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' ' r",kg schqttgnna,qr Je LnneTLa
Maar als we te vaak in een dergelijke modus belanden,
bijvoorbeeld omdatwe irreële associaties maken met
eerdere gevaarlijke situaties, dan ervaren we een
belemmering. We staan dan angstig, gespannen en
ongemakkelijk in het leven. Om de cellen nu van modus
te laten 'switchen', dienen we naar de bron van ons
ongemak te gaan: de beperkende overtuigingen. Graven
in het verleden is daarbij niet nodig. Verandering is op
ieder moment mogelijk en wat dat betrefr relr alleen het
'Nu'." Hoe dat switchen in z'n werk gaat, legt de partner
en compagnon van Hans, Psych-K Facilitator Francy
Hurkens, uit: "Wanneer mensen een belemmering
ervaren in hun leven, een grens ofbarrière waar ze
tegenaan lopen, dan gaan we in het eerste gesprek op
zoek naar de onbewuste overtuiging die daaraan ten
grondslag ligt. Eigenlijk is dat nier eens zo moeilijk. In je
hoofd kletsje immers voortdurend tegenjezelf, zonder
dat je je daarvan noodzakelijkerwiis bewust bent. Het is
zaak de kernovertuiging uit die woordenbrij te filteren
en daarmee aan de slag te gaan. Als Facilitator begeleid
ik dat proces hoogstens. Ik zorg ervoor dat de omstan-
digheden optim aalzijn, zodat de kans dat de cliënt zélf
zijn beperkende overtuigingen boven water kriigt her
grootst is."

OPTIMAAL AFGESTEMD
Om toegang te krijgen tot het onbewuste, waar al
onze overtuigingen ontstaan en resideren, gebruikt
men bij Psych-K spiertesten. Je spieren zijn verbonden
met je onbewuste en middels eenvoudige oefeningen
met tegendruk is het mogelijk om op diverse vragen
een bevestiging of onrkenning re krijgen. Francy: ,,De

beperkende overtuiging testen we via de spieroefening
en meestal blijkt dan dat deze overtuiging sterk in het
systeem van de cliënt verankerd ligt. Het tegenover-
gestelde van de overtuiging komt dan automatisch als
zwak uit de bus. Al onze overtuigingen zijn terug te
voeren op dertien kernovertuigingen, die eveneens een
tegenhanger hebben. Voorbeelden zijn: 'Ik hou van me-
zelfl versus 'Ik haat mezelf, 'Ik kan' versus 'Ik kan niet'
en'Ikwii leven'versus 'Ik wil dood'. Als we eenmaal
geconstateerd hebben dat het begrenzende denkbeeld
inderdaad sterk aanwezig is, gaan we op zoek naar een
gedachte die inspireert. Dat kan een letterlijke omkering
zijn van de desbetreffende overtuiging, maar dat hoeft
niet. Voel je je in gezelschap van je familie ongemak-
kelijk en wordt deze ervaring veroorzaakt doorjouw
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overtuiging datje minder interessant bent dan anderen,
dan zouje bijvoorbeeld ook de inspirerende gedachte
'Ikben waardevol voor mijn familieleden' kunnen
gaan gebruiken. De volgende stap is deze gedachte in
plaats van de vernauwende overtuiging inje systeem te
integreren." Tijdens het laatstgenoemde proces bevindt
de cliënt zich in een toestand van'Whole Brain'. Dat
betekent dat beide hersenhelften optimaal op elkaar
afgestemd zijn en zich in een staat van balans bevinden.
Een dergelijke toestand bereiken we door kruiselingse
bewegingen te maken ofeen kruiselingse houding aan
te nemen. Dit alies gebeurt overigens pas nadat ons
onbewuste of Hoger Zelf om toestemming is gevraagd.
"Daarmee is Psych-K een veilige methode die alleen dat
aanreikt wat goed voor je is en waaraan je toe bent',,
aldus Francy. Op het moment dat de cliënt voelt dat
de nieuwe overtuiging geïntegreerd is, opent hij of zij
de ogen. De coach checkt vervolgens met een nieuwe
spiertest ofdat inderdaad het geval is. Volgt er een sterke
test, dan mag er gevierd worden. Leve de nieuwe iii!

INSPIRATIEVRAAG
De wetenschappelijke en theoretische basis van psych-K
is stevig, zo toont onder andere de celbioloog Bruce
Lipton in zijn boek'Biologie van de overtuiging'aan.
Er wordt voortgeborduurd op het werk dat door voor-
gangers gedaan is. Diverse onderdelen van het psych-K
proces zijn niet uniek, zo geven Francy en Hans toe. De
spiertest vindt z'n oorsprong in de Kinesiologie en het
synchroniseren van beide hersenhelften doet denken
aan een binnen de psychologie populaire methode als
EMDR. Het is met name de integratie van de diverse
onderdeien waardoor een bijzondere synergie ontstaatj
Anders gezegd: door het beste van diverse invalshoeken
samen te voegen, is het geheel meer dan de som der
delen. Bovendien, en daar ligt het werkelljk unieke en
onderscheidende van de methode, gaat psych-K uit van
een bijzondere filosofie. Dat blijkt eens te meer wanneer
ik Hans vraag naar de hulpvragen waarmee zijn cliënten
hem confronteren. Hans: "Liever spreken we niet
van een hulpvraag. Dat focust de aandacht zo op de
gedachte dat er iets mis is of dat iets of iemand reparatie
behoeft. Wij gaan ervan uit dat alles een kwesrie van
waarneming of perceptie is. Een probleem is alleen
een probleem omdat jij dar zo ervaart. Kijkje er anders
tegenaan, dan verdwijnt het zogenaamde probleem.
We laten concepten en diagnoses dus los en leggen de >
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