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Sessie	  5:	  Integratie	  en	  Borging	  in	  de	  praktijk 

 

Nou daar zijn we dan!  Dit is het begin van jouw traject! 

 

En dan hoor ik sommigen denken: Het begin?  Dit is toch de laatste sessie? 

Ja, dat klopt en dat betekent dat jouw traject nu pas ECHT gaat beginnen. Want in sessie 1 heb ik het je al 

gezegd: Jij bent jouw eigen coach. En ik heb je nu in deze sessies begeleid op jouw pad naar succes, en je hebt 

nu een aantal waardevolle handvatten er bij gekregen, maar wat is dit alles waard als je het nu laat liggen. Dus 

dit alles gaat zich bewijzen in de praktijk. Het bewijs dat jij INDERDAAD je eigen coach bent, los van mijn 

sessies. Want DAAR is het mij om te doen. En in die zin, gaan we dus beginnen! 

 

Louis Moolenaar, Mental coach 
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Persoonlijke	  bron 
 

Je hebt ALTIJD een keuze. Je kunt er ook voor kiezen om je oude leventje weer op te pakken. Te denken wat je 

altijd hebt gedacht en doen wat je altijd hebt gedaan. En dus: bereiken wat je altijd hebt bereikt. Hoeveel zou je 

dan bijvoorbeeld wegen? Hoe zou je er dan uit zien, over een half jaar…? Je hebt ALTIJD een keuze. 

 

Want denk maar weer eens terug aan wat we de eerste sessie hebben gezegd. Als je dit alles weet en je gaat 

het gebruiken en je bent standvastig over wat je denkt, wat je doet en waar je heen wilt, hoe zul jij je dan voelen 

over een week? Wat zul je allemaal gedaan en gelaten hebben wanneer je terugkijkt op die week. Een week 

waarbij je geheel je eigen coach bent geweest, zonder dat ik aan de zijlijn meepraat. Hoe zou dat zijn? Hoe zou 

jij je voelen als je helemaal op eigen kracht jezelf coacht en een hele week lang DAT doet wat goed voor jou is? 

 

En als je een MAAND jezelf volledig op rit houdt…? Hoe zou dat zijn?  Hoe trots zou jij je voelen als je een hele 

maand heel vaak DIE gedachten naar boven hebt gehaald die hebben geleid tot jouw persoonlijke succes. 

Misschien ben je er nog niet? Maar je hebt er alles aan gedaan wat in je vermogen lag! Hoe zou dat zijn?   

 

En kijk eens een HALF JAAR vooruit! Denk eens aan een moment, een half jaar na nu. Kun je je voorstellen wat 

je allemaal zou kunnen bereiken in deze 6 maanden? Wat zou er allemaal mogelijk zijn in die tijd? Hoeveel 

helpende gedachten zouden er in die tijd voorbij kunnen zijn gekomen? En wat zouden die gedachten voor jou 

hebben kunnen doen?! Hoeveel kilo zouden er aan de wilgen gehangen zijn als je de technieken uit deze 

sessies een half jaar gaat toepassen! En ik ben er van overtuigd dat hoe veel je ook bedenkt, het is altijd meer 

wat je hier mee kunt bereiken. En jij weet dat best: Hoe ongelofelijk veel je dit zou kunnen opleveren! En…?  Je 

hebt altijd een keuze! 

 

Even ter ondersteuning: 

 

Ga nog eens naar sessie 1 in je werkboek. 

Je vindt daar de schaalvraag: 

Hoe succesvol ben je nu op dit moment om deze verleidingen te weerstaan? 

(schaal van je huidige succes)  

 

Zet hier nu eens een extra rondje om het cijfer dat je NU hebt. Nu je aan de 5e sessie toe bent van deze training. 

En zet bij dit rondje de datum van vandaag. Je kunt nu zien hoeveel je in de goede richting bent verschoven. 

Want als het goed is ben je gegroeid.  

 

En als je dat hebt gedaan dan vind je in sessie 5 van je werkboek een invulvak voor de volgende vragen over 

wat jouw vorderingen zijn: 
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De vragen staan boven het vak, dus je hoeft ze nu niet meteen te onthouden, en zijn: 

Wat heb je anders gedaan?   

Wat zijn andere gedachten die je gebruikt?   

Wat zijn hulpbronnen die je nu nog meer gebruikt?  

Wat maakt voor jou het verschil….? 

