
Telefoon: 

Ik ben 8 jaar arbeidsongeschikt geweest. Na een 

burn-out, kreeg ik fibromyalgie, CVS en voedselin-

toleranties voor tarwe, lactose en tomaat.  

Volgens de dokters moest ik ermee leren leven 

en was het niet te genezen.  

Ik bezocht jarenlang verschillende dokters en 

ziekenhuizen met weinig tot geen resultaat.  

Met periodes kon ik amper de zetel uit omdat ik 

zo uitgeput was en verschrikkelijk veel spierpijn 

had. Dan kon ik mijn eigen huishouden niet aan, 

moest ik passen voor sociale activiteiten en kon 

ik soms amper voor mezelf zorgen.  

Maandelijkse magnesiumbaxters, wekelijkse ac-

cupunctuursessies, pijnstillers, een strikt dieet 

en heel veel voedselsupplementen verbeterden 

mijn levenskwaliteit, maar kostten me enorm 

veel geld.  

Dankzij een training in het noorden van Neder-

land leerde ik over ons onderbewustzijn en hoe 

we dit kunnen gebruiken om ons leven te veran-

deren. Ik ben heel anders in het leven gaan 

staan.  

Ik besef nu dat we zelf alles kunnen oplossen. De 

kracht zit in elk van ons. In ons onderbewustzijn. 

En met PSYCH-K kunnen we uitzoeken welke 

overtuigingen in ons onderbewustzijn zitten. 

PSYCH-K is de sleutel om blokkades en stress 

weg te nemen en behulpzame overtuigingen te 

programmeren die ons helpen te bereiken wat 

we willen in het leven.  

Over mij 

Create your own life 

Herprogrammeer je onderbewustzijn        

en verander je leven met PSYCH-K! 



 We hebben allemaal voorgeprogrammeerde overtui-

gingen in ons onderbewustzijn. Die zijn tijdens ons 

leven geprogrammeerd door onze omgeving en door 

onze ervaringen, grotendeels voor ons 7de jaar. 

95% van de tijd worden onze gedachten, onze ge-

voelens, onze keuzes en ons gedrag gestuurd door 

ons onderbewustzijn. We reageren automatisch op 

impulsen aan de hand van onze programmatie. 

Sommige overtuigingen in ons onderbewustzijn zijn 

behulpzaam en helpen ons in het leven. Zoals: ‘Ik 

moet in mijn zijspiegel kijken of er geen fietser aan 

komt voor ik mijn bocht neem.’ 

Maar er zitten ook veel overtuigingen in ons onder-

bewustzijn die (niet meer) behulpzaam zijn en ons 

belemmeren. Zoals: ‘Ik mag nooit met een vreemde 

praten.’ 

PSYCH-K 

PSYCH-K is een zeer krachtige en snelle methode om 

stress te verwijderen en belemmerende overtuigingen 

om te zetten.  

Via spiertesten communiceren we met het onderbe-

wustzijn. Zo kan je nagaan welke overtuigingen er juist 

in je onderbewustzijn zitten en waar er stress op zit. 

Door middel van balansen kunnen we stress verwijde-

ren en overtuigingen programmeren.  

De veranderingen die je in je onderbewustzijn door-

voert zijn blijvend. De verandering gebeurd van binnen-

uit, alles dat daaruit voortvloeit, veranderd dus mee.   

Wat jij diep vanbinnen gelooft (je overtuigingen), be-

paalt hoe je in het leven staat. Wat je kan en niet kan.  

Als de overtuigingen in ons onderbewustzijn botsen 

met wat wij willen in het leven, dan roept dat stress 

op. Bijvoorbeeld als je graag iets wil doen en in je 

onderbewustzijn zit de overtuiging : ‘Ik kan het niet.’ 

Als ons onderbewustzijn ons steeds tegenwerkt, 

kunnen we onze manier van denken en ons gedrag 

niet veranderen. En wat we denken bepaald wat we 

creëren in ons leven.  

Vaak krijgen we lichamelijke krachten omdat er iets 

in ons onderbewustzijn schreeuwt om onze aan-

dacht.  

De mogelijkheden van PSYCH-K zijn 

eindeloos. Zo kan je immense veran-

deringen teweeg brengen op vlak 

van : 

• gezondheid 

• zelfvertrouwen/ gevoel van 

eigenwaarde 

• verwerken van trauma,  

verlies, … 

• relatieproblemen 

• stress in het algemeen; 

• faalangst, fobieën,… 

• blokkades/ gevoel hebben van 

vast zitten, ergens tegenaan 

lopen 

• allergieën, slaapproblemen, 

voedingspatronen 


