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Welkom bij de Eetgeluk
Universiteit!
Vanaf vandaag gaan we samen op weg een relaxte relatie met eten en vooral: naar een
fantastische relatie met jezelf! Want uiteindelijk is dat wat je nodig hebt om jouw strijd met
eten voorgoed te kunnen stoppen. 

Echt super, supercool dat je besloten hebt om dit aan jezelf cadeau te geven. Ik beloof je dat je
er geen spijt van gaat krijgen! 

Zoals je misschien al hebt gezien, is de Eetgeluk Universiteit niet zomaar een universiteit. Of het
zoveelste ´Dieet-programma´. Integendeel. Het enige doel dat ik heb voor jou is dat je stopt
met diëten. Ik wil dat je weer een heerlijke en vooral eerlijke relatie krijgt met eten, jezelf en
jouw lichaam. Dat je blij wordt als je in de spiegel kijkt. Dat je trots bent op jezelf ongeacht je
gewicht en uiterlijk. 

Nooit meer op dieet

De Eetgeluk Universiteit is geen ´quickfix´ naar een slanker en mooier lichaam. Het is een reis.
Een avontuur waarin je gewicht niet langer meer de focus is, maar de startmotor. Immers:
waarschijnlijk ben je lid geworden in de hoop dat je nu eindelijk voorgoed jouw strijd met de
kilo´s kunt staken. En daarmee heb je jezelf echt een waanzinnig mooi cadeau gegeven.

Natuurlijk begrijp ik dat je misschien stiekem hoopt dat je kilo´s kwijtraakt, ik ben ook vrouw
en ook ik heb een lichaam dat wat ronder is dan de geldende reclamenormen. Dus ook bij mij
sluipt die verwachting er soms nog in. Maar weet je: sinds ik deze weg ben ingeslagen, ben ik
mijn lichaam zoveel meer gaan waarderen. Geloof het of niet: ik ben gaan houden van mijn
prachtige curves. En ik ben helemaal tevreden met mijn goedgevulde maat 42. 

Mijn leven is inmiddels zoveel fijner en rustiger zonder die eeuwige interne strijd. Dat gun ik jou
ook. Mocht je nu in paniek raken, ik beloof je: het komt goed!

Ik ga je stapje voor stapje helpen om weer te gaan houden 

van jezelf en van je lijf

Wat daarin heel belangrijk is, is dat je weet dat blijvend je eetgedrag veranderen alleen maar
mogelijk is vanuit liefde voor jezelf. Nooit vanuit strijden tegen jezelf.  Stoppen met oorlog
voeren tegen je lichaam is daarom noodzakelijk wanneer je blijvende resultaten wilt bereiken.
Dus dat gaan we eerst doen.

Wanneer je kunt relaxen met jezelf, zul je ook beter kunnen relaxen met eten. Dat is dus waar
we samen naartoe gaan werken.
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Kiezen vanuit liefde voor jezelf

Wat ik zelf heb ontdekt (en wat je waarschijnlijk inmiddels ook wel weet), is dat je (oer)brein
een cruciale rol speelt als het gaat om het creëren van een relaxte relatie met eten en met
jezelf.  Alles wat je doet en alles wat je ooit hebt gedaan, is begonnen in je oerbrein.

Ook simpele dingen als je wel of niet goed voelen en veel of weinig zelfvertrouwen starten
allemaal in je oerbrein. Wanneer je niet weet hoe je oerbrein werkt en wanneer je niet weet hoe
je jouw oerbrein kunt managen, zul je er daarom nooit in slagen om jezelf te bevrijden uit de
eet-dieet-spiraal. 

Om die reden staat je oerbrein centraal in de Eetgeluk Universiteit en heeft alles wat we doen
maar één doel: jou helpen om je oerbrein volledig te doorgronden. En jou leren hoe je jouw
oerbrein de leiding kunt geven die het nodig heeft. Zodat je weer zelf de baas wordt over jouw
leven en steeds meer keuzes gaat maken vanuit liefde voor jezelf. Dat, en dat alleen is de weg
naar blijvende resultaten en innerlijke vrijheid.

Blijvende resultaten

Ik wil niets liever dan dat jij resultaten gaat behalen. Weet daarom dat ik er voor je ben en dat
ik je help met het zetten van die o zo belangrijke kleine stapjes. Maar: begrijp ook dat ik jouw
stappen niet voor jou kan zetten. Jij bent degene die het zelf gaat doen en ik help je daarbij
waar ik kan. Dit betekent dat jij degene bent die aan de bel trekt als je vragen hebt of als je
ergens niet uitkomt. Samen kunnen we dan steeds een stukje van de puzzel oplossen. 