En.. wat ga je de komende weken nog meer gebruiken om nog verder op de schaal te komen? 

 

Veel succes: Schrijf zoveel mogelijk op! Het zal je helpen om NOG beter op rit te blijven! Het zijn jouw 

persoonlijke hulpbronnen!  Maak er gebruik van! En je weet het: Als iets werkt: doe er dan meer van! 

 

Zet deze sessie maar even op pauze en dan gaan we straks een hele mooie en makkelijke oefening doen om 

alles NOG meer een vaste plek te geven in jou! 
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Wat	  heb	  ik	  geleerd 
 

Nou: voor de laatste keer in deze training ga ik je nog één keer meenemen in alles wat je in deze afgelopen 

sessies hebt geleerd. 

 

En we gaan op een tweevoudig effectieve manier hiermee aan de slag: 

We gaan dit een plek geven in zowel je bewuste als in je onbewuste. 

 

Dus we gaan straks bewust bedenken hoe we al het geleerde in kunnen zetten, en nu gaan we eerst op een 

rustige manier, zoals we al eerder hebben gedaan bent, alles nog eens langslopen en laat alles nog maar eens 

binnen komen. 

 

Dit is weer zo’n oefening die je kunt doen met de audioversie die bij dit ebook hoort, waar het muziekje weer om 

de hoek komt kijken en je gewoon alleen maar hoeft te luisteren om het heel rustig-aan nog meer in je op te 

nemen! En dan weet je het: aan het verkeer deelnemen of elke andere activiteit waar je je aandacht bij nodig 

hebt is op dit moment even uit den boze. En als je WEL je aandacht bij andere zaken dient te houden, dan kun je 

deze sessie rustig op een ander moment doen,  

ga dan niet door! 

 

Dus: Als het goed is weet de buitenwereld dat je het komende half uur niet gestoord kunt worden en heb jij je op 

een rustige plek genesteld. Dus zorg dat je lekker zit of ligt en ontspan je een beetje. En dan gaan we eerst weer 

eens even zorgen voor wat rust in je lichaam. Dus voel maar eens dat deel van je dat contact maakt met de stoel 

of het bed waar je nu zit of ligt. Of precies DAT punt waar je voeten de grond raken. En als je dan zo rustig zit, 

merk maar op dat je schouders nog iets meer ontspannen naar beneden kunnen hangen en doe dat ook maar. 

Laat ze helemaal zonder enige inspanning naar beneden hangen en ook al je spieren in je gezicht mogen zich 

ontspannen. De spieren in je voorhoofd, je wenkbrauwen, je bovenlip, je onderlip, je kin…. Zorg ervoor dat alles 

rustig en ontspannen is. Ook je handen en je armen mogen helemaal alle spanning loslaten. En scan je lichaam 

maar eens af en merk maar op dat al je spieren meer en meer in een heel ontspannen toestand komen. En als er 

nog geluiden om je heen zijn, is dat des te meer een teken dat er aan jou gevraagd wordt om alles los te laten. 

 

 En dan neem ik je even mee naar de allereerste sessie…. 

Je wist misschien nog helemaal niet wat je van deze training kon verwachten. En ik weet niet of je die eerste 

sessie toen helemaal geluisterd hebt, of dat je hem afgebroken hebt omdat je er geen aandacht voor kon hebben 

of nog niet voor een echte JA kon kiezen. Wat ik WEL weet is dat jij je hebt gebogen over jouw drijfveren om af 

te vallen. Dat het resulteerde in jouw motivatiekaartje met de 3 woorden. En dat jij op een gegeven moment voor 

die duidelijke JA hebt gekozen om nu eens werkelijk te veranderen. Die JA die je in je lichaam kunt voelen…. En 

voel maar waar die JA zit. 
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Je maakte kennis met de ritmische zin: 

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

 

Die zin die je elke dag, zoveel als je wilt, in kunt zetten om op rit te blijven. Om die motivatie weer op te roepen, 

zolang het nog niet vanzelf gaat. 

 

En ik kan er alleen maar naar raden hoe vaak jij die zin uitspreekt en voor je laat werken. En misschien dat het 

vanaf vandaag alleen nog maar meer gaat worden. Dat je het aantal keren dat je de zin per dag uitspreekt wel 

verdubbelt om verviervoudigd! Jij alleen beslist daar over; jij bepaalt hoe succesvol jij wilt zijn, jij bepaalt of jij je 

doelen werkelijk wilt gaan halen en hoe vaak je die zin dus in gaat zetten. En ik weet niet of je dat stilletjes in je 

hoofd doet, of dat je de zin NOG meer voor je laat werken door hem hardop uit te spreken, compleet met je JA 

vuist en met een rechte houding.. Alleen JIJ weet hoe jij jezelf wilt sturen naar jouw persoonlijke succes en hoe 

vaak je deze gereedschappen dus in zet, want je hebt altijd een keuze. 

