
En af de ældste massageteknikker er den hawaiiansk massage 

"Lomi-Lomi", som stammer fra de polynesiske øer fra 200 år 

siden.  Der blev skabt en teknik, der har skabt harmoni mellem 

krop og sjæl.

"Lomi" er et hawaiiansk ord for "presse, knuse, gnide", og 

oversættes bogstaveligt talt som "at røre ved den bløde pote 

af en tilfreds kat". 

Massagen skaber en tæt kontakt mellem terapeuten og klienten 

og på denne måde bliver den en fælles oplevelse. Massørens 

bevægelse er blid, glat, som om den danser. Håndflader, albuer, 

knæ og fødder. Nogle gange kommer særlige pinde og sten i 

spil. Den afslappende atmosfære danner de æteriske 

olier,  samt den hawaiianske sange, der sætter rytmen. 

Hovedformålet med den hawaiiansk massage "Lomi-Lomi" er 

at føre en person til en tilstand af ro og harmoni. 

Der er en ubestridelig forbindelse mellem det fysiske og det 

følelsesmæssige fordi virkningsmassen manifesterer sig på 

alle niveauer af den menneskelige tilstand.
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Lomi Lomi - Hawaiian kærlighed massage

Avanceret

Kur mod depression, ensomhed, spiseforstyrelser

Ifølge den Hawaiianske holistiske filosofi, afspejler kroppen 
sjælen. Typisk stammer oversagen for depression, ensomhed 
samt spiseforsyrelser fra en bryd mellem en person og sine 
omgivelser, som senere også forhindrer kontakten med sin 
egen krop. Lomi Lomi skaber en dyb kontakt på hele 
kroppen hvor klientens mentalt niveau bliver stimuleret for
at genskabe og genvinde kontakten med sin egen krop og 
dermed sin sund harmoni og balance. 

 

Den oprindelig Lomi Lomi massage

Ifølge den Hawaiianske holistiske filosofi, har kroppen 
flere åbningspunkter som der, gennem dem, flyder 
livetsenergikilde. En stor del af massagen er at lokalisere
alle punkter og afbalancere dem så livetsenergien vil 
strømme gennem dem naturligt.
Der er flere årsager der skaber blokeringer i disse og 
her vil du lære at arbejde med dem.

 

Lær at afbalancere kroppens energipunkter
iflg. Den Hawaiianske healingsmetoder 

Lomi Lomi for healers

Som en typisk helhed massage arbejder vi også på 
energetiske åbningspunkter på kroppen og lærer at kunne
mærke blokeringer eller overbelastning der er årsag til 
ubalancen, samt deres betydning for klientens livskvalitet.  
Efter lokalisering og evt. behandling af kroppens energetiske 
åbningspunkter bruger vi specielle værktøjer på punkterne 
for at afbalancere dem og fortsætter med en velvære
massage med selvopvarmende sten for at genskabe tillid
i kroppen igen.

Fordel for allerede praktiserende healers men også til nye, 
der tror på helheden i alle terapi og ønsker at tilføje noget 
nyt og spændende til deres praksis.
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Gå endnu dybere med:

Lomi Lomi for healers
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Kom godt i gang:

5 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

 LOMI LOMI MASSAGE KIT
startpakke kit* 745,00 kr

5 TIMERS DAGSKURSUS
Kursuscenter i Hvidovre

1999,00 kr

Pris for en deltager. Alle priser eks. Moms, 

Kom godt i gang:

2 dags dagskurser:
Dag 1:
5 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

Dag 2:
8 timers undervisning for den Hawaiianske holistiske terapi 
ved lokalisering og behandlings kroppens- åbenings 
energpunkter.
Defination af hvert punkt, årsag til deres blokeringer og
valg af den rigtig terapi mod klienten. 
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LomiLomi - Hawaiian kærlighed massage

LomiLomi Hawaiian Kærlighed 70 ml. massage 

Består af:

40 min traditionelle Lomi Lomi kropsmassage, som bl.a
skaber flow i kroppens kredsløb og forbedrer klientes 
mentaleniveauet på stede.  
10 min afbalanceringsmassage af kroppens energiåbnings-
punkter.
20 min velvære massage med to selvopvarmende sten for
at støtte gendannelse af energipunkternes funktion og for
at velkomme klienten “hjem” igen.

Smart!:
SELF-HEATING STONE

1 times varm massage med blot en sten:

Selvopvarmende massage sten er unikke, glatte, porcelæn-
sten til en lang og dyb massage der kræves tæt kontakt 
mellem klienten og terapeauten, uden forstyrrelse ved at skifte 
sten under massagen.
Disse sten opvarmes på 10 min. med specielle refiller 
(mineraler), uden elektrecitet, nemt i brug og rengøring. 
Kan bruges til fuld kropsmassage eller til lokal behandling eks. 
Fodpleje, ansigt, manicure. 

Lomi Lomi massage:

Lomi Lomi holistisk healing massage:

LOMI LOMI MASSAGE KIT
startpakke kit* 745,00 kr

13 TIMERS DAGSKURSUS
Kursuscenter i Hvidovre

5199,00 kr

Pris for en deltager. Alle priser eks. Moms, 

Lomi Lomi dagskurser:

Lomi Lomi massage kit:
1 x Lomi Lomi massageolie 500 ml
1 x Lomi behandlingspind  
2 x Self-heating massagesten  
8 x Self-heating refiller til massagesten
Undervisningsmanual

Ekstra: Goody-bag med spa & wellness overaskelser
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