
De
vertragen
methode™
Breek uit de sleur en kies voor jezelf.

Benno Rijpkema



Mijn diepste drijfveer is jou te
helpen volledig jezelf te zijn.

Pak de regie terug over jouw emoties,
gedachten en angsten door te vertragen.

Ik help mensen die zich een speelbal voelen van hun
emoties en gedachten.

Ik help ze inzicht te krijgen in hun onbewuste
gedragspatronen. Opdat ze daarna de oprechte keuze
kunnen maken voor henzelf om een verandering aan te
gaan. Een verandering die rust en energie oplevert om
weer te genieten van het leven.

Deze brochure is een uitgave van:

It Foardek 25 || 8447 EJ Heerenveen

(06) 51 31 10 19
mail@bennorĳpkema.nl
www.bennorĳpkema.nl

In deze brochure leg ik je graag uit wat vertragen is. Vertragen is niet
alleen taalkundig een werkwoord, maar ook in de letterlijke betekenis is
het een werkwoord.

Als je vertraagt maak je de keuze maken om uit de ratrace van elke dag te
stappen. Dat is een actie en het vraagt moed en lef. Wanneer je die keuze
hebt gemaakt, ga je hard aan de slag om ‘naar binnen te gaanʼ en te
onderzoeken waarom je bepaalde (onbewuste) keuzes maakt.

Vertragen lijkt op het eerste gezicht dus lekker ontspannen, maar in het
proces zelf is het best hard werken. Of liever gezegd hart werken. Want
met de Vertragen methode™ kies je vanuit je hart voor jezelf, met als doel
om weer lekker te kunnen genieten van je leven. Zowel in je privé-leven als
in je werkende leven.

Ik ben er trots op dat ik zoveel mensen mag ondersteunen; het varieert
van schooljuffen tot rechters, de buurvouw en psychologen. Voor
iedereen is er een programma beschikbaar.

Benno Rijpkema

Benno Rijpkema
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https://www.bennorijpkema.nl


Waarom zou jij
willen vertragen?

Ervaringen van anderen...

Afkomen van vervelende gedachten

Je hebt last van negatieve gedachten, emoties en angsten. Ze geven je
stress. Door te vertragen krijg je grip op jouw gedachten en neem je het
stuur in handen over wat jij wel en niet denkt.

Verbeteren van je communicatie

Door de afleidende gedachten ben je tijdens gesprekken meer bezig
met jezelf dan met de ander. Door echt aanwezig te zijn, word je
vele malen effectiever in je communicatie en bereik je met minder
moeite je doelen.

Afkomen van vervelende ervaringen

Je komt in een ruimte en je voelt de negatieve energie waardoor
je helemaal dichtslaat en het liefste wilt vluchten.
Je moet een presentatie geven, maar de rode vlekken staan in
je nek. Je geeft jezelf op de kop maar dat maakt je nog
onzekerder.
Door te vertragen laat jij je niet meer zo sterk
beïnvloeden waardoor je zekerder wordt en in elke
situatie trouw blijft aan jezelf.

Jezelf ‘vindenʼ

Je komt op een punt in je leven dat jij je afvraagt
“Wie ben ik eigenlijk?” en “Waar krijg ik energie
van?”. Je wilt jezelf (terug)vinden en weer met
energie je leven leven. Door te vertragen krijg je
inzicht in wie jij bent en waar jij voor staat.

Kortom, genieten van ieder moment

Zodra jij baas bent over jouw gedachten en
emoties, kun je weer genieten van het moment. Je
bent meer in het ‘NUʼ en ervaart meer geluk en
plezier.

