


Week 1: Het doel van de Challenge
Week 2: Weerstand tegen plannen
Week 3: Waarom het lastiger wordt
Week 4: Als afvallen niet lukt...

WEEKTOPICS
De weektopics helpen je om stap voor stap door het proces te lopen. Iedere week bespreek ik in
de weektopic een belangrijk onderwerp dat waarschijnlijk exact op dat moment voor je speelt.
Met de tips en achtergronden uit de weektopics ga je beter begrijpen wat er gebeurt en hoe je
daarmee om kunt gaan. 

Via de mail ontvang je iedere week een herinnering aan de nieuwe topic. Op dat moment kun
je de topic erbij pakken en doorlezen. Je vindt de weektopics in deze manual. Van de
weektopics zijn geen video's gemaakt. 

ONDERWERPEN
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HET DOEL VAN DE CHALLENGE
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Met jouw zelf uit het verleden  
Met jouw huidige zelf   
Met jouw zelf in de toekomst

Dan leer je niet van de ervaringen uit het verleden – waardoor je het verleden herhaalt
Dan organiseer je de belangrijke dingen niet voor jezelf – waardoor je terugvalt in oud gedrag
Dan ben je alleen maar bezig met je nu goed voelen – waardoor je eten gaat gebruiken als
entertainment  
Dan draag je geen zorg voor jezelf in de toekomst – waardoor er niets verandert en misschien
de dingen wel steeds erger worden

Jouw zelf uit het verleden: door te doen wat je hebt gepland        
Jouw huidige zelf: door aanwezig te zijn bij wat er gebeurt in jou        
Jouw toekomstige zelf: door te plannen en door niet te kiezen voor wat je nu wilt, maar voor
wat je het liefste wilt 

Inmiddels weet je: de Stop met Snaaien Challenge gaat niet over perfect eten en gaat ook niet
primair over afvallen. Het gaat volledig over het herstellen van de relatie met jezelf:
 

       
Wanneer deze drie zelven niet samenwerken en elkaar niet respecteren gaat het verkeerd
  

   
Daardoor raak je het vertrouwen in jezelf kwijt en wordt het normaal om je één ding voor
te nemen en een ander ding te doen. Je wordt dan als een ouder die van alles belooft aan haar
kind en die belofte vervolgens niet nakomt. Na een tijdje denkt dat kind dan: 'Ach, ze zegt wel
dat ze het gaat doen, maar ze doet het toch niet dus ik trek mijn eigen plan'. 

De komende maand gaat het over de relatie die je hebt met jouw
toekomstige zelf. Met de zelf die je wilt worden, over een jaar, over vijf jaar of
over tien jaar. Het is belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met jouw
toekomstige zelf. Jouw toekomstige zelf is al daar waar jij wilt zijn en heeft de
wijsheid die je nu nodig hebt om daar te komen. Zij kan je begeleiden op jouw
weg. Communiceer dus met haar. En: wees bereid om nu dingen op te offeren
zodat zij het later beter heeft.

We willen vaak al die toekomstige zelf zijn. Omdat we denken dat het leven dan beter is. Maar je
creëert je toekomst vanuit jouw zelf uit het verleden. Daar zit de ervaring en de wijsheid die je al
hebt en die je kunt inzetten om naar je toekomstige zelf te bewegen. Je kunt het verleden dus
niet negeren en je kunt er ook niet van weglopen. Dat is wel wat gebeurt als je deze Challenge
puur ziet als jouw volgende 'poging' om af te vallen. Je respecteert dan niet waar je nu staat en
krijgt haast om te komen waar je wilt zijn. Die haast zorgt ervoor dat je in gevecht gaat met
jezelf. Een gevecht dat je niet kunt winnen. 

Afvallen, of welk ander doel bereiken dan ook begint met een goede relatie met jezelf. Met
vertrouwen in jezelf. Met zeggen wat je doet en doen wat je zegt. De basis daarvoor ligt in het
respecteren van jouw relatie met alle drie je zelven:
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Jouw huidige zelf wordt volledig bestuurd vanuit je oerbrein en is constant op
zoek naar plezier. Het wil altijd gelijk een beloning. 

