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PSYCH-K® helpt je snel en doeltreffend de regie over

In deze brochure leg ik je graag uit wat PSYCH-K® is.

jezelf en je leven terug te nemen. Zodat je zelf

PSYCH-K® kijkt niet waar een overtuiging is begonnen en stopt ook geen
energie in het probleem; de methode focust direct op wat je wél wilt.

bepaalt hoe jouw leven eruit ziet. Een sessie duurt
gemiddeld 30-60 minuten, afhankelijk van je vraag
en behoeften. Na een sessie voel je je vaak rustiger
en meer ontspannen. Sommigen beschrijven hun
gevoel als lichter, vrijer en blijer.

Je zult mij als facilitator dan ook vaak horen zeggen: “Wat wil je wel?”
Dat wat je wel wilt, vat je samen in een ondersteunende overtuiging en
programmeert deze via een hele-brein-staat rechtstreeks in je
onderbewuste. Hierdoor pas je direct het nieuwe automatische gedrag
toe, zonder dat jij heel hard moet werken om het te leren.
Een wezenlijke andere manier dan conventioneel coachen dus. Als jij ook
klaar bent met je futloze gevoel, de stress en ongemakken, neem dan
vrijblijvend contact op. Ik vertel je graag meer.
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Herken jij één of meerdere
onderstaande situaties en/of
belemmerende overtuigingen?
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ik ben niet goed genoeg
mijn partner doet telkens naar tegen mij
mijn collegaʼs zijn onaardig tegen mij
ik heb vaak fysieke klachten
ik voel me zo moe
ik heb een moeizame relatie met mijn
ouders
ik heb problemen met intimiteit
het universum is een chaos
ik vind mijn werk niet leuk
ik ben te dik/dun
ik slaap slecht
ik ben ontzettend bang voor
...
ik raak geïrriteerd van...
ik blijf maar piekeren over...
ik heb last van....
ik raak telkens emotioneel
wanneer....

Verander ze in ondersteunende
overtuigingen die je vreugde en
ontspanning geven!

Samen met mij als PSYCH-K® facilitator neem je de
problemen en overtuigingen als vertrekpunt om te
kijken naar wat je wél wilt.
Ik help je om zogenaamde ondersteunende
overtuigingen te formuleren die je onder mijn
begeleiding zelf in je onderbewuste zet.
Je hoeft niet diep in je verleden te graven omdat we
geen energie willen stoppen in het probleem. We
willen juist energie stoppen in wat je wel wilt.
Dat willen we groter maken.

Waar komen overtuigingen

PSYCH-K werkt razendsnel

vandaan?
Al wanneer je een embryo bent tot ongeveer je achtste
levensjaar lig je te ‘marinerenʼ in de overtuigingen van
jouw directe omgeving; je familie en je ouders in het
bijzonder. Doordat je hun overtuigingen continu hoort,
neem je ze onbewust over en bepalen zij (onbewust) hoe
jij naar de wereld kijkt. Je leeft dus eigenlijk niet je eigen
leven, maar het leven van anderen. Zonder dat je er
bewust van bent. Doordat de overtuigingen niet van jezelf
zijn maar van anderen, ontstaan de problemen waar je nu
last van hebt. Binnen PSYCH-K® gaan we er vanuit dat jij
een uniek wezen bent met unieke kwaliteiten en
eigenschappen. Het is dus de hoogste tijd om je
overtuigingen in lijn te brengen met wie jij ten diepste bent.

PSYCH-K® is een snelle en efficiënte methode om je
belemmerende overtuigingen te vervangen door
ondersteunende overtuigingen rechtstreeks in je
onderbewustzijn. De methode werkt zo effectief en
efficiënt doordat jezelf - onder begeleiding van mij als
facilitator - je onderbewustzijn herprogrammeert.
We gebruiken spiertesten om vast te stellen of je
bepaalde overtuigingen hebt of niet. Vanuit een
nieuwsgierige en neutrale houding geeft je lijf -via
spiertesten- altijd de juiste informatie, zelfs al denk jij er
bewust anders over. Nieuwe ondersteunende
overtuigingen worden ‘gedownloadʼ in je onderbewustzijn
en overschrijven de oude belemmerende overtuigingen.

