

Is een oase van rust scheppen.

Is diepe meditatie.

Is communicatie zonder woorden.

Is een oeroude vorm van helen.

Is warm en liefdevol aangeraakt worden.

Is een cadeautje aan jezelf.

Integratieve Massage

Massage is iets

wat je kan beginnen te leren

maar dat nooit eindigt.

Het gaat door en door

en de ervaring wordt

alsmaar dieper en dieper,

hoger en hoger.

Massage is een van de meest

subtiele kunsten. Het is niet alleen

een zaak van ervaring; het is meer

een kwestie van liefde...

                                  Osho
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In deze opleiding leer je vooreerst vak-
kundig masseren. Niet anders dan bij 
het leren bespelen van een of ander mu-
ziekinstrument, zijn geduld, inzet en veel 
oefenen ook hier van wezenlijk belang.

Als eenmaal de techniek volledig onder 
de knie is, kun je die totaal in dienst stel-
len van een virtuoze en doordringende 
massagesymfonie. Dan kom je tot de es-
sentie van Integratieve Massage.

Namelijk een bezielde combinatie van de 
dynamische-, de intuïeve- en de polari-
teitsmassage in een holistische en res-
pectvolle sfeer, afgestemd op de noden 
en wensen van de cliënt.

Daar je in deze opleiding zelf veel mas-
sages ontvangt, ga je aan den lijve 
ondervinden dat door deze integratie de 
heilzame effecten van de diverse bena-
deringen afzonderlijk nog worden ver-
sterkt.

Vanuit jarenlange ervaring met deze 
opleiding weten we dat in de loop van 
dit jaar erg veel met je kan gebeuren 
zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal.

Er is dan ook voldoende ruimte voorzien 
om je daarin te begeleiden. Het leren om-
gaan met eigen emotionele processen 
rond aanraken en aangeraakt worden is 
een wezenlijk deel van deze opleiding.

Van daaruit wordt het ook mogelijk om 
bij je cliënten op een liefdevolle en open 
wijze aanwezig te zijn.

De opleiding
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Inhoud
We onderscheiden in het opleidingstraject 
een aantal opeenvolgende fases.

Intuïtieve Fase
In deze eerste fase focussen we op 
ons voelende lichaam. We leren op een 
bezielde wijze omgaan met onze handen 
als energetische kanalen om aan te ra-
ken en aangeraakt te worden en openen 
ons hele wezen om te geven en te ont-
vangen. Het intuïtieve, bezielde ‘contact’ 
staat centraal.

Blok 1: De basis van de intuïtieve
massage. 

We leren de eeuwenoude techniek 
van de Zweedse massage, zoals ze 
holistisch benaderd is in het Cali-
fornisch groeicentrum Esalen door 
George Downing.

De anatomie van de aan de opper-
vlakte liggende spieren.

Blok 2: De aanvullende intuïtieve
massagetechnieken. ( 3 dagen )

We integreren nieuwe technieken in 
de basismassage van het vorige blok.

We oefenen in het geven van een 
complete intuïtieve massage.

Dynamische Fase
In deze tweede fase focussen we op ons 
bewegende lichaam. We worden op een 
nog dieper niveau letterlijk en figuurlijk 
‘bewogen’ en versmelten in een geza-
menlijk ritme wat een diepe energe-
tische doorstroming veroorzaakt.

Blok 3 : De dynamische massage
in de rugligging. 

We leren dynamisch masseren op de 
voorzijde van het lichaam.

De anatomie van de dieperliggende 
spieren.
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Blok 4 : De dynamische massage
in de buik- en zijligging. 

Het aanleren van de dynamisch mas-
sagetechnieken op de achterzijde en 
in de zijligging.

We oefenen in het geven van een 
complete dynamische lichaamsmas-
sage.

De Dynamische Massage is Geert 
Van Coillie’s persoonlijke integratie 
van de door Milton Trager in Hawaï 
ontwikkelde Tragering en de Holistic 
Pulsing techniek van Tovi Browning.

Body-Mindfase
In deze fase leren we fysieke en energe-
tische blokkades opsporen en explor-
eren we de relatie tussen ons lichaam en 
onze emoties.

We onderzoeken ons vanzelfsprekende 
lichaam.

Blok 5 : Body-reading. 