Je haalt eruit wat je er zelf in stopt...

In dat kader is het ontzettend belangrijk dat je niet alleen de informatie gaat ‘hamsteren’. Of
dat je de lesstof als een soort van ´vermaak´ tot je neemt. Ik vraag je om het jezelf te gunnen er
ook echt mee aan de slag te gaan. Kijk naar de video´s, lees de manual, doe de huiswerk
opdrachten (stuur ze gerust in ter beoordeling) en doe actief mee in de Facebookgroep en
tijdens de live coach bijeenkomsten. Alleen dan haal je het optimale uit jouw eetgeluk
avontuur en alleen dan behaal je de resultaten die je wilt.

Let´s rock!

Carola



Mijn filosofie
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Zo binnen - zo buiten

Deze spreuk hoorde ik voor het eerst toen ik 26 was. Ik werkte destijds op een
ingenieursbureau als Office Manager. Een van de heren kwam een praatje maken aan mijn
bureau en vertelde me over een prachtig boek dat hij aan het lezen was (ik weet niet meer
welk boek het was). Hij noemde deze spreuk. Ergens begreep ik hem, maar ergens toch
ook nog niet. Jarenlang heb ik erop zitten kauwen. Want wat betekende het: Zo binnen –
Zo buiten? 
 
Uiteindelijk had ik hem door. Simpel gezegd betekent het dat alles wat in jou leeft, wordt
weerspiegeld door de buitenwereld. AHA. Dat betekent dus dat de buitenwereld eigenlijk
een zichtbare versie is van jouw binnenwereld. Van al jouw overtuigingen, gedachten en
gevoelens. Van alles wat jij gelooft dat waar is. 
 
Vrij vertaald komt het erop neer dat alles wat je waarneemt buiten jezelf ook aanwezig is
in jou. Leuke dingen en minder leuke dingen. Want ook alles waar je je aan ergert buiten
jezelf is aanwezig in jou. Ai. Da’s minder natuurlijk ha, ha. 
 

Eigenlijk is het heel simpel…

Goed, wat heeft dat nu te maken met mijn filosofie? Met mijn kijk op eten en diëten en een
fijne relatie met jezelf? Eigenlijk is het heel simpel:

Wat je doet met eten, doe je ook met jezelf...

Wanneer je dus vecht met eten (zo buiten), vecht je eerst en vooral met jezelf (zo
binnen). Dat betekent dat wanneer je jouw strijd met eten wilt stoppen, dat je eerst
dient te stoppen met vechten met jezelf. 

Snap je? Wanneer jouw relatie met jezelf een dikke prima is, zal de manier waarop je jouw
lichaam waarneemt gaan veranderen. En zul je andere keuzes voor jezelf gaan maken.
Keuzes vanuit liefde. Keuzes die gaan zorgen voor blijvende resultaten.
 
Het heeft dus absoluut geen zin om weer met een nieuw gevecht te beginnen als je wilt
stoppen met vechten. Dit is zoiets als een oorlog starten omdat je vrede wilt. Aan een
nieuw dieet beginnen als je jouw strijd met eten wilt stoppen is dan ook niet de weg.

Beter kun je investeren in een geweldige relatie met jezelf. In jezelf voeden op alle
gebieden van je leven. En in leren hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt besturen. 
 
Wanneer het van binnen namelijk goed zit, gaat de buitenwereld er vanzelf heel anders
uitzien. En zal je focus op eten gaan verdwijnen. Dat is dus exact wat je leert in de Eetgeluk
Universiteit.



De Eetgeluk Route
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Van Eeuwige Diëter naar Gelukkige Eter

Jouw weg van Eeuwige Dieter naar Gelukkige Eter verloopt via de Eetgeluk Route. Dit is
een pad dat ik voor je heb uitgezet in de Eetgeluk Universiteit. 

Jouw Eetgeluk Route is verdeeld over een periode van meerdere jaren. Want, als gezegd: je
brein heeft tijd nodig voor blijvende veranderingen. 

Eén jaar is minimaal, vijf jaar is optimaal
Wanneer je dit proces echt serieus neemt, geef je jezelf daarom de tijd. Geloof me: tijd is
het grootste geschenk dat je aan jezelf kunt geven. Want daarmee creëer je alle ruimte die
je nodig hebt voor het proces van jouw transformatie. 

