
ETEN

Werkblad module 5



Wat voor rol heeft eten tot nu toe in jouw leven gespeeld? 

Heeft het jou misschien wel geholpen? Om door slechte en 
moeilijke tijden heen te komen? Beschrijf je inzichten hieronder
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Probeer eens te onderzoeken waar deze rol die eten in 
je leven heeft gespeeld of nu nog speelt vandaan komt.
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Wat zijn jouw huidige eetregels? Schrijf je hele wetboek
op en verbrand deze, verscheur het of gooi het weg. 
Het is niet meer van jou!
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Wat voor invloed heeft jouw huidige manier van eten op 
jou, en waar komt dit vandaan?

En wat voor invloed heeft dit op jou op dagelijkse basis? 
Als je kijkt naar wat jij wil bereiken in deze academy, 
zorgt dit voor een vrije relatie tot eten?
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Wat is hongergevoel voor jou? En wat is een verzadiging gevoel 
voor jou? En onderzoek deze overtuigingen eens. Dus vraag jezelf 
steeds weer zodra je het opschrijft: oké, wat zit hieronder? Dit 
gevoel, waar ik ervaar ik dit (module 4) en wat zit hieronder? En 
daar weer onder?
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Wat is jouw angst? Waar ligt jouw stress? Waar ben je bang voor 
zodra je naar je lichaam gaat luisteren? Maar ook, waar ben je bang 
voor als het gaat om leven? Loslaten?

Schrijf dit eens op, en weer, onderzoek het. Wat ligt eronder? En hoe 
zou je hiermee om willen gaan?
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Waar ben je echt bang voor? Waar gebruik jij jouw relatie tot eten nu 
echt voor? En hoe ga je dit omzetten? Zet je heling mindset pet op, 
de mindset die wij in module 2 zijn gaan omschrijven, zet je 
intenties van module 1 hier eens bij en kijk dan eens naar je 
eetregels, naar de angsten die onder jouw relatie tot eten zitten, de 
onzekerheden- onderzoek, verbind en schrijf dan eens op wat voor 
inzichten jij krijgt maar ook: hoe ga ik wat ik heb opgeschreven wat 
ik wil, dmv mijn herstel mindset te gebruiken, deze angsten helen en 
deze relatie tot voeding helen.
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Wat zijn mijn 'fear foods' (zet achter elke 'fear food' een cijfer van 
1-5 en deel het in wat je het lastigst vindt met een 5 en welke jij 
nog te doen vindt met een 1, de 2 en 3 zitten en tussenin- en maak 
dan met jezelf de afspraak dat jij dagelijks 1-3 uitdagingen 
aangaat. 
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Maak een plan voor jezelf, waar jij aan wil werken als het gaat om 
eten- hoe jij je wil voelen rondom eten en wat jij daarvoor kunt doen 
met alle dingen die jij tot nu toe uit deze academy hebt gehaald. 
Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Wanneer ga je het doen?
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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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