
Betere inspanning door ontspanning? 
Het kan! 

Met Mohara Mobiel

Heeft u een gemotiveerde groep medewerkers? 
Zetten zij zich, net als u, met hart en ziel in voor de 

organisatie? 
Stelt u zich ook wel eens vragen over stress, 
overbelasting en (dreigend) ziekteverzuim? 

Mohara kan u en uw team ondersteunen en 
bijdragen aan meer ontspanning en energie op 

de werkvloer! 



Wat zijn spanningsklachten? 

Een hoge werkdruk, veel computerwerk, een verkeerde werkhouding en snel repeterende 
werkzaamheden kunnen vervelende spanningsklachten tot gevolg hebben. Spanning die niet goed 
verwerkt wordt kan leiden tot stress, hoofdpijn, KANS (Klachten aan Armen, Nek en Schouders – 
voorheen RSI genoemd), rugpijn, buikpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. 

Wat kunt u er tegen doen?  

Het is belangrijk om te zorgen voor een 
goede verwerking van spanning, zodat 
negatieve gevolgen voorkomen kunnen 
worden. 

Hoe kan Mohara hiermee helpen? 

Massages op het werk kunnen ervoor zorgen dat  
medewerkers alert en vitaal blijven. 
Mohara Mobiel biedt toegepaste massages op locatie. 

Wie zegt dat het resultaat oplevert? 

Uit ervaringen en diverse onderzoeken blijkt dat massage 
stress reduceert en klachten kan verminderen die ontstaan 
door een hoge werkdruk. Zelfs een stoelmassage van slechts 
een kwartier vermindert het stressniveau van medewerkers 
aanzienlijk. Dit draagt bij aan het voorkomen van een burn-
out en ziekteverzuim en leidt tot een hogere productiviteit, 
betere beslissingen en betere prestaties.

Wat vraagt Mohara van u?  

U kunt massages voor uw medewerkers regelen en betalen, al dan niet met een bijdrage van de fiscus. Er 
zijn ook constructies waarbij de werknemers zelf betalen, bijvoorbeeld uit hun Persoonlijk Budget.
Het belangrijkste dat Mohara van u vraagt is tijd voor uw medewerkers om de massage te 
ontvangen en een ruimte waar de massages kunnen worden gegeven. Alle logistiek, 
administratie, planning en financiële afhandeling wordt u uit handen genomen. 

Wat levert het u op? 
  
Eventuele gemiste werktijd wordt ruimschoots goedgemaakt door een tevreden en ontspannen 
medewerker, verhoogde productiviteit en uiteindelijk in een vermindering van ziekteverzuim. Bovendien 
biedt u uw medewerkers op deze manier een concreet hulpmiddel om hun welbevinden op het werk te 
verbeteren.  



Wat is massage precies en waarom 
werkt het? 

Een massage is een eenvoudige en laagdrempelige manier 
om spanning te signaleren en los te laten. Het geeft 
hierop een antwoord, zonder de uiterlijke 
omstandigheden te veranderen. Dus geen andere muis, 
toetsenbord of dure stoel, maar een nieuwe balans van 
binnenuit. Het doel is het bereiken van lichamelijke 
en mentale ontspanning.  

Ook een gesprek tijdens of na de massage komt 
regelmatig voor, omdat men zich veilig voelt en zich 
bewust wordt van de spanning en mogelijke ontspanning. 
Dit op zich is vaak al een 'bevrijdende' en inzichtgevende 
ervaring. 

Wat zeggen anderen 
over Mohara? (deel 1) 

Ina Wat mij helpt om uít mijn hoofd 
en ìn mijn lijf te komen is in mijn 
werkpauze een massage te plannen. 
Als ik bij Mo hyper of gestrest 
binnenkom, dan word ik alleen al 
rustiger door de warme sfeer en rust 
die Mo uitstraalt. Deze “flow” zet ze 
ook in tijdens de massage. De 
massages zijn persoonlijk, ‘op maat’. 
Na afloop voel je je hele lijf stromen.

Barbara Mindfulness massage was 
een totaal nieuwe ervaring voor me 
maar werkte heel goed. Het waren 
maar 6 sessies maar in die paar keer 
heb ik veel gevoeld en verbonden 
met waar bepaalde pijnplekken voor 
staan en wat ik daar aan kan doen. 
Mo begeleidt dat erg fijn en nam me 
mee op reis door mijn eigen lijf. Ze 
denkt met je mee en geeft je de 
ruimte, niets geforceerd en heel 
prettig.