 

Jij hebt zicht op jouw oude gedrag, jouw gedrag dat bij het verleden hoort. Jij weet wanneer je dit inzet en er 

DUS voor kiest om jouw doelen NIET te gaan halen. En je hebt ook kennis van jouw nieuwe doelbewuste 

gedrag. Dat gedrag dat leidt tot jouw succes. En je hebt altijd een keuze: keuze over welk gedrag je in gaat 

zetten. 

 

Niemand hoeft jou meer te vertellen hoe je tot gedrag komt. Jij weet dat alles begint met een eerste gedachte. 

Die eerste gedachte die alles aanstuurt en waar jij elke seconde van de dag weer een keuze in kunt maken. Die 

eerste gedachte die jouw stemming stuurt en je gedrag. Die eerste gedachte die leidt tot succes. Of die andere 

gedachte die leidt tot geen of minder succes. Het is allemaal aan….? Juist het is allemaal aan jou! Er is niemand 

die jouw gedachte kan kiezen. Niemand behalve jij! Jij bent baas in eigen brein. 

 

En dat het niet altijd even eenvoudig is, dat weten we ook. Daarom hebben we nagedacht over welke specifieke 

situaties je tegen kunt komen. Op welke momenten heb je welke eerste gedachten paraat staan? Die gedachten 

die jou moeiteloos door die momenten heen zullen loodsen. 

 

Je weet van ‘valse doelen’, de ongezonde redenen van eten. En je weet ook dat je voor al die redenen een 

alternatief kan verzinnen, in plaats van het eten. En ook hier geldt weer:  Alles begint met een eerste gedachte! 

 

En zo tussendoor: laat hem nog maar eens horen; die ondersteunende zin: 

Maak je vuist. “Ik kies voor mij….-” 

 

Je bent je bewust van al die hulpbronnen die tot jouw beschikking staan! Je hebt er een aantal van opgesomd, 

en je hebt er al gebruik van gemaakt. En je weet dat als je goed om je heen kijkt en goed luistert, je overal om je 

heen hulpbronnen kunt ontdekken: Al die dingen, personen, plaatsen, die jou verder kunnen helpen om jouw 
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doel te bereiken. Welke ga jij gebruiken?  Welke ga jij STRUCTUREEL inzetten om verder te komen in jouw 

proces? 

 

Alles begint met een eerste gedachte. En je hebt altijd een keuze… 

 

En de keuzes die je NU maakt, bepalen of jij over een maand beretrots bent op jezelf, en gestaag op weg bent 

naar jouw persoonlijke succes, of dat je zult balen. Waarschijnlijk allerlei excuses aan het verzinnen bent waarom 

je er niet aan vast gehouden hebt, waarom het je niet is gelukt. Want jij weet ook: Je bent heel creatief. En je 

kunt je creativiteit gebruiken om allerlei uitvluchten en excuses te verzinnen waarom je de doelen niet hebt 

gehaald, waarom je er niet aan toe kwam, wat er in de weg stond, waarom er te weinig tijd was. OF…. Je 

gebruikt diezelfde creativiteit om manieren te vinden om er WEL aan vast te houden, zodat het je WEL gaat 

lukken. Om mogelijkheden te vinden om je doel te halen, om hulpbronnen te ontdekken en te gebruiken, 

manieren te vinden om je successen te vieren en om jezelf iedere dag meer en meer als vanzelf te sturen naar 

jouw succes, meer en meer als vanzelf de technieken te gebruiken die je hier de afgelopen sessies hebt geleerd.  

Het is allemaal aan jou!  De creativiteit ga je sowieso gebruiken, de vraag is alleen voor wat? Om je excuses te 

verzinnen?  Of om de mogelijkheden te zien en te benutten. Het is allemaal aan jou! 

 

Welke overtuiging laat je in je koppie toe? 

 

Wetende dat de overtuiging waarheid wordt…. Maar als je in het tegendeel gelooft is deze net zo waar. Waar 

kies jij voor?  Welke overtuigingen laat JIJ in je hoofd toe? 

