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Ont-dek jouw
belemmerende
overtuigingen

Een geschenk aan jou.
Deze waardevolle gids wijst je de weg
naar het loslaten van overtuigingen
die jou in je leven belemmeren.
BY CHAYENNE VAN DER KOOIJ

Introductie
Hi en welkom! <3
Dank je wel voor het downloaden van dit E-Book.
Hiermee is de energie van verandering al in gang gezet!
Je gaat ontdekken dat jouw overtuigingen je leven creëren.
Je zult je realiseren wat de kracht is van het onderbewustzijn, welke
onderliggende overtuigingen jou hebben gemaakt tot wie je nu bent. En
welke overtuigingen je graag wilt loslaten omdat ze een belemmering zijn
geworden.

Maak kennis met jouw onderbewustzijn.
Zet beperkingen om in mogelijkheden.
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Over mij
Hi! Mijn naam is Chayenne van der Kooij en mijn leven
heeft zich 180 graden gedraaid sinds ik door een heftige
periode van burn-out 'JA' durfde te zeggen tegen ware
verandering.
Voordat de wereldwijde crisis in 2020 uitbrak, brak er een
crisis uit in mijzelf. Van de ene op de andere dag kon ik
niets meer, ik had een burn-out.
De ene na de andere (fysieke) klacht kwam er bij kijken en
ik was simpelweg vergeten dat ik een lichaam had dat er
vóór mij is in plaats van tegen mij. Met een wandelend
hoofd als een kop zonder kip streed ik door mijn leven, op
zoek naar antwoorden over mezelf en mijn bestaan. Hier
is mijn reis in zelfontwikkeling echt begonnen.
Mijn nieuwsgierigheid leidde me naar een studie en
verdieping in de psyche, bewustzijn, de werking van ons
onderbewuste brein, transformatieprocessen, de epigenetica en de principes van de
kwantumfysica. Stap voor stap werd alles steeds meer zichtbaar voor mezelf en kwam ik
telkens een stukje meer bij mezelf.
Na een lange periode van zoeken, de oorzaken van mijn problemen achterhalen en
verschillende therapieën te hebben gevolgd, zorgde PSYCH-K® ervoor dat ik daadwerkelijk
mijn vastgeroeste patronen en stress in no-time kon doorbreken en weer thuis kwam bij mezelf.
Doordat ik werkelijk mijn overtuigingen heb veranderd in mijn onderbewustzijn kan ik nu het
ware geluk uit mezelf halen, omdat ik 'gewoon goed ben zoals ik ben'. Hierdoor wordt ‘geluk’
een staat van zijn in plaats van iets dat mij opvult van buitenaf.
PSYCH-K® voelt voor mij een beetje als magie door de snelheid en effectiviteit waarmee je
ware verandering tot stand kunt brengen. Een echte high-speed mindset change. Het is mijn
missie dan ook om deze magic uit te dragen aan de rest van de wereld, zodat ook JIJ jouw
belemmeringen voor eens en altijd kunt doorbreken en we zo samen de wereld een stukje
mooier achter kunnen laten.

Chayenne
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Hoe overtuigingen je leven creëren