Een diepgaande exploratie van de 
spierspanningen, de lichaamshou-
ding, het ademhalingspatroon, de 
energiedoorstroming, het lichaams-
bewustzijn en de actieve en ex-
pressieve bewegelijkheid van ons 
lichaam.

We onderzoeken onze “Verhou-
dingsstructuren“. Wat drukt onze li-
chaamshouding uit over hoe we ons 
verhouden naar onszelf en de om-
wereld. Dit is gebaseerd op de karak-
teranalyse van Alexander Lowen.
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Zo word je een masserend kunstenaar.

Energiefase
In deze fase focussen we op ons energe-
tische lichaam. Bij massage komen we 
niet alleen in contact met ons fysieke 
lichaam, maar beroeren we ook voort-
durend ons subtiel energetisch lichaam. 
Daarom is het belangrijk dat we een ze-
kere elementaire kennis verwerven van 
de energiestromen, de mogelijke blok-
kades ervan en hoe we die kunnen beïn-
vloeden.

Blok 6 : Chakra-bio en de polariteits-
massage. 

Het openen van de chakra’s en ener-
giestromen door bio-energetisch li-
chaamswerk.

De polariteitsprincipes, waarbij we 
gebruik maken van de positieve en 
negatieve polen in ons lichaam en 
dat van de cliënten, om energie beter 
te laten stromen.

Integratiefase
In deze fase gaan we de drie aange-
leerde vormen van massage leren inte-
greren.

Blok 7/8 : De Integratieve Massage.

Het aanleren van het “basisschema” 
van de Integratieve Massage.

Het leren aanpassen van de combi-
natie van de dynamische, intuïtieve 
en polariteitsmassage aan de noden 
van je cliënt om zo tot een “ op het 
lijf geschreven” massage te komen.

Het voeren van een intake- en een 
nagesprek.
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Het opzetten van een eigen praktijk.

Het inoefenen van de Integratieve 
Massage in voorbereiding van het af-
studeertraject.

De supervisies 
Wil men het diploma behalen dan zijn er 
na de intuïtieve fase één en na de dyna-
mische fase twee individuele oefenses-
sies bij één van de supervisoren.

In deze supervisiesessies worden de 
laatste puntjes op de i gezet en krijg 
je individuele handvaten mee.

Na het afstudeertraject is er een af-
studeersessie waarin je een integra-
tieve massage geeft aan één van je 
afstudeermodellen terwijl Geert erbij 
is.

De afstudeerfase
Na het integratieblok zoek je drie 
oefenmodellen waaraan je vier Inte-
gratieve Massages geeft die telkens 
meer en meer op hun lijf geschreven 
worden. Daarvan maak je verslag en 
de laatste sessie aan één van deze 
modellen doe je als afstudeersessie 
in de aanwezigheid van Geert.
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Huiswerk
Regelmatig met een eigen model 
oefenen.

Tussen de blokken door minstens 
een dag in een oefengroepje met 
medestudenten massages uitwisse-
len.

Diploma
Om het diploma van de Integratieve 
Massage te bekomen moet je aan vol-
gende voorwaarden voldoen:

Alle blokken gevolgd hebben.

Een body-mind verslag van jezelf 
maken.

De supervisiesessies gedaan hebben.

Een persoonlijke evaluatie schrijven 
over dit massagejaar.

Aan 3 cliënten vier sessies gegeven 
hebben, waarvan verslag wordt ge-
maakt.

De afstudeersessie bij Geert gedaan 
hebben.

Na het behalen van je diploma kan je lid 
worden van het Netwerk IM.

Netwerk IM
Afgestudeerde Integratieve Masseurs 
hebben zich verenigd in een netwerk. Dit 
heeft tot doel de onderlinge contacten 
te stimuleren zodat ervaringen kunnen 
uitgewisseld worden.

Ook gezamenlijk publiciteit maken, bij-
scholing en het bewaken van beroeps-
belangen zijn aandachtspunten.

www.i-massage.nl
www.i-massage.be

Naar een integratie van 
       lichaam, geest en ziel.
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Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot ieder die 
zich ertoe aangetrokken voelt om met 
zijn handen op een holistische wijze, van-
uit een hartscontact, medemensen te 
laten genieten van een ontspannende 
massage.

