HOE LANG DUURT EEN CONSULT
De duur van een consult varieert van 30 tot 60
minuten.
Je kunt de behandeling ervaren als warmte, kou,
tintelingen, zwaarte, ontspanning of als een loom
gevoel. Voor het resultaat van de behandeling
zijn deze gewaarwordingen niet van belang.
Het is mogelijk, dat je klachten eerst enigszins
verergeren. Dit is van korte duur en geen reden
tot ongerustheid.
Bij langdurige en chronische klachten zijn vaak
meerdere behandelingen nodig. Na een aantal
behandelingen volgt evaluatie en overleg ik met
je of voortzetting van de behandeling zinvol is.
CURSUSSEN
Ik geef regelmatig cursussen, die bedoeld zijn
om mensen bewust te maken van hun eigen
gezondheid en handvatten aan te reiken om
hiermee om te gaan. Hierdoor zal de kans op het
ontstaan van gezondheidsklachten kleiner
worden. (Voor meer informatie en nieuwe
ontwikkelingen: www.foetoejepi.nl)
De cursus “Mediteren voor beginners” blijkt in
een grote behoefte te voorzien en start als ik
voldoende mensen op de wachtlijst heb.

ROUTEBESCHRIJVING
De praktijk ligt in Den Hoorn, een dorp op ca. 2,5
km. afstand van Delft centrum

PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN
“FOETOE JEPI”

Vanuit het Noorden – A12 - Den Haag - A4 Den
Haag-Zuid/Hoek van Holland – afslag 13 - Den
Hoorn. In Den Hoorn (Woudseweg) na het 3e
stoplicht linksaf (Hof van Delftstraat). Bij het pleintje
(apotheek Fit en Beter rechts op de hoek ) ga je links
af – Dijkshoornseweg. Na ca. 400 meter ga je
rechtsaf – Boomkwekerij. 2e straat rechts is de
Pinksterbloem.
Vanuit het Zuiden – Rotterdam – A13 richting Den
Haag – afslag Delft-Zuid doorrijden tot de borden
Den Hoorn – Reinier de Graaf gasthuis. Richting Den
Hoorn aanhouden. Als je in Den Hoorn bent (je rijdt
langs water) doorrijden tot 1e kruispunt. Weg
vervolgen tot na ca. 50 meter 1e zijstraat rechts. Je
bent dan op de Hof van Delftstraat.
Zie verder bij “vanuit het Noorden”.
Vanaf Delft TU-wijk – over de Sebastiaansbrug naar
links – rechtdoor rijden tot de borden Den Hoornziekenhuizen.
Zie verder bij “Vanuit het Noorden”.
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Praktijk voor natuurlijke
geneeswijzen
“FOETOE JEPI”
HET DOEL VAN DE BEHANDELING
De gedachte achter een natuurlijke methode
van behandelen is dat “ziek” zijn het signaal
is van een verstoring in de harmonie tussen
lichaam en geest. Behandelingen in mijn
praktijk zijn erop gericht de balans te
herstellen.
Je kunt hierbij denken aan de aanpak van
energetische beperkingen zoals pijn,
vermoeidheid, algehele malaise, werkstress
en dreigende burn-out.
BEHANDELPLAN
Via anamnese en onderzoek kom ik tot een
behandelplan. De doelstelling voor de
behandeling en het behandelplan bespreek ik
vervolgens met jou.
Begeleiding en ondersteuning kunnen zowel
betrekking hebben op psychische
problematiek als op lichamelijke klachten.
OVERLEG MET DE ARTS
Tijdens het afnemen van de anamnese
informeer ik onder andere of je voor de
klacht al bij je huisarts bent geweest, wat de
diagnose was en of de arts op de hoogte is
van het feit dat je je onder behandeling van
een therapeut hebt gesteld. In overleg met
jou kan ik contact opnemen met de huisarts.

IETS OVER MIJZELF
Mijn naam is Juliet van’t Hul-Moll. Ik heb een
opleiding op HBO niveau in de reflexzonetherapie
en de paranormale therapie, evenals een flink
aantal relevante cursussen en workshops met
succes afgerond. Mijn mediamieke ontwikkeling
neemt momenteel een grote vlucht, mede door
de cursussen die ik in Engeland volg bij het
Arthur Findlay College.

•

Reflexzonetherapie bij
zwangerschap. Dit is een prettige
aanpak ter ontspanning en behandeling
van veel voorkomende klachten tijdens
de zwangerschap.

•

Cranio-sacraaltherapie. In de schedel
en de wervelkolom bevindt zich een
vloeistof met een eigen ritme. De vrijheid
waarmee deze vloeistof beweegt bepaalt
de kwaliteit van de lichaamsfuncties. De
behandeling (een zachte manipulatie)
heeft tot doel de vloeistof vrij te laten
stromen door binnen het cranio-sacrale
systeem blokkades op te heffen. Het
geeft diepe ontspanning van het
zenuwstelsel en daarmee van het hele
lichaam.

•

Gesprekstherapie. Hierbij maak ik
gebruik van mijn jarenlange ervaring en
inzichten en verbale, non-verbale en
energetische communicatievormen.

Lidmaatschap van een beroepsvereniging is voor
mij vanzelfsprekend, omdat ik mij daarmee
conformeer aan continue bij- en nascholing.
BEHANDELWIJZE
Afhankelijk van de klacht kies ik samen met jou
voor het voeren van therapeutische gesprekken
of voor één of een combinatie van meerdere
therapievormen zoals:
•

•

Energetische therapie (Magnetiseren/
Healing). Hierbij kan ik mijn intuïtieve
vermogens goed inzetten. Magnetiseren is
een universele en oeroude behandelwijze van
ziekten en aandoeningen waarbij jouw
energieveld versterkt en geharmoniseerd
wordt en je gaat ontspannen.
Reflexzonetherapie. Op de voeten
reflecteren alle organen van het menselijk
lichaam zich. Door op de reflexzones te
werken worden de natuurlijke processen in
het lichaam ondersteund en bevorderd.

VERBETERING VAN KWALITEIT VAN LEVEN
Door middel van natuurlijke geneeswijzen
zijn tal van klachten zoals pijn,
spanningsklachten, rsi, hoofdpijn,
slaapproblemen en rugklachten.
met goede resultaten te behandelen.
Wanneer geen genezing kan worden bereikt,
ervaart men wel een verbetering van de
kwaliteit van leven.