Op het moment dat je wordt geboren maak je de wereld om je heen mee in pure liefde.
Je oordeelt niet, je bent onvoorwaardelijk puur. Jij bent dan ook voor jou de belangrijkste
persoon op de wereld en zo behandelt iedereen jou ook.
Wanneer je je handen voor je ogen deed, dacht je dat niemand je zag en hoe jij je gedroeg
maakte helemaal niets uit. Emotioneel was je in balans, je liet merken wanneer je iets
graag wilde en wanneer niet. Je hield van jezelf op de manier zoals je nu zou houden van
een geliefde, jij was de kern van de wereld. De wereld draaide om jou en je leefde volledig
in het ‘nu’.
Vervolgens werd je je steeds meer bewust van de wereld om je heen en deed je allerlei
nieuwe ervaringen op.
Na een tijdje merkte je dat het niet meer zo vanzelfsprekend was om de aandacht te krijgen
die je kreeg toen je nog een baby was.
Als kind was je simpelweg afhankelijk van je opvoeders en je deed er ook alles aan om te
overleven. Je werd je steeds meer bewust van de meningen en oordelen van anderen,
waardoor jij gedrag en strategieën begon te ontwikkelen die het meest beloond werden
door je ouders/opvoeders om aandacht en liefde te krijgen.
Het ene kind doet dit door zich aan te passen en zichzelf te onderdrukken, de ander wordt
een rebel, gaat grappig doen of gaat zich bijvoorbeeld zielig of intelligent voordoen.
Vanaf het moment dat je in je moeders buik zat tot het moment dat je een jaar of 7 was,
werden al jouw waarnemingen (=ervaringen) direct opgeslagen in jouw onderbewuste
brein om te overleven.
In feite zijn dit dus allemaal overlevingsstrategieën die jij toen onbewust hebt gecreëerd.
Als mens hebben we namelijk twee basisbehoeften om te overleven:
1. De behoefte aan authenticiteit.
2. De behoefte om ergens bij te horen.
Je werd geboren als authentiek mens, maar je raakte hier steeds meer vandaan door de
andere basisbehoefte om ergens bij te horen. Hierdoor maakte je jezelf wijs dat je eigenlijk
niet goed genoeg bent, gewoon zoals jij bent.
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De rol van het onderbewustzijn

Overtuigingen zijn de filters waardoor jij de wereld ziet
We hebben sterk de neiging onze sterke kanten te verbergen en
onze beperkingen te benadrukken om erbij te horen, omdat we
bang zijn om anderen te verliezen wanneer we écht volledig
onszelf laten zien.
Je hebt gedurende je leven allerlei karaktertrekjes en manieren van
doen ontwikkeld zodat je je geaccepteerd en goedgekeurd voelde
door je omgeving. Je nam overtuigingen, oordelen en gedrag over
van de mensen om je heen, over jezelf en over de wereld. Na
verloop van tijd sta je zover van je authentieke zelf af dat wat je
ook probeert, je nooit écht jezelf lijkt te kunnen zijn. Langzaamaan
vraag je jezelf steeds meer af wie je eigenlijk bent met je nietauthentieke gedrag. Je krijgt fysieke en emotionele klachten die
het leven verder lijken te verzuren.
Je bent onbewust geconditioneerd in je relaties met anderen, in
gedrag en karakter. Je gecreëerde overtuigingen zijn dus de filters
waardoor jij de wereld ziet.

De kracht van het onderbewustzijn
Je onderbewuste brein is een onderschat principe, omdat het voor
95% van de tijd ons denken en handelen bepaalt. Zo heeft de
neurowetenschap het aan ons inmiddels bewezen.
Je kunt het onderbewuste brein vergelijken met een ‘super
computer’ waarop al jouw ervaringen staan geïnstalleerd als
‘programma’s’ die automatisch en continu worden afgespeeld
naar ons bewustzijn. De ervaringen die we opdoen van 0-7 jaar
worden op latere leeftijd overtuigingen die in het onderbewustzijn
veilig zijn opgeslagen, zodat je kunt overleven (althans: dat is hoe
je brein denkt).
Je overtuigingen bepalen hoe je denkt, welke gedachten je hebt,
hoe je je voelt, hoe je reageert op een ander, hoe je je gedraagt,
praat, loopt. Feitelijk besturen overtuigingen jouw gehele ‘zijn’.
Het is je onderbewustzijn die deze overtuigingen continu afspeelt.
De overtuigingen uiten zich in de gedachten die je hebt, je
gevoelens, je gedrag, maar het onderbewustzijn stuurt ook zelfs al
jouw lichaamsfuncties aan.
Ont-dek je belemmerende overtuigingen
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Je waarnemingen worden je overtuigingen,
Je overtuigingen worden je gedachten
Je gedachten worden je woorden,
Je woorden worden je daden,
Je daden worden je gewoonten,
Je gewoonten worden je waarden,
Je waarden worden je lot.
- MAHATMA GANDHI
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Jouw gedrag en strategieën

Hoe was jij vroeger als kind en hoe was de sfeer thuis?