 

Kies je voor beperkende overtuigingen? Je bent er creatief genoeg voor, dat weet je… Want iedereen is daar 

creatief genoeg voor. Om die gedachten in je hoofd te laten rondcirkelen die er voor zorgen dat er niets 

verandert, of dat je juist achteruit hobbelt. Beperkende overtuigingen toelaten is alsof je jezelf elke dag 

duizenden briefjes stuurt waarin je schrijft dat het je allemaal niet gaat lukken, en dat je toch niet goed genoeg 

bent om het te halen. Let wel: Het kost je tijd en energie om het aan jezelf kenbaar te maken. Jezelf continue die 

gedachten te blijven sturen die jou klein houden. Het kost je evenveel energie als het oproepen van gedachten 

en overtuigingen die jou WEL verder helpen. Die jou sturen richting jouw doel. En waar kies jij voor? Kies je de 

rode of de blauwe pil? Waar wil jij uitkomen over een week, een maand, een half jaar van nu? 

 

Wetende dat de gedachten die jij in je hoofd haalt alles kleuren wat je ziet. Als je in je hoofd bezig bent met 

zwangerschap en met kinderen, dan zie je overal om je heen die kinderwagens. Gek he? En als je je zinnen hebt 

gezet op die ene mooie auto die je zo weinig ziet, kom je hem opeens veel vaker tegen. Waarom? Omdat je 

gedachten alles kleuren wat je ziet. 

 

Dus wat zou er gebeuren als jij je gedachten stuurt richting hulpbronnen? Je de overtuiging hebt dat hulpbronnen 

overal om je heen aanwezig zijn? Wat zou jij dan zien, horen en voelen, denk je? Welke mogelijkheden zou dat 

je geven? En wie denk je dat jouw gedachten stuurt? Wie zou die enige persoon op aarde zijn? 
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Laten we nog gewoon een keer die zin laten klinken: 

“Ik kies….-“ 

 

Wat zijn de 3 motivatiewoorden?  

 

Wat zijn die redenen voor jou, waardoor je het vol gaat houden en waarom je gaat kiezen voor gedachten die jou 

helpen? 
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Uitdaging 
 

OK, we hebben een lekker reisje gemaakt. We hebben alle mogelijkheden nog eens verkend. En wanneer en 

hoe vaak jij dat wilt, kun je deze aflevering afluisteren. Om je bewuste en onbewuste een stukje te helpen. Ben er 

onbescheiden in! Maak er volop gebruik van. Je hebt voor deze sessies betaalt dus zorg dat je er optimaal profijt 

uit haalt, dat deze sessies voor je blijven werken en elke keer dat je er gebruik van maakt zul je merken dat hij je 

sterker maakt en meer en meer als vanzelf de structuren voor je zullen gaan werken. 

 

Voel je uiteraard vrij om ook andere hulpbronnen aan te spreken. Of dat nu een andere training  van mij  is, 

coaching sessies op het forum, of een eigengemaakt boekje waarin je je gedachten, gedrag en resultaat 

bijhoudt… Spreek alles aan wat jou helpt om verder te komen. Gebruik je creativiteit voor de juiste dingen! 

 

OK, laten we ook nog even wat andere concrete dingen onder de loep nemen: Als je werkelijk succesvol wilt zijn, 

ga dan samen met mij de 30 dagen uitdaging aan. 

 

Hoe het in zijn werk gaat? 

  

Simpel, eigenlijk ben je het al voor een groot deel gewend. Je gaat 30 dagen lang een beproefd recept volgen. 

Het kost je niet zoveel tijd, en het gaat je heel veel opleveren. Het enige dat je er voor nodig hebt is discipline. 

En als ik je hoor zeggen “Ja, ik ben niet zo gedisciplineerd” dan herken je vast onmiddellijk dat dit een 

overtuiging over jezelf is. En je weet: Het tegendeel is net zo waar. Als jij wilt kun jij je die discipline gewoon 

aanmeten. 

 

Welke hulpbronnen heb je daarvoor nodig?   

Wat en wie en welke plek kun je er voor gebruiken? 

Het is een kwestie van het managen van je eerste gedachten! 

 

Wat houdt de 30 dagen uitdaging nu precies in? 

(je kunt als je wilt meelezen in je werkboek van sessie 5) 

 

Het werkt met 2 vaste momenten op de dag. 

