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�n deze hand-out laat �k �e z�en hoe ��� �e een
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de shamanen  werden gegeven na of voor een
spec�ale gebeurten�s
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Over m��

Op de pr�lle leeft��d van 16 w�st �k al dat
het m��n roep�ng �n het leven was om
moeder en masseuse te worden. T��dens de
rust van een handbalwedstr��d masseerde
�k de ku�ten van m��n teamgenoten om ze
te helpen ontspannen voor de tweede helft.
Hoewel een carr�ère �n de fys�otherap�e
geen opt�e was, heb �k m��n pass�e voor
massage noo�t verloren.
�k begon m��n re�s als sportmasseur �n
Ts�ech�ë en heb m��n vaard�gheden verder
aangescherpt v�a onl�ne bronnen en door
�n een wellnesshotel te werken. �k heb de
afgelopen 11 �aar meer dan 15.000
massages gegeven en deel nu m��n kenn�s
en techn�eken v�a een onl�ne programma
dat alt��d en overal toegankel��k �s.

Maar pas toen �k Ayurveda ontdekte,
vond �k m��n ware sp�r�tuele roep�ng.
Ayurveda heeft me geleerd om �n
harmon�e met de natuur te leven, �n cycl�
te leven en afgestemd te z��n op het
un�versum, de maan en de se�zoenen. Deze
man�er van leven heeft me enorme vrede
en geluk gebracht, en �k heb geleerd van
mezelf te houden en mezelf te accepteren
met al m��n onvolkomenheden.
Als moeder, oma, masseuse, onl�ne
massagecoach en Y�n-Yogadocent heb �k
al veel mensen bl�� gemaakt en ben �k
ervan overtu�gd dat �edereen met l�efde en
�ntegr�te�t kan masseren. Er �s zoveel te
zeggen over deze pracht�ge man�er van
voor elkaar zorgen en l�efde verspre�den.

www.onl�nemassagecoach.nl
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1 H O O F D S T U K  1

Wat betekent Lom� Lom�?

   om� Lom�-massage, ook wel Hawa��aanse massage genoemd, �s een
trad�t�onele geneesw��ze d�e z��n oorsprong v�ndt �n Hawaï. Het woord
"lom�" betekent wr��ven, kneden of kalmeren, en Lom� Lom�-massage �s
ontworpen om het l�chaam te ontspannen en fys�eke, emot�onele en
sp�r�tuele genez�ng te bevorderen.

De gesch�eden�s van Lom� Lom�-massage �s d�ep verweven met de cultuur
en trad�t�es van het Hawa��aanse volk. Het werd trad�t�oneel beoefend
door Hawa��aanse genezers, bekend als kahuna's, d�e hun handen,
onderarmen en ellebogen gebru�kten om r�tm�sche druk en lange,
vloe�ende slagen op het l�chaam u�t te oefenen. De kahuna's geloofden dat
fys�eke p��n en z�ekte werden veroorzaakt door een gebrek aan harmon�e
of evenw�cht �n het l�chaam, en dat Lom� Lom�-massage kon helpen om
dat evenw�cht te herstellen.

Lom� Lom�-massage werd ook gebru�kt als een man�er om te
commun�ceren met de geestenwereld en om contact te maken met het
goddel��ke. �n veel trad�t�onele Hawaïaanse gemeenschappen g�ng Lom�
Lom�-massage gepaard met gezangen, gebeden en andere sp�r�tuele
r�tuelen.

�n de loop van de t��d �s Lom� Lom�-massage meer bekend geworden en
bu�ten Hawaï beoefend, maar veel beoefenaars eren nog steeds de
trad�t�onele techn�eken en sp�r�tuele aspecten van de beoefen�ng.
Tegenwoord�g wordt Lom� Lom�-massage vaak gebru�kt om ontspann�ng
en stressverl�cht�ng te bevorderen, maar ook om spec�f�eke fys�eke en
emot�onele problemen aan te pakken.

L
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D�scla�mer 

Voor �e gaat masseren maak �e een praat�e
en w�l �e weten of de persoon l�chamel��k
gezond �s.