Wat was jouw strategie om aandacht te krijgen?
Paste jij je aan, ging je vaak tegen je opvoeders in, was je grappig en
luidruchtig of juist heel stil en meelevend?

Wat hebben je opvoeders je verteld over jezelf en over de
wereld, over het leven? En deel jij die meningen met ze?

Wat werd er vroeger thuis van jou verwacht?
Bijvoorbeeld goed presteren op school, uitblinken in een
sport/hobby of bijvoorbeeld zorg dragen voor de ander?
En is dit iets dat jij in je huidige leven ook herkent bij jezelf in je
gedrag ?

Welke overtuigingen heb jij hier aan overgehouden?
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Een aantal veelvoorkomende overtuigingen die het resultaat zijn
van de waarnemingen uit onze jeugd en die ons op latere leeftijd
kunnen belemmeren:
Ik ben niet goed genoeg
Ik kan het niet
Ik voel mij niet veilig
Anderen zijn beter dan ik
Ik ben het niet waard
Ik mag er niet zijn

Vul het onderstaande rijtje steeds opnieuw in
per belemmerend levensgebied
(bijv. eigenwaarde, liefde, gezondheid, geld,
geluk/plezier, vriendschap, succes & prestaties,
carrière enz.)
Ik kan niet …
Ik ben niet …
Ik heb niet …

Ik ben onbelangrijk

Ik mag niet …

Ik kan mezelf niet vertrouwen

Ik ben te …

Ik mag geen fouten maken

Het lukt mij nooit om …

Ik ben bang om te falen
Ik mag niet genieten

Ik krijg nooit …
Ik ben bang voor …
Ik schaam me voor …

Ik ben bang voor verandering

[thema; bijv geld / liefde] is …

Verandering is pijnlijk en moeilijk

Anderen zitten toch niet te wachten op …

Ik moet alles onder controle houden
Succes is niet voor mij weggelegd
Ik ben bang om verlaten te worden
Ik mag niet gelukkig zijn

the only limits you have

Ik hoor er niet bij

are the limits you believe.
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Een mentale gevangenis
De beperkende overtuigingen die je hebt gecreëerd in je kindertijd zeggen
niets over de kwaliteit van het ouderschap (uitzonderingen daargelaten).
Maar het zegt vooral iets over de betekenis die wij geven aan de
ervaringen die wij opdoen.
Wanneer mama of papa niet lekker in hun vel zitten en daardoor meerdere
keren even niet willen luisteren naar wat je op dat moment wilt vertellen,
kan dit resulteren in een overtuiging als
‘ik ben het niet waard om gehoord te worden.’
Dit kan dus zo’n overtuiging zijn die jou op latere leeftijd gaat belemmeren.
Dan merk je dat je partners, collega's, vrienden of vriendinnen aantrekt die
niet serieus nemen wat je zegt.

Verander je overtuigingen en de wereld om je heen verandert mee
Nu is het niet zo dat je een slachtoffer bent van het leven en van jouw set
gecreëerde overtuigingen. Gelukkig bestaan er tegenwoordig eenvoudige
en effectieve manieren om je overtuigingen te herprogrammeren. Dit klinkt
misschien een beetje eng, maar het is niets anders dan een beperkende
overtuiging vervangen voor een overtuiging die jou ondersteunt.
Om dit daadwerkelijk te veranderen is samenwerking met je
onderbewustzijn wel van essentieel belang.
Ik zal dit illustreren aan de hand van onderstaand voorbeeld dat appelleert
aan het thema ‘waardigheid’.
Je kunt, staand voor de spiegel, 100 keer de affirmatie uitspreken dat je
van jezelf houdt. Maar als het onderbewustzijn zegt: ‘ik hou niet van
mezelf’ dan zal jouw bewuste affirmatie niet het gewenste resultaat
hebben. Immers, zodra je de spiegel de rug toekeert draait je
onderbewustzijn het geïnstalleerde programma ‘ik hou niet van mezelf’
weer automatisch af.
Wanneer je dat geïnstalleerde programma transformeert en herschrijft in
jouw onderbewustzijn zul je ervaren dat anderen respecteren wat je te
zeggen hebt. Vanuit je nieuwe fundamentele overtuiging straal je die
waardigheid daadwerkelijk uit.
Je trekt daarmee aan wat jij zelf uitzendt.
Door deze herprogrammering kun je vervolgens volledig voor jezelf
opkomen in je huidige leven, waardoor ook de relatiedynamiek om je heen
verschuift en de uitdraai van je leven mee verandert.
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Een aantal voorbeelden van positieve en ondersteunende overtuigingen:

