
Massagetillvardags 2010 

Förläng sommaren
Kurs i klassisk massage

på den franska lantgården
La Pomme d'Or

"en helhetsupplevelse för kropp och själ"
Extrakurs 19-24 september

Lärarledd kurs 16 timmar av svensk certifierad massör, kursmaterial, 
boende 5 nätter, helpension (frukost, lunch, middag), vingårdsbesök.

 Förmiddagar kurs och eftermiddagar lediga för egna aktiviteter 
såsom golf, bouleturnering, njuta vid poolen, vingårdar, slott m.m.

Pris: 6.995:-

Ett samarbete mellan 
Lotta Johansson och Jerker Pettersson 

& 
Eva-Lotta och Peter Roovete

Precis så enkelt och vanligt som det låter

Massagetillvardags erbjuder kurser på underbar lantgård i Frankrike.

Vårt fokus är det enkla och naturliga i den klassiska massagen – 
välbefinnande.

Vår kurs, Massage till vardags, är en kurs för alla som vill lära sig 
grunderna i klassisk helkroppsmassage. Kursen genomförs i lugn och totalt 
avslappnad miljö på den franska gården La Pomme d’Or där du även bor 
och äter frukost, lunch och middag.

Under ledning av certifierad svensk massör och diplomerad 
massageterapeut får du möjlighet att lära dig hur man verkligen masserar, 
vilken nytta och vilka effekter det ger. Du får även tips på vilken utrustning 
du kan ha nytta av och vad du ska tänka på.

Parvis arbetar vi tillsammans vid varje massagebänk och omväxlande tar 
och ger massage, kombinerat med att vi lär oss hur massagen påverkar oss. 
Vi fokuserar på ABC, Avslappning, Beröring och Cirkulation. Kursen hålls 
på svenska och kursdeltagarna ska vara minst 18 år. Inga förkunskaper 
behövs.

Nedan kan du läsa om kursen vi genomförde i september 2010, som på 
kundens önskemål komprimerades till tre dagar.

http://www.massagetillvardags.se/


Massagetillvardags - Första kursdagen

Baksidans dag.

Deltagarna i kursen Massagetillvardags har denna första dag helt 
fokuserat på kroppen baksida. Efter en kortare teoretisk genomgång och 
orientering i kompendiet, är det dags att ställa in massagebänkarnas 
höjd. Sedan är deltagarna igång med det första greppet, effleurage 
(strykning). Därefter lärs massagens grunder ut på ryggen, axlarna, 
nacken och benens baksida.

Efter en god lunch börjar 
kroppens lugn-och-ro-hormon 
göra intryck och en lätt 
sömnighet infinner sig, som bäst 
upplevs vid poolkanten på La 
Pomme d'Or.

Kursen har dagen till ära förärats en 
teckning från en av deltagarna.

Massagetillvardags - Andra kursdagen 
Framsidan.

Idag vänder vi på kroppen och koncentrerar oss på framsidan. Benen, 
magen, armarna och ansiktet. Alla får sin del.

Deltagarna har nu lärt sig 
grundgreppen och ser och känner hur 
de används på olika kroppsdelar. 
Energin är påtaglig och skratt varvas 
med total avslappning och vissa fall 
sömn. Känslan för att både ge och ta 
massage börjar infinna sig.

Efter en närande lunch på terassen i 
behagliga +28C styr vi kosan mot 
vingårdarna, för att provsmaka och lära 
oss om druvor och metoder. Området 
kallas "Haut-Poitou" och är den södra 
delen av Loire-dalen.

Väl tillbaka på La Pomme d'Or är en 
kall apèritif välsmakande före 
kvällen meny bestående av 
pilgrimsmussla med avocado- och 
papaya-röra, kycklingfiléer med 
pesto och oliver samt crème 
catalan till dessert. Alltsamman 
ackompanjerat av utsökta viner.



Massagetillvardags - Tredje kursdagen 

Hela kroppen.

Efter att under två dagar ha vandrat genom greppen för en 
helkroppsmassage är det så dags för deltagarna att på tredje dagen göra 
en helkroppsmassage på en person, utan avbrott och till skön musik 

Med spänd förväntan 
startar deltagarna. För 
varje minut som går 
lägger sig lugnet och 
både den som ger 
massage och den som 
tar emot blir tyst och 
avslappnad. Massören 
och den masserade har 
komplett kontakt.

Efter dryga timmen är 
helkroppsmassagen klar. 
Massören känner i 
kroppen det arbete som 
presterats och den 
masserade vaknar så 
sakta upp från 
massagebänken med ett 
behagfullt leende.

Till kvällen väntar en turnering i boule (petanque) och 
avslutningsmiddagen med utdelning av kursintyg. 

Så är livet på kursen Massagetillvardags.se på den franska 
lantgården La Pomme d'Or.

Massagetillvardags - Avslutningen 

Nyblivna massörer.

I en helt underbar kvällssol, med +25C på termometern klockan 20.00 
avslutas kursen massagetillvardags.se med en grillbuffé på 
uteterassen på La Pomme d'Or.

Med champagneglasen 
vällfyllda delas 
kursintygen ut. Applåder 
för de nylärda 
massörerna, som ivrigt 
diskuterar olika 
erfarenheter och grepp. 
Kvällen är ljus. Efter den 
goda grillbuffén vidtar 
cognacsprovning.

Klockan 23.30 sitter alla 
fortfarande ute och 
njuter i månskenet.

Nästa år, 2011, går nya kurser åter av stapeln. Håll utkik 
på massagetillvardags.se.
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