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Ik kan het mij voorstellen dat er een deel in jou zit die de eetbuien wil blijven
volhouden. Dit is heel goed te begrijpen, aangezien ik dit zelf ook een lange tijd heb
gewild. Het is niet gek dat de eetbuien jou een lange tijd hebben gediend en
misschien wel hebben gered – maar ik geloof dat de eetbuien jou nu niet meer
helpen. 
 
Wat ik heel graag zou willen is dat jij, tijdens het herstellen en daarbij het stoppen
van de eetbuien, jij lief naar jezelf gaat zijn. Het is niet jouw fout dat die eetbuien in
je leven zijn gekomen. En daarnaast, hoewel het stemmetje dit niet zal beamen, jij
bent het waard om hulp te vragen. Jij verdient het om iemand naast je te hebben
staan die jou begeleid in het overwinnen van die eetbuien. 
 
Daarnaast hoef je er niet op een bepaalde manier uit te zien of te voldoen aan een
bepaalde diagnose – als jij voelt dat er iets niet goed gaat is dit al een teken dat jij
verandering wil creëren in de relatie tot voeding, jezelf, lichaam en/of
beweging. Mocht je er klaar voor zijn, zal ik je aanraden om naast deze
masterclass, of nadat jij deze masterclass hebt beëindigd (je zal er altijd in kunnen
gaan) je een aantal sessies inplant met mij zodat we samen nog dieper aan de slag
kunnen gaan.  
 
Ik zal je nooit vertellen dat herstellen gemakkelijk en leuk is – maar ik kan jou wel
vertellen dat het leven zonder de eetbuien zoveel leuker is, leuker dan dat je ooit
zou kunnen denken. Je bent ZO STERK! Blijf elke dag kleine stapjes zetten. Het zal
het zeker waard zijn, zodra je vrij bent en die vrijheid voelt – zou je nooit meer
terug willen. 
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