Je zelf uit het verleden en je zelf uit de toekomst worden bestuurd vanuit je
mensenbrein en willen wat het beste is voor jou.

Wanneer je vandaag jouw mensenbrein gebruikt om voor morgen te plannen, ben je morgen
blij met de basis die je met jouw zelf uit het verleden hebt gelegd. Je hebt met jouw zelf uit het
verleden heel behoedzaam en met de beste intenties jouw eten gepland voor vandaag. Je hebt
alles in huis gehaald dat je nodig hebt én je hebt eventueel dingen voorbereid zodat je vandaag
nergens meer over na hoeft te denken. Hierdoor kun je de eet-impulsen die je oerbrein op je
afvuurt veel makkelijker weerstaan. En gebruik je optimaal jouw mensenbrein om je oerbrein te
managen. Je hoeft niet te vechten met jezelf en je hoeft niet meer na te denken over wat je eet.
Dat geeft enorm veel rust en zorgt uiteindelijk voor een super relaxte relatie met eten. 

HOE WERKT HET 

Beslis iedere dag wat je morgen wilt eten    

Iedere dag kies je wat je de volgende dag wilt eten. Je maakt deze keuzes gebaseerd op jouw
huidige eetprotocol dus op wat je nu al eet.  
    
Schrijf op wat je wilt eten en eet alleen maar dat        

Respecteer en eer wat jouw zelf uit het verleden voor jou heeft bedacht. Door dit te doen bouw
je aan integriteit naar jezelf en dat helpt je om jouw zelfvertrouwen te vergroten. 

Stop met jezelf af te leiden van je gevoel

Als kind heb je waarschijnlijk geleerd dat eten een prachtige manier is om heftige emoties te
verdoven. Maar als volwassene heb je dit niet meer nodig en kun je leren om op een volwassen
manier met emoties om te gaan. Er zullen emoties komen deze maand, en die emoties zullen
ervoor zorgen dat je eet-impulsen krijgt. Dit zal voelen als échte honger, maar wanneer je jezelf
optimaal voedt weet je dat dit je oerbrein is dat je probeert te helpen. Verwacht dus dat er eet-
impulsen zullen komen en wees erop voorbereid. Sta ze toe en laat de emotie die erbij hoort
door je heen gaan (in 5-10 minuten is het weg). 

Gebruik de verleidingenpot

Beloon jezelf met een kraal in de verleidingenpot voor iedere keer dat je een emotie hebt
durven te ervaren en niet bent gaan eten. 
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Wat gebeurde er
Waarom gebeurde het
Hoe kun je het de volgende keer voorkomen

Je respecteert je zelf uit het verleden doordat je je aan de planning houdt
Je respecteert je huidige zelf        

Door vanaf nu niet meer boos te worden op je zelf
Door aanwezig te zijn bij wat er gebeurt in je lichaam
Door iedere dag in de spiegel te kijken en waar te nemen wat je brein allemaal zegt (en
door tegen jezelf te praten zoals je tegen je beste vriendin zou praten)

Je respecteert je toekomstige zelf 
Door vandaag te plannen voor morgen 
Door vandaag te kiezen voor wat je het liefste wilt in plaats van voor wat je nu wilt

Als je toch toegeeft aan een eet-impuls

Ook dit kan gebeuren en: het maakt je mens. Het is dus volledig OK en zelfs normaal. Onthoud
dat je aan het oefenen bent. Dat je aan het leren bent om weer integer te worden naar jezelf.
Word in dat geval dan ook niet boos op jezelf. Onderzoek wat er loopt en vraag jezelf:

Een eet-impuls is iets anders dan honger hebben. Honger stopt als je hebt gegeten, een eet-
impuls blijft ook als je hebt gegeten. 

