
RITUELEN HEBBEN  
EEN GROTE 
POSITIEVE IMPACT 
OP HERSENCHEMIE 
OMDAT JE MET JE 
HART VOELT DAT  
HET KLOPT BIJ 
JOUW LEVEN. 

JOUW ‘WAAROM’ GEEFT 
MOTIVATIEKRACHT 

De reden waarom jij wilt afslanken is fundamenteel 

belangrijk. Als je waarom enkel is 'omdat het moet 

van de dokter', stop dan nu. Dan ben je er écht 

niet klaar voor. Want je hebt jouw persoonlijke 

motivatie nodig om je opnieuw-veerkracht te 

kunnen oefenen. Daarom vraag ik mijn coachees 

altijd om op te sommen waarom ze eigenlijk vet en 

gewicht willen verliezen en vooral energie willen 

winnen. Kortom: ik wil weten wat hen motiveert, 

waarom ze zo veel moeite willen doen.

Ik heb doorheen de jaren duizenden lijstjes mogen 

ontvangen. Soms lijken ze op elkaar, maar het is 

het persoonlijke woordgebruik dat het verschil 

maakt. Lees even mee! Ongetwijfeld herken je 

deze motivaties. Als jij straks jouw persoonlijke 

waarom-lijstje maakt, doe het dan aub in je eigen 

woorden. Dat is belangrijk, omdat jouw hersenen 

zich het beste voeden met herkenbare authentieke 

motivaties die uit jouw persoonlijke leven komen. 

'Waarom-motivaties' lezen is iets totaal anders 

dan waarom-motivaties opschrijven. 
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 Ik wil een beter gevoel als ik mijn lichaam in de spiegel zie. 

 Ik wil vermijden dat ik op mijn 48ste sterf door hartproblemen,  

 net als mijn vader. 

 Ik vind het fijn om positieve reacties te krijgen van mensen.

 Ik wil zin krijgen in beweging en er vooral voldoening van hebben. 

 Ik wil lang en gezond leven en er zo lang mogelijk kunnen zijn  

 voor mijn 2 kleinzoontjes.

 Ik wil een sterker lichaam omdat mijn werk fysiek belastend is.

 Ik wil opnieuw een stevig lichaam. Dat geeft me zelfvertrouwen.

 Ik wil geen schaamte voelen over mijn lichaam in het zwembad en op het strand. 

 Ik wil mijn lichaam durven tonen. 

 Ik wil net als mijn grootmoeder 90 jaar worden.

 Ik wil comfortabeler zitten op de bus, in de trein, het vliegtuig en de auto. 

 Minder lichaam, meer plaats.

 Ik wil meer energie en levenslust.

 Ik wil een positieve levensstijl overbrengen op de kinderen.

 Ik wil terug de kledingmaten die ik vijf jaar geleden had.

 Ik wil genieten van een vrolijker en beter humeur thuis en op het werk.

 Ik wil genieten van een feestje zonder te piekeren over wat en hoeveel ik mag eten. 

 Ik ben al die diëten beu en wil een blijvende oplossing. 

 Ik wil meer energie overdag dan ik nu heb.

 Ik wil meer rust in mijn leven en me beter voelen in mijn vel. 

 Ik wil beter slapen.

 Ik wil meer genieten van mijn seksleven. 

 Ik wil opgewekter zijn en alles positiever zien. 

 Ik wil gewoon de knoop doorhakken en na jarenlang leven met obesitas 

 eindelijk écht iets aan mijn overgewicht doen. 

 Ik wil van mijn medicatie voor diabetes type 2 af.

 Ik wil minder alcohol drinken want ik weet dat dit mijn gewicht ten goede komt, 

 maar dat ik me ook fitter ga voelen.

 Ik wil me goed voelen als ik tussen slanke mensen sta. 

 Ik wil plezier beleven aan mijn wekelijkse fitnesstrainingen/joggingsessies.

 Ik wil mijn lichaam sterker maken en mijn dagelijkse problemen beter aankunnen.

 Ik wil meer zelfvertrouwen en weet dat dit lukt als mijn lichaam goed aanvoelt.
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25PRINCIPE 01 - OPNIEUW BEGINNEN  

 Ik wil rugklachten en hartproblemen vermijden.

 Ik wil mijn osteoporose vertragen via krachttraining en gezonde voeding. 

 Ik wil een mooie uitstraling via een bewuste, zelfverzekerde houding. 

 Ik wil mijn kinderen inspireren en door veel lichaamsbeweging te doen geef 

 ik het goede voorbeeld.

 Ik wil mijn persoonlijke doelstellingen daadwerkelijk volhouden.

 Ik heb nog heel veel levensplannen en die kan ik alleen realiseren als ik fit en gezond

 ben, zonder overgewicht mee te sleuren. 

 Ik wil een actieve levensstijl. Ik ben het coach-potatoeleven beu!

 Ik wil aan mijn collega’s en gezin laten zien dat ik doe wat ik zeg.

 Ik wil me méér vrouw/man voelen.

 Ik wil me helderder voelen in mijn hoofd. 

 Ik wil niet meer afhankelijk zijn van alcohol om me te ontspannen. 

 Ik wil ook beter voor mijn lever zorgen! 

 Ik wil opnieuw zin krijgen in seks.

 Ik wil op de juiste manier afslanken: enkel vetverlies, geen spierverlies. 

 Ik wil eindelijk trendy, sportieve kleding kunnen dragen.

 Ik wil graag een dynamische, sportieve uitstraling.

 Ik wil graag weer strakke kleding dragen, in plaats van verhullende jurken en truien. 