Het �s belangr��k dat we du�del��k z��n �n
onze bedoel�ngen. 
We w�llen n�et op de stoel van een arts of
psycholoog plaatsnemen. Dat �s n�et onze
taak. �n dat geval verw��s �e mensen door
naar hun hu�sarts of andere
zorgprofess�onals. We lu�steren en als een
adv�es gevraagd wordt geven we d�e op
gepaste w��ze.
�emand d�e �e gaat masseren mag;
geen bloedverdunners sl�kken,
geen kanker hebben,
n�et �n de eerste dr�e maanden van de
zwangerschap z�tten, spataderen hebben,
geen gr�ep of koorts hebben.
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2 H O O F D S T U K  2

Wat �e nod�g hebt 

         oe gaat �e massagekamer eru�tz�en en wat heb �e nod�g om een f��ne
en profess�onele massage te kunnen geven?

Als �e een massageru�mte �n gaat r�chten z��n er een aantal d�ngen erg
belangr��k, zoals;

De kleuren d�e �e gebru�kt �n het �nter�eur. 
De temperatuur.
De tafel en kn�esteun.
Massage ol�e en ether�sche ol�e. Handdoeken en dekens.
Een raam zodat �e kunt luchten.
Een plek waar �e �e handen kunt wassen. De kled�ng d�e ��� draagt.
De muz�ek waar �e gast naar gaat lu�steren. 
Een kan water met een glas en de reken�ng.

Voor de Lom� Lom� massage �s het f��n om strakke en comfortabele
kled�ng te dragen.

H
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3 H O O F D S T U K  3

Waarom een vl�egende
med�tat�e? 

        e Fly�ng Dance Med�tat�on �s een Hawaïaanse beweg�ngsmed�tat�e
begele�d door pracht�ge Hawaïaanse muz�ek. Deze med�tat�e moed�gt
vloe�ende en one�nd�ge beweg�ngen aan d�e kunnen helpen mentale
blokkades op te heffen en �ezelf onder te dompelen �n de l�efdevolle
aloha-geest van Hawaï.

Door deze med�tat�e te beoefenen, kun �e onvoorwaardel��ke l�efde, of
aloha, voor �ezelf en anderen ontw�kkelen en �e verbonden voelen met
alle levende wezens. Het kan �e ook helpen voorb�� beperkende patronen
te gaan en naar het leven te gaan waar �e naar verlangt.

Afgez�en van deze voordelen, kan de Fly�ng Dance-med�tat�e ook �e
energ�e st�muleren, �e geest zu�veren, �e verb�nden met onvoorwaardel��ke
l�efde en �e aarden �n het hu�d�ge moment. Het �s een eenvoud�ge maar
effect�eve oefen�ng d�e �e kan ver�ongen en verlevend�gen en �e opn�euw
kan verb�nden met alle aspecten van �e wezen.

De Fly�ng Dance Med�tat�on kun �e thu�s of �n de natuur beoefenen en
vormt de bas�s van de lom�lom� massage. Dus open �e hart, stem �ezelf af
op Aloha en ervaar de kracht van de Fly�ng Dance Med�tat�e.

D
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Creat�eve express�e: Het maken van een
Hawa��aanse le� kan een leuke en creat�eve
man�er z��n om �ezelf u�t te drukken. Het
proces van het selecteren en sch�kken van
bloemen, bladeren of andere mater�alen kan
een ontspannende en bevred�gende ervar�ng
z��n.
Culturele connect�e: De le� �s een trad�t�oneel
symbool van de Hawaïaanse cultuur en het
maken van een le� kan mensen helpen �n
contact te komen met de gesch�eden�s en
trad�t�es van het Hawaïaanse volk. Het kan ook
een man�er z��n om de cultuur en het erfgoed
van Hawaï te eren en te respecteren.
Soc�ale connect�e: Le�s maken kan ook een
soc�ale act�v�te�t z��n d�e mensen samenbrengt.
Het kan worden gedaan als groepsact�v�te�t of
als een man�er om contact te maken met
vr�enden en fam�l�eleden.
Voordelen van aromatherap�e: De geur van
bloemen en andere mater�alen d�e b�� het
maken van de le� worden gebru�kt, kan een
kalmerend en opbeurend effect hebben en
zorgt voor een natuurl��ke vorm van
aromatherap�e.
Symbol�ek: De le� kan ook symbol�sche
beteken�ssen hebben, afhankel��k van het type
bloemen of gebru�kte mater�alen. Een le�
gemaakt van plumer�abloemen wordt
b��voorbeeld vaak gegeven als een symbool van
l�efde, terw��l een le� gemaakt van
mal�ënblaad�es een trad�t�oneel symbool �s van
eer en respect.

