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Sessie 3 

 

Hallo, fijn dat je er weer bent! 

 

Dit is alweer sessie 3 van jouw zelftraining voor een andere basishouding richting eten, gewicht en gezondheid.   

En merk maar op hoe je steeds meer voelt dat dit is wat je werkelijk wilt.  Een verandering op een dieper 

niveau. Een verandering van BINNEN UIT. 

 

In deze sessie ga ik je haarfijn uitleggen hoe jij je gedrag kunt afstemmen op je doelen in de toekomst. Want 

dat is wat we willen doen, toch?  Datgene doen waardoor JIJ je doelen gaat halen… Waardoor JIJ steeds meer 

‘als-vanzelf’ een andere houding richting eten gaat krijgen. 

 

Louis Moolenaar, Mental coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fases 

 

Voordat ik je daar meer over ga vertellen: 

 

Laten we nog even herhalen wat we tot nu toe allemaal aan gereedschap hebben: 

• We hebben de ritmische zin en de JA-vuist. 

Maak de vuist maar even en samen met mij even herhalen: 

“Ik kies voor mij, ik kies voor mijn gezondheid, wat er ook gebeurt, ik zet door!” 

• Je hebt ook je drie motivatiepunten opgeschreven en bij de hand. 

Wat zijn voor jou ook al weer de drie belangrijkste punten om te veranderen? 

Noem ze eens op in gedachten of hardop? 

Als je ze niet weet zoek ze dan op! Het is belangrijk! 

• Je hebt nu ook kennis over OUD gedrag uit je VERLEDEN 

en over NIEUW DOELBEWUST gedrag. 

• Je hebt ook inzicht gekregen in wat je zoal doet en eet op een dag, en in hoeverre dit bijdraagt  

aan je DOELEN. 

• Je weet dat je ALTIJD een keuze hebt. 

• Je weet nu ook wat Valse doelen zijn van je eetgedrag, en je hebt je eerste acties gemaakt om hier 

WERKELIJK iets aan te doen. 

 

En hoe goed is het met je huiswerk gegaan? Je hebt na de vorige sessie direct de vragen en opdrachten uit het 

werkboek gemaakt, en je hebt gedurende de dag bijgehouden wat je allemaal gedaan en niet gedaan hebt, en 

hiervan heb je bekeken of het bij je OUDE gedrag hoorde. Of bij je NIEUWE DOELBEWUSTE gedrag. En per 

gedrag heb je de 2 schaalvragen beantwoord; dus al met al heb je heel wat inzicht! 

 

Misschien dat je zoiets hebt van: Het voelt allemaal nog wel een beetje raar…. 

Dat is namelijk PRECIES wat IK voelde toen ik er voor het eerst mee aan de slag ging. Het is onwennig, het is 

heel anders dan al het andere wat je ooit gedaan hebt. En dat moet ook! Weet je nog: Als je doet wat je deed, 

dan krijg je wat je kreeg! En nu je dingen anders gaat doen, zul je ook andere resultaten gaan krijgen! 

 

Laat me je ter ondersteuning nog even iets uitleggen over leren. Alles wat je leert verloopt in 4 fasen. Je vindt 

in een mooi overzichtje hiervan in je werkboek van sessie 3. 

 

Ik zal de 4 fasen uitleggen en toelichten aan de hand van 2 voorbeelden: 

• Het leren fietsen 

• Deze training 

 



 

Fase 1 is het moment dat we niet eens WETEN dat er iets te leren VALT. Bij fietsen is dat bijvoorbeeld dat je 

geen idee hebt dat er überhaupt fietsen bestaan, of dat JIJ dat ook ooit zou kunnen leren. Je hebt er werkelijk 

geen notie van! Bij deze training is dat het moment dat je nog niets van de inhoud van Blijvend op Gewicht 

wist. Misschien had je er nog nooit van gehoord. Deze eerste fase noemen we trouwens “onbewust 

onbekwaam”. Je weet niet dat er iets te leren valt. 

 

Dan krijgen we door dat we kunnen veranderen, en je weet ook dat je het nog niet onder de knie hebt. In ons 

voorbeeld van het fietsen zie je iemand op een fiets rijden en je krijgt door dat jij dat ook wel eens zou kunnen 

leren! En bij deze training hoor je voor het eerst van de technieken die je kunt gebruiken om jezelf een werkelijk 

andere basishouding aan te meten. Je weet dat het er is, maar bent er nog niet mee aan de slag gegaan! Wij 

noemen deze fase “Bewust onbekwaam” 

 

In de 3e fase van het leren gaan we oefenen, het werkelijk leren. Bij fietsen gaat dat letterlijk met vallen en 

opstaan. Steeds meer krijg je het door, en je bent er heel bewust mee bezig om het te leren. In de training is dit 

het moment dat je heel bewust bezig bent met je ritmische zin uit te spreken en oefent met al het gene we je 

aanreiken, het maken van de huiswerk opdrachten. (Deze fase kan dan best een beetje raar aanvoelen, maar je 

weet het: ‘ik zet door!’)  Dit noemen we de “Bewust bekwame” fase. 