 Ik wil de stress op mijn werk beter aankunnen.

 Ik wil controle over mijn leven. Werkdiners en andere sociale verplichtingen 

 mogen geen negatief effect hebben op mijn persoonlijke doelstellingen.

 Ik wil genieten op een feestje zonder te zaniken over calorieën, en ik weet dat

 door het sporten de energiebalans binnen een week is hersteld.

 Ik wil luisteren naar al die dieetverhalen van collega’s en vriendinnen

 en denken: oef, ik ben blij dat ik voor altijd weet wat ik moet doen!

 Ik wil niet meer opgejaagd worden door trendy diëten.

 Ik wil meer uithoudingsvermogen krijgen.

 Ik wil vlot en vrolijk met de kinderen kunnen spelen  

 zonder snel moe te worden.

 Ik wil mijn humeur niet meer laten afhangen van  

 het getal op de weegschaal.

 Ik wil mooier op foto's staan.

 Ik weet dat een gezonde en actieve levensstijl  

 op termijn bijdraagt tot verlaging van het ziekteverzuim  

 in het bedrijf, betere prestaties en werklust.

 Ik wil trappen op- en neerlopen zonder buiten adem te zijn. 

 Ik wil verlost worden van mijn hoofdpijn/migraine door gezond en vitaal te leven. 

 Ik wil 's morgens fit en uitgerust opstaan met veel zin om de dag te beginnen.

DE_10_PRINCIPES_BOEK_NL_DRUK_V4.indd   25 06/09/2018   16:32

www.synergie.be www.synergie.be
www.sonjakimpen.com www.sonjakimpen.com



SONJA KIMPEN26

Vermoedelijk herken je jezelf in deze inspiratie. 

Doe nu de moeite en formuleer in jouw woorden

minimum 20 redenen waarom je aan de slag 

wilt gaan. 

HET KLINKT  
NIET SEXY,  
MAAR GEZONDHEID 
IS ALTIJD HET 
BEGIN OF HET  
EINDE VAN …  
ALLES. 

VAN WELKE PIJN  
WIL JE WEG? 

Je persoonlijke waarom-motivaties zijn voor  

jou hapklare inspiratie op de moeilijke  

momenten. Dit is motivatie vanuit plezier,  

Een veel voorkomende valkuil is dat mensen,  

eens ze afgeslankt zijn en zich beter voelen, 

zich niet meer kunnen herinneren hoe ze zich 

voorheen voelden! Soms helpt het om de  

'pijn' even opnieuw te voelen om je op de  

rit te houden. Wat zijn de consequenties op 

fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en 

spiritueel gebied? Hoe meer pijn je associeert  

met je huidige levensstijl, hoe beter!  

Hieronder vind je enkele voorbeelden die  

op je watalsiknietverander-lijstje kunnen  

staan. 
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27PRINCIPE 01 - OPNIEUW BEGINNEN  

 Ik hoor mijn kinderen zeggen: ‘Jij kunt zelf ook niets volhouden.’

 Ik haat het als mijn energie nul is. 

 Ik zie op tegen feestjes omdat ik niet weet wat ik moet aantrekken.

 Ik bensteeds jaloers op slanke, dynamische mensen.

 Ik merk elke dag dat ik dezelfde kant opga als mijn vader, moeder, familie, vriendin.

 Ik heb het gevoel dat ik weinig levenskwaliteit heb.

 Ik heb last van puistjes en een fletse huid als ik slecht eet.

 Ik krijg stress niet onder controle en ben vervelend voor iedereen. 

 Ik kruip bij problemen in mijn bed in plaats van iets positiefs voor mezelf te doen.

 Ik ben voor de rest van mijn leven teleurgesteld omdat ik me niet voor 100 % wil geven.

 Ik wil alleen vrijen in het donker omdat ik me schaam voor mijn lichaam.

 Ik word moe van mijn eigen gezeur over een nieuw dieet dat niet helpt.

 Ik haat mezelf elke dag omdat ik te weinig zelfcontrole heb als ik een pak koekjes 

 opeet en/of elke avond een paar glazen wijn drink. 

 Ik heb elke dag spijt omdat ik urenlang tv heb gekeken naar programma's die me 

 niets hebben bijgebracht.

 Ik slaag er niet in om een inspirerend voorbeeld voor mijn kinderen te zijn.

 Ik heb geen greintje zelfvertrouwen. 

 Ik heb een hekel aan kleding kopen omdat ik vooraf al weet dat niets me zal 

 staan en ik in de spiegel van het pashokje alleen mijn vetrollen zal zien.

 Ik heb last van mijn gewrichten door al het vet dat ik meezeul.

 Ik wil niet weer puffen tijdens de jaarlijkse wandeling met mijn collega's en me schamen

 dat ze op mij moeten wachten. 

 Ik hoop elke zomer dat het mooie weer samen met de badpakkenellende snel voorbij is, 

 zodat ik weer verhullende truien kan dragen. 

 Ik ga niet sporten omdat ik me niet goed voel in sportkledij.

 Ik haat het dat ik direct buiten adem ben.

 Ik krijg weer te horen van mijn arts dat mijn cholesterol te hoog is.

 Ik zal diabetes krijgen, net zoals mijn vader/moeder.

 Ik kan mijn dochter niet stimuleren omdat ik zelf zo ongezond leef en ik word

 ongelukkig omdat zij zich opsluit omwille van haar overgewicht.

 Ik speel te weinig met mijn kinderen omdat ik er gewoon de fut niet voor heb.

 Ik stop mijn geest weer vol met negatieve gedachten.

 Ik walg van mezelf en wil niet hebben dat mijn man me aanraakt.
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