
MIJN DAGBOEK

Wat voel ik?

GEZONDHEID IS
NIET IETS WAT JE
OVERKOMT. HET

HEEFT INZET,
PLANNING EN
TOEWIJDING

NODIG!

Tegenwoordig leven we veel vanuit ons hoofd. We hebben
het gevoel uitgeschakeld. Want dat is zwak. Vooral bij
vrouwen wordt er al gauw gezegd. Dat zullen de hormonen
wel zijn.

Of we hebben van jongs af aan geleerd om niet te huilen.
We moeten sterk zijn. Stel je niet aan.
Veel van ons kregen geen aai over hun bol en werden niet
(vaak) geknuffeld.

Kortom, we hebben niet geleerd om met onze gevoelens
om te gaan. 
We hebben niet geleerd dat onze gevoelens er mogen zijn.
Dat we verdrietig mogen zijn. Dat we mogen huilen.
Ruimte geven aan onze gevoelens. Als dit niet voor jou
geldt dan is dat hartstikke mooi. Toch mag je je gevoelens
opschrijven en voelen.

Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor. Ik ben
niet voor het pamperen hoor. Maar er mag wat meer ruimte
zijn om je gevoelens te uiten. Om erover te praten. Er hoeft
geen oplossing te komen. Maar het mag er zijn.
Ik merk bij mijn dochter dat ze sneller ophoud met huilen
als er even aandacht voor haar en haar pijn is.
Zeggen dat ze zich aanstelt is zeggen dat ze er niet mag
zijn! 
Sta wat vaker stil bij wat je voelt en waarom je je zo voelt?

EMOTIES

Sta jij er weleens bij stil waarom je je voelt
zoals je je voelt?
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Ga eens zitten en voelen. Wat voel je? Je kan ook een bodyscan meditatie
opzetten en op deze manier eens gaan voelen wat je in je lichaam voelt.
Maar ook emoties.
Schrijf het eens op.

DAG 2

DAG 4

Hoe voel ik mij?

DAG 1

DAG 3

DAG 5
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DOEL 2

IK DROOM DAT IK

Dit zijn mijn doelen:

DOEL 1

DOEL 3

Bepaal je doel. Als je geen doel hebt dan kom je er nergens. Schrijf hieronder wat je
wilt bereiken. Energiek voelen, afvallen, gezonder worden. Of gewoon een gezonder
eetpatroon. Wat wil JIJ bereiken? Je mag groots dromen. Schrijf het op en lees het
iedere dag.  Je mag het ook elke dag opschrijven. Dat werkt nog beter. Maak een
plan. Als je wakker wordt in de ochtend, dan maak je je plan. Visualiseer dat je
gezond eet. Dat je gaat bewegen en sporten. Elke dag weer.
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KLACHTEN

AANDOENINGEN

Dit zijn mijn voornaamste klachten:

KLACHTEN

Schrijf al je klachten op. Zodra het wat beter gaat met ons dan vergeten we
heel snel hoe  we ons hebben gevoeld.
Hoofdpijn, migraine buikpijn, vermoeidheid, moeilijk opstaan en misschien
heb je wel ernstigere klachten of aandoeningen. Schrijf hoe je je voelt daarbij.
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WAAROM IS HET JE VALKUIL?
DURF JE GEEN NEE TE ZEGGEN?
BEN JE BANG DAT ZE HET RAAR
VINDEN DAT JE GEZOND WILT
ETEN?
GELOOF ME. IK BEGRIJP HET
HELEMAAL. HET DUURDE OOK
EVEN VOORDAT IK DAAR
TEGENOP KON BOKSEN. ZEKER
MET MIJN DOCHTER! HET IS
JOUW LIJF, JOUW LEVEN, JOUW
KEUZES!

Dit zijn mijn valkuilen:
Wat zijn jouw valkuilen? Wanneer iemand je een gebakje aanbied? Als je naast
je partner zit en die zit een zak chips te eten. Of juist als je alleen bent? Wees
je bewust wanneer je naar ongezond eten grijpt. Ben je iemand die het niet in
huis moet hebben. Makkelijkste oplossing is om het niet te kopen. Sommige
mensen zeggen dan, ja maar mijn kinderen of mijn partner. Het is uiteindelijk
voor niemand gezond! Maak het een uitzondering voor het weekend of als
jullie een feestje hebben.
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Gezondheid is niet iets wat je overkomt.
Het heeft inzet, planning en toewijding

nodig
....

Dit heb ik bereikt na 1 week: Dit heb ik bereikt na 2 weken:

Na 3 weken Na 4 weken

Na 5 weken Na 6 weken

Successen

VIER JE
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