 

En na verloop van tijd merk je dat het al meer en meer vanzelf zal gaan. Op een gegeven moment betrap je 

jezelf erop dat je dingen automatisch doet. Je fietst weg zonder er bij na te denken HOE je dingen nu precies 

doet. En voor wat bli jvend op gewicht betreft komt er een fase waar je als-vanzelf de juiste dingen eet en 

doet. Je hoeft er geen moment meer bij stil te staan! 

 

Hier zijn we uiteindelijk naar op weg. In deze laatste fase ben je Onbewust Bekwaam geworden. Je doet het 

zonder er bij na te denken, als vanzelf! 

 

Weet dus dat je op dit moment in de bewuste fase zit. Je bent heel bewust aan het leren. Aan het ontwikkelen!  

En in deze fase kan het wat onwennig aanvoelen. Weet dan dat deze tijd best even aan zal houden om 

uiteindelijk in de Het-Gaat-Vanzelf- Fase te komen.  

 

En misschien dat sommige dingen al wat meer automatisch gaan. Dat zou mooi zijn. Zoals je heel vanzelf 

meegaat als ik zeg: “Ik kies voor mij… Ik kies…-“  

Misschien dat zelfs je JA-vuist ook al automatisch mee gaat! 

 

Dus gun je de tijd om deze hulpmiddelen en deze training DOELBEWUST in te zetten en steeds meer richting 

jouw DOELEN te komen. 

 

 



 

Overtuigingen 

 

We zijn lekker op weg, vind je ook niet?  Ben je klaar voor een volgend handvat? Daar gaan we! 

 

De volgende stap zal ik toelichten met een stuk uit mijn eigen leven. 

 

Zoals al gezegd hebben we allemaal punten waar we van nature al goed in zijn en hebben we ook zaken waar 

we echt iets voor moeten doen om het te laten werken. De één is bijvoorbeeld een sporter van nature, of een 

sporter van huis uit. De ander heeft dat wat minder. Ik bijvoorbeeld… 

 

Ik heb het sporten niet echt met de paplepel ingegoten gekregen. In mijn verleden ging ik niet zo veel om met 

‘sporters’. Dus vanuit mijn ervaring is mijn automatische gedrag om niet zo met sporten bezig te zijn. En als ik 

dan op donderdagavond naar mijn sportclub ‘moet’, dan weet ik al snel heel veel excuses te verzinnen om niet 

te gaan. En dat klopt allemaal hoor, die gedachten die ik er over heb:  Ik ben nou eenmaal niet zo’n sporter, ik 

ben al zo moe, ik kan beter gaan slapen, het is zo’n gestress om het nog op tijd te halen, ik moet nog wat 

voorbereiden voor mijn werk, enzovoorts, enzovoorts. 

 

En al die uitspraken die ik nu doe: 

• Ik ben al zo moe. 

• Ik ben niet zo’n sporter. 

• Ik ga het toch niet meer op tijd halen. 

• Ik heb het te druk. 

• En ga zo nog maar even door… 

zijn gedachten die in het hoofd ronddwalen. 

 

Het zijn ook niet meer dan gedachten. Maar we noemen ze ook wel overtuigingen. Het zijn namelijk dingen 

waarvan je OVERTUIGD bent. Je zou haast kunnen zeggen dat het ‘de waarheid’ is. Nou: op zijn minst zouden 

we hem dan alvast af kunnen zwakken naar ‘JOUW waarheid’.  

 

Nou is het heel handig als je van bepaalde dingen zeker en overtuigd bent, ALS ze je ondersteunen en brengen 

waar je wilt komen. Lees: als ze jou brengen naar jouw DOELEN. En zo niet, dan heb je nog eens zeer kritisch 

naar die overtuigingen te kijken! 

 

In mijn trainingen heb ik op een gegeven moment 2 stellingen bedacht die ik ben gaan toetsen bij bijna alle 

cursisten, en…? Ze bleken te kloppen! 