Jaar 1 

Creeer jezelf

In het eerste jaar van de Eetgeluk Universiteit leer ik je hoe je kunt stoppen met werken
aan jezelf en kunt starten met het creëren van jezelf. We starten met het aanbrengen van
de benodigde structuur door middel van de Eetgeluk Planner. En: ik leer je hoe je jouw
dieetbrein uit kunt gaan zetten (heel fijn!). Als je wilt kun je ook meedoen aan de vrijwillige
Suikerdetox. 

Wanneer je de basis goed hebt staan, gaan we aan de slag met het proces van zelfcreatie.
Hierin leer ik je de vier stappen die je steeds opnieuw kunt gebruiken om welk doel dan
ook te realiseren en: je gaat een bijzonder doel kiezen waar je dit jaar naartoe wilt werken. 

Vervolgens leer ik je hoe je jouw oerbrein kunt managen zodat je jezelf kunt coachen bij
alle hindernissen en hobbels en bobbels die je tegenkomt op jouw weg naar jouw
bijzondere doel. 

De tweede helft van het jaar gaan we verder de diepte in en leer ik je alles wat je weten
moet over het veranderen van eetgedrag en oude gewoonten. 

Na afloop van het eerste jaar begrijp je waarom diëten niet werken, heb je veel meer
compassie met jezelf en liefde voor jezelf en begint eten haar aantrekkingskracht te
verliezen. Let maar op!
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Jaar 2 

Omarm jezelf

In jouw eerste jaar aan de Eetgeluk Universiteit heb je een stevige basis gelegd als het gaat
over de relatie die je hebt met jezelf. Immers: jouw relatie met eten is het directe gevolg
van de relatie die je hebt met jezelf. 

Maar jouw relatie met jezelf bepaalt niet alleen jouw relatie met eten. Jouw relatie met
jezelf bepaalt de kwaliteit van jouw totale leven. Sterker nog: jouw leven op dit moment is
een optelsom van hoe goed je voor jezelf hebt gezorgd in het verleden. En jouw leven in de
toekomst is het resultaat van hoe goed je voor jezelf zorgt op dit moment. 

In jouw tweede jaar aan de Eetgeluk Universiteit ga je daarom jouw relatie met jezelf
verder verdiepen. Je gaat je weer volledig verbinden met jezelf en je gaat steeds meer Me
First toevoegen aan jouw leven. Je gaat weer verliefd worden op de vrouw die je altijd al
wilde zijn. 

Aan het einde van het tweede jaar ben je thuisgekomen in jezelf en leef je jouw leven
vanuit zelfleiderschap. Je neemt zelf de verantwoording voor alles dat je creeert en hebt
gecreeerd en handelt eerst en vooral vanuit liefde voor jezelf. Je durft weer te kiezen voor
Me First op alle gebieden van je leven. 

Vanaf jaar 3

Creëer je leven

Vanaf jaar drie mag je jezelf een Eetgeluk Master noemen. Je begrijpt jezelf en je begrijpt
jouw relatie met eten. Je kunt makkelijker nee zeggen en je hebt geleerd om jezelf weer
centraal te zetten in je leven: Me First is jouw nieuwe motto. 

Je weet hoe je je brein kunt managen en je bent hard op weg om jouw toekomstige zelf te
worden: de fantastische vrouw die je altijd al wilde zijn. 

Als Eetgeluk Master ga je alles dat je de afgelopen jaren hebt geleerd ook toepassen op
andere gebieden van je leven. Zoals je financiën, je relaties en je werk. 

Je gaat een nieuw doel stellen dat niets meer te maken heeft met eten, maar alles te
maken heeft met het consequent en consistent verbeteren van jouw leven. 

Je gaat vanaf nu alles wat je geleerd hebt gebruiken om jouw beste leven ooit te creëren.
Omdat je weet dat het enige dat tussen jou en jouw doel staat je brein is. En inmiddels heb
je geleerd hoe je dat kunt managen!
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Opleiding tot Eetgeluk Expert

Help anderen naar een Relaxte Relatie met Eten!

Vanaf het najaar van 2023 start de opleiding tot Eetgeluk Expert. Hierin leer je hoe je
anderen kunt helpen om weer een Relaxte Relatie de creëren met Eten en vooral: met
zichzelf!

