
Thera Clazing  
Massage 

In alle massages die ik geef werk ik vanuit holistische 
visie. Kijkend naar het lichaam als bron van wijsheid. 
Een holistische massage is een methode om balans 
te brengen tussen lichaam en geest. Het kan je 
helpen om het contact met je lijf te herstellen.  
Ik ben opgeleid tot integraal, holistisch massage-
therapeut. Ik bied op camping buitenland zowel een 
holistische massage aan (dieptewerk) als een 
holistische ontspanningsmassage. Hieronder zal ik 
duiden wat het verschil is tussen deze twee.  

Kennismaking met de Integraal 
Holistische Massage 
Duur: 60 min 
Prijs: 65 euro 

In de integraal holistische massage wordt degene op de tafel uitgenodigd om contact te maken 
met zijn/haar lichaam en de eventuele spanningen die zich hier in bevinden.   
Deze sessie is gebaseerd op een hulpvraag. Dit kan een lichamelijke klacht zijn (pijn in je 
schouder bijvoorbeeld) of een onderwerp dat steeds terugkeert in je leven waar je dieper naar 
wilt kijken. (Bijvoorbeeld moeite hebben met grenzen aangeven).  
In deze aanpak gaan we eerst wat dieper in op je hulpvraag. Daarna vertalen we dit door in de 
massage. De connectie tussen onze geest en ons lichaam is soms uit balans.  De integraal 
holistische massage is een methode om weer in verbinding te komen met jezelf, je innerlijke 
wijsheid en de stilte van binnenuit. 
In ons leven ontstaan er soms situaties die we door omstandigheden niet direct kunnen 
integreren. In dit soort situaties vangt het lichaam het op. Het spant zich letterlijk aan in poging 
tot pantsering en bescherming. Deze niet geïntegreerde ervaringen zijn als het ware 
ondergesneeuwd, ons bewustzijn is hier niet aanwezig. Tijdens een holistische massage wordt je 
uitgenodigd om weer contact te maken met deze bevroren stukken. Het is een weg om 
bewustwording te creëren in het celgeheugen. Door naar binnen te keren en op een dieper 
niveau te ervaren wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd en kunnen 
blokkades zichzelf opruimen. 

Holistische ontspanningsmassage 
Duur: 60 min 
Prijs : 65 euro

In de holistische ontspanningsmassage gebruik ik dezelfde kennis en visie alleen gaan we iets 
minder de diepte in. Wat de holistische ontspanningsmassage bijzonder maakt is dat de  dieper 
liggende spanningen wel worden aangeraakt maar doormiddel van adem-coaching kan er een 
diepe ontspanning worden bereikt. In deze massage wordt het hele lichaam meegenomen. De  
rug, ledematen en in overleg met jou ook de buik en borst. Ik eindig deze massage meestal met 
een heerlijke hoofdmassage.  


