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Nieuwsgierig door het succes van massagesalon Longitude Zen en zijn intrigerende massage techniek 

"Holistic Pulsing", hebben we het genoegen een ontmoeting met zijn schepper te hebben gehad. 

Philippe, massage therapeut, heeft een unieke aanpak ontwikkeld in welzijn. 

Na jaren te hebben gewerkt in de financiële wereld, als burgerlijk ingenieur, bracht de ongewone 

loopbaan van Philippe hem naar zijn passie voor het gebied van massage. Een set opleidingen leidde 

hem op tot erkend californische massage en Holistic Pulsing expert. Hij combineert beide technieken 

in een volstrekt unieke en gepersonaliseerde manier. De warme zen sfeer van zijn salon, het luisteren, 

zijn tastzin en zijn natuurlijke intuïtie dat hij aan elke persoon geeft, zijn de de kwaliteiten die hem de 

titel van Top Rated Salon 2016 in België hebben gebracht.       

We wilden meer weten over de universum van Longitude Zen en ook over de geheimen van zijn 

gewaardeerde en onderscheiden praktijk. 

" Een verrassende ontdekking, waar zachte holistische wiegen u voorbereid op een diepe massage die 

in een verrassende ontspanning eindigt... Philippe combineert eenvoud, vriendelijkheid en competentie. 

Ik kom zeker terug."                       

– Bezoeker, 8 November 2016  

 

Wat zijn de specifieke kenmerken van uw massagepraktijk ?  
 
De combinatie van Holistic Pulsing met de Californische massage, hoewel het onverwacht en zelfs 

heiligschennis lijkt, volgens sommige specialisten. Toch is het juist deze combinatie die mijn klanten 

trekt.  



 

 

Wat is Holistic Pulsing ? 

Dit is een zeer zachte massage techniek die door middel van kleine golven en ritmische wiegen wordt 

uitgevoerd om de energie in het lichaam te circuleren en zo blokkades en spanningen te verwijderen. 

Met lichte en zachte bewegingen pas ik me aan op de frequentie van elke person, om tot  een diepe 

staat van ontspanning te komen. De werking van de bewegingen van de persoon die ik wieg en de 

Holistic Pulsing, geeft het gevoel in een cocon te zijn en geeft de indruk het lichaam los te laten en een 

toestand van totale ontspanning. 

 

Hoe nemen massage sessies plaats ? 

Ik begin met een hoofd en gezichtmassage om de persoon te ontspannen. Dan ga ik door met twintig 

minuten van de holistisch wiegen in de persoon trillingsfrequentie. Dit leidt geleidelijk tot een diepe 

ontspanning. Dan zorg ik voor het masseren van de voeten in hun geheel ; vervolgens, begin ik de 

Californische been massage, dan het voorvlak, om te eindigen met de armen, de handen en de vingers. 

Ter compensatie van de extreme zachtheid van Holistic Pulsing, heb ik de neiging om ruime 

Californische massage te bevorderen, diep in de spieren. Dan ga ik naar de achterkant van de benen 

en naar de rug. Bij de rug, kom ik geleidelijk terug naar specifieke Holistic Pulsing bewegingen. Ik eindig 

met de persoon die is bedekt voor puur Holistic Pulsing ; deze laatste fase is om hem het gevoel te 

geven zijn lichaam te verlaten. 
 



Hoe past u uw protocol aan op individuele behoeften ?  

Meestal praten we in het begin van de sessie, maar in feite is het intuïtief. Niets dan natuurlijke 

ademhaling, als ik een sterke spanning van de klant voel dan moet ik dat evalueren. In termen van 

kracht en snelheid, het is net zo intuïtief ; nadat ik het eerst been gemasseerd heb, vraag ik het eens. 

Het is zeer zeldzaam dat iemand een verandering vraagt ! 

 

Wie zou u de massages van Longitude Zen aanbevelen ? 

Mensen met slaap problemen bedanken me vaak na de volgende nacht. Mensen onder druk (om prive 

of professionele redenen) zijn de beste begunstigden van mijn werk. In een tijd waarin in de 

professionele wereld zo veel mensen stress ervaren, is er geen limiet aan klanten die baat zouden 

hebben met een sessie zoals die van mij. Dit is waarschijnlijk wat de feedback die ik krijg verklaart; het 

is de eenvoud en  adequaatheid van mijn massages die voldoet aan de verwachtingen van de mensen. 
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