Verander je overtuigingen, verander je leven!
Alle overtuigingen samen bepalen hoe jij de wereld om je
heen ziet en ervaart. Als je een bril op hebt dat het leven
moeilijk is, zul je dingen en situaties zien die moeilijk zijn.
Als je een bril op hebt dat je twee linkerhanden hebt, zul
je elke klus uit de weg gaan en niks proberen. Als je een
bril op hebt dat het leven leuk is, ga je hele andere leuke
dingen en situaties zien. En als je denkt dat je niet goed
genoeg bent, ga je na lang twijfelen toch niet solliciteren
op die hele leuke baan die langskomt en die je diep in je
hart graag zou willen hebben. Zonde...!
Maarliefst 95-99% van ons gedrag en denken gebeurt
volautomatisch door de overtuigingen (programmatuur)
in ons onderbewuste. Omdat het zoʼn groot deel is dat
volledig onbewust gaat, is het heel belangrijk om daar
leuke overtuigingen te hebben die je helpen om jouw
doelen te bereiken.

Dit proces voltrekt zich op eenvoudige wijze door te
werken vanuit de zogenaamde hele-brein-staat ofwel
State of Super Learning, een modus waarin de linker- en
rechterhersenhelft optimaal samenwerken. Ook op het
gebied van stress en traumaverwerking is PSYCH-K®
een zeer efficiënte en doeltreffende methode.
We passen PSYCH-K® succesvol toe op alle
levensgebieden, te weten;
• Werk en inkomen
•Gezondheid en welzijn
• Relaties en gezin
• Zelfbeeld en eigenwaarde
• Persoonlijke ontwikkeling en zingeving
•Verandering en vernieuwing

“Wat het grote
verschil tussen normale
coaching en PSYCH-K®
is? Alles!”
Boek nu een afspraak

Toen ik PSYCH-K® voor het eerst zelf
mocht ervaren was ik direct om.
Nu ik zelf PSYCH-K® Facilitator ben is
mijn hele coachpraktijk omgegooid.
Waar ik voorheen vijf flinke gesprekken
nodig had om iemand te helpen,
faciliteer ik nu het hele proces in een
fractie van de tijd met gegarandeerd
resultaat.
Nu kan ik dus nog meer mensen helpen
om volledig zichzelf te zijn.
Benno Rijpkema

Reguliere coaching
Normale coaching gaat over bewust inzicht krijgen waarom je
wat doet en vanuit dit bewuste inzicht zelf veranderingen
realiseren door veel te trainen en oefenen. Dat gebeurt vrijwel
altijd op wilskracht omdat je overtuigingen niet in je bewuste
deel zitten. Je zult dus je best moeten gaan doen om de 95%
onbewuste tijd voor een groot deel bewust te maken en dat
dan ook nog even te veranderen. Het kan lukken, maar het is
een moeilijk en langdurig proces. Bij coaching is het dus maar
de vraag of dat wat je geleerd hebt met je bewuste brein,
doorsijpelt naar je onbewuste brein. Want daar wordt het pas
nieuw automatisch gedrag (onbewust bekwaam).

PSYCH-K®
PSYCH-K® kijkt niet waar een overtuiging is begonnen en stopt
ook geen energie in het probleem; de methode focust direct
op wat je wél wilt. Je zult de facilitator dan ook vaak horen
zeggen: “Wat wil je wel?” Dit vat je samen in een
ondersteunende overtuiging en programmeert deze via een
hele-brein-staat rechtstreeks in je onderbewuste.
Hierdoor pas je direct het nieuwe automatische gedrag toe,
zonder dat jij heel hard moet werken om het te leren.

Wil je zelf een keer
PSYCH-K® ervaren?
Boek nu een afspraak
Of wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact met me op, ik vertel je er graag
meer over. Ik ben bereikbaar via onderstaande
gegevens.

Benno Rijpkema
PSYCH-K® Facilitator

Bezoekadres:
It Foardek 25
8447 EJ Heerenveen
tel: (06) 51 31 10 19
mail@bennorijpkema.nl
www.bennorijpkema.nl