Ik hou onvoorwaardelijk van mezelf
Ik ben goed zoals ik ben
Ik mag er zijn
Ik ben belangrijk
Ik ben het waard
Ik heb bestaansrecht
Ik vertrouw mezelf volledig
Ik heb vertrouwen in het leven
Ik ben veilig
Ik neem mijn eigen plek in
Ik accepteer mijzelf zoals ik ben
Ik respecteer mijzelf zoals ik ben
Ik ben het waard om van te houden
Ik mag helemaal mezelf zijn
Ik geef gemakkelijk en duidelijk mijn grenzen aan
Ik durf liefde te geven en te ontvangen

Ont-dek je belemmerende overtuigingen
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The moment
you change your perception
is the moment
you rewrite the chemistry
of your body
- DR. BRUCE LIPTON
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04 De wereld als spiegel
Onze buitenwereld laat zien wat wij (onbewust) geloven, De wereld om ons heen weerspiegelt onze
overtuigingen en zo creëren we steeds onze eigen waarheid.
Je onderbewuste brein zoekt dus ook continu naar ervaringen die aansluiten bij jouw gecreëerde
overtuigingen, of dit nou ondersteunend voor je is of belemmerend. Dit proces speelt zich onbewust en
autonoom af waardoor we dit niet eens doorhebben. Wij denken dat hoe we iets ervaren de waarheid
is, terwijl het enkel jouw perceptie is op basis van de overtuigingen die je onbewust met je meedraagt.
Wanneer jij bijvoorbeeld van huis uit hebt meegekregen dat echte liefde alleen in sprookjes bestaat,
zul je relaties aantrekken die dit bevestigen. Je kunt je dan zelfs erg oncomfortabel en onveilig voelen
bij relaties die wél werken, omdat dit in strijd is met jouw gecreëerde waarheid.
Het onderbewustzijn is dus continu op zoek naar deze bevestigingen, waardoor je je eigen gecreëerde
werkelijkheid terug gaat zien om je heen.
Hierdoor kunnen we onszelf enorm saboteren om daadwerkelijk geluk toe te laten in ons leven.
Bepaalde belemmerende patronen blijven zich herhalen en herhalen totdat we deze vicieuze cirkel op
het onderbewuste niveau eindelijk doorbreken.
Je kunt op deze manier heel gemakkelijk jouw manifestaties op ieder levensgebied bekijken én welke
beperkende overtuigingen daar aan ten grondslag liggen. Misschien kun je patronen gaan herkennen
die zich steeds herhalen in jouw leven. Je realiteit zoals die nu is (je buitenwereld), is namelijk een
reflectie van jouw gecreëerde overtuigingen (je binnenwereld).
Laten we op de volgende pagina een blik nemen in de spiegel :)

“ De verhalen die jij in je hoofd projecteert
bepalen wat je in je leven waarneemt.
Je bent niet verantwoordelijk voor wat je ogen zien,
Je bent verantwoordelijk voor hoe je datgene wat je ziet waarneemt.”
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05 Een kijk in de spiegel
Lees en beantwoord de onderstaande vragen zo eerlijk mogelijk.
De enige die je voor de gek kunt houden ben jij zelf.

1

Aan wie (persoon) of aan wat (situatie) erger jij je in je omgeving?
En op welk moment ontstaat er frustratie / irritatie bij jou?

2

Wat is het dan precies wat jou zo ergert? En waarom is het erg?

3

Hoe voel jij je dan op zo’n moment? Wat doet het met je?

