
LICHAAM

Werkblad module 4



Wat zeg jij dagelijks tegen je lichaam?

Wat voor invloed heeft de spiegel op je dag en op hoe jij je 
lichaam behandelt?
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Word eens bewust van de gedachten en overtuigingen die jij hebt 
over je lichaam en op wat jij ziet in de spiegel en stel je eens voor 
dat je deze tegen een goede vriend(in) vertelt- wat zou jij dan 
veranderen aan hoe jij tegen diegene praat. Herhaal dit voor 
jezelf.

Schrijf eens op wat jouw lichaam allemaal kan/doet voor jou. 
Herinner jezelf hier dagelijks aan zodra je in de spiegel kijkt en je 
merkt dat je je lichaam aan het afwijzen bent.
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Wordt eens bewust en nieuwsgierig naar de momenten dat je je 
lichaam afwijst, en stap eens weg van de spiegel, vraag jezelf 
eens: hoe was mijn dag vandaag? Hoe voel ik mij op dit moment? 
Voel ik onrust/verdriet/boosheid/angst? Zijn er aspecten in mijn 
leven waarin ik geen balans voel oid?

Herinner jezelf eens wat je lichaam allemaal doet, en schrijf dit 
achter alles wat jij denkt zodra je een 'slechte lichaamsbeeld dag' 
hebt.

Weet dat het oké is dat je niet altijd blij bent met wat je in de 
spiegel ziet. We werken naar respect toe. Respecteren van wat je 
lichaam doet, en uiteindelijk ook hoe het eruit ziet.
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Wordt eens bewust van de momenten dat je je lichaam aan het 
bekijken bent in spiegels, winkelruiten, autoruiten etc. Wat doet dit 
met jou? Wat voor invloed heeft dit op je dag en op jouw mood? Ik 
daag je uit om dit eens te verminderen, en meer te focussen op 
hoe je lichaam voelt.
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Hoe zou je je relatie tot bewegen beschrijven op dit moment?

Wat voor relatie zou je tot bewegen willen hebben?
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Zit er een bepaalde angst achter? Schrijf deze eens uit

Wat zijn bepaalde sporten/bewegingen die jij leuk vindt om te doen? 
Hoe kun jij ervoor zorgen dat je deze niet meer gaat koppelen aan 
uiterlijk/afvallen/verbranden maar aan plezier en spelen?

Wat voelt voor jouw lichaam op dit moment goed en fijn om te 
doen?
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Stel nou je wil gaan sporten vraag jezelf dan af: 'Wat is de
onderliggende intentie van deze wil?' Wees eerlijk en confronteer
jezelf, en maak dan de keuze om het wel/niet te doen.

Blijf bewust. Merk je dat het obsessief wordt? Stop. Loop weg, uit
respect voor je lichaam en je proces.

Wat is honger gevoel voor mij? Wat wekt dit op? Zit hier angst 
achter? Beschrijf deze.
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Wat zit er onder deze angst? En hoe zou jij hiermee om willen 
gaan?

Wat is een verzadigd gevoel voor mij? Wat wekt dit op?

Wat zit er onder deze angst? En hoe zou ik hiermee om willen 
gaan?



Schrijf een brief naar je lichaam toe EN/OF schrijf een brief vanuit 
je lichaam naar jou.

Wat zou jij tegen je lichaam willen zeggen? En wat zou jouw 
lichaam tegen jou willen zeggen?

Schrijf deze brieven en lees deze hardop voor tegen jezelf.
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Plan tijd in voor zelfzorg. Je verdient het om momenten voor jezelf
te hebben en voor jezelf te zorgen in deze momenten.

Zorg voor je lichaam zoals het ook voor jou zorgt.

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

Je bent niet alleen.

Lianne x
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