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Van onwetend en onbewust 'proberen'
af te slanken

 
bewuste en succesvolle afslanker

DE 
ZELFZEKERE

 

Welkom bij
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WERKBOEK



leiden.
 

Print het af. Zorg dat je het naast je
hebt liggen zodat je goed kan volgen,
oefeningen kan maken en notities kan

nemen waar nodig.
 
 

afslanker
challenge

DE 
ZELFZEKERE

 

Welkom! Dit werkboek zal je doorheen de 
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Deel je enthousiasme door me te taggen op      @fitbylennie 
 



Waarschijnlijk heb je het gehad met diëten en dan ben ik hier met
het goede nieuws dat diëten vanaf nu tot het verleden behoort.

De dieetindustrie heeft ons lang genoeg bij de neus gehad. Dit is het
tijdperk van controle nemen over onszelf en de antwoorden in
onszelf te zoeken i.p.v. in een boek of een magazine. 

Mijn grote passie is vrouwen als jou helpen om zich goed te voelen
in hun lichaam en vanuit dat goede gevoel overtollige kilo's
voorgoed los te laten. 

"Bij elke module kreeg ik een beter
beeld over mezelf en over wat
belangrijk voor me is en hoe ik dat
waar kan maken. Je leert jezelf precies
op een andere manier kennen,
bewuster worden. En opeens gingen
ook de kilootjes eraf."
-Sukran -

 
 
 

Ben je klaar om de transformatie te starten van
onwetende afslanker 

naar zelfzekere afslanker? 
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"Je komt jezelf tegen
tijdens de uitleg en dat
helpt me ook om me in

het dagelijks leven
beter voor mezelf te

zorgen.
Ik heb veel meer rust

in mijn hoofd,
waardoor ik nu

prioriteiten kan stellen
en mezelf niet vergeet.

-Isabelle-



Live workshop 1: Je openstellen voor nieuwe gedachten     p.5

Live workshop 2: Mindsetshift naar zelfvertrouwen     p.10

Live workshop 3: Zelfevaluatie

Live workshop 4: Iedereen kan afslanken

Live workshop 5: Ready, set, go!
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Inhoud
 



De meeste diëten mislukken.
Obesitas heeft wereldwijd epidemische vormen aangenomen.
Er is bewijs dat diëten voor gewichtsverlies op de lange termijn
niet werken en zelfs tot gewichtstoename kunnen leiden.
Afvallen is een prioriteit voor veel mensen (niet alleen mensen
met obesitas) die ofwel minder of licht overgewicht hebben en
de industrie maakt daar gretig gebruik van.
De constante media-aandacht voor slanke modellen,
beroemdheden en atleten heeft een negatieve impact over het
lichaamsbeeld van veel vrouwen.
Door te diëten verhoogt je lichaam de productie van deze
hongeropwekkende hormonen.
Caloriebeperking en het verlies van spiermassa zorgen ervoor
dat het metabolisme van het lichaam vertraagt. 

Waarom diëten niet helpen, alles op een rijtje. 
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Het is normaal  dat je onzeker aan een dieet begint. Je hebt
waarschijnlijk al meerdere diëten gedaan die niet hielpen en
ergens moet je doorhebben wat Einstein ooit gezegd heeft:

“The definition of insanity
is doing the same thing
over and over again and

expecting different
results.”

Live workshop 1: je openstellen voor nieuwe gedachten
 



De focus van de oude  manier van diëten ligt op wetenschappelijke
data: de chemie van stofjes die samenkomen in je lichaam en hoe je
lichaam daarmee omgaat. 

Bij die mannier van diëten vergeten we om ook aandacht te
vestigen op het feit dat wij meer zijn dan enkel een lichaam: wij
hebben gedachten, emoties, overtuigingen, een ziel, en  hebben
nood aan mentaal welzijn. 

De waarheid is :
om een ander resultaat te bekomen moet je je

openstellen voor nieuwe gedachten.
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Dan ga je jezelf niet meer vergelijken met
anderen.
Dan ga je je niet meer te min voelen. 

In plaats te luisteren naar de regels van de ontelbare
diëten, die elkaar tegenspreken en  die jou onzeker
maken, 

ga ik jullie helpen om dat vertrouwen te vinden in
jezelf en in je lichaam. 

In tegendeel: je gaat je krachtig voelen en dat
maakt van jou een zekere afslanker die de
gewenste resultaten zal boeken. 

 
 



  oude gedachte                   oude resultaten
nieuwe gedachten                   nieuwe resultaten

negatieve gedachte                  negatieve resultaten
positieve gedachte                    positieve resultaten

 
 

Nieuwe gedachten leiden tot nieuwe resultaten.
Negatieve gedachten kunnen we ombuigen naar positieve
gedachten.

Een oefening op:
 je openstellen voor nieuwe gedachten.
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Ben je enthousiast, heb

je een doorbraak, deel

het op instagram en tag

me

@mindandsoulbylennie

of

@fitbylennie 



Schrijf hier jouw automatische gedachten over afslanken:

Waar komen deze automatische gedachten vandaan?