Eet-impulsen worden altijd veroorzaakt door een gedachte. 

Je gedachten bepalen uiteindelijk het resultaat dat je behaalt. Als je je verzet tegen een eet-
impuls wordt het gevoel sterker. Wanneer je het gevoel toestaat en door je heen laat gaan kun
je jezelf de andere kant op sturen.

HERSTEL DE RELATIE MET JEZELF EN RESPECTEER JEZELF



WEERSTAND TEGEN PLANNEN
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Ieder mens wordt geboren met de basisbehoefte aan autonomiteit. Dat uit zich al heel jong bij
peuters die alles ‘selluf’ willen doen. We hebben er een hekel aan om afhankelijk te zijn van
anderen. Dat is gevaarlijk vanuit je oerbrein gezien: als je afhankelijk bent van anderen, dan
kunnen anderen beslissen over jouw veiligheid. Dus dat wil je oerbrein niet. Om die reden zal het
zich met hand en tand verzetten tegen regels die van buitenaf worden opgelegd. Zoals het
maken van een planning. Want, zo denkt je oerbrein: daardoor ben je niet meer flexibel dus als
er dan een gevaar is zit je ‘vast’. 

Daarom is het heel belangrijk dat je heel bewust zelf ervoor gaat kiezen om te plannen en om al
die andere dingen te doen die je helpen om weer een relaxte relatie te krijgen met eten.
Wanneer je kiest geef je gehoor aan de behoefte van je oerbrein om autonoom te blijven en
daardoor neem je de macht terug.

WANNEER PLANNEN VOELT ALS EEN DIEET

Vaak is het plannen van je eten niet moeilijk. De weerstand komt vaak door het idee dat je je dan
aan de planning moet houden waardoor je niet meer flexibel bent. Maar de waarheid is dat je
juist flexibeler wordt omdat je veel meer tijd en energie overhoudt voor andere dingen. 

Het plannen is belangrijk in het herstellen van de relatie met jezelf

Als het makkelijk zou zijn om alles op te schrijven en ons er vervolgens aan te houden dan
zouden we nooit gewichtsproblemen hebben. Plannen geeft je juist de vrijheid om te beslissen
wat je wilt en plannen geeft je de controle over wat je eet. 

Zie je planning als een hek om een tuin, met je oerbrein als peuter. De tuin ligt aan een drukke
weg en de peuter is jouw kind. Jij bent hier de ouder, de volwassene die de verantwoording
heeft over de peuter. Hoe denk je dat het voor je is als je weet dat de peuter alleen in de tuin is
en ieder moment de drukke weg op kan lopen? Waarschijnlijk zit je dan niet rustig en laat je de
peuter geen moment uit het oog. 

Maar als je weet dat er een prachtig hek om de tuin zit en dat dit hek dicht zit en de peuter
absoluut veilig is, hoe zou je je dan voelen? En denk je dat die peuter niet af en toe zal proberen
om toch over het hek heen te komen? Zeker wel. Maar wanneer hij gaat ervaren dat dit toch niet
lukt, geeft ie het uiteindelijk op en gaat ie rustig spelen. 

Hetzelfde geldt voor het maken van de planning. De planning is het hek voor je oerbrein. En je
kunt dat hek zo ruim of zo strak om jouw tuin zetten als je wilt. Je kunt ook beginnen met een
klein hek en dit langzaam groter maken. Hoofdzaak is, dat je je niet meer druk hoeft te maken
om wat je oerbrein allemaal wil, jij hebt het gewoon goed geregeld voor jezelf. 

Zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt en plan het eten zodanig dat het past bij je
dagindeling. Je kunt iedere dag opnieuw plannen en het maakt niet uit wat je plant. Zolang je
je maar aan je planning houdt.

Weektopic 2



Plan hoeveelheden in         
Of plan in dat je 1 keer per maaltijd opschept

WANNEER JE ALLEEN NOG MAAR MET ETEN BEZIG BENT

Bezig zijn met eten is een gedachte. Dit kun je stoppen. Je hoeft alleen maar aan eten te
denken als je je planning maakt, verder niet. 

