VERNIEUWDE WERKWIJZE
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van
videobellen. Ik gebruik hiervoor het programma WhatsApp wat veel
mensen op hun telefoon gebruiken (voorheen gebruikte ik Skype).

HOE WERKT DIT?
Installeer WhatsApp op uw telefoon.
Op uw consulttijd zal ik u videobellen met WhatsApp.
Gebruik van WhatsApp voldoet aan de AVG privacywetgeving.
Meer info: https://www.whatsapp.com/
Dit maakt het zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk.
De laatste jaren deed ik steeds vaker consulten met videobellen.
Afgelopen jaar deed ik inmiddels de helft van mijn consulten op deze manier.
Veel cliënten vinden het prettig i.v.m. reistijd en reiskosten besparing en “het testen” gaat net zo goed als
in de praktijk.
Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 minuten gratis kennismaking” om te kijken
en “het testen” te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en Facebook:
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/
Als u de 10 minuten gratis kennismaking wilt doen, is het belangrijk dat u eerst ook de videopresentatie van
mijn werkwijze bekijkt want hierin worden heel veel vragen beantwoord.
WERKWIJZE / CONSULTEN / VIDEOBELLEN
Bekijk onderstaande videopresentatie waarin ik uitleg wat mijn werkwijze is en wat er gebeurt tijdens uw
consult en hoe dit allemaal - ook “het testen” - met videobellen mogelijk is.
https://www.youtube.com/watch?v=8TQ_vcVi3X0&t=914s
OVER MONICA VAN DER LEM
Ik heb reeds meer dan 10 jaar mijn praktijk "Lichaam en Energie in Balans". Ik ben aangesloten bij
beroepsvereniging BATC en heb tot en met februari 2019 altijd een nette praktijkruimte gehad die aan alle
eisen voldeed. Vanwege mijn eigen ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en het kunnen waarnemen
van autonome reflex reacties heb ik besloten op deze manier te werken en consulteer ik ook mensen
internationaal (Engelstalig). Internet en WiFi maken dat “de wereld mijn praktijkruimte is”.
Zie ook https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/over/
En https://www.facebook.com/lichaamenenergieinbalans/
AFSPRAAK MAKEN
Bel met mijn assistente Carmen 024 7111 348 om uw consult / 10 minuten gratis kennismakingsconsult te
plannen. Dit kan elke werkdag.
TIPS EN VOORBEREIDINGEN
Bij uw intake consult 48 uur voor het consult stoppen met de inname van voedingssupplementen en
homeopathische middelen. Medicijnen van de huisarts en specialist WEL blijven innemen!
Bij uw vervolgconsult op de dag van uw consult de inname van voedingssupplementen en homeopathische
middelen stoppen, ook de middelen die u van mij geadviseerd had gekregen stoppen op deze dag.
Medicijnen van de huisarts en specialist WEL blijven innemen!

Zorg dat u op een rustige plek lekker en ontspannen kunt zitten, beste is een stoel met rugleuning en dat u
aan tafel zit.
Zet uw telefoon zo voor u neer dat deze staat en niet beweegt en u goed in beeld komt.
Zet de middelen die u gebruikt ook binnen handbereik klaar.
30 minuten voor uw consult stoppen met eten en drinken en ook tijdens uw consult niet eten of drinken, in
verband met het testen.
Bekijk onderstaande videopresentatie waarin ik uitleg hoe mijn werkwijze is en wat er gebeurt tijdens uw
consult en hoe dit allemaal - ook “het testen” - met videobellen mogelijk is.
https://www.youtube.com/watch?v=8TQ_vcVi3X0&t=914s
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