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Een Ayurvedische massage is gebaseerd op de oude Indiase 
gezondheidsleer van de veda’s (oude geschriften). In deze traditie 

wordt er geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest; 
holistische behandelingen willen de balans daarin herstellen of 

in stand houden. Anoushka: “De massage werkt in op het 
energiesysteem en kan een onderhoudsmiddel zijn om je cliënt 

in balans te houden. En het kan ook onderdeel zijn van een 
reinigingskuur, met daarnaast een sapkuur, yoga, meditatie en 

oefeningen.”

BALANS

Een Ayurvedische hoofdmassage.

Groeien
Je eigen proces, werken aan je eigen groei. Dat is ook een belangrijk 
thema tijdens de jaartraining. “Hoe kun je bij jezelf blijven als je cliënt 
je energie wegzuigt. Dat kan onder meer door je eigen grenzen aan te 
geven en te bewaken. Dit is door middel van allerlei oefeningen aan te 
leren, onder meer door visualisaties.” Anoushka vertelt dat ze na iedere 
cliënt ook haar ruimte schoonmaakt: “Naast oefeningen die je daarvoor 
kunt doen, werkt onder meer branden van wierook ook heel goed om 
fris met een nieuwe klant te beginnen. Dit is eveneens voor jezelf een 
goede manier om de behandeling af te ronden.”
De jaartraining is geen dagopleiding, maar de lesuren worden gespreid 
door het jaar gegeven. Er wordt gestart en afgesloten met een vijf-
daagse training en tussendoor staan ook vijf weekenden gepland.

Leonardushoeve
Midden in de natuur ligt de voormalige kloosterboerderij Leonardus-
hoeve. Die heeft nog een eigen kapel, waar gemediteerd kan worden. 
Anoushka: “Het is een heerlijke rustige omgeving, waar we bijvoorbeeld 
tijdens de training ook kunnen wandelen of meedoen aan de yoga en 
een cursus ayurvedisch koken. Die aandacht voor jezelf en je eigen ont-
wikkeling, dat is de plus van deze training. Hierdoor kan ook je cliënt 
tijdens een behandeling datgene krijgen wat hij of zij nodig heeft, zon-
der dat dat ten koste gaat van je eigen energie.”
Als je lid bent van een beroepsgroep, krijg je studiepunten voor het 
diploma dat je na de jaartraining behaalt. Voor meer informatie: www.
praktijkdecirkelrond.nl.

Wat levert het op?

P
Tekst: Jocelyn Rebbens

Steeds meer professionals en ondernemers die ik ontmoet, beseffen dat 
zij zelf het verschil moeten gaan maken in hun werk. Een mooi diploma of 
goede referenties alleen zijn niet voldoende. Wat speelt is echter dat velen 
bewijsmateriaal nodig lijken te hebben om in beweging te komen met hun 
merk. Want het lijkt een Amerikaanse modegril…

Behalve dat ik de noodzaak aangeef vanuit de economie, en trends in de 
veranderende arbeidsmarkt en zorgsector voorspiegel, stel ik tegenwoordig 
aan hen zelf de vraag: Wat levert Personal Branding jou nu op? Wat brengt 
het je als masseur of therapeut als jij serieus met je merk ‘IK’ omgaat en dat 
ontwikkelt? Hierover ontstaan zeer interessante discussies! Op een aantal 
van deze gesprekken ga ik hier graag nader in.

Eén van de reacties is dat een goed Personal Brand leuker inhoudelijk werk 
oplevert. We leven in een tijd waarin leuk werk of überhaupt een passende 
baan of gezond bedrijf geen vanzelfsprekendheid meer is. Ik ken diverse 
professionals die recent te horen kregen dat zij aan hun plafond zitten 
voor wat betreft groei. In hoeverre ben jij hier gelukkig mee en rem je je 
potentie? Wees dit dus vóór. Maak jezelf tijdig zichtbaar vanuit positieve 
associaties en spreek uit wat jou en je behandelingen uniek maakt en ook 
waarom je hiervoor kiest. Wat levert hun klanten dat op? Die bedenken dat 
niet zelf, maar moeten het ervaren. Wat je belooft moet je waarmaken! 

Daarnaast levert een goede Personal Branding je mogelijk eerder een 
promotie op of val je op als sollicitant naar een nieuwe baan. Of realiseer je 
als masseur of therapeut sneller een leukere klantenkring ten opzichte van 
je concurrenten. Juist het benadrukken van wat jou onderscheidt of uniek 
maakt ten opzichte van collega’s, weerspiegelt kwaliteit en creëert waarde 
voor je klant. Voor goede kwaliteit en service willen mensen ook in een 
recessie nog steeds betalen, is uit onderzoek gebleken. Durf dus te kiezen 
voor een specialisatie, serviceniveau of bijzondere gastvrijheid waar jij je op 
toelegt.
Een fris persoonlijk merk straalt niet alleen enthousiasme uit, maar leidt 
uiteindelijk ook tot meer vitaliteit, balans en levert energie. Positiviteit nodigt 
uit en steekt aan. Je werkt zelf immers ook liever met energieke collega’s of 
leuke klanten die inspireren en ook het beste uit jou als therapeut weten te 
halen. Dat maakt dat je er zelf ook energie door krijgt en minder vermoeid 
raakt door je werk. Professionals werken tegenwoordig harder uit vrees 
zonder werk te komen, ervaren meer spanning of houden een baan aan die 
‘ongezond’ voor hen is, met wellicht een burn-out tot gevolg. Zij krijgen een 
dip op mentaal, fysiek én emotioneel vlak. Voor de massage- en wellness-
markt een kans! Want naast mentale coaching is fysieke ontspanning en 
het wegnemen van stress onder professionele begeleiding cruciaal. Om die 
vitaliteit weer te herstellen. Dus wat levert jouw Personal Brand hen op?!

Leestips:
•  Start with Why, Simon Sinek (2009)
•  De beste versie van jezelf, Miranda Kampers (2011)
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