Je zult veel aan eten denken als het moeilijk voor je is om te dealen met je eetbehoeften. Als je
nog niet weet hoe je kunt omgaan met je emoties zonder te eten. Je brein denkt dat je
doodgaat van een emotie en wil dat je gaat eten als je je niet goed voelt. Om die reden zal het
je laten focussen op eten en daardoor lijkt het nu alsof je de hele dag met eten bezig bent. 
Maar weet je: dat was je altijd al. Alleen word je je er nu bewust van dat je dat doet. Het wordt
als het ware uitvergroot omdat je er nu voor kiest om aanwezig te zijn bij jezelf als je wat voelt
in plaats van te vluchten in eten. 

De oplossing is daarom niet om te stoppen met plannen (of om dat maar niet te doen). De
oplossing is om te leren hoe je om kunt gaan met je eetbehoeften. Om te gaan voelen in
plaats van te vermijden of te verdoven. Om de verbinding met jezelf te herstellen. 

Onthoud dat weerstand altijd een emotie is die wordt veroorzaakt door een gedachte die je
denkt. Het is dus belangrijk dat je wanneer je weerstand voelt, op zoek gaat naar de gedachte
die deze weerstand veroorzaakt.

Wanneer je niet kunt stoppen met eten

Je kunt altijd stoppen met eten. Niet stoppen met eten is een keuze. Je hebt altijd een moment
voordat je gaat eten waarop je tegen jezelf STOP kunt zeggen. Eten is niet iets dat je overkomt,
het is iets dat je kiest.

Sommige mensen ‘checken uit’ als ze gaan eten en denken daardoor dat ze niet meer kunnen
stoppen. Als dit voor jou het geval is, dan is het belangrijk om je eten anders te gaan
organiseren:

Belangrijk: als je jezelf vertelt dat je niet weet wat er is gebeurd ontneem je jezelf de kans om te
leren. Je weet namelijk altijd wat er is gebeurd. Ook als je 'uitcheckt' tijdens het eten. Het is
belangrijk dat je dit gaat inspecteren. Dat je jezelf de vraag stelt: “Wat gebeurt er in mijn brein
waardoor er een eetbehoefte ontstaat en waardoor ik deze volg'. 

Iedere keer als je eet maak je de beslissing om te gaan eten. Er is een gedachte die een gevoel
veroorzaakt waardoor je gaat eten. Als je vervolgens nee zegt tegen jezelf dan voel je weerstand
en daar moet je doorheen. 

Het is belangrijk dat je niet tegen de eetbehoefte gaat duwen en vanuit wilskracht werkt, maar
dat je de eetbehoefte toestaat en de emotie ervaart die daarbij hoort. Je beweegt in de richting
van de emotie en weg van het eten. Je kunt dit heel eenvoudig doen door de behoefte te
erkennen. Door tegen jezelf te zeggen: 'Ja, dat zou inderdaad super lekker zijn nu, maar voor
vandaag heb ik al andere plannen, misschien morgen...'
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Tot slot

Heb compassie voor jezelf als het verkeerd gaat. Dat betekent namelijk alleen maar dat je
gewoon een mens bent met een oerbrein dat perfect functioneert. Wanneer je compassie hebt
voor jezelf dan ben je in staat om te begrijpen wat er is gebeurd en vanuit daar kun je herhaling
voorkomen. 

Als je boos wordt op jezelf zul je nooit begrijpen wat je doet en blijf je dezelfde handelingen
doen. EN: boos worden zorgt er ook voor dat de relatie met jezelf kapot gaat. Compassie
verbetert de relatie met jezelf.