 

 

 



 

De stell ingen zi jn:  

1. Overtuigingen worden bijna altijd waar 

2. Het tegendeel van de overtuiging is net zo waar als de overtuiging zelf 

 

Ik zal ze even verder uitleggen: 

 

De 1e is: Overtuigingen worden bijna alt i jd waar 

Als je maar sterk genoeg aan een overtuiging blijft hangen, dan ga je daar zelf zo enorm in geloven dat de kans    

groter en groter wordt dat hij waarheid wordt in jouw beleving. Het is uit onderzoek naar voren gekomen dat 

alles wat je ziet of niet ziet, hoort of niet hoort, voelt of niet voelt, dus alles wat via je zintuigen naar binnen 

komt, mede bepaald wordt door jouw overtuigingen. Dus je kijkt als het ware rond door een bril van 

overtuigingen… Dat zorgt er dan ook voor dat je DAT ziet en hoort en voelt, dat klopt met jouw overtuiging. En 

het mooie is: Je kunt zelf je overtuigingen kiezen! 

 

Want stell ing 2 zegt: Het tegendeel van de overtuiging is net zo waar als de overtuiging zelf.  

Ook deze zal ik even toelichten: Neem als voorbeeld een oude overtuiging van mij: “Ik ben niet zo’n sporter”. 

Als ik deze overtuiging maar goed genoeg in mijn hoofd prent, zal ik allerlei bewijs vinden die deze overtuiging 

kracht bij zet. Zo zal ik bijvoorbeeld: 

• Verliezen in wedstrijden 

• Het niet volhouden tijdens een sportoefening 

• Bevestigingen krijgen van anderen dat ik niet sportief ben 

• Kortom: alles wat deze overtuiging “Ik ben niet zo’n sporter” ondersteunt. 

 

Ga ik daarentegen het tegendeel van deze overtuiging inzetten, en laten wij deze eens noemen: “Ik kan best 

goed sporten”, dan zal ik allerlei bevestigingen van DIE overtuiging zien en horen en voelen. Ja zelfs ruiken en 

proeven! Voorwaarde is wel, dat ik het wel ECHT wil, die andere manier van denken. 

 

Blijf ik trouw aan deze NIEUWE gedachte (Ik kan best goed sporten) dan zal ik bijvoorbeeld: 

• Het langer volhouden in een sportoefening 

• Meer kans maken om te winnen tijdens een wedstrijd 

• Meer zin voelen om vanuit mijzelf naar de sportschool te gaan 

• Kortom: Alles wat DEZE overtuiging waar maakt 

 

En steeds kom ik weer tot dezelfde conclusie, of ik nu met een bedrijfstraining bezig ben of met particulieren 

die een training volgen: De stelling die ik bedacht heb klopt helemaal! 

 

Het tegendeel van je overtuiging is net zo waar als de overtuiging zelf! 

 



 

En NU je WEET dat dit zo is, dan kun je gewoon kiezen! JIJ kiest de overtuiging die je het beste past. En mijn 

ervaring is ook, dat mensen zich dan niet opeens de meest onmogelijke overtuigingen aan gaan meten, zoals 

“Ik kan vliegen” of “Ik kan binnen 2 seconden een miljoen bezitten”. Het gaat namelijk op voor 90-95% van de 

gedachten die jou tegenhouden om succesvol te zijn in het dagelijks leven. Dus Wat kies jij voor gedachten….? 

 

Pak je werkboek er even bij, en vindt bij sessie 3 een figuur die luistert naar de naam “de structuur van succes”. 

Dit is een eenvoudige weergave hoe jouw nieuwe succesvolle gedrag werkt. Dit overzicht werkt voor AL het 

gedrag met ALLE resultaten die je wilt boeken. Dat resultaat, dat succes, vind je de bovenste balk. Eigenlijk is 

het gewenste resultaat voor iedereen in deze training min of meer gelijk. We willen allemaal dat we succesvol 

afvallen en dan ook op gewicht BLIJVEN! We willen allemaal een betere basishouding als het om eten en 

gezondheid gaat. Dus daar kunnen we het al over eens zijn, over dat bovenste balkje, toch? 

 

En om dat te bereiken moeten we dus iets DOEN. Daar hadden we het ook al over gehad: Dat vind je in het 

tweede balkje. Ons gedrag. En dat gedrag moet zodanig zijn dat we ons resultaat gaan bereiken. Het moet zo 

zijn dat als we in de verleiding komen om een chocolaatje te nemen, we zonder al te veel nadenken-en-moeite 

het laten liggen. En eigenlijk als vanzelf trek krijgen in gezonde dingen: fruit, noten, noem maar op. 