Jouw automatische gedachten over afslanken:
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Negatieve gedachten maken bepaalde emoties los (bijvoorbeeld
angst) dit beïnvloed je gedrag. Je trekt je terug, onderneemt geen
actie of ‘verpest een situatie’.

Dit zorgt weer voor negatieve gedachten en de kettingreactie gaat
verder.

Het mooie van deze driehoek is dat naast dat het een kettingreactie
is die elkaar versterkt. Jij op verschillende vlakken die ketting kunt
doorbreken. Dit houdt in dat als het je op één punt niet lukt; jij nog
twee andere punten hebt.

Zie het als een inbraak. Je kunt via de voordeur, achterdeur of het
openstaande raam naar binnen.
Afhankelijk van de situatie kan je verschillende technieken en trucs
toepassen.

Het mooie van jouw overtuigingen: jij hebt de keuze
waar jij voor kiest. Of beter gezegd: hoe jij iets

verwoord.
 
 
 
 

Wat het moeilijk maakt is dat in het begin jij jezelf moet blijven
corrigeren op de momenten als jij een overtuiging of gedachte
tegen jezelf uitspreekt die negatief is. De negatieve gedachte is een
gewenning.



Als ik slanker ben dan...

Het hangt niet af van welk dieet je gaat volgen of hoeveel uur je gaat
sporten in die weken dat je gaat afslanken 

maar het hangt af van hoe jij in het leven staat. 
Wie jij bent als persoon bepaalt of jij zal slagen in je afslankpoging
of dat de onzekerheden je onderuit gaan halen.

Is afslanken de oplossing?
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Live workshop 2: mindsetshift naar zelfvertrouwen
 

Wat houdt jou tegen om af te slanken?



In plaats van onbezonnen tewerk gaan
 
 

handelen in vertrouwen

"If you fail to plan, you plan to fail." - Benjamin
Franklin

 
 

1) Wat houdt jou tegen om te slagen?
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2) Shift je perspectief.



3) Zoek naar bewijzen (oefening RAS)
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Extra trucjes voor een mindsetshift

Je gevoelens  beïnvloeden

Dankbaarheidsspelletje
Denken aan een moment dat je
erg gelukkig maakte
Een externe stimulus die je
afleidt

Een favoriet nummer
opzetten
Een vriend of vriendin een
berichtje sturen of bellen
ter afleiding

Je gedrag beïnvloeden
ongeacht je gevoelens je
houden aan een plan
ongeacht je gedachten je
houden aan een plan



Dit is mijn plan voor noodgevallen! (Schrijf hier enkele plannen uit)
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Ben je enthousiast, heb
je een doorbraak, deel

het op instagram en tag
me

@mindandsoulbylennie
of

@fitbylennie 
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Live workshop 3: Zelfevaluatie
 

Gebruik het levenswiel (we noemen het vandaag het afslankwiel)
om uit te zoeken wat jou in je huidige situatie het meest tegenhoudt
om af te slanken.
Oefening op basis van het huis van innerlijk geluk. (Podcast afl 20)
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gedachten

emoties

beweging

zelfliefde

missie

(bewust van de rol van je lichaam en je

gezondheid om je missie te volbrengen.)

verantwoordelijkheid

nemen

wie jou 

omringt

inspiratiebron

Wat bij jou al heel positief
is om af te slanken geef je
een 10, wat heel negatief is
geef je een 1.
verbind de punten.



Waar bevind jij je op het pad naar zelfzekere
afslanker?
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onwetende onbewuste afslanker

onwetende bewuste afslanker

wetende onbewuste afslanker

wetende bewuste afslanker

bewuste afslanker

zelfzekere afslanker

veel kans 

op succes

kans 

op succes

redelijke

kans 

op succes

weinig kans 

op succes

weinig kans 

op succes

geen kans 

op succes

1

1

2

3

4

5



Om even bij stil te staan...
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Hoe zou jouw leven veranderen als je zou kunnen eten en leven
als een zelfzekere afslanker? 

Welk thema van het afslankwiel is voor jou het belangrijkste en zou
je het liefst op 10 zien staan?

5

Hoe zou jouw lichaam en jouw leven met veel 10-en op het
afslankwiel eruit zien?

Ken je iemand of heb je een rolmodel, die/dat eet en leeft als
een zelfzekere afslanker? 

Ben je enthousiast, heb
je een doorbraak, deel

het op instagram en tag
me

@mindandsoulbylennie
of

@fitbylennie 



Kan iedereen afslanken? 
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Welke zijn jouw belemmerende gedachten die steeds opnieuw de
kop opsteken?

5

Luister naar de getuigenis van Jon Gabriel.
Neem zelf notities. 