Plannen helpt je om de dingen bewuster te gaan doen waardoor je ze kunt gaan herhalen.
Wanneer je namelijk een resultaat bereikt, maar je weet niet wat je hebt gedaan, dan is het
lastig om het te behouden of om het opnieuw te bereiken.
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WAAROM HET LASTIGER WORDT...
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Je krijgt tussentijds ineens waanzinnige honger          
Je oerbrein zegt tegen je dat het zo goed gaat, dat je wel iets kunt nemen dat niet op je plan
staat. Voordat je het weet beloon je jezelf met eten 😊….          
Je vergeet te plannen         
Je hebt echt totaal geen zin in het eten dat je voor jezelf had bedacht         
De weegschaal begint te schommelen en geeft geen dalende lijn naar beneden meer aan        
In je hoofd wordt alles dat je niet meer ‘mag’ van jezelf steeds lekkerder         
Je heb niet het vertrouwen in jezelf dat het je nu wel gaat lukken om af te vallen-         
Je plant te strak voor jezelf en doet nog teveel op wilskracht         
Het gaat allemaal niet snel genoeg dus je denkt eraan om te stoppen         
Je volgt je protocol niet meer of nog maar een beetje         
Je hebt je doel bereikt

Uit ervaring weet ik inmiddels dat de eerste 14 dagen snoepen en snaaien niet zo moeilijk zijn.
Pas na die eerste 14 dagen begint het echt. 
         

Kortom, je oerbrein doet er alles aan om weer de regie terug te krijgen over jouw eetgedrag. 
Hoe komt het dat na die eerste 14 dagen alles zo’n stuk moeilijker lijkt? Het heeft alles te maken
met je brein en hoe het werkt... 

ONS MENSENBREIN HOUDT VAN NIEUWE DINGEN

Nieuwe dingen zijn heel belonend voor je mensenbrein. Ze dragen namelijk de belofte in zich
dat ze heel snel je leven beter maken. Voor spullen is dit vaak maar van tijdelijke duur, maar voor
nieuwe gezonde gewoonten klopt dit absoluut. Als je ze iedere dag opnieuw doet, programmeer
je ze in je brein en maken ze uiteindelijk je leven beter.

Exact daar zit de haak: in het iedere dag opnieuw bewust doen van die nieuwe gewoonten.
Dat lukt je vaak de eerste weken nog wel aardig, maar naarmate je langer ‘oefent’ wordt het
allemaal steeds normaler en daar gaat het vaak verkeerd. Je denkt dat je nu wel weet hoe het
werkt en dat je het nu wel zelf kunt. Dat het niet meer nodig is om bewust te plannen. Maar
het is nog veel te vroeg.

Tot nu toe heb je jouw nieuwe gewoonten nog volledig op wilskracht gedaan. Je hebt er iedere
dag bewust aan gedacht. Het is je gelukt om ze al twee weken te doen, maar je hebt ze nog niet
zo vaak geoefend dat ze nu al automatisch gaan. Je moet er echt nog bij nadenken. Voor je
mensenbrein is echter het nieuwtje er wel af. Dat begint zich te vervelen. Bovendien geeft de
weegschaal ook nog niet echt een resultaat (of, erger nog: hij begint weer op te lopen). Of het
leven komt tussendoor met een urgenter probleem. 

Het omgekeerde kan ook: je gaat als een speer en de kilo’s vliegen eraf. Je oerbrein vertelt je dat
het wel heel hard gaat en dat je misschien toch maar wat meer moet eten. Of je mensenbrein
denkt dat het probleem is opgelost en gaat op zoek naar nieuw studiemateriaal. Wanneer je dit
niet serieus neemt ga je onbewust steeds meer jezelf saboteren. En wanneer je dat doet komt je
oerbrein in het spel en vervangt jouw nieuwe gewoonten pijlsnel door je oude, ingesleten
gewoonten.
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HOE KAN DIT?  