 

Zover heb je het allemaal zelf ook wel eens bedacht hebt, vermoed ik. En had je dat nog niet bedacht dan zie je 

dat wel terugkomen in je GR boekje, waarin je feilloos kunt zien welk gedrag tot welk resultaat leidt!  

 

En hoe maak je het jezelf nou makkelijker om ander gedrag aan te meten?  

 

De crux zit hem in de twee stappen vóór je gedrag. Want het BEGINT namelijk niet met je gedrag. Zoals je kunt 

zien is dat pas stap 3. Elk gedrag wordt ingegeven door een stemming. Iedereen die resultaat wil boeken, zal in 

een daarvoor goede stemming moeten zijn. Topsporters bijvoorbeeld zorgen dat ze hun stemming onder 

controle hebben om te kunnen presteren. Vanuit de stemming komt het gedrag en het resultaat. Als ik als 

trainer voor een groep sta, en ik heb de training goed voorbereid, dan bepaalt uiteindelijk mijn stemming of ik 

een motiverende presentatie heb.  

 

Iedereen die succesvol gedrag wil neerzetten, zal voorafgaand daaraan de juiste stemming bij zichzelf moeten 

creëren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gedachten 

 

Maar ja, hoe doe je DAT dan?  

Natuurlijk gaan we dat uitleggen! 

 

Want herken je dit: Je wilt wel sporten, maar je bent nu op dit moment gewoon moe. Je voelt het in je hele lijf, 

je wilt gewoon niet meer op pad. Je stemming spoort gewoon niet bij hetgeen je zou moeten gaan doen! En 

hoe logisch is het dan om te denken dat je dan uitgepraat bent! Maar AHA: we zijn nog niet bij de eerste stap, 

Stemming is namelijk de tweede! 

 

En die eerste stap, waar alles mee begint, is: GEDACHTEN! 

 

En daarmee komen we eindelijk bij DIE stap die alle andere aan het rollen brengen…. Want als je dit onder 

controle hebt, vergroot je de kans aanzienlijk dat het leidt tot gedrag dat  jou de resultaten geeft waar je als 

zolang naar verlangt. 

 

Want: Alles, maar dan ook alles, begint met een eerste gedachte! 

Of je nou wilt afvallen, wilt sporten, een huis wilt bouwen, een bedrijf wilt beginnen, een baan wilt krijgen, en ga 

zo maar door: Alles begint met een eerste gedachte! 

 

En dat is de kracht van verandering! Je mag hier niet lui in zijn! Je brein is namelijk continue voor jou aan het 

werk. Het is een enorm krachtig instrument. En als jij je gedachten niet aanstuurt, dan gaan je gedachten JOU 

aansturen. En dan kom je mogelijk uit waar je helemaal niet wilt zijn! Je brein is als een krachtig paard, dat voor 

je kan werken. Hij heeft een enorme power, en kan jouw instructies prima uitvoeren, ALS je hem maar de baas 

bent. Want als je niet aangeeft WAT je precies wilt, dan heb je kans dat het paard met zijn baas alle kanten op 

raast… 

 

Weet je hoe je brein werkt? 

JE brein is een oplossingenmachine. Jij geeft hem een vraagstuk en je brein zorgt voor de bijbehorende 

oplossingen. En je brein is HEEL creatief ! Hij vindt hoe dan ook wegen om jouw opdrachten uit te voeren. Dus 

als jij aangeeft “Ik ben niet zo’n sporter” Quess what?  Hij vindt allerlei manieren om jou te laten geloven in 

jouw overtuiging. Hij zal nog veel meer gedachten, overtuigingen en bewijsmateriaal opwerpen om datgene jij 

hem als opdracht hebt gegeven waar te maken voor jou. Hij laat je allerlei dingen zien, horen, voelen, ruiken, 

proeven, waardoor jij er vast van overtuigd gaat raken dat jouw uitspraak “Ik ben niet zo’n sporter” waarheid is. 

 

En wat denk je, dat er gebeurt als jij hem de opdracht geeft “Ik kan best goed sporten”? 

Je brein gaat met evenveel enthousiasme aan de slag om DIE gedachte voor je tot waarheid te maken. Je brein  

zal allerlei dingen vinden en aanreiken waardoor jij kunt groeien in jouw nieuwe overtuiging. Je zult andere 



 

dingen waarnemen in je omgeving, die jou sterken in jouw nieuwe manier van kijken. Het zal ANDEREN 

opvallen dat je je ANDERS gedraagt. Want wat er aan de BINNENKANT gebeurt is aan de BUITENKANT te 

zien. Kortom: door je brein de juiste instructies te geven kom je in een totaal ander vaarwater: In jouw NIEUWE 

WAARHEID! 

