
Ta med din allra käraste, mamma, bror, bästa kompis eller någon 
annan i din närhet till:

Helgkursen  Massage till vardags
När du går hem på söndageftermiddagen har du lärt dig:

 Grunderna i klassisk helkroppsmassage

 Att både få och ge avslappning, beröring och cirkulation

 Om rörelseapparaten - så funkar den

+  Du har fått en alldeles egen massör (bänkkamraten)

Ett enastående tillfälle att kombinera kunskap med välbefinnande! 

Så står det i kursbroschyren… hur blev det … i 
verkligheten?

Förberedelser

Lokalen färdigställs
Fredag eftermiddag anländer Lotta Johansson, certifierad massör 
och diplomerad massageterapeut och tillika kursens lärare, till 
kurslokalen i Trollbäckens centrum, Tyresö. 

Lördag och söndag mellan klockan 9 och 16 ska paren som anmält 
sig till helgens massagekurs lära sig grunderna i klassisk 
helkroppsmassage.

Massagebänkar ställs upp, skelettet med tilltalsnamnet James 
Bone monteras invid spegeln. Kompendier, massagelotion och 
olja, handdukar och kuddar placeras ut. Allt är klart för en helg i 
massagens tecken.

Lotta berättar att 
kursen nu är inne på 
sitt fjärde år med ett 
20-tal utbildade 
massagetillvardags-
massörer, som också 
fått med sig sin egen 
personliga massör 
hem.

Dagbok från 

17-18 november 
2012



Första kursdagen

Förväntningar och oxytocinet
Klockan är 09.00 på lördagmorgonen när deltagarna samlas lätt 
undrande över och förväntande på hur helgen ska utspela sig. 
Efter en första inledande stund där Lotta förklarar massagens 
grundbegrepp och visar greppen rent praktiskt på kursens 
assistent, börjar deltagarna praktisera sina nyförvärvade 
kunskaper på ryggen på sin bänkkamrat.

Varje bänk får kontinuerligt stöd av 
Lotta, som justerar och hjälper 
massören med arbetsställning och 
handlag.

Efter att ryggen fått sitt övergår 
massagen till nacken och därefter till 
benens baksida, både lår och vad.

Vid det här stadiet har kroppens eget 
lugn-och-ro-hormon (oxytocin) börjat 
göra verkan varpå lugnet sprider sig i 
lokalen.

Dagen avslutas med att fötterna och 
framsidan av benen får sin del. Sist men inte minst masseras 
magen varpå oxytocinet når en ännu högre nivå.

Andra kursdagen

Rörelseapparaten och uppkörning 
Deltagarna vittnar, över en kopp te, om hur lätt det var att somna 
kvällen innan och hur väl sömnen infunnit sig i hela kroppen. 
Oxytocinet satte sin spår.

Dagens massageövningar inleds med att Lotta går igenom 
greppen för armarna, nacken samt 
ansiktet. Deltagarna övar flitigt i totalt 
lugn och fokus där ansiktsmassagen 
leder till en betydande närhet.

Före lunchen berättar Lotta också om 
rörelseapparaten, vårt skelett, våra 
leder och muskler, hur de hänger ihop 
samarbetar, styrs och fungerar. 

Lotta visar även hur man kan massera 
i hemmiljö, utan en massagebänk, 
genom sittande massage och 
massage på madrass på golvet.

Massagebänk är naturligtvis att 
föredra och deltagarna erbjuds att köpa och ta med sig sin bänk 
hem.



Efter lunchen är det dags att genomföra hela massageprogrammet 
på hela kroppen i en svit. En gång för varje deltagare på sin 
respektive bänkkamrat. Ett slags ”uppkörning”. Lamporna släcks i 
lokalen, ljusen tänds, lugn musik ljuder och de masserade njuter.

Lotta går försiktigt runt och hjälper den som behöver komma ihåg 
hur greppen var. Vissa njuter så till den grad att sömnen inträder 
och efter den dryga timman som varje massageprogram tar vaknar 
de nöjda och berörda upp. 

Efter väl genomförd kurs delar Lotta ut intygen under stor glädje. 
Förutom det får deltagarna med sig kurskompendiet med detaljerat 
massageprogram, olja och lotion hem för att direkt kunna tillämpa 
sina nyförvärvade kunskaper.

Ännu en gång har nya massörer utbildats i massagetillvardags 
och kan nu genomföra en klassisk helkroppsmassage på sin 
partner, kompis, bror, syster eller någon annan.

Förnöjsamheten infinner sig och spontant säger en av deltagarna 
”det här är den mysigaste kurs jag nånsin varit på”.



Helgkurser planeras för 
våren och hösten 2013.

Håll utkik på 
massagetillvardags.se

Massage till vardags -

Precis så enkelt och 
vanligt som det låter