1.

2.

3.

4.

5.

Over het algemeen kan het maken van een
Hawa��aanse le� een z�nvolle en plez�er�ge act�v�te�t
z��n d�e een scala aan voordelen b�edt.
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Het maken van een
Hawa��aanse le� kan
versch�llende voordelen
b�eden:
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Aan de slag

Beg�n met lom�-dansen van b�nnen en van bu�ten,
waarb�� de enkel en schouders worden verbonden.
Gebru�k �e voet tegen de schouder van de ontvanger
en creëer golven met �e onderarm.
Strek de d�� en t�l het been op om de handdoek goed te
pos�t�oneren.
Mob�l�seer de k�kkerpoot en strek de kn�e op tafel
terw��l �e het bovenbeen en de b�l masseert.
Masseer de rug van het been en de h�el naar de b�l
terw��l u met de hand de schouder masseert.
Herhaal dezelfde stappen voor het andere been.
Masseer be�de benen tegel��k met lange halen ook
langs de voorkant.
Kru�s de benen en h�elen naar de b�llen en w�ssel dan.
Dek de ontvanger af, laat hem even rusten en vraag
hem z�ch om te draa�en.

Herhaal de bas�s met ol�e maar ga nu ook onder het
l�chaam b�� de bu�k, schouders en nek.

Maak even contact met be�de voeten.
Beg�n b�� de voet en maak lange strekk�ngen over de
bovenkant van de voet.
Masseer de tenen en het hele been.
Maak c�rkels rond de kn�e en wr�ng de kn�e terw��l �e
hem naar be�de kanten strekt.
Masseer het hele been opn�euw en t�l de kn�e op.
Masseer het bovenbeen en t�l het onderbeen op om het
te mob�l�seren.
Str��k de b�nnenkant van het been, breng de kn�e naar
de borst en rek.
Masseer het been naar achteren en ga over het hele
l�chaam.

Plaats uw l�nkerhand onder en uw rechterhand op het
l�chaam ter hoogte van de bu�k.
Maak grote c�rkels met de klok mee aan de boven- en
onderkant en w�ssel de handen op en neer.

Stappenplan Lom� Lom� Massage:

De benen:

De voorkant:

1.

De benen:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Bu�k:

1.

2.
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Breng uw rechterhand onder het rechterschouderblad terw��l u de l�nkerhand kantelt.
Herhaal d�t een aantal keer en ga door naar de arm.
Maak lange slagen over de arm en hand, pak dan de hand met be�de handen vast en bu�g de handpalm over �e v�ngers.
Masseer de v�ngers en handpalm.
Neem de rechterhand �n �e rechterhand en maak lange slagen over de arm, pak dan de arm op en breng hem vert�caal �n een
vloe�endere beweg�ng.
Plaats uw l�nkerhand op de elleboog en str��k met de rechterhand, arm, oksel, schouder tot heup en hand onder het l�chaam
naar de wervelkolom terw��l u met v�ngerdruk terugtrekt.
Herhaal d�t een paar keer en masseer de bovenarm terw��l u van hand w�sselt.
Maak c�rkelvorm�ge beweg�ngen onder het schouderblad, strek vervolgens de arm u�t, houd deze b�� de pols vast en rek
l�cht�es u�t.
Breng de arm terug naast het l�chaam.
Ga v�a het decolleté naar de andere arm en herhaal punt 66 t/m 76 (w�ssel van hand).
Lom�-lom� danst over het hele l�chaam.