 

Wat zou er gebeuren als jij jezelf en je brein de opdracht geeft:   

“Ik ben een doorzetter”? Of  “Wat er ook gebeurt, ik zet door!” 

 

Is er een gegarandeerd succes?   

Bijna wel. Als de overtuiging die je aanspreekt in lijn is met wat je ECHT wil bereiken en je blijft  daar 

WERKELIJK trouw aan, dan is de kans aanzienlijk dat je het gaat bereiken. Immers: Overtuigingen worden bijna 

altijd waar! 

 

En ja, er zal altijd een deel in jou zijn die je als het ware terug wilt fluiten. Het OUDE deel in jou, dat jouw OUDE 

patronen wilt blijven herhalen. Een deel wat van nature nogal eigenwijs en lui is… Het wil volharden in oude 

uitspraken... Het wil de makkelijkste weg kiezen…. Dus wat JIJ te doen hebt is je brein BLIJVEN aansturen met 

de juiste opdrachten. Blijf hem voeden met DIE overtuigingen die jou brengen waar je graag wilt zijn. 

Overtuigingen die er voor gaan zorgen dat JIJ je DOELEN gaat halen! Voor je brein maakt het niets uit. Die 

zorgt sowieso wel voor oplossingen. Of dat nu de ene kant of de andere kant op is: Hij zorgt voor ideeën en 

oplossingen voor de gedachten en de opdrachten die JIJ hem voorschotelt. En die je OF dichterbij je doel 

brengen, of die je juist verder weg laten dwalen…En als jij HEM niet aanstuurt, dan gaat dit krachtige paard 

volledig zijn eigen, en waarschijnlijk oude, gang! Of jij bepaalt wat hij voor jou heeft te doen; JIJ stuurt HEM 

aan! 

 

En let op mijn woorden: je zult merken hoe verrassend simpel het is om afscheid van te nemen van je oude 

gedrag, en je NIEUWE DOELBEWUSTE gedrag in te zetten als je de kracht van je gedachten gaat ervaren. 

Want alles begint met een eerste gedachte! 

 

Trouwens, hebben we niet al een hele krachtige gedachte in je koppie gebracht?  

 

Maak eens een vuist?  Wat gebeurt er?  Welk woord komt er bij je op?   

JA! 

En welke zin?  

“Ik kies voor mij  Ik kies voor mijn gezondheid.. Wat er ook gebeurt… Ik zet door!” 

 

Juist! Dat is een nieuwe DOELBEWUSTE gedachte.  

En merk maar op dat deze uitspraak direct effect heeft op je stemming. 

 



 

Houding 

 

En een tweede factor die RECHTSTREEKS effect heeft op je stemming is je houding. Dus laten we ook die eens 

voor je laten werken….!  

 

Je kunt je uitspraken namelijk nog meer kracht bij zetten door rechtop te gaan staan, borst vooruit, buik wat in, 

en  DAN die vuist, JA, en DAN die zin, voluit en hardop: “Ik kies voor mij  Ik kies voor mijn gezondheid.. Wat er 

ook gebeurt… Ik zet door!” 

 

Wat doet dit met jouw stemming? 

 

Voel je al dat je meer in actie wilt komen dan vóórdat je dit deed? En weet je: als het voor je werkt waarom zou 

je het dan niet gewoon nog een keer doen? 

 

Kom op, voluit: Rechtop staan, Borst vooruit, buik in, Vuist maken, JA, en “Ik kies voor mij  Ik kies voor mijn 

gezondheid.. Wat er ook gebeurt… Ik zet door!” 

 

Het voelt misschien nog wat apart, maar ook dat weten we: Dat hebben we ook geleerd: DIT is je leerproces,  

Maar geen probleem, jij hebt prima eerste gedachten hierover:  “Ik zet door!” 

 

Het is bizar hoeveel het uitmaakt wat je eerste gedachten zijn die JIJ kiest. Wat de gevolgen zijn van zo een op 

het eerste gezicht onbenullige keuze. Maar die eerste gedachte bepaalt ALLES, je STEMMING, je GEDRAG en 

dus je RESULTAAT! 

 

Oefening 

Het is weer tijd om je werkboek er bij te gaan nemen. 

 

Bij sessie 3 vindt je een invuloefening waarin je gevraagd wordt om je eerste gedachten in een aantal situaties 

op te schrijven. Wederom wijst de oefening voor zich, en ik zal je nog een stukje begeleiden.  

