Beste allemaal,
Het zijn verwarrende tijden en dat zal nog wel even zo blijven is de verwachting.
Dus: hoe reageer je op wat er gebeurt? Hoe ga je deze periode doorstaan? Hoe ga je deze periode
gebruiken? Van wie neem je advies aan? Of wel, wie is je informatiebron?
Laten we bij de laatste vraag beginnen. En laat ik dan echt voor mijzelf spreken.
Voor mij zijn het RIVM en andere deskundigen zoals virologen de informatiebron. Sinds gisteravond
is daar premier Rutten bijgekomen.
De maatregelen die nu genomen zijn, zijn er op gericht dat mensen in hun privé tijd, in hun vrije tijd,
zo min mogelijk contact hebben met anderen. Vooral waar mensen sociaal gemakkelijk bij elkaar
komen zoals de horeca en dat daar het virus zich kan verspreiden.
Het RIVM heeft niet gezegd dat we allemaal niet meer mogen werken. Daarom informeer ik u graag
over hoe ik U zo goed mogelijk van dienst kan zijn.
Mijn praktijk blijft virtueel open en dat betekent voor jou dat je:
* mij altijd kunt bellen en mailen voor advies.
* via Skype of WhatsApp toch een consult kunt boeken. Ik doe dit consult vanuit mijn praktijkruimte;
zodat ik alles bij de hand heb om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ik heb al mensen op deze
manier begeleid en aan gezien jouw lichaam mij niet vergeet kan ik snel met u contact maken en de
al eerdere behandelingen samen met u voortzetten. U krijgt alle adviezen en oefeningen via de mail
nog nagezonden; zodat u de behandeling zelf verder thuis kunt voortzetten.

* speciaal voor u samengestelde remedies en olie kunt krijgen, die ik kan opsturen of u kunt ze ook
buiten op de vensterbank komen afhalen.
Zorg goed voor jezelf!
Lieve groetjes en tot ziens,
Geertje Pinxten
Mobiel: 06 10564468
Email: geertjepinxten@hotmail.com

