
Seminars en lezingen 
 
 

Doel 
1) je inzicht te geven welke mechanismen 

je leven besturen zonder dat jij dat 
bewust weet en ervaart; 

2) hoe je deze mechanismen of blokkades 
in je onderbewustzijn kunt ontdekken 
en verwijderen.  

Wanneer dit is gebeurd zullen 
energieniveau, inzicht, beslissingen en 
acties aanmerkelijk kunnen toenemen in 
kracht en kwaliteit.  
 
Werkwijze 
Ondersteund door theorie over de 
werking van het (on)bewuste brein, is de 
training praktisch van aard met veel 
oefeningen en praktijkcases. Afhankelijk 
van de werkvorm gaan we korte sessies 
doen om het te ervaren. 
 
De methode 
De seminars wordt modelmatig 
ondersteund door de Progressive Mental 
Alignment vraagtechniek (PMA). Deze 
methode geeft ons antwoorden en het 
gereedschap in handen waarmee ons 
bewustzijn en kwaliteit van leven wordt 
verbeterd. Het levert ons een nieuwe, 
wetenschappelijk onderbouwde sleutel 
waarmee we het zelf genezende 
vermogen van ons brein ontgrendelen. 
Het is een techniek waarmee op een 
natuurlijke wijze van binnenuit genezing, 
verbetering en verandering wordt 
gerealiseerd. Deze techniek is eenvoudig 
aan te leren en daarmee binnen bereik van 
iedereen die naar groei verlangt. 
 
 
 

Na afloop van het seminar: 
o Heb je handvatten om jezelf beter te leren 

begrijpen; 
o Heb je inzicht hoe hoofd (‘denken’) en 

lichaam (‘voelen’) onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. 

o Heb je ontdekt dat er voor alles wat je 
doet of laat een reden is; 

o Heb je geleerd dat overtuigingen – of 
geloofssystemen – het fundament  is van 
ons hele voelen, denken en doen; 

o Heb je ervaren hoe al je beslissingen 
worden beïnvloedt door je overtuigingen; 

o Begrijp je hoe de PMA vraagtechniek 
werkt en hoe het je kan helpen te groeien. 

 
Tijdsduur afhankelijk van werkvorm 
1. Intensive: 2 dagdelen met avond; 
2. Learning by Doing: 2 dagdelen; 
3. Bewustwording: ca. 2 uur; 
4. Lezing: 45 – 60 minuten. 
 
Plaats: In overleg te bepalen  
 

 
  

HET PAD NAAR VERBETERDE GRIP  
OP JE EIGEN FUNCTIONEREN  



Jip van der Valk is coach en 
trainer over hoe het onbewuste brein je 
eigen successen in de weg kan staan of je 
zelfs ziek maakt. Hij legt aan de hand van 
een baanbrekende methode (Progressive 
Mental Alignment) uit hoe dit blijvend 
opgelost kan worden. 

 
 
Jip van der Valk laat zijn deelnemers 
voelen wat dat inhoudt door interactieve 
oefeningen. Hij spreekt vanuit oprechte 
geïnteresseerdheid in de ander en deelt 
ook vanuit zijn eigen ervaringen.  
Met plezier en humor stelt hij als trainer 
zijn publiek op zijn gemak zodat ze open 
staan en bewust worden van werking van 
hun eigen brein. Als coach leert hij 
mensen zichzelf mentaal in evenwicht te 
krijgen met meer energie zodat ze 
succesvoller zijn.  
Na dit seminar heb je inzicht in de 
drijvende kracht achter je eigen emoties, 
(niet-)dienende overtuigingen en 
geloofssystemen die leiden tot 
(on)gewenst gedrag en afgenomen 
energie. 
 

 
Biografie 

Jip van der Valk is management adviseur 
met ruim 29 jaar change management 
ervaring. Sinds een aantal jaar richt Jip zich 
op coaching van ondernemers en leiding-
gevenden volgens een baanbrekende 
coachtechniek die snel en definitief korte 
metten maakt met ongewenste interne 
stoorzenders. Hij zet zijn passie kracht bij als 
voorzitter van het Platform Brein Coaches in 
Nederland. Zijn drive is met 1:1 en team- 
coaching ondernemers en leidinggevenden 
en de regie terug te geven die zijn 
gaande hun carrière zijn kwijtgeraakt zodat 
ze weer in controle zijn over de 
doelstellingen en successen van hun 
organisatie in een gezonde bedrijfscultuur. 

 
Excellent Executive 

Mobiel: 06 300 68 590 
e-mail: jip@excellentexecutive.nl 

website: http://excellentexecutive.nl 
 

“Fijne, enthousiaste spreker die mij aan het 
denken en voelen heeft gezet”  

Pauline Meijwaard,  Manager Special Projects at IFO 
Nederland 

 
"Emoties en gevoelens kunnen een andere 

oorsprong hebben dan je denkt"  
Peter Koek, Vennoot Administratiekantoor  

 
“Zijn interactie met de groep prikkelt je 

aandacht”  
Sjoerd Boom, Boom Consulting 

 
"Jip is iemand waar je je snel op je gemak voelt. 

Iemand die doortastend is en niet gelijk genoegen 
neemt met het eerste beste antwoord. Iemand die 

zijn methodiek/ werkwijze aanpast aan de persoon 
met wie hij werkt".  

Joost Bakkers, Global Project Leader IKEA 
 

“Jip is een ervaren en sympathieke man en dat 
komt over”  

Suzanne van Egmond,  Schiphol Group 
 

“Leuke kennismaking die uitdaagt tot meer”  
Heert-Jan Dokter, Corporate Talentadviseur 