 

De oefening vraagt dus om jouw gedachten op te schrijven. En niet ZOMAAR gedachten. DIE eerste gedachten 

die JOU gaan helpen om succesvol te zijn. Zoals je ziet heb ik alvast wat verschillende situaties geschetst. En is 

er ook ruimte om deze aan te passen naar jouw eigen gewenste situatie. Neem een moment dat binnenkort 

gaat komen waar jij een uitdaging verwacht. Een moment waarvan je denkt: Oeps, daar heb ik wat te doen om 

op het rechte pad te blijven! Je kunt dus mijn suggesties overnemen, maar ook jouw eigen situaties hier 

invullen. En kies een zo specifiek mogelijk moment. Wanneer is het precies? Bijvoorbeeld Hoe laat? Met wie? 

Wat gebeurt er? 



 

Ik wil dat je bij elke situatie goed nadenkt WELKE gedachte jou het meeste gaat helpen. Zo heb je straks een 

aantal Gedachten, Overtuigingen, die Jou kunnen ondersteunen. Je kunt ze gebruiken in situaties waarin je een 

goede aansturing nodig zult hebben. Je weet ook, dat als die situatie komt, dat je dan niet lang hebt om na te 

denken. Dus dat nadenken dat doe je NU, in rustig vaarwater, op een rustig moment. Als je je eerste gedachten 

al hebt bepaald voor dat moment wat binnenkort gaat komen, en je herhaalt dit een aantal keren, dan maak je 

het jezelf een stuk makkelijker! Overtuigingen die als Eerste gedachten gebruikt kunnen worden in JOUW 

dagelijkse praktijk. Gebruik deze oefening voor dié momenten waar jij verwacht binnenkort een extra steuntje in 

de rug te kunnen gebruiken. 

 

Je mag mij even op pauze zetten, ik neem een slok water, en wacht geduldig tot jij zoveel mogelijk 

DOELBEWUSTE 1e gedachten heb genoteerd. 

 

Ga je gang en tot zo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keuzes 

 

Gelukt? Heb je een aantal goede eerste gedachten kunnen opschrijven? 

 

Hou ze in je boekje bij de hand en lees ze af en toe nog eens door. Ook hier zit een leerproces en als je ze maar 

vaak genoeg leest dan zullen deze gedachten steeds meer vanzelf bij je op gaan komen!  

 

Het is van het grootste belang, dat je beseft dat je ELK MOMENT een keuze hebt. Een keuze over hetgeen je 

NU gaat doen of gaat LATEN. Besef goed: je hebt NU meer dan ooit een keuze om te doen wat jou dichter bij 

je doel brengt. 

 

Niets van wat je doet is neutraal. 

 

Alles brengt je OF dichter bij je doel OF verder weg van je doel. Zie het maar zo zwart/wit en besef je weer dat 

je elk moment een keuze hebt: Een keuze om dichterbij je doel te komen, of niet ? En iedere seconde van de 

dag heb je weer deze keuze te maken. Kies ik voor de manier van het verleden? Wetende dat als ‘ik doe wat ik 

deed ik zal krijgen wat ik altijd al kreeg’? En je hebt dat heel vaak gedaan, maar dat was TOT NU TOE. Of kies 

je voor mijn nieuwe toekomst? 

 

En ook niets van wat je denkt is neutraal. 

 

Al je gedachten en overtuigingen brengen je OF dichter bij je doel OF verder weg van je doel.  Kies je een 

ondersteunende overtuiging, dan weet je wat er zal gebeuren. Want je weet dat alles begint met een eerste 

gedachte. En ALS je die juiste gedachte in je hoofd haalt, dan weet je dat je gedrag volgt! 

 

Zullen we nog even een ondersteunende gedachte er in gooien? 

“Ik kies voor mij… Ik kies voor mijn gezondheid… wat er ook gebeurt … ik zet door!” 

En laten we je lichaam er ook bij gebruiken om te ondersteunen: Bal je vuist maar JA. Borst vooruit, buik in, sta 

stevig en daar komt ie nog eens: “Ik kies voor mij… Ik kies voor mijn gezondheid… wat er ook gebeurt … ik zet 

door!” 

 

En laat niemand je vertellen dat zoiets als dit raar is. Weet je wat raar is? Je brein opzadelen met gedachten die 

je steeds verder bij je doel weghalen, gedachten die je gevangen houden op een plek waar je niet wilt zijn. Dat 

is alsof je in een gevangenis zit, met hekken van gedachten om je heen. En voor je liggen 2 sleutels. Eén 

waarvan je weet dat ie past,  en één die je al 100 keer gepakt en geprobeerd hebt, maar waarmee je het hek 

niet open krijgt. En echt raar is dus als je poging 101 WEER die niet passende sleutel pakt… 

 

En waarom zou je die sleutel pakken? Alleen omdat je dat gewend bent?  Alleen omdat anderen het raar vinden 



 

als je nu opeens die andere sleutel zou pakken?  Kom op zeg! Jij weet nu beter; jij weet dat je het anders gaat 

doen dan al die andere keren hiervoor…! 