Plaats be�de armen onder het l�chaam en w�eg.
Schakel over naar het andere been (l�nks) en herhaal punt 49 tot en met 59.
Ga naar het voetene�nde en maak lange slagen over be�de benen van b�nnen naar boven en bu�ten terug naar de h�elen.
T�l hakken en benen op en leun achterover voor een stuk.
Plaats �e handen op de voetzolen en leun naar voren.
Bedek de ontvanger.

Beg�n door naar het hoofd van de ontvanger te gaan.
Masseer het decolletégeb�ed.
Plaats be�de handen op het decolleté en beweeg naar de schouders toe. Ga met �e v�ngers onder de schouders door om de
nek te bere�ken.
Herhaal de vor�ge stap.
Houd het hoofd van de ontvanger �n uw l�nkerhand.
Gebru�k lange halen om het hoofd, decolleté, de schouders en de achterkant van de nek te masseren.
Herhaal de vor�ge stap.
Maak "f�guren" achter het oor van de ontvanger.
W�ssel van hand.
Maak "f�guren" achter het oor van de ontvanger.
Plaats uw hand onder het hoofd van de ontvanger en laat z��n hoofd erop rusten.
Krul �e v�ngers en leun achterover.
Gebru�k �e andere hand om met gebogen v�ngers van de heup naar de wervelkolom te bewegen.
Waa�er onder de schouderbladen.
Krul onderaan de nek.
Ga omhoog naar de schedel.
Waa�er elke schouder afzonderl��k u�t.
Str��k naar bu�ten over het decolleté en beweeg dan onder het l�chaam langs de nek tot aan de schedel.
Maak "f�guren" achter het oor van de ontvanger.
Maak c�rkels op de kru�n met �e rechterhand.
W�ssel van hand.
Maak van �e handen een vorkvorm en hark door het haar.
Masseer de oren.
Vouw de oren.

Arm:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Herhaal het abdom�nale punt: 60-61-62.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Leg uw handen tegen elkaar en plaats ze op het voorhoofd van de ontvanger. Str��k langzaam naar bu�ten en naar beneden,
over het decolleté en terug.
Str��k langs de wenkbrauwen.
Str��k langs de �ukbeenderen.
Masseer de wangen.
Str��k tegel��kert��d de boven- en onderl�p.
Str��k de k�n met elke hand.
Leg �e handen weer op het voorhoofd van de ontvanger.
Waa�er �e handen u�t en beweeg ze naar beneden over hun gez�cht, decolleté, schouders en onder de schouders. Gebru�k �e
v�ngers om de nek tot aan de schedel te masseren.
Maak "f�guren" achter het oor van de ontvanger.
Neem even de t��d om u�t te rusten.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Afronden:

Om de Lom� Lom�-massage te voltoo�en, gaat u naast de persoon staan   d�e de massage ontvangt en plaatst u uw l�nkerhand op
hun voorhoofd en uw rechterhand op hun decolleté, solar plexus en onderbu�k. Haal langzaam �e handen weg en breng ze samen
op het borstbeen van de ontvanger, waarb�� �e de resterende energ�e wegslaat. D�t markeert het e�nde van de massagesess�e.
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Ho'opononpono
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Ho'oponopono z�ngen en spelen op een
ukelele kan een moo�e en med�tat�eve
ervar�ng z��n.

Ho'oponopono �s een Hawa��aanse prakt��k van verzoen�ng
en vergev�ng d�e een d�ep gevoel van verantwoordel��khe�d
voor �emands act�es en een toew��d�ng aan genez�ng en
herstel van relat�es met z�ch meebrengt. Het wordt vaak
gebru�kt als een vorm van med�tat�e of gebed om �nnerl��ke
vrede en harmon�e te cult�veren.
Ho'oponopono z�ngen en spelen op een ukelele kan een
kracht�ge man�er z��n om �e beoefen�ng te verd�epen en �e te
verb�nden met de helende energ�e van de muz�ek. De
ukelele �s een popula�r �nstrument �n de Hawaïaanse
cultuur en wordt vaak geassoc�eerd met vrol��ke en
opbeurende muz�ek.