We richten ons op mensen die een nieuw 
beroepsperspectief willen ontwikkelen, 
of gewoon een eigen interesseveld op 
bekwame wijze met anderen willen de-
len. We richten ons ook op mensen die 
reeds in de hulpverlening werkzaam zijn 
en die massage daarin een plaats willen 
geven.

We denken tevens aan hen die al met 
massage werken, maar dit vanuit een 
nieuw perspectief willen verdiepen of 
uitbreiden.

Toelating
Er is geen bepaalde vooropleiding ver-
eist. Alleen de bereidheid om te genieten 
van het geven en ontvangen van mas-
sage is een voorwaarde.

Daarnaast is een voldoende dosis disci-
pline, concentratie en geduld vereist om 
te leren en te oefenen.

Maar bovenal is een liefdevolle toewij-
ding voor de kunst van het masseren en 
het omgaan met mensen nodig.

Begeleiding
De opleiding wordt begeleid door Geert 
Van Coillie, grondlegger van deze bena-
dering, en zijn partner Dirna Michaël.

Naar een integratie van 
       lichaam, geest en ziel.
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Vervolgopleiding
en bijscholings-
traject

Af en toe organiseren we ook een bij-
scholingstraject “Dieptemassage” waar-
bij het lichaam op een systematische 
wijze bevrijd wordt van zijn Psycho-
musculair pantseren waar ook ademha-
ling, emotioneel lichaamswerk en ver-
bale communicatie ingezet worden.

Waarom voor 
deze opleiding 
kiezen?

Omdat ze reeds sinds 1990 bestaat 
en dus haar deugdelijkheid heeft 
aangetoond.

Omdat ze ontwikkeld en gestuurd 
wordt door Geert Van Coillie die 
mee aan de wieg stond van het li-
chaamsgericht werk in België en 
Nederland.Hij wist 35 jaar ervaring 
hierin en een universitaire vorm-
ing te koppelen aan een jarenlange 
vorming in de alternatieve gezond-
heidszorg.

Omdat je reeds na één jaar opleiding 
over een gedegen basis beschikt om 
mensen via massage te helen.

Omdat je je niet wilt beperken tot 
één massagevorm maar ervaring wil 
opdoen in drie wezenlijk verschillen-
de massagebenaderingen.

Omdat je wilt leren hoe mensen 
meegenomen kunnen worden in een 
reeks van massages waardoor ze 
zich intenser kunnen verdiepen in 
het helend proces van aangeraakt 
worden en de massages meer en 
meer “op hun lijf geschreven“ kun-
nen worden.

Omdat je naast het leren masseren 
ook belangstelling hebt voor een 
diepere exploratie van het holistiche 
samengaan van lichaam, geest en 
ziel.

Met hart en ziel woordeloos helen.

13



Omdat je op zoek bent naar een 
massageopleiding die meer biedt 
dan louter een technische bagage 
maar waar aanraken, aangeraakt en 
hierdoor geraakt worden een be- 
langrijke plaats inneemt.

Omdat je zelf wilt onderzoeken wat 
aanraken en aangeraakt worden met 
je doet en je persoonlijke ontwikke-
ling hierin wilt verruimen.

Omdat je iets zinvol met je handen 
wilt doen als tegengewicht voor het 
overheersende “kop”werk.

Omdat je op zoek bent naar een 
nieuwe passie in je leven waardoor je 
met hart en ziel een respectvol con-
tact met mensen wenst aan te gaan.

Omdat je gelooft dat er meer bestaat 
tussen hemel en aarde dan wat we 
met onze klassieke zintuigen kunnen 
waarnemen en daardoor belangstel-
ling hebt voor fijnstoffelijke ener-
gieën en de spirituele dimensie in de 
mens.

Omdat je na je opleiding kan toe-
treden tot een netwerk van een 
paar honderd Integratieve Masseurs 
waardoor je een verbondenheid kan 
ervaren met gelijkgestemde colle-
ga‘s, samen naar buiten kan treden, 
van bijscholing kunt genieten en de 
kwaliteit kan bewaken.

www.i-massage.nl
www.i-massage.be

Omdat je je na dit basisjaar masse-
ren verder kan ontwikkelen in het    
lichaamsgericht werken met mensen 
via de vervolgopleiding Dieptemas-
sage.

Met hart en ziel woordeloos helen.
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Voor alle verdere inlichtingen en inschrijving:

www.destroming.com
T +32 14 55 42 55

info@destroming.com