 

En als je het nog niet zo makkelijk vindt om het te doen, weet dan dat dit pas sessie 3 is.  

En je hoeft het niet alleen te doen, hè!  Ik blijf met dit programma bij je om je te ondersteunen. 

 

Je krijgt in de volgende sessies ook nog heel veel tips en oefeningen die ervoor zullen zorgen dat deze nieuwe 

manier van denken en doen steeds makkelijker voor je gaat worden. En…. Je kunt het NU ook al. Als je maar 

contact houdt met je DRIVE en je steekwoorden. Want deze keer wil je een resultaat, toch?  En geen resultaat 

dat over een paar weken weer weg is en je oude gedrag weer de kop op steekt. Je gaat voor een nieuwe 

manier van leven. Een blijvende manier van denken die jou helpt naar waar je wilt zijn: Een leven waarin jij de 

dingen DOET en LAAT om gezond te leven en goed in je vel te zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huiswerk 

We komen nu aan het eind van deze sessie. Je huiswerk voor de komende 24 uur kun je doen met een 

uitbreiding op je GR boekje, namelijk je G-GR boekje: 

Heb je de vorige keer gewerkt met je Gedrag en je Resultaat, nu weet je dat ook je EERSTE stap essentieel is, 

die eerste stap die alles aanstuurt: je gedachten…Dus ook die gaan we nu meenemen in je boekje! 

 

Je vindt deze invulbladen als aparte bijlage in je documenten, genaamd GGR.pdf. Je kunt hier zo veel bladen 

van afdrukken als je zelf wilt. 

 

De opdracht werkt als volgt. Je gaat de komende tijd weer zoveel mogelijk gedrag van je opschrijven, dus:  

! Wat heb je gedaan,  

! wat heb je gelaten,  

! wat heb je gegeten,  

! heb je beweging gepakt, of juist niet?? 

Weet dat ook dingen waarvan je je bewust bent dat je ze NIET gedaan hebt er bij horen! Schrijf deze ook op! 

 

Voorbeeld: 

Stel ik heb net een zak drop opengemaakt en de helft opgegeten. Dat noteer ik dus als gedrag; en ik zou hier 

dan Oud Gedrag aanvinken. Dan ga ik dus naar mijn GEDACHTEN. Wat was het nou dat ik als eerste gedachte 

had, vlak voor ik het gedrag ging doen, vlak voor ik die zak openmaakte? In dit geval is dat bijvoorbeeld “Ach 

wat kan mij het schelen, ik heb al zoveel goed gedaan”. Dat noteer ik als eerste gedachte. En als laatste ga ik 

naar resultaat en geef aan in hoeverre het mij dichterbij mijn doel heeft gebracht en hoe Trots ik op dit gedrag 

ben. In dit geval bijvoorbeeld een 0 en een 1. 

 

Of ik heb zojuist in plaats van frisdrank een glas water gedronken! Dat noteer ik als gedrag, en ik vink nieuw 

gedrag aan. De eerste gedachte die er aan vooraf ging was bijvoorbeeld: Wat zal ik trots zijn als ik hier 

vanavond op terug kijk!  En de scores voor doel en trots zullen hoog zijn, bijv. 2x een 9. 

 

Begin dus met noteren van het Gedrag, dus WAT heb je gedaan of juist NAGELATEN te doen. Ga dan als 

tweede naar de gedachte die er aan vooraf ging, wat was je eerste gedachte? Wat was het dat je dacht 

VLAKVOOR dat je datgene deed, of niet deed, at of niet at. En heb je als eerste het gedrag en als tweede je 

gedachten genoteerd, dan vul je natuurlijk bij Resultaat de twee bekende schaalvragen in. 

 

Weet dat het in het begin wat oefening vergt om precies DIE gedachten op te schrijven die vooraf gingen aan 

je gedrag. En dat is prima. Gun jezelf het proces van leren? Weet je nog, die verschillende fases?  Geef jezelf de 

mogelijkheid om het nieuwe te oefenen, te oefenen, te oefenen!  En wees onderweg trots op de stappen die je 

maakt! 

 



 

Wat je ook zal helpen is om steeds vaker notit ies in je boekje te maken. 

