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Gewoon in balans, ondanks alle 
ballen die je hoog moet houden…



Geweldig dat je de keuze hebt gemaakt om te onderzoeken of wij een 

klik hebben en of ik jou kan helpen.

Binnen enkele dagen heb we ons gesprek en dan is het fijn als jij er 

zoveel mogelijk uithaalt.

Ik weet uit ervaring dat tijdens een gesprek je hoofd alle kanten op kan 

schieten en dat dan ineens de meest essentiële vragen zijn vergeten. 

MAAK EEN LIJST MET VRAGEN

Ken je ook de uitspraak: “Volgende keer dan zal ik…”

Heel vaak hoor je dit, toch? Echter, we vergeten vaak dat ons brein 

geprogrammeerd is en het liefst steeds hetzelfde doet, om zo in de “oh 

zo lekker aanvoelende” Comfort Zone te blijven. 

Dus… de volgende keer doe je weer gewoon hetzelfde. Met andere 

woorden; schrijf op wat je wilt doen en laat dit niet aan het toeval over.



WAAR WIL JE NAARTOE GROEIEN 

Als je ergens naartoe gaat weet je het adres. Is wel zo handig, anders 

kom je nooit op je bestemming aan. 

Als het goed is, weet ook jij waar je naartoe wilt. Dit is natuurlijk geen 

fysiek adres, maar een emotionele staat bij bepaalde situaties. 

Onderzoek nu dan even je grootste eventuele vraagstuk. 

BLOKKADES

Als je naar een fysiek adres gaat en er zijn blokkades, dan ga je er 

omheen. Je volgt een andere route. De eerstvolgende keer dat je weer 

naar dat adres gaat check je of er nog een blokkade is. Zo ja, dan neem 

je de alternatieve route of zelfs nog een andere. Dit heet keuze en 

keuze maakt flexibel en brengt ontspanning.

WELKE BLOKKADE VOEL JIJ?

Ook bij emoties (kunnen blokkeren) die gelinkt zitten aan activiteiten zijn 

belangrijk om te weten en uit te spreken. Zorg dat je met mij bespreekt 

wat jouw emotionele bestemming is. 



WELKE VRAGEN KUN JE ZOAL STELLEN?

• Hoe lang doe je dit al? 

• Welke methoden pas je toe? 

• Ben je bekent met…? 

• Hoe lang werken we samen? 

• Ik heb… probleem, wat kan jij eraan doen? 

• Ik loop al heel lang bij een psycholoog/therapeut, maar ik kom niet 
verder. Wat doe jij anders? 

• Hoe start de eerste sessie? 

• Wanneer kan ik resultaat verwachten? 

• Wat als na 1 keer blijkt dat er toch geen klik is? 

• Enzovoort. 



ONTSPAN

Ik ben gewoon een ontspannen kerel die een passie heeft om mensen 

te helpen om weer snel alle ballen hoog te houden en in balans te 

blijven. Weer energie te hebben om van alles aan te pakken. Humor te 

beleven. Een Krachtige Mindset te hebben. 

Zo krachtig en majestueus te zijn als een EIK en daarnaast zo 

flexibel als RIET. 

Onthoud goed: Er is een probleem omdat je de oplossing kent. Je weet 

alleen NOG niet hoe deze te bereiken en daar help ik je bij.

Ik kijk ernaar uit om je snel te:

- ont-moeten (niets moet, alles mag je of wil je)

- ont-dekken (wat zit er nog meer onder)

- ont-wikkelen (wat komt er vrij)

- Enzovoort.

Tot snel,

Albert 