De vaste momenten zijn:  

1. Als je net wakker bent geworden. 

2. Voordat je gaat slapen. 

 

Het draait om een aantal vragen, die je op deze momenten gaat beantwoorden. 

Hiervoor heb je een schriftje nodig. Dus heb je deze niet koop er dan 1. Het is belangrijk dat je er vandaag al 

mee start, dus als je nog geen schriftje hebt, start dan met losse bladen die je zo snel mogelijk in het schrift 
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invoegt. Neem een mooi schrift. Het is je persoonlijke dagboek dat de komende maand erg belangrijk voor je zal 

worden! De moeite waard dus om er iets moois voor te kopen! 

 

Als je wakker wordt, beantwoord je een paar vragen over jouw inzet op de dag die komen gaat:  De vragen vind 

je trouwens ook in je werkboek. 

 

Begin altijd met het opschrijven van de datum en beantwoord dan de volgende vragen: 

1. Welke specifieke momenten (minimaal 2) op de dag van vandaag ga ik benutten om een stap verder te 

komen richting mijn doel. 

2. Wat ga ik daar specifiek DOEN? 

3. Welke eerste gedachten ga ik daar inzetten? 

Herhaal de antwoorden een aantal keren, zodat ze ‘bovenop in de boekenkast liggen’ 

Zie de situatie voor je, hoor de eerste gedachte die je gaat hebben en zie jezelf het gewenste gedrag doen… 

Herhaal het echt een aantal keren!! Bouw alvast wat ‘ervaring’ op. 

 

En ik noem het moment “als je wakker wordt” en je zult zien dat het meerwaarde heeft als je inderdaad direct 

nadat je wakker bent geworden met de vragen aan de slag gaat. Ik doe het zelf als ik in de badkamer mij ga 

wassen of mijn tanden ga poetsen. Maar als het voor jou beter werkt kun je ook een ander moment vlak daarvoor 

of daarna kiezen. Zorg echter dat je keuze afhangt van of je het op dat moment WERKELIJK gaat DOEN. Neem 

een vast moment op de dag waarvan je zeker weet dat je het dagelijks gaat doen.  Bijvoorbeeld als je je tanden 

poetst, of als je douchet, of als je ‘s morgens naar het toilet gaat, als je naar je werk rijdt…   Het moment waarop 

je deze afspraken met jezelf maakt is niet zo belangrijk. Als het maar aan het begin van de dag is, EN het een 

dagelijks terugkerend moment is, zodat je elke dag op het zelfde tijdstip die momenten kiest waarop jij aan de 

slag gaat en dichterbij je doel gaat komen! Besluit ook wanneer je zeker de ritmische zin gaat gebruiken en de 

motivatiewoorden leest en tot je door laat dringen! 

 

En dan:  Voordat je gaat slapen, heb ik een paar vragen voor je. 

Schrijf de antwoorden ervan op in je dagboek, je schrift.  

Begin weer met het opschrijven van de datum en beantwoord dan de volgende vragen: 

1. Wat heb je, gezien het doel dat je hebt, vandaag gedaan waar je trots op bent? 

2. Op een schaal van 0-10:  Hoe goed heeft mij dit geholpen richting mijn doel? 

3. Wat zou ik morgen willen gaan doen om verder te komen richting mijn doel? 

Het hoeven geen grote dingen te zijn… Maar zorg dat je ALTIJD voorwaarts blijft gaan! 

4. Waar en wanneer heb je vandaag de ritmische zin gebruikt?  En wanneer heb je gedacht aan je 3 

motivatiewoorden? Spreek nu met jezelf af op welke momenten je dit morgen gaat doen?  Kies 

momenten die voor jou belangrijk zijn of waar veel winst te behalen valt! Bij mij was dit bijvoorbeeld nét 

voor de lunch… Kies minimaal 2 momenten waarop je dit gaat doen!  En laat je op die momenten lekker 

ondersteunen door je JA-vuist! 
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Deel de antwoorden (evt. per SMS of mail) met iemand met wie je dit tevoren hebt afgesproken.  Je kunt ook 

gebruik maken van ons forum of Hyves of een andere netwerksite… Maar een persoonlijke manier zal je veel 

meer op gaan leveren.. Of beter nog: gebruik het allebei! 

 

En misschien heb je nu nog zoiets van: Tjee, wat een opdrachten! 

