
Massagemogelijkheden tijdens je Individuele Retraite op Venwoude 
De massage vindt plaats op Retraite centrum Venwoude. Bij interesse kan je direct contact opnemen met de 
masseur om een afspraak te maken voor tijdens je retraiteverblijf op Venwoude. 
 
 
 
Marcel Mourik, integratieve massage, massage om thuis te komen 
 
Wat ik aanbied is een holistische intuïtieve massage. Dit is een 
ontspanningsmassage voor het hele lichaam waarin je wordt meegenomen 
naar een gebied van innerlijke stilte. Daarnaast is er grote aandacht voor de 
verborgen wijsheid die opgeslagen ligt in jouw lichaam. 
Mijn massage bestaat uit drie wezenlijk verschillende massagetechnieken 
die tot een vloeiend geheel verbonden zijn: intuïtieve massage, dynamische 
massage (pulsing) en polariteitsmassage. 
De massage werkt op veel niveaus: het (bewegende) lichaam, de huid, 
spieren en energie. Bovenal gebruik ik het als manier om de wijsheid van 
jouw lichaam weer beschikbaar te maken, zodat jij het leven kan leiden dat 
recht doet aan jouw kwaliteiten. Jouw essentie. 
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Johan Meijen, massagetherapeut 

In mijn massages gebruik ik verschillende werkvormen en behandelwijzen. 
Ieder mens heeft zijn eigen verhaal wat opgeslagen is in het lichaam. 
Aanraking en beweging helpen je om dit verhaal te leren kennen. 

Ik bied twee soorten massages aan: 

• Bij ontspanning en herstel ligt de nadruk op het ervaren van de 
vrijheid van het lichaam zonder veel woorden te gebruiken. 

• Bij verbinding en verdieping ligt de nadruk op het herstellen van 
het zelfhelend vermogen. 

De verschillende werkvormen die ik gebruik vullen elkaar op een unieke 
manier aan: 

• Rebalancing helpt je om zonder oordeel kijken, met compassie vanuit je hart. Werkelijk jezelf onder 
ogen komen en zo je pijn en angsten durven te voelen, waardoor je deze kunt loslaten. 

• Het Trager mantra “Hoe kan het vrijer, gemakkelijker en zachter” heeft een diep effect dat je kan 
helpen om dagelijkse spanning los te laten en meer levenslust te ervaren. 

• Vanuit Somatic Experiencing leer je om met het trauma gevoel en sensaties te werken, waarbij het 
trauma niet steeds opnieuw verteld en daarmee herbeleefd hoeft te worden. 

Dankzij mijn lidmaatschap bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) vergoedt een 
groot aantal aanvullende zorgverzekeringen een deel van mijn behandelingen. Een verwijsbrief is niet nodig. 

Johan Meijen │06-190 79 980 │ johan@meijen.nl │ www.rebalancer.eu 
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Marjon van Opijnen, diep bindweefsel- en ontspanningsmassage    

 

Aanraking en beweging opent je lichaam en leert je weer luisteren naar de 

kracht en wijsheid van je lijf. 

 

Diep bindweefsel massage/Myofascial Energetic Release (MER) 

MER heeft een diepe herstellende werking op je lichaam, het creëert 

ruimte en laat je ontspannen in je lijf op plekken waar je dat misschien al 

lang niet meer hebt gevoeld. Ook kan het chronische pijn doen 

wegvloeien en verzachten. Het helpt je zelfhelende vermogen te 

herstellen. 

De massage is een samenspel van adem, aanraking en beweging. Terwijl ik 

diep weefsel masseer, ben je zelf actief betrokken met adem en zachte bewegingen.  

 

Diepe, holistische ontspanningsmassage 

In de diepe ontspanningsmassage werk ik intuïtief en gebruik ik technieken uit de Hawaiaanse massage Lomi 

Lomi Nui.  

Ik masseer je hele lijf met lange vloeiende bewegingen met handen en onderarmen. Op een liefdevolle manier 

brengt de massage lichaam en geest in meer harmonie. En heeft het een diepe werking op je bind- en 

spierweefsel, organen, bloedomloop en stimuleert het de afvoer van afvalstoffen. Voor de massage gebruik ik 

voedende olie voor je huid. 
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