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Omdat ik alleen ben en niet zo gauw wordt aangeraakt, merk ik steeds vaker hoe goed het me doet dat we hier 
zo fijn met respect en aandacht kunnen zijn in de massagelessen. De lessen zijn altijd zo heerlijk ontspannend!! 
En boeiend ook.

Prima manier van lesgeven, met bezieling. Dat leer ik nog steeds meer en meer. Zo’n verschil met een techni-
sche massage!

Tips? Ja. Lekker doorgaan!

De lesinhoud was heel fijn, goed, verrassende technieken ontdekt. Mooi ook dat lichamelijke gezondheid daar-
bij naar voren komt. Je verteld daar tussendoor ook over. 

Lesruimte is prima.  De thee is verrukkelijk. Leuk al die verschillende soorten kruidenthee, ook met medicinale 
werkingen waarvan je kunt vertellen.

De syllabus en de toegestuurde lesstof voorafgaande aan iedere les zijn heel duidelijk. 
Fijn dat we er naslagwerk bij krijgen. 

Fijne groep; ik voel me er zo thuis, je brengt ons ook elke keer weer een verrassende nieuwe les. Soms ligt de 
ene les me meer dan de andere. 

Ik heb best een druk leven en ik vind het vooral zo fijn om deze lesavonden voor mezelf te hebben. Een welkome 
avond; ik kijk er naar uit elke keer om me helemaal te kunnen ontspannen. En die gezelligheid samen!
Leuke humor heb je toch af en toe! En je kunt ook af en toe streng zijn.

Ga vooral zo door Gemma.

Ik ben nu al zo’n lange tijd bij jou in de Massagecursussen en het blijft zo leuk, zo fijn met de groep, zo relaxt. 
Ik voel me vertrouwt, en dan gaat het masseren ook steeds vertrouwder voelen.

Mensen in mijn omgeving staan er van te kijken dat ik dit doe. Zij kunnen zich geen goed beeld vormen van hoe 
fijn dit is, en hoe belangrijk het is om elkaar te durven aanraken. Er zijn zo vaak allerlei vooroordelen, bijge-
dachten. Mensen moesten eens weten hoe anders deze lessen zijn. Gewoon liefdevol, respectvol en bovendien 
leerzaam.

Fijn om onder begeleiding te kunnen werken. Het is leerzaam en de bezielde aanraking is heilzaam. Ik doe het 
zo graag.