Eigenlijk is het heel eenvoudig: nieuwe gewoonten moet je zeker een jaar, maar vaak nog
langer (zelf hou ik vijf jaar aan), heel bewust blijven oefenen. Daarvoor heb je in het begin je
wilskracht nodig. Het is heel belangrijk dat je er heel bewust iedere dag opnieuw voor kiest om
ze te doen en ze vervolgens ook doet. Des te bewuster je jouw nieuwe gewoonten doet, des te
sneller ze in je brein verankeren. 

Daar komt bij dat de belofte van datgene dat de nieuwe gewoonten je gaan brengen in het
begin enorm sterk is (als ik slank ben dan…..). Alleen al het idee van een slank lichaam is voor je
brein enorm belonend. Daarom is het in het begin ook vrij makkelijk om je nieuwe gewoonten
vol te houden. Je hoeft er maar heel even aan te denken dat je straks slank bent en je voelt al de
opwinding in je brein. Deze keer gaat het echt lukken en deze keer heb je de sleutel te pakken….

Wanneer je jouw geluk, jouw goede gevoel, jouw relatie met jezelf echter
afhankelijk maakt van iets of iemand buiten jezelf komt er een moment dat je
jezelf gaat saboteren. 

Vaak is dat het moment dat het even niet wil of dat er iets gebeurt in je leven dat al je aandacht
nodig heeft. Je ‘vliegt uit de bocht’ en je stopt omdat het gewoon niet opschiet. Het
tegenstrijdige hieraan is echter dat je juist door te stoppen nog langzamer gaat en enorm
vertraagt. 

Zolang je wegloopt voor wat er gebeurt in jou zul je jezelf blijven saboteren

Je zult dan zo snel mogelijk van A naar B willen omdat je denkt dat het leven dan beter wordt.
Je verdooft jezelf met het steeds opnieuw onderzoeken van een nieuwe strategie of het vinden
van de silver bullet. Daardoor verlies je de verbinding met jezelf en zul je nooit ontdekken wat
er nu werkelijk aan de hand is. 

Blijvende resultaten bereik je alleen door de dingen die je doet heel bewust te doen. En door te
gaan ervaren wat er gebeurt in jou. Wat denk je en hoe voelt dit. Wat wil je wel en wat wil je niet
(meer). Wanneer je het pad van A naar B heel bewust hebt gelopen, weet je wat jouw
hindernissen zijn en weet je precies hoe je ze in de toekomst op kunt lossen. Daardoor kun je
gelijk ingrijpen als je weer terug dreigt te vallen in je oude gedag. 

Dat betekent dat het opbouwen van een sterke relatie met jezelf, van een relatie waarin je
met jezelf in verbinding staat en durft te voelen wat er leeft in jou veel belangrijker is dan het
nastreven van een getal op de weegschaal. Het gaat erom hoe wat je doet voor je voelt. Niet
om wat het doet voor je gewicht. Het getal op de weegschaal zegt niets over wie je bent en
wat je kunt. 
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ALS AFVALLEN NIET LUKT...
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Hoewel afvallen niet het primaire doel is van de Stop met Snaaien Challenge, is het toch iets dat
bij veel deelneemsters hoog op het lijstje staat. En dat is OK. Het is alleen wel belangrijk dat je
begrijpt waarom het soms niet lukt en dat dit vaak niets te maken heeft met al dan niet perfect
eten.

Er zijn honderden redenen te bedenken waarom je nu niet afvalt. Dit kan te maken hebben met
de voeding die je eet, met de hoeveelheden die je eet, maar ook met medische oorzaken of met
mentale oorzaken. 

Verreweg de belangrijkste reden waarom je niet afvalt is echter doordat je eet in plaats van te
voelen. Oftewel doordat je niet weet hoe je je goed kunt voelen zonder eten, omdat je nooit
geleerd hebt hoe je kunt omgaan met je emoties. 

Afvallen en het behalen van blijvende resultaten gaat 100% over het herstellen van de relatie
met jezelf. Het gaat over de reden waarom je de dingen doet die je doet. Het gaat over zeggen
wat je doet en doen wat je zegt. Over betrouwbaar worden naar jezelf en over vertrouwen
hebben in jezelf. Weet dat er niets is dat ervoor kan zorgen dat je terugvalt in je oude gedrag. Jij
bent de enige die dit kan doen en die hiervoor kan kiezen. Bewust of onbewust. 