Zoals je al hebt kunnen lezen is je buitenwereld een spiegel, een reflectie, van je binnenwereld.
Wat ons aan anderen (of aan iets buiten onszelf) het meest ergert, staan we onszelf vaak niet toe.
Emoties die een ander in ons losmaakt, zeggen vaak van alles over onze onderliggende verlangens.

Wat leeft er dus in jou dat jij dit zo ervaart? Wat zegt dit over JOU?

4

Wat zegt dit over jou? Welke onderliggende, beperkende
overtuiging of angst ligt hier aan ten grondslag?
Bijv. Een overtuiging als ‘ik ben het niet waard’ of ‘de angst voor afwijzing' /
'verlatingsangst’
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Op het moment dat jij de verantwoordelijkheid
buiten jezelf legt, word je een willoze speelbal en
een slachtoffer van het leven:
‘Het ligt aan anderen'
‘Het overkomt me nu eenmaal’
‘Het zit me niet mee in het leven’
‘Ik kan er niks aan doen’
‘Zo ben ik nu eenmaal’
‘Ja maar, zij ….’

5

Verleg nu je aandacht van waar jij je aan ergert (wat je niet meer
wilt) naar waar je onderliggend naar verlangt (wat je eigenlijk
wilt)
Waar verlang je naar? Wat wil je écht?

Wat voor het zoeken van goud geldt, geldt ook voor onze verlangens:
Je komt pas bij een diepere laag als je de bovenste lagen hebt afgegraven.

6

Is dit verlangen écht wat je wilt? Of zit hier nog een verlangen onder?
En is dat waar je ten diepste naar verlangt?

How to Have a Better Work-Life Balance
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Jouw huidige situatie ingezoomd

Kies een situatie die jou op dit moment belemmert en die je graag wilt veranderen

1

Welke belemmering beheerst jouw leven op dit moment?

2

Waarom is dit een belemmering voor je?

3

4

5

Wat is het voordeel om deze belemmering(en) te hebben?
Hoe heeft deze belemmering jou gediend?
(Wat krijg je of vermijd je in je leven door deze belemmering te hebben?)

Wat zou je graag willen in plaats van deze belemmering?
Wat wil je in plaats hiervan? Wat is je verlangen?

Wie zou je zijn zonder deze belemmering in jouw leven?
Hoe zou je leven eruit zien?
Houd je niet in, beschrijf dit zo uitgebreid mogelijk.
The only limits you have, are the limits you believe

How to Have a Better Work-Life Balance
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Doorbreek de vicieuze cirkel
naar Ware Verandering
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Je hebt je nu een aantal belemmeringen ontdekt die jou saboteren
en je hebt ingezoomd op je verlangens.
Je hebt het vast al gelezen, maar om daadwerkelijk iets te
veranderen in jezelf is de samenwerking met het onderbewustzijn
van essentieel belang.
Ben je klaar voor ware verandering?
Dan is een PSYCH-K® sessie iets voor jou.

PSYCH-K(ey)
PSYCH-K(ey) geeft je nu de sleutel in handen om heel gemakkelijk en snel belemmerende
overtuigingen op onderbewust niveau te doorbreken en te vervangen voor overtuigingen die je
zullen ondersteunen.
Transformeer je overtuigingen in je onderbewustzijn en de wereld om je heen verandert mee.
Doordat de verandering op onderbewust niveau plaatsvindt, is de verandering blijvend en vaak al
direct voelbaar.
PSYCH-K® is een krachtige, eenvoudige en effectieve methode om negatieve, saboterende en
belemmerende overtuigingen te transformeren in positieve, ondersteunende overtuigingen op het
onderbewuste niveau. Bovendien kun je met deze methode ongewenste stress, (medisch) trauma,
angsten, fobieën en allergieën tot op celniveau uit je lichaam verwijderen zodat ze geen invloed
meer op je hebben.

