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Onderwerp: De R is weer in de maand...
Van: Nieuwsbrief Intensie (intensie.nl) <nieuwsbrief@intensie.nl>
Datum: 31/08/2020, 15:38
Aan: Nieuwsbrief Intensie <nieuwsbrief@intensie.nl>
Lieve jij,
de dagen worden weer korter, de nachten langer...
Herfstbuien trekken over ons land, en zachtjes �kt de regen tegen het zolderraam...
Maar binnen is het warm, de geur van een zachte olie streelt je neus.
Je voelt de spanning al wegglijden, zodra je op de tafel ligt.
Welkom bij Intensie!

Applaus voor de Zorg
Voor de vakan�e waren de Doneer-een-bon-bonnen overhandigd aan de IC afdeling van het
Catharina Ziekenhuis! Ze waren er erg blij mee! Afgelopen week is de eerste bon heb ik de eerste
bon terug mogen ontvangen! Het voelde zo ﬁjn, om nu echt concreet iets terug te kunnen geven
aan de Zorg, door deze medewerkster een heerlijke ontspannings-massage te mogen geven!
Ik sprak met haar ook even over de waardering voor de zorgverleners, en met name, dat de
coali�e zo tegen een welverdiende, structurele loonsverhoging is. Daar was ze zelf inderdaad ook
niet blij mee, net als het feit dat hun werkdruk zo hoog is. Een beter passend loon en meer
waardering, ze hebben het zwaar verdiend!
Zolang die loonsverhoging of beter passende waardering er niet is, krijgen zorgmedewerkers bij
mij (op vertoon van bv een personeelspas) �40% kor�ng�
� en een diepe buiging�
�!

Soorten massages
Op mijn website heb ik diverse soorten massages benoemd: Koesterende aanraking,
Ontspanningsmassage, Holis�c Pulsing, Shamballa Healing.
Bij elke afspraak vroeg ik al�jd, wat voor massage iemand wilt. Tegenwoordig vraag ik liever, wat
de klant voor resultaat zou willen. Ik merkte namelijk, dat mijn massages toch al�jd een
combina�e van deze soorten was, waarbij alleen de intensiteit van elk varieerde.
Begin november hoop ik eindelijk (door corona vertraagd) Lomi Lomi toe te kunnen voegen aan
het rijtje! Deze zachte massage kenmerkt zich o.a. door een con�nue ﬂow, waarbij de masseur zich
bijna dansend rondom de tafel beweegt. Er wordt dan ook veel gemasseerd met de onderarmen,
overigens iets wat ik nu al veel doe.

Durf te vragen
Ik kreeg laatst de vraag: wat maakt jou zo bijzonder? Wat onderscheidt jou van al die andere
masseurs?

31/08/2020, 15:41

De R is weer in de maand...

2 van 2

En vooral... durf je dat in een folder te ze�en?
Mmm, goede vraag!
Wat ik aanbied, is mijn volledige aandacht, afgestemd op wat er zich op dat moment aanbiedt.
Wat ik doe, is een combina�e van holis�c pulsing, ontspannings-massage en energe�sch werk.
Wat mij onderscheidt van de anderen, is dat ik, Steven, het doe... Ik breng mijn eigen mix in van
diverse technieken, sfeer, zorgvuldigheid, space-holding, gevoeligheid, intui�e.
Maar kun je dat zo in een folder ze�en?
Hoe breng ik over, wat het resultaat is? Ik krijg van jullie terug, dat er vaak mooie inzichten komen,
diepe uitwerkingen, loslaten van spanningen en oud zeer, transforma�e, accepta�e...
Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zien!
Wat zou ik in een folder kunnen ze�en, om dit over te brengen?
Warme groet,
Steven
Natuurlijk mag je deze nieuwsbrief delen met je vrienden en familie �

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hiervoor aangemeld hebt.
Aan- en afmelden kan heel eenvoudig via deze pagina,
waar je ook een overzicht van vorige nieuwsbrieven kunt vinden.

--
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