Als Eetgeluk Expert leer je om te coachen 'nieuwe stijl'.  Dus echt vanuit de werking van
het oerbrein en het zelfcoachmodel. Daardoor ben jij de garantie voor jouw cliënten dat ze
eindelijk blijvend geholpen zijn. 

Als Eetgeluk Expert onderscheid je je met jouw unieke aanpak en met de absolute
garantie van resultaten die je kunt bieden aan jouw cliënten van alle andere coaches en
therapeuten op dit gebied. 

De opleiding start in september 2023. Meer informatie volgt binnenkort. 
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Hoe werkt het?
Het creëren van een relaxte relatie met eten is geen race. Het is een marathon. Je oerbrein is
namelijk een langzaam werkend mechanisme. Dat betekent dat het tijd nodig heeft. Heel. Veel.
Tijd. Maar ook veel geduld, liefdevolle herhaling en compassie. Je oerbrein is namelijk net een
klein kind. Alleen als het zich veilig en geborgen voelt zal het luisteren naar wat je wilt. 

Geef jezelf daarom echt alle tijd en ruimte die je nodig hebt voor deze transformatie. Zelf
hanteer ik hiervoor een periode van minimaal 5 jaar. Maar eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. Dat
maakt deze reis ook zo boeiend.  

Hieronder vind je een toelichting op alle praktische zaken binnen de Eetgeluk Universiteit.
Oftewel hoe alles werkt :-). 

De Eetgeluk Universiteit is volledig digitaal

Dat betekent dat alle cursussen, masterclasses, coaching, Q&A sessies en overige activiteiten
allemaal online plaatsvinden. Het enige dat je dus nodig hebt om de lessen te kunnen volgen is
een goede internetverbinding en een laptop, I-pad of je mobiel. 

Iedere Masterclass bevat video’s, audio’s en een manual. Je kunt het lesmateriaal dus op
verschillende manieren tot je nemen. Daarnaast zijn er maandelijks live groepscoach sessies
met Carola. 

Mocht je niet bij de live activiteiten aanwezig kunnen zijn, dan kun je deze altijd later
terugluisteren als replay. Je kunt het totale lesprogramma dus volgen vanuit je eigen huis op
een tijd die voor jou past. 

Het is niet mogelijk om een versneld traject te volgen waarin je jaar 1 en jaar 2 in één jaar volgt.
Om de doodeenvoudige reden dat je oerbrein tijd nodig heeft en ervaring. Het leert alleen
wanneer je veel oefent. Niet wanneer je even snel door de lesstof sjeest. Dus neem alle tijd die je
nodig hebt voor de verschillende masterclasses en volg de lessen in jouw eigen tempo. 

Je hebt alle tijd - geef jezelf alle tijd

Binnen de Eetgeluk Universiteit loopt iedereen haar eigen route. Jouw reis is jouw reis. Laat je
dus niet opjagen. Weet dat je altijd exact daar bent waar je nu moet zijn. 

Met andere woorden: het is dus helemaal OK als je sneller of langzamer door de stof gaat. 

Als gezegd raad ik je met klem aan om niet alleen maar de informatie te ‘hamsteren’, maar ook
echt aan de slag te gaan met de oefeningen en opdrachten. Dat is namelijk de sleutel tot
blijvende resultaten. En: je hebt alle tijd, dus geef jezelf die tijd en benut hem zo goed mogelijk.
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Jouw lidmaatschap

Deelname aan de Eetgeluk Universiteit start met een jaarlidmaatschap met een proeftijd van 7
dagen. Dat betekent dat je in de eerste 7 dagen van jouw lidmaatschap kunt beslissen of deze
aanpak resoneert met jou. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je binnen deze proefperiode
jouw lidmaatschap beëindigen volgens de geldende voorwaarden (deze vind je in de ledensite
onder 'overig/lidmaatschap')

Zodra de proefperiode is afgelopen gaat jouw jaarlidmaatschap in en kun je het niet meer
beëindigen. Na afloop van het eerste jaar wordt jouw lidmaatschap omgezet naar een
lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kun je jouw lidmaatschap maandelijks
opzeggen. 

Hiervoor geldt dat wanneer je voor de 10e van de maand opzegt, dat jouw lidmaatschap nog
dezelfde maand wordt beëindigd. Zeg je na de 10e van de maand op, dan wordt jouw
lidmaatschap aan het einde van de eerstvolgende maand beëindigd.