Erik Een pijnlijke sportblessure in 
mijn rug door Mohara onder handen 
laten nemen. Professionele en 
doeltreffende massage met 
persoonlijke benadering. De 
klachten waren direct al een stuk 
minder en na 48 uur was ik weer 
pijnvrij.

Welke soort massages geeft Mohara? 

Stoelmassage 
Een stoelmassage wordt over de kleding gegeven. Men 
zit op een speciale stoel waardoor rug, schouders, nek en 
hoofd behandeld kunnen worden. Juist in die delen van 
het lichaam wordt vaak spanning opgeslagen.

Voetmassage 
De onderbenen en voeten worden gemasseerd met olie. 
Niet alleen bij pijnlijke kuiten of koude voeten maar ook 
zeer geschikt bij stress, hoofdpijn, buikpijn en 
chronische klachten. De weldaad is direct en intens 
voelbaar.

COMBI massages 
Massage op een massagetafel, al dan niet met olie. 
Verschillende massagetechnieken uit de shiatsu-, Tuina- 
en klassieke massage worden gecombineerd. Juist deze 
combinatie maakt de behandeling bijzonder prettig en 
effectief.

Massage van Adem en Aandacht 
Deze massages zijn gericht op bewustwording en 
zelfheling door een combinatie van massage, mindfulness 
en ademhaling.Men geeft aandacht aan de pijn (of de pijn 
àchter de pijn), wordt zich bewust van eventuele 
lichaamshoudingen, patronen of overtuigingen die de 
spanning of pijn in stand houden. Men kan ervaren hoe 
het is om de pijn los te laten.



Wat zeggen anderen over Mohara? 
(Deel 2) 

Karin  In de lunchpauze boek ik regelmatig een 
stoelmassage i.v.m. KANS klachten. Mo is kundig en 
professioneel. De houding in de stoel is erg comfortabel en 
je kunt je kleding gewoon aanhouden. Maar het 
belangrijkste is dat het mij ook echt helpt, ik voel me 
meteen een stuk losser in mijn nek en schouders en meer 
ontspannen in het geheel. Ik kan dit iedereen aanbevelen!

Marjo Na veel zitten achter mijn bureau of het nodige 
loopwerk tijdens praktische laboratoriumwerkzaamheden 
hoef ik bij een massage even helemaal niks. Makkelijk 
online te boeken en dan ook nog eens op loopafstand van 
mijn werkplek. Ideaal!

Is uw interesse gewekt? 

Nodig dan Mohara uit en ontdek wat 
zij voor u kan betekenen. 
Zij komt met alle plezier een keer 
met de massagestoel naar u toe zodat 
u het zelf kunt proberen, uiteraard 
geheel vrijblijvend en kosteloos. 

Zij laat u en een aantal medewerkers 
een stoelmassage van 20 minuten  
ervaren, zodat u weet wat dat kan 
doen op het gebied van ontspanning. 
Als het goed is bevallen, kunnen we 
afspraken maken over een vervolg.

Contact  

Heeft u vragen of wilt u een 
afspraak maken, dan kunt u 
contact opnemen via email: 
info@mohara.nl of via 
telefoonnummer 
06-48765050. Meer informatie 
vindt u op www.mohara.nl. 

Waarom Mohara? 

Margot Reker, eigenaresse van Mohara is gediplomeerd massage 
therapeut. Haar medische basiskennis en therapeutische 
vaardigheden zijn erkend door de VNT (Vereniging voor 
Natuurgeneeskundig Therapeuten, zie www.vnt-nederland.nl), een 
landelijke vakvereniging die de kwaliteit van natuurgeneeskundige 
therapieën bewaakt. Met Mohara haalt u een professionele èn 
enthousiaste ondernemer in huis. 
Er zijn vier soorten behandelingen:

• Een massage die gericht is op ontspanning
• Een klachtgerichte behandeling (pijnvermindering)
• Een therapeutische behandeling (bij chronische klachten)
• Massage van Adem & Aandacht (bewustwording en vermindering van stress, pijn en 

spanningsklachten)
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