“Door te vertragen en terug te gaan naar het hoe, waarom en wie ik ben, weet
ik eerder de oorzaken van onbalans te herkennen en nieuwe wegen te vinden
om mijn kwaliteiten dienstbaar te maken aan mijzelf en anderen.
Benno heeft mij op een menselijke en mensgerichte manier ondersteunt. Met
respect en zonder (voor)oordeel. In de gesprekken en door het stellen vragen
brengt hij het grote, complexe, mistige plaatje terug tot een mens in zijn/haar
omgeving. Vervolgens en vanzelf vallen de puzelstukjes op hun plaats.”
Peter (46 jaar)

“Door de vertragingsgesprekken ben ik erachter gekomen dat ik nog steeds
reageer zoals vroeger. Ik wil mezelf redden en heb de wereld niet nodig. Wat
ik het liefste zou willen heb ik altijd afgehouden als natuurlijk gedrag. Ik heb
door het vertragen geleerd dat die reactie niet meer onbewust geactiveerd
wordt.”
Jeroen (35 jaar)

“Ik merkte in mijn werk dat ik last had van onzekerheden: Ik ben niet goed
genoeg. Anderen weten het beter etc. Hierdoor ging ik extra hard en
zorgvuldig werken, waardoor ik mezelf soms voorbij liep en zorgde dat ik
moe, gestrest en afwezig was. Allemaal dingen die ik niet wil zijn!
De vertragingskamer en gesprekken hielpen mij om gedachten, patronen en
gedragingen inzichtelijk te maken. Het heeft mij het inzicht gegeven dat ik
moet staan voor mezelf en de waarden die ik heb. Doodeng natuurlijk - maar
wel belangrijk om verder te komen. Hier ga ik nu mee aan de slag!”
Anna (27 jaar)

“Doordat ik steeds getriggerd werd en vast kwam te zitten in
terugkerende patronen wilde ik deze doorbreken. Door de gesprekken
en tools om mijn gedachten te vertragen kwam ik uit mijn vastzittende
patroon.
Ik kreeg meer ruimte in mijn hoofd en in mijn lichaam. Ik voel mij veel
blijer en opgeruimder dan voorheen. Ben meer in balans en weet daar
waar ik geen invloed op heb over de schutting gooi. Ik heb geen
invloed op de toekomst, het verleden is het verleden. Ik heb geen
invloed op iemand anders zijn gedrag en leven. Het enige waar ik
invloed op heb is op jezelf. Ik ben mezelf weer en heb mijn blauwdruk
terug. Ik heb verbinding in mezelf en ik hou van mezelf. Dit kan ik
alleen mijzelf cadeau geven. Ik heb mijn mind gereset. Ik ben in
balans. ik ben Happy.”
Anita (50 jaar)



Ik lieg niet als ik zeg dat je mij wakker mag maken
om jou te helpen je levensgeluk en -plezier terug
te krijgen. Dag in, dag uit ben ik bezig om
onbewuste belemmerende mechanismen en
overtuigingen te doorgronden. Bij mijzelf en de
coachees die ik mag begeleiden. Practice what
you preach is mij op het lijf geschreven.

Ik sta klaar om jou te mogen inspireren,
ondersteunen en faciliteren tijdens jouw reis.
Ik wandel graag een tijdje met je mee.

Benno Rijpkema

Watmaakt de Vertragen
methode™ uniek?
Bewezen 100% effectief

De Vertragen methode™ is bewezen effectief. 100% van de
coachees geven aan een duidelijke verbetering te ervaren van
hun levenskwaliteit, energie en rust.

Het gehele plaatje

Veel methoden zijn gebaseerd op een deelaspect. Ik bekijk het
gehele plaatje; holistisch noemen we dat.

Verschillende brillen

We combineren verschillende brillen zodat we jou optimaal
kunnen ondersteunen.
We kijken door de brillen van bijvoorbeeld de systeemleer,
psychologie, psychosomatiek, energetisch, bio-energetica,
kwantum-fysica, PSYCH-K® en spiritueel.

Met de voeten op de grond

We zweven niet weg, maar blijven met de voeten op de grond.

Inzet van verschillende technieken

Doordat we breed georiënteerd zijn, beschikken we over vele
instrumenten die we in kunnen zetten tijdens jouw reis. Dit
varieert van lichaamsoefeningen tot en met het
herprogrammeren van overtuigingen.