REDENEN WAAROM HET NIET LUKT OM AF TE VALLEN

Wanneer het niet lukt om je aan het protocol te houden dat je voor jezelf hebt opgesteld is het
belangrijk dat je gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Vaak is dat één van onderstaande
redenen:

Je protocol is veel te streng of veel te onrealistisch 

Vaak gebeurt dit als je te snel wilt afvallen. Het gevolg daarvan is, dat je uiteindelijk jezelf gaat
saboteren. Daarom: plan realistisch en plan voor succes: plan alleen in wat je nu al doet. Pas als
het je lukt om je daaraan te houden, kun je je planning heel langzaam gaan bijstellen.

Je eet veel te weinig of luistert niet naar je lichaam

Hierdoor krijg je tussentijds honger en blijf je stug te weinig eten inplannen omdat je graag wilt
afvallen. 

Je houdt je niet aan je planning

Je plant je maaltijden niet in of je plant wel de maaltijden in, maar eet vervolgens iets totaal
anders of gaat tussendoor lopen snaaien.

    
Je protocol ondersteunt jouw plannen op de lange termijn niet

Wanneer je af wilt vallen, is het belangrijk dat jouw protocol jouw einddoel ondersteunt. Dit
betekent dat je al jouw kennis over voeding gaat bundelen in een makkelijk te volgen protocol
dat je ondersteunt om jouw doel te bereiken.
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Je streefgewicht is niet reëel

Je wilt bijvoorbeeld weer wegen wat je woog toen je 18 was en nu ben je 48. De vraag hier is:
waarom wil je weer terug naar dat gewicht? Is het omdat je je weer hoopt te voelen zoals je je
destijds voelde? Weet dan dat dit niets met je gewicht te maken heeft. Je kunt er ook hier en nu
voor kiezen om je weer te voelen zoals toen.

Je wilt afvallen omdat je denkt dat het leven dan beter wordt

Ook dat gaat niet werken. Wanneer je jouw mindset niet verandert dan denk je ook met een
slanker lichaam dezelfde gedachten en daardoor voel je je exact hetzelfde als nu. Je bent dan
dezelfde persoon als nu alleen met een andere kledingmaat. Doordat je denkt dat het leven
beter wordt als je slank bent, krijg je haast. En wanneer je haast hebt maak je een te streng
protocol voor jezelf waardoor je jezelf gaat saboteren, bovendien zorgt haast ervoor dat je van
het ene naar het andere dieet hopt in de hoop dat dit je gaat helpen.

Je interne dialoog is niet al te best

Wanneer je jezelf steeds opnieuw op de kop geeft omdat het niet lukt of omdat je dingen doet
die je niet met jezelf had afgesproken, ondermijn je de relatie met jezelf. Je komt dan vanuit
jezelf haten en dat gaat niet werken. Je kunt jezelf niet slank haten. Sterker nog: dat wat je haat
ga je vaak uit de weg en wil je niet verzorgen of liefhebben. Je haat jezelf dus uiteindelijk alleen
maar dikker.

Het zal dan ook heel lastig worden om jezelf met liefde en respect te behandelen wanneer je
een hekel hebt aan jezelf. Het gaat er dus om dat je begint met het herstellen van de relatie
met jezelf. Je komt dan vanuit liefde naar jezelf en dat zorgt ervoor dat je jouw lichaam heel
anders zult gaan behandelen. Je zult ernaar gaan luisteren, je zult er lief voor zijn en het wordt
vanzelfsprekend om jezelf de verzorging en de voeding te gaan geven die je nodig hebt. 

Afvallen zal dan uiteindelijk een logisch bijproduct zijn omdat het niet langer meer nodig is om
jezelf te ontvluchten door te gaan eten. 