Weet dan dat als je dit een aantal dagen hebt gedaan dat je nog maar een paar minuten per dag nodig hebt om 

jezelf op deze manier op rit te houden. De eerste paar dagen zullen deze vragen misschien wat meer tijd vragen, 

maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan is het elke dag zo  gepiept. Tja, ook HIER gelden de verschillende 

leerfases! Maak jezelf onbewust bekwaam. 

 

Wist je trouwens dat de kwaliteit van je leven afhankelijk is van de vragen die je jezelf stelt? Hoe vaak denk jij na 

over de vragen die jij jezelf stelt? Dit is een mooie manier om de kwaliteit van je leven te verhogen! 

 

Deze momenten, zowel de vaste momenten in voor en na het slapen, als de door jou gekozen momenten dat je 

er mee aan de slag gaat, zullen je helpen om al het geleerde een blijvende plek te geven. Je zult merken dat je in 

de leerfases op gaat schuiven; bijvoorbeeld van 100% bewust naar al wat meer ‘als vanzelf’. En merk ook maar 

dat het leuk is, deze 30 dagen!  Veel deelnemers geven aan dat juist DIT een mooie periode is, een tijd waarin je 

voelt dat je aan het groeien bent. Dat je merkt dat je de mogelijkheden pakt en ECHT richting je doelen komt!  

Dus vergeet daar niet af en toe van te genieten! 

 

De volgende tip zal je daar nog meer bij helpen: 

Veel mensen vergeten namelijk het belangrijkste moment van succesvoller worden. 

Dat is het moment van VIEREN! Het is nodig om op gezette tijden te kijken naar de successen die je hebt 

behaald.Hier is mijn recept hiervoor: 

 

Neem 1x per week een moment om je successen te vieren. Niet meer en niet minder. Ook hier neem je weer een 

vast moment in de week voor, waarvan je weet: DAN ga ik mijn successen van deze week vieren. Mogelijk neem 

je ook een vaste plek hiervoor, of vaste mensen met wie je dit deelt. Je kunt hiervoor ook weer gebruik maken 

van een forum, facebook of Hyves als je dat prettig vindt, maar een persoonlijke manier helpt je nog meer! 

Belangrijk is dat je er een vast moment in de week voor neemt, waarop je WEET dat je de successen gaat 

vieren. Iets waar je naar uit kunt kijken! 

 

Lees dan je aantekeningen door en vier al je successen op een manier die jou het meeste aanspreekt! Dus je 

kunt er voor kiezen om iets voor jezelf te kopen. Hoeft niet eens groot en duur te zijn. Gewoon iets kleins wat je 

leuk vindt is al voldoende. Je zult ook merken dat je gedurende de week ideeën krijgt over hoe jij jezelf wilt 

belonen. Soms heb je iets van kleding gezien, of iets voor in huis, of iets anders dat je heel graag wilt hebben en 

dat je eigenlijk sowieso al zou gaat kopen... Wacht dan tot jouw wekelijkse succesmoment er is; lees dan jouw 

successen door en koop het DAN op dat moment. En voel maar hoe je het dan verdient hebt en hoeveel beter 

het voelt om het pas op DAT moment aan te schaffen. Maar het kan ook een kop koffie zijn, die je met vrienden, 
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vriendinnen of familie ergens gaat drinken… Kies zelf jouw wekelijkse beloning. 

 

Dus: 

30 dagen: 

• De ochtend vragen over wat je gaat doen die dag 

Incl. het kiezen van de momenten voor je ritmische zin en je motivatiewoorden 

• De avond vragen over hoe goed het is gegaan die dag 

• En 1x per week je succesmoment! 

 

Dat is je taak voor de komende 30 dagen! 

Ik wens je er veel plezier bij en ik wens je successen die je tot nu toe niet voor mogelijk hield! 

 

En vergeet niet om mij na deze 30 dagen te laten weten hoe jouw basishouding richting eten, gewicht en 

gezondheid is veranderd.  

 

Als extraatje vindt je nog een aantal tips in het werkboek. Neem juist DIE er uit, die jou aanspreken, en als je zelf 

nog manieren hebt die niet in het werkboek staan en die voor jou erg goed werken, laat het me dan weten… 

 

Ik wens je een goede gezondheid, een prettig gewicht en een mooie manier van denken en doen om Blijvend op 

jouw gewenste gewicht te blijven! 

 

Groeten, 

en hopelijk tot ziens bij een van mijn andere producten! 

 

Louis Moolenaar 


