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

Levenskracht

massagetherapie
Tubantenlaan 5
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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.

Je wilt graag een kindje.
Het lijkt of ‘iedereen’ kinderen heeft.
Maar bij jullie lukt het niet. Je
overweegt de stap te zetten richting
ziekenhuis of je bent zelfs al bezig
met vruchtbaarheidsbehandelingen.
Overweeg dan eens om meer in
balans te komen via Chinli-Tuina
massage-therapie.
Een lichaam dat in balans is en vol
levenskracht zit is een noodzakelijke
voorwaarde om vruchtbaar te kunnen
zijn. Samen zoeken we naar de bron
van het probleem. Het kan zijn dat
de klachten die je al jaren had, je
nooit in samenhang gezien hebt met
je moeite om zwanger te worden.
Chinli-Tuina therapie kijkt naar het
grotere geheel. Het zorgvuldig kijken
naar je voeding en levensstijl is een
deel van de aanpak.

Behandeling bij Levenskracht massagetherapie start met een uitgebreide
intake, om zo de aanwezige disbalans
te ontdekken. Die kan bij je partner, bij
jezelf of bij jullie beiden liggen.
Denk bijvoorbeeld aan:
onvoldoende, afwijkende of zich niet
voortbewegend sperma
verklevingen in de eileiders of
baarmoeder
endometriose
PCO-syndroom
menstruatiestoornissen
Daarna maken we een plan. Ben je al
onder behandeling bij het ziekenhuis,
dan houden we daar uiteraard
rekening mee. Aanpassing van voeding
of levensstijl is soms ook nodig. Je
zult merken dat je gaandeweg de
behandelingen lekkerder in je vel komt te
zitten, waardoor de kans groter wordt dat
je zwanger wordt.
Helaas kan massage-therapie niet altijd
een oplossing bieden, net zo min als de
reguliere geneeskunde dat altijd kan.
In ons contact zal ik daar eerlijk over
communiceren om geen valse hoop te
wekken.
Met gezonde groet,
Jessica Uljee
www.levenskrachtmassage.nl

