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Geachte cliënt,
U heeft bij mij een afspraak gemaakt. Welkom!
Voordat u gaat beginnen, stuur ik u alvast deze brief, een folder en een intake-formulier..
Hierbij een aantal adviezen, om de sessie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ik verzoek u de dag van en voor de sessie geen alcohol te nuttigen of andere middelen, die het bewustzijn
beïnvloeden. Wanneer u medicijnen gebruikt, die het bewustzijn beïnvloeden, wil ik graag dat u dat van
te voren meldt. Deze kunnen namelijk een invloed hebben op de sessie.
Deze moet u natuurlijk wel gewoon nemen. U dient gewoon het voorschrift van de arts te volgen.
Ook wanneer u gelijktijdig bij een andere therapeut loopt, verzoek ik u om mij dat te vertellen.
Het is nodig voor een sessie om u zelf en uw ervaringen serieus te nemen.
Clienten komen soms ervaringen tegen, die niet snel te duiden zijn. Dit kan raar zijn, maar uiteindelijk
valt alles toch weer als een puzzel in elkaar.
Daarvoor is het niet belangrijk of u gelooft in reïncarnatie, of het “licht”, of dat zielen van overledenen er
nog zijn, het gaat er alleen om, dat u serieus kunt nemen, wat u uw onderbewuste u te vertellen heeft.
Als u een afspraak maakt, betekent dat, dat ik die tijd voor u vrij houd.
Een sessie duurt gemiddeld 2 uur. Een spirituele regressie duurt gemiddeld 4 uur.
U kunt een sessie 48 uur van te voren kosteloos annuleren, als u minder dan 48 uur van te voren afbelt,
ben ik helaas genooodzaakt de helft van de kosten voor u in rekening te brengen.
Bij annulering binnen 24 uur krijgt u een factuur voor het gehele bedrag.
Betaling dient uitsluitend a contant plaats te vinden.
Voorafgaand aan de sessie, wil ik u vragen om het intake-formulier in te vullen. Op de achterzijde kunt u
de vragen schrijven, die u beantwoord zou willen zien. Wat is voor u de intentie van de sessie? Wat wilt u
ermee bereiken?
U kunt mij bellen voor toelichting en als u een sessie heeft gehad, kunt u mij ten alle tijden ook bellen,
tijdens het bewustwordingsproces.

Met hartelijke groet en tot ziens,
Anneke Klijn Velderman