Om Ho'oponopono op een ukelele te z�ngen en te spelen,
kun �e beg�nnen met het leren van de akkoorden en
bas�spatronen voor het tokkelen van het nummer. Er z��n
veel bronnen onl�ne besch�kbaar d�e u kunnen helpen b��
het leren spelen van de ukelele, waaronder tutor�als,
akkoordenschema's en �nstruct�ev�deo's.
Als �e eenmaal de akkoorden en het tokkelpatroon hebt
geleerd, kun �e beg�nnen met het z�ngen van de tekst van
het Ho'oponopono-l�ed terw��l �e de ukelele speelt. Het
nummer bevat meestal eenvoud�ge en repet�t�eve z�nnen
zoals "Het sp��t me, vergeef me als�ebl�eft, dank �e, �k hou
van �e", d�e bedoeld z��n om gevoelens van dankbaarhe�d,
vergev�ng en l�efde op te roepen.
Terw��l �e Ho'oponopono op de ukelele z�ngt en speelt, kun
�e �e �ntent�e r�chten op het helen en herstellen van relat�es,
het cult�veren van �nnerl��ke vrede en harmon�e, en het
u�ten van dankbaarhe�d en l�efde voor �ezelf en anderen.
De comb�nat�e van muz�ek en gebed kan een kracht�ge
man�er z��n om contact te maken met �e emot�es en een
d�eper gevoel van opmerkzaamhe�d en welz��n te
cult�veren.
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Leer de akkoorden: De eerste stap �s om de akkoorden voor het nummer te leren. De akkoorden d�e typ�sch
voor Ho'oponopono worden gebru�kt, z��n C, G7, F en Am. U kunt onl�ne akkoordd�agrammen en tutor�als
v�nden om u te helpen de akkoorden te leren.
Oefen het tokkelpatroon: als �e eenmaal de akkoorden kent, moet �e het tokkelpatroon oefenen. Het
tokkelpatroon voor Ho'oponopono �s meestal een eenvoud�g patroon van beneden naar beneden, maar �e kunt
var�at�es toevoegen om het �nteressanter te maken.
Z�ng de tekst: Ho'oponopono �s een eenvoud�g l�ed met een paar bas�sz�nnen d�e door het hele l�ed worden
herhaald. De teksten bevatten meestal "Het sp��t me, vergeef me als�ebl�eft, bedankt, �k hou van �e." Terw��l �e
de tekst z�ngt, concentreer �e �e op de beteken�s achter de woorden en laat �e �e emot�es le�den door de muz�ek.
Exper�menteer met versch�llende st��len: Als �e eenmaal de bas�s onder de kn�e hebt, kun �e exper�menteren met
versch�llende st��len en var�at�es. Probeer wat f�ngerp�ck�ng of plukpatronen aan het nummer toe te voegen, of
speel met het tempo en r�tme om een   un�ek gelu�d te creëren.
Oefen regelmat�g: zoals b�� elk muz�ek�nstrument, �s oefenen de sleutel. Maak elke dag wat t��d vr�� om te
oefenen met z�ngen en het spelen van Ho'oponopono op �e ukelele. �e zult merken dat hoe meer �e oefent, hoe
gemakkel��ker het wordt en hoe leuker de ervar�ng zal z��n.

H�er z��n enkele t�ps om u op weg te helpen:

1.

2.

3.

4.

5.

Onthoud dat het belangr��kste b�� het z�ngen en spelen van Ho'oponopono op een ukelele �s om �e te concentreren
op de helende en med�tat�eve aspecten van de beoefen�ng. Laat de muz�ek �e emot�es le�den en �e verb�nden met de
energ�e van vergev�ng, dankbaarhe�d en l�efde. Veel plez�er en gen�et van de re�s!
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Bedankt voor het 
lezen van d�t boek

Aloha