Durf je je emoties te voelen

Overeten komt maar door een ding en dat is dat je eet in plaats van dat je voelt wat er in je
omgaat. Eten om een vervelend gevoel weg te krijgen is iets dat je hebt aangeleerd in je
kindertijd. Maar als volwassen vrouw heb je dat niet meer nodig en kun je leren hoe je jouw
emoties kunt ervaren en hoe je je goed kunt voelen zonder te hoeven eten. 

Je reden om af te willen vallen is niet krachtig genoeg

Het is heel belangrijk dat de reden om af te vallen een reden is die een gevoel bij je oproept.
Bijvoorbeeld: je wilt afvallen omdat je graag zwanger wilt worden, of je wilt afvallen omdat je
met je kleinkinderen wilt kunnen ravotten. Acties worden namelijk gedreven door gevoelens. 

Wanneer jouw reden om af te vallen puur gaat over een resultaat, bijvoorbeeld je wilt afvallen
om in maat 38 te passen, is het lastig om door te gaan op moeilijke momenten. Maar wanneer
jouw reden om af te vallen zorgt voor een intens gevoel waarmee je contact kunt maken op
lastige momenten is het makkelijker om door te blijven gaan.
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Het lukt me niet om dit gewicht eraf te houden  
Dit is nou eenmaal wat ik doe  
Het gaat me nooit lukken om…

Of de overtuiging moet veranderen  
Of je leven moet in lijn blijven met je overtuiging

Je eet en/ of plant niet bewust je maaltijden

Je plant wel, maar het gaat even tussendoor. Of je eet wel, maar staand aan de aanrecht. Alleen
de dingen die je bewust doet kun je veranderen. Dingen die je onbewust of even tussendoor
doet, zijn lastig te veranderen. Je oerbrein is de koning van de onbewuste acties, je
mensenbrein is de koningin van de bewuste acties. 

Wanneer je jouw oerbrein wilt managen is het daarom belangrijk dat je de dingen die je doet
heel bewust doet en dat je de tijd neemt voor de dingen die je wilt veranderen. 

         
Ben je in contact met je toekomstige zelf?

Heb je helder wie je wilt worden over een jaar, over vijf jaar en over tien jaar? En maak je contact
met die persoon op momenten dat je het even niet meer weet. 

Jouw toekomstige zelf is de optelsom van alle keuzes die je vandaag maakt. Je creëert haar
iedere dag opnieuw. 

Jouw toekomstige zelf weet wat je nodig hebt op dit moment, zij is al daar waar jij naartoe wilt.
Vraag haar daarom om advies als je het even niet meer weet of als het lastig is. Ze zal je helpen. 

WAAROM SABOTEER JE JEZELF?

Zelfsabotage wordt altijd veroorzaakt door gedachten die je denkt, gestuurd vanuit
overtuigingen die je hebt. Je saboteert jezelf omdat je overtuigingen hebt die in gevaar komen
door wat je doet zoals:
  

Deze overtuigingen sturen de gedachten die je denkt en de gedachten die je denkt zorgen er
uiteindelijk voor dat je jezelf blijft saboteren. Alles gaat goed zolang deze overtuigingen niet in
gevaar komen. Je kunt dan vaak op wilskracht en met een beetje geweld een heel eind komen.
Maar uiteindelijk zullen deze overtuigingen je weer terugtrekken naar waar je stond door
middel van je gedachten. 
 
Vergelijk het met een elastiekje. Je kunt het uittrekken, maar uiteindelijk wil het weer terug
naar zijn oorspronkelijke staat van zijn. Dat is hoe zelfsabotage werkt. Zodra iets lijkt te lukken
of zodra je gewicht verliest, dan worden de onderliggende overtuigingen bedreigd:
  

Zodra je in de gaten hebt dat je jezelf saboteert, vraag dan aan jezelf: ‘Welke overtuiging wil ik
blijven geloven met dit gedrag?’
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