Live workshop 4: Iedereen kan afslanken
 

"JA'



VET-programma's 
 

voedselschaarste en temperatuur

Hoe afslanken? 
1) Begrijpen waarom jouw lichaam je VET-

programma's aanzet.
2) Je lichaam overtuigen dat het veilig is en de VET-

programma's weer mag afzetten.
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een vetopslagoverlevingsmechanisme maakt deel uit van onze
genetische erfenis. De VET-programma's kunnen aan of uitgezet
worden. maar je lichaam wordt om de tuin geleid en zet de VET-
programma's aan, omdat je verwarde lichaam denkt dat dik zijn of
dik blijven jou beschermt.

gevaar => stress => reactie op stress => VET-programma aanzetten
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5

Veel voorkomende redenen om VET-programma' aan
te zetten:

chronisch jojoën

voedingsstoffenschaarste

gifstoffen

straling

medicijngebruik

toegevoegde stoffen

geestelijke bedreigingen

emotionele bedreigingen

geestelijke/emotionele uithongering

angst voor gebrek

emotionele obesitas

belemmerende overtuigingen Ben je enthousiast, heb
je een doorbraak, deel

het op instagram en tag
me

@mindandsoulbylennie
of

@fitbylennie 
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5

Het eindresultaat zal zijn: 

Je stopt met diëten.
 Je voedt je lichaam.
Je elimineert de mentale en emotionele oorzaken van obesitas.

1.
2.
3.

Wat is de slanke mindset methode en hoe helpt het jou
om succesvol af te slanken?
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5



5

Hoor je vaak een negatieve innerlijke stem die je doet twijfelen aan
je beslissingen of je eigenwaarde?       Je bent niet alleen.

 

Om je leven te veranderen moet je controle hebben over die innerlijke
criticus: je moet leren de taal van je innerlijke stem begrijpen en
opnieuw leren interpreteren.
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Live workshop 5: Ready, set, go!
 

Versla je innerlijke criticus

Je innerlijke criticus wil je in je comfortzone houden omdat dat veilig is.
Waarom moet jij uit je comfortzone stappen?



5

Voor we onze innerlijke criticus de ruimte geven gaan we eerst nog eens 
 naar onze beweegredenen om aan deze challenge mee te doen.
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Waarom wil je afslanken? 
Wat zijn de voordelen?
Wat betekent het voor jou als je succesvol
afgeslankt zou zijn? 

COMFORTZONE JE DROMEN

JE DOELEN

SUCCES

GRO
EIZO

N
E

Ben je enthousiast, heb
je een doorbraak, deel

het op instagram en tag
me

@mindandsoulbylennie
of

@fitbylennie 



5

Afslanken is een overbodige luxe
kost te veel geld
kost te veel energie 
je hebt het te druk
andere prioriteiten

Voorbeelden van bezwaren van je innerlijke criticus:

                                          

Wil jij je leven behouden zoals het nu is? 
Of sta jij open voor een gelukkiger en gezonder leven?

Hoe kan je dit omdraaien? 
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Hoe dichter jij komt tot het maken van een beslissing, hoe harder je
innerlijke criticus zich gaat laten horen.
Als jij overweegt tijd, geld en energie te steken in afslanken. Welke
bezwaren heeft jouw innerlijke criticus?



5

Beantwoord deze vragen:
Is afslanken voor jou een overbodige 
luxe of een noodzaak?
Is afslanken verantwoord?
Is afslanken een goede keuze?

Verwijder snacks, koekjes  en snoep die voor jou geen 9 of 10 scoren.
Hou alleen over waar je echt voor 100% van geniet en waar je geen
schuldgevoelens over zou hebben als je het zou eten. Probeer maar 1
of 2 dingen over te houden. Gooi de rest weg of laat je huisgenoten ze
verstoppen.
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Weerleg de bezwaren van je innerlijke criticus

Praktische voorbereiding op succesvol afslanken.
Doe dit wanneer je in de juiste mindset bent.  

Opdracht 1: aanval op je keukenkasten en ijskast.

Opdracht 2: pas je omgeving aan.
Heb je in of rond je huis veel dingen staan die rond zijn en die jouw
onderbewustzijn het gevoel geven van veilig en thuis te zijn in een
omgeving met ronde, brede voorwerpen. Kijk naar vazen, lampen,
fotoframes, glazen, beeldjes, tapijten ... en vervang deze door een smallere
vorm.
 

Ben je enthousiast, heb
je een doorbraak, deel

het op instagram en tag
me

@mindandsoulbylennie
of

@fitbylennie 
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Opdracht 3: schrijf je in voor de 'Slanke Mindset Methode'!!!

Op maandag 10 oktober starten voor een 8-weken online
programma, waarvoor je je alleen op 7, 8 en 9 oktober kan
inschrijven met een aanzienlijke korting. Ga naar p 21 voor alle info
over de inhoud van deze online cursus. 

Als je wil het 2022 het jaar van verandering wordt en dat in 2023 je
nieuwe leven start (goed in je vel, vol zelfvertrouwen, ideale maatje,
niets kan je nog tegenhouden attitude) is dit je laatste kans. 
Hier ben je op aan het wachten. Grijp deze kans met beide handen
en beide voeten. 
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online aanbod €12/maand
 
 


