Wie ben ik?

Mijn naam is Jessica
Uljee, getrouwd en
moeder van twee
prachtige kinderen.
Als gepassioneerd
massage-therapeut
specialiseer ik mij in het
behandelen van mensen
met een onvervulde kinderwens en het
behandelen van kinderen.
Sinds 2013 heb ik mijn eigen
massagepraktijk. Vanuit sportmassage ben
ik in aanraking gekomen met Chinli-Tuina
massage-therapie van Total Health. Hierin
vond ik mijn passie en leer ik iedere dag
nog bij!
Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact
met me op via:
jessica@levenskrachtmassage.nl
of telefonisch: 06-460 62 634
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Wat is ChinliTuina Therapy
Een therapie voor iedereen die zijn
levenskwaliteit wil verbeteren. Voor
volwassenen maar ook voor kinderen.
Tuina therapie is een
geneeskundevorm uit
het oude China. In
China beschouwt men
het menselijk lichaam
als een netwerk van
energiebanen (meridianen), dat de levensenergie (Qi) bevat, vervoert en voedt.
Deze levensenergie wordt in de
Tuina bewerkt door technieken als
wrijven, drukken, kneden, draaien,
knijpen, kloppen etc. De therapeut
gebruikt daarbij handen, vingers,
vuisten en ellebogen. Zeg maar
acupunctuur zonder naalden. Waar
nodig kunnen gewrichtsmanipulaties
worden uitgevoerd en zijn cupping,
moxa- (lamp) en guasha aanvullende
behandelmethoden.
Met deze therapie is een heel scala
aan klachten te behandelen of te
verbeteren, zoals:
overgewicht, astma, vermoeidheid,
slapeloosheid, overgangsklachten,
hoofdpijn, wintertenen, lage rugpijn,
menstruatiepijn, duizeligheid, hoge
bloeddruk, hooikoorts en meer.

Kinderen zijn fascinerend. Het
ene moment liggen ze dubbel
van het lachen, het volgende
zijn ze boos of uit het veld
geslagen.
Hun energie is nog instabiel en
zo ook hun gezondheid. Ze zijn
in het algemeen sneller vatbaar
voor lichamelijke en emotionele
schommelingen. Voor kinderen tot
en met 12 jaar kan ik helpen met
Tuina massage. Naast het verhelpen
van klachten, verstevig ik het
immuunsysteem waarbij ik zachte
massage technieken inzet.
Mijn ervaring is dat kinderen goed
reageren op behandelingen en dat ze
snel herstellen zonder medicijnen
te hoeven gebruiken. Kleine
veranderingen kunnen tot grote
resultaten leiden!
Heb jij een kind die ondersteuning
kan gebruiken bij emotionele of
lichamelijke problemen? Neem dan
contact met mij op.

Samen zoeken we naar de bron van het
probleem. Met enkele Tuina massage
behandelingen kunnen we al een goed
resultaat bereiken. Ik leer je de massage
aan, zodat je thuis met de behandeling
verder kunt gegaan. Voedingsadvies is
een deel van de aanpak.
Kinder-Tuina wordt o.a. toegepast bij:
huilbaby’s,
diarree,
constipatie,
reflux,
hoesten,
verkoudheid,
buikpijn,
bedplassen,
astma,
gedragsproblemen,
eczeem
en meer.
Kinder-Tuina is veilig en draagt op een
natuurlijke manier bij aan de gezondheid van jouw kind. Daarnaast kun je
kinder-Tuina heel goed inzetten om de
algehele weerstand van je kind op te
krikken en hoog te houden.
Met gezonde groet,
Jessica Uljee
telefoon: 06-460 62 634
www.levenskrachtmassage.nl

