
Gevinster ved babymassagen – f.eks. 
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Jeg vil fortælle, vise og lære jer om 

 
 
! !
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!
! Vestergade 45, 8723 Løsning 

Mobil   5049 1099 
Mail   kontakt@kst-hedensted.dk 

Website   www.klinik-p.dk   -   www.kst-hedensted.dk 
 
 

• Stimulerer tillid, tryghed, evnen 
til at huske og fokusere!

• Ro, velvære, glæde og varme!
• Følesansen styrkes!
• Øget bevidsthed om egne 

behov !
• Ro i kroppen – ro til fordybelse!
• Ro i sansesystemet!

• Berøringens betydning 
• Opmærksomhedspunkter når 

du masserer 
• Massage-teknikker  
• Motoriske øvelser 
• Olier og musik 
• Svare på evt. spørgsmål fra jer 

Kursus i BABY massage 
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    BABY massage med mors                      
kærlige hænder 

Kranio-Sakral Terapi for hele familien 
v. Pia Stampe 

! !



 
 
 
 
 
 
 
 

Forudsætningen for at et liv kan opstå er, at noget kommer i berøring 
med noget andet. 
 
Denne berøring vil ligeledes være en forudsætning for at livet fortsat 
kan udvikles og bestå. 
 
Huden er kroppens største organ. Det er gennem huden følesansen 
stimuleres. 
 
Alle børn, små som store, har brug for hjælp til at stimulere følesansen. 
 
Massagen er et fantastisk redskab til at udvikle barnets følesans. 
 
Gennem massagen knyttes der et unikt bånd mellem barnet og den 
voksne. Der skabes tryghed og tillid, hvilket danner baggrund for den 
sociale interaktion. 
 
Stimulering er et centralt element i al udvikling. I massagen er 
stimuleringen kendetegnet ved kontakt og samspil. 
!
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Vil du give dit barn en 
fantastisk start på livet, og 
kickstarte jeres indbyrdes 
relation og tilknytning, så er 
massage et fantastisk 
redskab.!

”Hver gang et barn sanser, bliver det 
klogere på sig selv og sine omgivelser”!
 

KURSET: 
 
Jeg kommer ud til dig/jer – i hjemmet, i mødregruppen. 
Formiddag/eftermiddag alt efter dit/jeres ønske. 
 
Varighed: 1,5 time 
 
Pris:  1200,- kr. incl. Massagemappe og massageolie, 

som I får med hjem, samt de først kørte 10 km.  
 
Kørsel: Efter de først kørte 10 km. afregnes der efter statens 

takst – 3,74 kr. pr. km. (2015) 
 
Holdstørrelse: max. 6 voksne m. børn 
 
I skal sørge for: Et dejlig varmt rum hvor der er gulvplads til, at vi 

kan sidde/babyerne ligge på gulvet.  Dyne, tæppe 
eller håndklæde til barnet samt bleer og sut 
indenfor rækkevidde.  

 
Jeg medbringer:  
underlag, massagemapper, massageolie 
og musik. 
 
Håber det har vakt jeres interesse. 
 
Jeg kan kontaktes på mobil eller mail for 
yderligere oplysninger. 
 
Jeg kan bookes for en aftale på mobil eller 
onlinebooking på min hjemmeside. 
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