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Begeleidend schrijven intake 
 
 
Beste , 
 
 
Bedankt voor je mail en je vertrouwen. 
 
Dit is het moment om aan te pakken wat je al een tijdje wil aanpakken. 
 
Nu is het belangrijk om iets anders te doen, te denken en te voelen om verbetering te krijgen in je 
situatie. Wanneer je doet en denkt wat je altijd al gedaan hebt, krijg je het resultaat dat je altijd al 
gekregen heeft. Bij deze verandering kan ik je helpen. Ik leer je op te lossen door los te laten. 
 
In de bijlage zit het intakeformulier. Van zodra je besloten hebt om je volledig te engageren, wil ik je 
helpen, want ik help niet zomaar alle mensen. Ik help alleen mensen die bereid zijn om uit hun 
slachtofferrol te stappen en die zich voor 100% willen smijten.  
 
Je gaat merken wanneer je opkuist wat je al jaren wegsteekt, negeert of wegduwt, dat dit enorm veel 
energie vrijmaakt, zodat je kan aanpakken wat je wenst aan te pakken. 
 
Het brein (neurologisch, maar ook: je waarden, overtuigingen, herinneringen, context, gevoelens...) 
zijn te veranderen door o.a. je perceptie of je onderbewustzijn te veranderen. Zelfs je identiteit of 
het antwoord op “Ik ben... “ kan je veranderen.  
 
Wat ik bied is een gespreksmethode die stapsgewijs gecontroleerde verandering brengt naar je 
oorspronkelijke ik, (m.a.w. wie je in wezen werkelijk bent) met een blijvend resultaat.  Mijn 
methode werkt 3 tot 4 X sneller dan de reguliere methodes bij psychologen en psychiaters.  
 
Na de 3de sessie hoor ik regelmatig cliënten zeggen: “Ik kan de volste versie van mezelf zijn!” 
 
Je krijgt opnieuw de kans om je leven bij te sturen en aan te pakken door o.a. in de toekomst anders 
te gaan reageren op je problemen. 
 
Wil je tijd investeren in jezelf? 
Wat is het je waard om de problemen die je nu ervaart, om die niet meer te moeten ervaren? 
Wordt het eens geen tijd om eindelijk op te komen voor jezelf? 
Te kiezen om jezelf goed te voelen? 
Om je innerlijke kracht vrij te laten en je masker af te zetten? 
Gedaan met het vullen van een leegte.... 
 
Vul alvast de bijlagen in en dan spreken we elkaar binnenkort. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans 