“Ben je benieuwd waar
je nu staat? Doe dan
eens de zelfscan en
bespreek die geheel
vrĳblĳvend met mĳ!”

Doe de zelfscan

https://bennorijpkema.nl/zelfscan/
https://bennorijpkema.nl/zelfscan/


Het 3x3 stappenplan
van de Vertragen

Blok 1: Hoofd - bewust worden

In blok 1 help ik je om stap voor stap bewust te worden wat
instabiliteit en onrust veroorzaakt in jouw leven. Welke
situaties zorgen voor vervelende gedachten en emoties? Hoe
werkt dit door in je lichaam en jouw gedrag? Welke reacties
geef je volautomatisch? Ik help je bewustworden wat dit met
jouw lichaam doet en hoe je hierop volautomatisch reageert,
zonder dat jij je hiervan bewust bent. IK help je te achterhalen
welke bril jij hanteert en hoe deze ontstaan is.

Blok 2: Hart - kiezen voor jezelf

In blok 2 help ik je om te kiezen voor jezelf. Ik help je het inzicht
te creëren wat de verandering jou op gaat leveren, maar ook wat
het je kost om de oude brillen op te geven. Een nieuwe bril
opzetten lijkt heel eenvoudig, maar soms is er moed voor nodig
om een oude bril bij het grofvuil neer te zetten. En als je dan de
moed hebt verzameld, help ik je inzichtelijk te maken wie je dan
wilt zijn.

We ronden dit blok af met een nieuwe bril die je gaat helpen om
de nieuwe JIJ te omarmen.

Blok 3: Handen - doen en volhouden

Blok 3 is het afrondende blok. Je gaat nu je nieuwe JIJ in de
wereld laten zien. Met PSYCH-K® faciliteer ik je om de
“nieuwe” jij volledig te omarmen. Ik geef je handreikingen om
dit vol te houden en niet terug te vallen in de oude JIJ. Met
gerichte actiestappen ga jij je nieuwe jij bevestigen voor jezelf
en de wereld.

1:1 coaching

Als je graag 1 op 1 werkt, dan is deze vorm van
vertragen precies voor jou. Je gaat persoonlijk met
mij als coach aan de slag om inzicht te krijgen in
zelfondermijnende patronen. Stap voor stap
begeleid ik jou om versterkt op eigen kracht verder
te kunnen.

Na afronding van de coaching ben je meester over
je gedachten, emoties en angsten en boek je
moeiteloos de resultaten die jij graag wilt behalen.

Prijs: particulier en zakelĳk op aanvraag na een
intake

Groepstraining

Als je graag leert van anderen en met anderen, dan
is de groepstraining perfect voor jou. Samen met
een groep deelnemers ga je gericht aan de slag
met jezelf. Als trainer/coach begeleid ik jou aan de
hand van de Vertragen methode™.

In 2,5 dag weet je voor de rest van je leven hoe je
volledig jezelf kunt zijn.

Deze training geef ik alleen in-house bij
organisaties of voor groepen met een eigen
trainingsruimte.

Prijs: € 695,- excl. 21% BTW per deelnemer.
Groepsgrootte: 4-8 deelnemers

Hoe kun je de
Vertragen methode™



Heb je vragen of wil je
direct aan de slagmet
jezelf?

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen
hebt over de Vertragen methode™ of mijn
begeleiding, neem dan graag contact op. Ik ben
bereikbaar via onderstaande gegevens.

It Foardek 25
8447 EJ Heerenveen
(06) 51 31 10 19

mail@bennorijpkema.nl

www.bennorijpkema.nl

Benno Rijpkema

https://vertragen.nl/de-vertragen-methode/
https://bennorijpkema.nl/individuele-begeleiding/
mailto:mail@bennorijpkema.nl
https://www.bennorijpkema.nl

