
Werkblad module 2

OVERTUIGINGEN



Maak een eerlijke en kwetsbare tijdlijn over jouw relatie tot
voeding, je lichaam en tot jezelf. Vanaf hoe jong jij je kunt
herinneren tot aan nu. Ga eens terug naar jouw kinderjaren en
onderzoek jouw eerste herinneringen rondom eten, emotie eten,
diëten, lichaamsbeeld, lichaamsbewustwording etc. Schrijf elk
verhaal, elke herinnering tot in de puntjes op. Elke overtuiging die
hierachter zit. Elke opmerking of conversatie met iemand.

W E R K B L A D  M O D U L E  2

1



Wat geloof jij over je lichaam, eten, bewegen en over jezelf op dit
moment? Beantwoord daarna per overtuiging onderstaande
vragen.

Waar heb ik dit geleerd?

Waar komt deze overtuiging vandaan?
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Wanneer ben ik dit verhaal tegen mezelf gaan vertellen?

Hoe laat deze overtuiging mij voelen?

Schroomt deze overtuiging met de waarden die ik graag wil 
nastreven? (de waarden die jij hebt opgeschreven bij module 1).
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Schrijf een brief naar jouw innerlijke kind. Je kan een leeftijd
uitkiezen waar jij je nog kan herinneren dat je je op een bepaalde
manier voelde, of bent gaan geloven dat je bijv. niet goed genoeg
bent- of dat jij de dieet cultuur hebt omarmt. Schrijf naar het kind
in jou wat gezien wil worden. Wat aandacht wil. Wat omarmt wil
worden en geef dit aan haar.
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Ga eens aan de slag met het creëren van nieuwe overtuigingen.
Welke zou jij graag willen leven? Bijv. : 'Mijn lichaam is mijn
thuis', 'Eten is veilig', 'Mijn lichaam is goed genoeg'.
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Hoe voelt het om deze overtuigingen te proberen? Hoe voelt het
om met deze overtuigingen je dag te beginnen? Wat zou er
veranderen zodra jij uit deze overtuiging gaat leven? En wat
houdt jou tegen om deze overtuigingen na te leven? Schrijf je
angsten uit, en wordt eens nieuwsgierig naar deze angsten. Zijn
deze gebaseerd op waarheid? Hoe kan ik door deze angsten heen
gaan?
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W W W . L I A N N E B L A C Q U I E R E . C O M

Deel je overwinningen en obstakels in de Facebook 
groep zodat we elkaar kunnen steunen en 

aanmoedigen!
 

Je bent niet alleen.
 

Lianne x
 


