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Massage Blaasmeridiaan
Hi allemaal,
Vorige keer dat we massageles hadden hebben we de Blaasmeridiaan behandeld,
weet je nog? Doordat we op het allerlaatst geen even aantal hadden heb ik zelf
meegedaan met de les, gemasseerd en zelf een massage van de blaasmeridiaan
ontvangen.
Die nacht kreeg ik een hele stinkende urine, ik werd er gewoon wakker van, zo’n
sterke geur. Ik dacht aan verschijnselen van een urineweginfectie maar ik had
verder geen symptomen, zoals vaker plassen of pijn bij ‘t plassen.
De volgende ochtend heb ik de taxi weer terug genomen naar het zorghotel en daar
mijn arts op de hoogte gesteld omdat ik nog tijdelijk verminderde weerstand heb
en erg moet oppassen met infecties,
Ik vroeg om een urineonderzoek en dat wees dezelfde dag uit dat het gehalte nitriet enorm was toegenomen.
Echter de leuco’s waren normaal. (verhoogde leuco’s wijzen op een infectie).
De dagen daarna is de sterke geur verminderd en de nacontrole op de urine was weer normaal.
Nu kon ik me niets bedenken waarom ik deze verhoogde uitscheiding van nitriet in de urine had. Ik had normaal
gedronken, ik had ook geen voedsel gehad wat de geur kan beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld asperges dat doen).
Tot ik plotsklaps herinnerd werd aan de massageavond. Massage van de Blaasmeridiaan.
Ik had het graag met de arts willen delen, mijn verontwaardiging. Maar ik was bang dat ze me niet zou kunnen
volgen hierin. Ik heb nu toch echt wel een bijzondere ervaring aan deze massage, en een overtuiging dat voor
mij wel hout snijdt: de blaasmeridiaan zorgt er immers voor dat afvalstoffen uit blaas en nieren goed kunnen
worden afgevoerd.
Dus hoe onzichtbaar ze ook zijn, die meridianen en andere energetische dingen, ze zijn wel degelijk van invloed.
Ik wilde dit even delen met jullie. Misschien heeft een van jullie ook wel een reactie gehad nog. Dan hoor ik
dat graag natuurlijk.

Groetjes,
Gemma
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