Ben je klaar voor echte verandering?
BOEK NU EEN SESSIE

info@chayennevanderkooij.com
www.chayennevanderkooij.com
06 18 21 90 84

Werk samen met je verlangen en geef je bestemming de kans zich te verwezenlijken.
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Ervaringen van anderen
- Fleur
- Hakan
Ik ben met mijn tarwe intolerantie bij Chayenne binnen
komen lopen, en ben zonder intoleratie bij haar weg

Chayenne heeft me in één sessie van mijn koemelk

gegaan! Zelf was ik erg benieuwd wat er zou gebeuren

intolerantie afgeholpen. Vorig jaar ben ik achter een

bij één keer een sessie met Chayenne. Want hoe kan ik

aantal intoleranties gekomen vanuit een traject met

nou binnen één keer bij haar langs gaan en compleet

een orthomoleculair therapeut. Eén van die

van mijn intolerantie af zijn?

intoleranties was die voor koemelk producten

Maar het is mogelijk!

waardoor ik me het meest beperkt voelde.

Ik ben langzamerhand steeds meer brood en pasta
gaan eten, wat hartstikke goed gaat! Sinds mijn sessie

Tijdens de sessie kwamen heel interessante inzichten

met Chayenne ben ik een vrolijker en ‘lichter’ mens.

naar boven waardoor ik mij ook anders ben gaan

Ik durf eerlijk te zeggen dat ik dankzij haar mijzelf na

opstellen naar mijn omgeving. Meerdere overtuigingen

jaren weer ‘heel’ voel.

die samen de bron waren voor mijn intolerantie zijn

Dankjewel! ❤️

getransformeerd.
Chayenne is gedurende de sessie super geduldig,
liefdevol en open. Je voelt echt totaal geen oordeel
waardoor je je snel op je gemak voelt bij haar.
Al met al is het een lange sessie geworden en bij de
afronding keek ik al uit naar de actie-stap:
Het testen van het succes van de sessie.
Ik heb totaal geen last gehad daarna! Super fijn om je
op gebied van voedsel vrijer te voelen.
Binnenkort maar met Chayenne aan de slag voor een

- Jasmijn

andere intolerantie.
Hartelijk dank Chayenne!!

"Ik heb Chayenne leren kennen als een gevoelig en heel
aandachtig mens. Haar liefdevolle uitstraling en haar
kracht om zich in te leven in het verhaal van de ander
hebben mij enorme inzichten gegeven. Dit zowel in
mijn eigen proces, maar ook in het contact naar
anderen en de wereld om mij heen.
De PSYCH-K® oefeningen zijn overzichtelijk en binnen
korte tijd enorm invloedrijk, ik voelde me een ander
mens na de sessies. Een indrukwekkende ervaring en ik

- Isabel

raad het iedereen aan die tot de kern wil komen van
zijn of haar uitdagingen in het leven."

"Ik was niet bekend met PSYCH-K maar het sprak mij
enorm aan om je eigen onderbewustzijn te kunnen
resetten. Zo heb ik een aantal oude patronen en
blokkades die helemaal vanuit mijn moeder-familielijn
kwamen kunnen resetten. Ik voel mij sinds de sessie
een stuk lichter en minder prikkelbaar. Ik merk dat ik
weer een stukje meer in mijn eigen ik/lichaam ben
gezakt. Ik reageer echt vanuit mijn eigen ik en
bewustzijn op bepaalde situaties waar ik voorheen
reageerde vanuit vastgeroeste/aangeleerde patronen.
Ik ben heel blij dat ik de sessie heb gedaan en ik raad
het iedereen aan die zichzelf herkend in vastzittende
patronen of blokkades!"

- Karin V.

"Mijn ervaringen tijdens en na enkele PSYCH-K® sessies
bij Chayenne: Letterlijk mind- en life changing!
Ik merk dat ik veel makkelijker bij mezelf kan blijven dan
voorheen. Meer vertrouwen heb in mezelf en in het leven
en tevens veel meer de behoefte heb om in een flow te
leven in plaats van als de control-freak zoals ik mezelf
voorheen altijd kende.
Ik voel me veel ruimer, rustiger en relaxter.
Kortom: ik voel me als nieuw en herboren, fantastisch!
Dankjewel Chayenne!"
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