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Mentor voor een zinrijk leven.

Ik kan je helpen

jezelf weer te hervinden
je leven makkelijker te dragen
je energieniveau meer te verhogen
je werk beter te kunnen uitvoeren
je doelen wél te kunnen bereiken

zelf

privéwerk

gevolg oorzaak

oplossing  

integrale balans

persoonlijke effectiviteit op basis van integrale balans



Haal meer uit jezelf
Iets houdt je tegen.
Iets zorgt ervoor dat je niet alles uit 
jezelf kunt halen. Iets maakt dat jij 
jezelf bent kwijtgeraakt.

Ik heb maar één wens en dat is dat 
jij al jouw kracht weer kunt inzetten 
om een zinrijk leven te leiden, om je 
doelen wel te bereiken en om 
gezond en gelukkig te worden.

Zodra jij jouw kracht hebt hervonden 
gaat jouw energie weer stromen. 
Zodra jij jouw rust hebt hervonden 
is jouw leven minder hectisch en 
zal jij jouw energie weer opbouwen. 
Zodra jouw blokkades zijn 
weggenomen hervind je jezelf 
en kun je jouw leven beter aan.

Mag ik je meehelpen 
jouw energie te hervinden?
Mag ik je meehelpen
je in jouw kracht te zetten?
Mag ik je meehelpen
de rust in jezelf te hervinden?
Mag ik je meehelpen 
de blokkades uit het verleden 
weg te nemen?
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Welke verbetering wil je?
Trauma’s en stress leveren negatieve 
energie op. Je slaapt slecht, je bent
onrustig, je bent oververmoeid en 
je kunt het leven niet meer aan. 
Je werk lijdt eronder, je presteert op 
alle fronten slechter en je hebt nergens 
meer zin in. Je bent overbelast, je hebt 
een burn-out.

De bron van al deze ellende zit in 
jezelf en die is weg te nemen. 
Samen gaan we op zoek naar wat 
je tegenhoudt en samen nemen 
we de oorzaak weg. Want als we 
de oorzaak wegnemen, halen we 
ook de gevolgen weg.

Een scheiding, een zwaar ongeluk, 
een onveilige jeugd, onbetrouwbare 
ouders, een partner die je misbruikt, 
het kan allemaal blokkades opleveren, 
waardoor je jezelf kwijt raakt. 
Die blokkades zorgen ervoor dat 
jouw positieve energie niet meer vloeit 
en dat jij je batterij niet meer kunt 
opladen. Oververmoeidheid, chronische 
stress, burn-out of zelfontwijking 
zijn het gevolg.

Ik help je mee die blokkades weg te 
nemen, zodat jij jezelf weer hervindt 
en je weer plezier in het leven krijgt.
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Welke verbetering wil je?
Misschien wil je gewoon méér; 
meer uit jezelf halen, meer uit je werk 
halen, meer uit het leven halen. Beter 
focussen op je doelen, zodat je meer 
succesvol wordt in wat je doet.

De balans tussen werk, privé en zelf 
levert meer energie op, dat gebruikt 
kan worden voor betere resultaten. 
Bereik je doelen wel en haal meer 
uit het leven dan dat je nu doet.

Leer inzien wat je op dit moment 
tegenhoudt, ook al gaat alles op zich 
prima. Als je leert inzien hoe je door 
het beter inzetten van je energie 
meer kunt bereiken, zal je jouw
doelen uiteindelijk wel bereiken.

Mag ik je meehelpen jouw energie 
te hervinden en ter her-richten? 
Omdat jouw doelen in het leven te 
belangrijk zijn om telkens achteraf 
in te zien dat je het echt anders 
had gewild.
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Uitleg interventies
Een interventie is een verandering van 
jouw energie door middel van een 
gesprek. Jouw energie kan vastzitten 
door gebeurtenissen uit het verleden, 
je kunt niet meer de rust in jezelf vinden 
of misschien heb je juist te veel energie 
om je heen.

Een traumatische gebeurtenis in je 
leven zorgt ervoor dat je die pijnlijke 
emoties niet meer wilt voelen, dat 
voorval nooit meer wilt herbeleven. 
Je stopt die pijn weg achter een 
blokkade, maar daardoor ben je 
jezelf niet meer. Je bent jezelf een 
beetje kwijtgeraakt. Ik help je mee die 
energetische blokkades weg te nemen.