 

Wen jezelf aan om VAAK te schrijven. Dan zit je lekker dicht op het moment dat je het gedrag liet zien. En des 

te makkelijker zul je het op kunnen roepen bij jezelf. Dus doe het vaker en vaker. Denk terug aan wat je deed, 

en welke eerste gedachte er aan ten grondslag lag. Doe het zo vaak mogelijk voor een goed resultaat. Zorg dat 

je het boekje ALTIJD bij je hebt met een pen. En noteer DIRECT na je gedrag welke gedachten je had, en hoe 

je het resultaat ervaart… Dus ZODRA je iets gedaan of juist niet gedaan hebt, gegeten hebt of juist hebt laten 

staan: HUP boekje erbij en direct opschrijven…! 

 

Na verloop van tijd zul je zien dat je het hele trucje ook in je hoofd kunt doen. Wat heb ik gedaan? En wat was 

mijn eerste gedachte die dit aanstuurde? En kom ik hier verder mee richting wat ik werkelijk wil? Nee? OK, die 

gedachte gebruik ik voortaan niet meer. Ja? OK, dan ga ik die gedachte vaker oproepen! Want alles begint met 

een eerste gedachte en ik ben de enige die mijn gedachten stuurt! 

 

Dus: 

• Wat was je gedrag? 

• Wat was je gedachte die daaraan voorafging? 

• Wat was het resultaat! 

 

Einde sessie 3 

 

Dit was sessie 3! Wat ongelofelijk fijn dat je deze sessie ook weer tot het eind hebt beluisterd. 

Je kunt werkelijk trots zijn op jezelf!  Wees dat ook! Je hebt het meer dan verdiend! En als je goed hebt 

gewerkt, en toch gun je het jezelf niet om een compliment te geven, WEET dan dat je je alleen maar laat 

tegenhouden door een GEDACHTE. Een gedachte die je ZO om kunt gooien…  DOEN!  Jij bepaalt hier! Kom 

op! Als jij het paard niet aanstuurt, gaat het paard jou aansturen! 

 

Alles maar dan ook alles begint met een eerste gedachte! 

 

Voel maar wat het met je doet nu je verder en verder komt met deze training. Hoe het je helpt om steeds meer 

handvatten te krijgen om grip te hebben op jouw manier van denken en jouw omgaan met eten, gewicht en 

gezondheid. En weet: We zijn nog maar net onderweg! Het beste komt nog! 

 

Dus: Wanneer gaan we weer verder aan de slag? Zelfde plek, zelfde tijd? 

 

Besef in tussentijd: Alles uit de vorige sessies geldt nog steeds hè… 

 

 

 



 

Dus: 

Houd je motivatiekaart bij je met je drie redenen waarom jij dit programma doet! 

• Je ritmische zin 

• Je Ja-vuist 

• Kijk af en toe je werkboek in en lees alles nog eens na 

• Je GGR boekje, 

 

Vergeet niet om NU, direct na deze sessie, je huiswerkopdrachten te doen!  

 

Want naast je opdracht om je GGR boekje in te vullen, vind je in je werkboek aan het eind van sessie 3 nog een 

aantal handige vragen, tips en opdrachten, die je verder zullen helpen in je proces naar WERKELIJKE 

verandering! 

 

Succes! En tot snel! 

 

 



 

Huiswerk 2 

 

(1) 

We zijn nu een paar sessies verder: 

Welke 3 complimenten kun jij jezelf geven over hoe je deze training doet? 

(Let op: deze 3 zijn verplicht! Geef desnoods kleine complimentjes aan jezelf…) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

(2) 

Aangezien jij je eigen coach bent: 

Welke tip zou jij jezelf willen geven? 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

(3) 

Vul in: 

Alles begint met een eerste ________________________ 

 

(4) 

Vouw het deel: REG boekje uit je werkboek. 

 

Resultaat (na afloop) "  Gedrag (bijv. eten, bewegen  " Gedachten 

Hoe draagt dit bij aan mijn doel?  0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 Wat heb ik gedaan / gegeten? 

Hoe trots ben ik op mijzelf? 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 0 Oud patroon    0 Nieuw patroon  

 

Opmerkingen: 

Begin in het midden: Wat heb je gedaan? (of juist niet gedaan?) 

Wat waren de gedachten die er aan vooraf gingen? Wat was het resultaat dat opleverde? 

Het resultaat meten we in ieder geval op 2 punten, door middel van een schaalvraag: 

• In hoeverre droeg deze gedachte en dit gedrag bij aan mijn doel? 

• Hoe trots ben ik op mijzelf? 

 