Opzeggen doe je heel eenvoudig via een mail naar support@de-gelukkige-eter.nl

Belangrijk: zolang je lid bent van de Eetgeluk Universiteit betaal je het maandelijkse bedrag
waarvoor je lid bent geworden. 

Dus: wanneer je voor een maandelijks bedrag van € 57,= lid bent geworden, dan is dit het
bedrag dat je maandelijks betaalt gedurende jouw lidmaatschap. Mocht het maandbedrag
verhoogd worden, dan geldt dit dus niet voor jou. 

De live groepscoach-sessies

Iedere maand zijn er verschillende live groepscoach-sessies met Carola. Deze sessies worden
gegeven via Zoom. De datums voor de live sessies kun je vinden onder 'coaching/ agenda'
Eetgeluk Universiteit. 

Aan het begin van de maand ontvang je een overzicht met alle datums voor de live coach
sessies zodat je ze in je agenda kunt plannen. Belangrijk voor deze live sessies is dat je voor
jezelf een rustige plek opzoekt zodat je ook echt je volle aandacht en concentratie erbij kunt
houden. 

Wees op tijd!

Wanneer je meer dan 5 minuten te laat bent word je niet meer toegelaten tot de groep. 

Replay

Uiterlijk drie werkdagen na afloop van de live sessie kun je de replay van de laatste live coach
sessie terugvinden in de ledensite van de Eetgeluk Universiteit onder 'coaching/ replay'. In
verband met de privacy van de deelnemers vind je deze herhaling terug in de vorm van een
audio. Je kunt deze audio terugluisteren tot aan de eerstvolgende live coach sessie. 
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De recepten

In de Eetgeluk Universiteit vind je een uitgebreide database met ruim 500 recepten. Alle
recepten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën zodat je makkelijker kunt zoeken. Je
kunt de recepten gebruiken ter inspiratie. Uiteraard staat het je volledig vrij om je eigen
recepten te gebruiken.

Voedingstabellen

Zeker wanneer je een enorm dieetverleden achter de rug hebt, ben je vaak het gevoel voor
hoeveelheden kwijt. Waardoor je brein blijft zeuren, ook als je net hebt gegeten. Hierdoor kun je
onzeker worden of je wel genoeg hebt gegeten. Wat ook kan, is dat je honger- en
verzadigingscentrum dusdanig verstoord is door al het diëten dat het niet meer optimaal
functioneert. Daardoor kan het gebeuren dat je brein de honger- en verzadigingssignalen van je
lichaam verkeerd vertaalt. 

Met de speciaal daarvoor ontwikkelde voedingstabellen kun je heel eenvoudig het honger- en
verzadigingscentrum in je brein resetten. In deze tabellen zie je exact hoe groot de portie is die
je werkelijk nodig hebt per maaltijd. Daardoor ga je jouw lichaam optimaal voeden én weet je
dat je niet hoeft te luisteren naar eet-impulsen van je oerbrein. 

Belangrijk: gebruik van de voedingstabellen is niet verplicht. Je kunt dus zelf kiezen wat je
prettig vindt. Je vindt de voedingstabellen bij de ‘basics’ op de ledensite.
 

De Eetgeluk Tribe op Facebook

Naast het rechtstreekse contact met mij, adviseer ik je om gebruik te maken maken van de
Eetgeluk Tribe op Facebook. Dit is een supergroep van enthousiaste vrouwen. Vrouwen die stuk
voor stuk een schatkist aan ervaring, inzichten, wijsheid, creativiteit en support met zich
meebrengen als het gaat over het bereiken van een relaxte relatie met eten en het oprecht
omarmen van jezelf.

Mijn advies: maak zo snel mogelijk kennis met al deze power vrouwen. Ze zijn stuk voor stuk
geweldig en ik geloof er heilig in dat deze weg samen zoveel sterker, leuker en vooral gezelliger
is!

Hier vind je de Eetgeluk Tribe op Facebook

Wachtwoord is EU-Tribe member

De Eetgeluk Tribe wordt gerund door twee fantastische gastvrouwen: Sanne en Teddy. Zij zijn
jouw eerste aanspreekpunt. Uiteraard kijk ik ook af en toe mee, maar mocht je echt vragen voor
mij hebben, mail me dan even op support@de-gelukkige-eter.nl. Dan zie ik het sneller :-). 

https://www.facebook.com/groups/2190600034305834
mailto:support@de-gelukkige-eter.nl