Ieder mens heeft een ‘oerrust’ in 
zichzelf, een plek waar het warm, 
stil en fijn is. Dit ‘rustoord in jezelf’ is 
de bron van herstel en geeft je een 
natuurlijke tegenhang tegenover de 
drukte van alledag ter voorkoming van 
overbelasting en burn-out. Ik help je 
mee om dit rustpunt in jezelf terug 
te vinden.

Het kan ook zijn dat je te veel energie 
bij je draagt, waardoor je stemmen hoort 
en verschijningen ziet. Zo’n energie kan 
ook aan je huis vastzitten, je uit je slaap 
houden. Ik help je mee om die 
extra energieën te verwijderen.
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Introductie
Dr. Alex Klein (1969) geeft les 
aan verschillende hogescholen 
en universiteiten in verschillende 
landen in alle bedrijfskundige 
vakken. Van marketing tot HRM, 
van financiën tot procesmanagement 
en van kwaliteitsvraagstukken 
tot leiderschapsuitdagingen. 
Maar vooral interesseert hem de 
integratie van al deze facetten.

Hij geeft lezingen door het hele
land voor ondernemers om meer 
uit hun organisaties te halen. 
Daartoe heeft hij verschillende 
academische (bedrijfs-)modellen 
ontwikkeld en een eigen 
onderzoeksbureau opgezet.

Daarnaast begeleidt Alex mensen bij 
het doorbreken van hun energetische 
blokkades. Op basis van eigen 
onderzoek en eigen methodieken 
helpt hij hen mee om meer uit het 
leven te halen, gezonder en fijner te 
leven en hun doelen wel te bereiken.

Alex leeft zijn leven met 
bovennatuurlijke waarneming 
van energieën. Na een persoonlijk 
proces weet hij dit nu in te zetten als 
meerwaarde voor jou.

De oplossingsgerichte aanpak van 
Alex Klein betekent dat één of twee 
gesprekken meestal toereikend zijn 
om blijvende keerpunten in jouw 
leven te realiseren.

contact
t: 0620 875 290
e: alexklein@profitabilities.eu



Annelies zei over 
haar interventie:
Ik kan weer dicht bij 
mezelf komen, ik voel 
de persoon weer die 
ik was kwijtgeraakt.

Pim zei over 
zijn interventie:
Een bijzondere 
ervaring die 
verrassende inzichten 
geeft. Alex helpt 
je op een
laagdrempelige 
manier barrières 
te doorbreken 
en je geest vrijer 
te maken.

Marianne:
De interventie heeft 
me vooral 
bewustwording 
opgeleverd en 
ondersteuning 
om weer in de
rust te komen.

Erica zei over 
haar interventie:
Zelfvertrouwen dat 
niet meer weggestopt 
maar zichtbaar
is, diep verankerde 
innerlijke rust waar 
ik altijd naar terug 
kan keren als het 
om mij heen stormt 
en een paar keer per 
dag dat intense 
gevoel van geluk 
dat niet te 
omschrijven is.

Brigitta:
Na de interventie 
had ik op 1 A4 
inzichtelijk waar 
ik aan wil werken 
en welke acties
ik wanneer moet
nemen om rust en 
welzijn te creëren  
in mijn leven. 
Vooral voor mezelf 
als individu maar ook 
zakelijk als privé.

Mark zei over 
zijn interventie:
In een enorm 
hectische wereld 
bewust worden 
van jezelf in plaats 
van al het andere en 
handvatten om daarop 
terug te vallen… 
bewustwording!

Floris zei over 
zijn interventie:
Als je bewust durft 
stil te staan in 
plaats van alleen 
maar te rennen, 
kom je uit bij het
onderbewuste. 
En daarmee 
plaats je alle 
zelfontwikkelde 
patronen in een 
beter perspectief.

Aldo:
De interventie 
heeft mij rust en 
vertrouwen gegeven. 
De eerste stap 
terug naar mijn
binnenste ik.

Wieke zei over
haar interventie: 
Het heeft voor mij 
ervoor gezorgd dat 
ik weer met energie 
opsta. Dat ik weer 
terug kan naar de 
positieve en mooie 
herinneringen door 
voorbij te gaan aan 
het zware of 
negatieve waar ik
alleen niet door 
kwam. Iets wat mij 
alleen niet lukte,
kon samen (met Alex) 
wel.
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