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2012 is voor diverse ondernemers en professionals enigszins als een spannend 
jaar van start gegaan. De vooruitzichten voor de economie zijn weinig opbeu-
rend en de consument is voorzichtig en houdt de hand nog steeds op de knip. 
Zeker voor wat betreft persoonlijk luxe. Ook producenten van beautymerken, 
die naast diverse huidverzorgingsproducten ook  massageproducten op de 
markt brengen, zien hun verkoop teruglopen. Dit loopt waarschijnlijk parallel 
aan de bedrijvigheid en omzet in de wellness- en massagebranche…. 

Drie  jaar geleden riep ik al dat professionals en ondernemers zich bewust 
moesten worden van hun persoonlijk merk en de ontwikkeling daarvan. Dat 
leek toen erg Amerikaans en ‘ver van mijn bed show’. De noodzaak was volgens 
diverse klanten niet aan de orde… Dat beeld is inmiddels veranderd. Als 
startend ondernemer 5 jaar geleden besefte ik terdege dat niemand mijn advies, 
coaching of training zou inhuren, als ik onvindbaar of onbekend zou zijn. Dus 
ik kon aan de slag met mijn PR en zichtbaarheid. Dat voelde erg kwetsbaar en 
spannend, omdat je als eenpitter nu eenmaal veel meer van je zelf en je per-
soonlijkheid laat zien als wanneer je werkzaam bent in een team of grotere 
organisatie. Maar je overweegt ook veel kritischer wat je naar de buitenwereld 
communiceert. Die lat ligt, volgens mijn ervaring en wat ik zie in mijn omgeving, 
vele malen hoger. Gelukkig beschik ik over een karaktertrek die me daarbij 
helpt. En dat is dat ik in al mijn kwetsbaarheid de confrontatie met de spanning 
aanga en aan oplossingen ga werken, waardoor ik in de goede Flow en mind-
set kom. Ik word met andere woorden productief, voel de adrenaline stromen 
en voel me happy. Maar ik krijg vooral positieve energie. Ik kom dus in mijn 
kracht! Het effect is dat ik dan op een veel spontanere manier contacten leg, 
meer van mijzelf en mijn humor durf te laten zien en mij minder zorgen maak 
over hoe ik overkom met mijn Personal Brand…..

De beautyproducenten waarover ik eerder sprak, zijn zich ook bewust van hun 
kwetsbaarheid. Dat merk ik duidelijk aan de stijgende aanvragen voor bege-
leiding. Zij willen deze kwetsbaarheid graag vertalen naar persoonlijke kracht 
en toegevoegde waarde voor hun relaties. Juist zij investeren dit jaar in hun 
medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. Om met zowel hun zakelijk 
merk als met hun ‘persoonlijke merken’ het verschil te blijven maken. Daarom 
kunnen de wellness- en massagepraktijk niet achter blijven. Wat maakt dat jij 
werkt met een bepaald massageproduct of merk? Welke fi losofi e bekrachtig 
jij hiermee? Verken jouw Flow en genereer kracht en energie vanuit jouw 
kwetsbaarheid. Voor een effectievere, leukere en zakelijk gezondere praktijk!

Bronnen en leestips:
•  FLOW en de kunst van het zakendoen (2008), door Jan Bommerez en 

Kees van Zijtveld. “Verrijk je leven, wordt bewust van je blokkades en 
ontdek wat je bezielt.” 

•  Versterk je uitstraling (2007), door Carolina Bont. “Versterk met behulp 
van je intuïtie je uitstraling en laat je natuurlijke kwaliteiten meer tot hun 
recht komen.”
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belang is dat ook stretching-conditie (zonder dwarse fricties) re-
sulteerde in significant positieve effecten op vrijwel alle uitkomst-
variabelen wanneer ze vergeleken werden met die van de contro-
leconditie; de eff ecten van stretching waren echter minder groot 
dan die van de combinatiebehandeling ‘massagetherapie en stret-
ching’. Trampas en zijn collegae concluderen dan ook dat massa-
getherapie gecombineerd met stretching de voorkeursbehandeling 
is voor mannen die een knie-extensiebeperking en minstens één 
latente MTrP (of spierkknoop) hebben. Zij geven aan dat het verschil 
in eff ectiviteit tussen de combinatiebehandelconditie en alleen 
stretching-conditie mogelijk groter was geweest als er meer man-
nen in het onderzoek waren opgenomen. Tevens is het de vraag of 
soortgelijke eff ecten ook bij vrouwen met dezelfde klachten worden 
waargenomen. De onderzoekers postuleerden dat de combinatie-
behandeling mogelijk eff ectiver is bij personen die last hebben van 
pijnlijke spierknopen. Tenslotte dient te worden opgemerkt dat deze 
uitkomsten al werden waargenomen na één, gemiddeld zeven mi-
nuten durende behandelsessie. 
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De massagetherapie bestond uit dwarse fricties, waarbij de 
wijsvinger, ondersteund door de middelvinger, op de spierknoop 
dwars over het verloop van spiervezels werd bewogen zonder dat 
dit als pijnlijk werd ervaren.
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