EVEN VOORSTELLEN

NEEM
CONTACT
OP BIJ O.A.:

 KLACHTEN AAN HET BEWEGINGSAPPARAAT
 INTERNE KLACHTEN

M ICHÈL MOLENSCHOT
Ik ben geboren in 1965
te Utrecht.
Naast de lichamelijke klachten ben ik zeer
geïnteresseerd in hoe de psyche van de
mens het genezingsproces kan bevorderen en hoe daarnaast een lichamelijke disbalans voor emotionele klachten kan zorgen. Het holistische aspect van de Chinese geneeskunst spreekt mij erg aan.

 HUIDPROBLEMEN
 GYNEACOLOGISCHE KLACHTEN
 KLACHTEN BIJ KINDEREN
 MENTAAL-EMOTIONELE KLACHTEN
 VERSLAVINGEN
 OVERGEWICHT
 INFORMEER OVER
DE MOGELIJKHEDEN BIJ UW SPECIFIEKE KLACHTEN
REMIMO Chinese Geneeswijzen is een praktijk voor behandeling van alle lichamelijke
en psychische klachten op basis van de Chinese geneeskunst.

BEHANDELD DOOR:

REMIMO
CHINESE GENEESWIJZEN

 KLACHTEN AAN DE LUCHTWEGEN
 KLACHTEN VAN HART– EN BLOEDVATEN

SLIJMBEURS
ONTSTEKING

RENATA LAMBERTZ
Ik ben geboren in 1966
te Woerden.
Alle klachten volgen natuurlijke patronen.
Zo komt bijvoorbeeld iedere vrouw na een
vruchtbare periode in de overgang, net
zoals de zomer altijd overgaat in de
herfst. Dit hoort soepel te verlopen. De
observatie van deze patronen en het bijsturen daarvan d.m.v. de Chinese geneeskunst, incl. voeding, is mijn passie.
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EEN GOEDE
DOORSTROMING
GEEFT SCHONE
SLIJMBEURZEN
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Smeermiddel mag
niet schuren
WAT IS EEN SLIJMBEURS?
Slijmbeurzen zijn een
soort stootkussentjes
bij de gewrichten die
slijm bevatten om de
gewrichten soepel te
houden.
HOE RAAKT HET ONTSTOKEN
De slijmbeurs kan geïrriteerd en
ontstoken raken door een val of een
stoot, maar ook door overbelasting
of als gevolg van een reumatische
aandoening.
In al deze gevallen raakt het smeermiddel vervuild waardoor een gewricht niet meer soepel beweegt
maar gaat schuren. Hierdoor ontstaat nog meer
irritatie, wordt
de ontsteking
chronisch en de
pijn en/of stijfheid steeds
hardnekkiger.

REGULIERE BEHANDELING
Vaak wordt eerst gekeken
of het lichaam uit zichzelf
de klacht oplost terwijl u
pijnstillers slikt.
Als het lichaam het probleem niet uit zichzelf oplost, krijgt u een injectie met een ontstekingsremmer. Soms helpt dit. De klacht
kan na verloop van tijd weer terug keren
omdat er niets aan de oorzaak is gedaan.
CHINESE AANPAK
Binnen de Chinese
geneeskunst wordt
gezocht naar de reden waarom iemand
een slijmbeursontsteking ontwikkelt.

Niet de
symptomen,
maar de
OORZAAK

Wat is de oorzaak van de vervuiling van het
smeermiddel en waarom is het lichaam niet
bij machte het probleem zelf op te lossen?

OVERBELASTING
Heeft u last van uw lichaam? Of heeft
uw lichaam last van u?
Een overbelasting kan ontstaan omdat u
daadwerkelijk te veel en te eenzijdig uw
gewricht gebruikt, maar ook omdat het
lichaam te moe is en te snel overbelast
raakt. Het stimuleren van de af– en aanvoer naar het gewricht lost het probleem ter plekke op. Het stimuleren van
de aanmaak en het behoud van energie
lost het probleem blijvend op.
REUMATISCHE AANDOENING
Hierbij is het probleem dat het lichaam
geen helder smeermiddel aanmaakt,
maar dat het gelijk al troebel is. De
plaatselijke doorstroming kan worden
versterkt waardoor de pijnklachten afnemen. Daarnaast moet de smeermiddelfabriek in het lichaam opnieuw afgesteld worden waardoor klachten niet
meer terugkomen en zelfs de reumatische klachten afnemen.

VERSCHILLENDE OORZAKEN
VAL OF STOOT
Van een eenmalige irritatie zou het lichaam
moeten kunnen herstellen als van een blauwe plek. Als dit niet gebeurt betekent dit
dat de af– en aanvoer naar het gewricht geblokkeerd is of dat het lichaam te weinig
energie heeft (het lichaam is moe!)

Pest uw lichaam
niet, maar help het
te genezen!

