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Bikini Body Tip voor Je Motivatie 
 

 
 
Als je weer lekker in je kleren wilt passen is je mindset, oftewel 
je gedachtenpatroon, misschien wel het allerbelangrijkste. 
Want als je hier niet actief mee aan de slag gaat, saboteer je 
ongemerkt jezelf en val je terug in je oude patroon. 
Waarschijnlijk herken je dit wel. 
 
De eerste stap om aan een gezonde lifestyle te beginnen is 
vaak makkelijk gezet. Je neemt je bijvoorbeeld voor om 
gezonder te gaan eten, niet meer te snoepen en meer te gaan 
sporten. Dat is heel goed! Maar hoe houd je het vol? 

 
Hoe houd je het vol? 
De eerste dagen gaat het nog wel, je volgt mijn dagmenu's en 
de oefeningen voor thuis en en je voelt je al een stuk beter. 
Maar op een dag komt er ineens iets tussen, je bent druk, slaat 
een keertje over, iemand biedt je iets lekkers aan en duizend 
andere redenen. Voor je het weet zit je weer in je oude 
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patroon. Hoe los je dat nu op? 
 
Zo blijf je gemotiveerd 
In de Bikini Body Kuur zorg ik dat je elke dag een email krijgt 
met motivatietips en opdrachten. Daarmee help ik je 
gemotiveerd te blijven. De volgorde en inhoud van de kuur zit 
zo in elkaar dat je steeds weer net op de juiste manier 
gemotiveerd blijft en het makkelijk volhoudt. 
 
Om jou te laten ervaren hoe dat werkt, geef ik je vandaag de 
eerste stap uit een reeks. Het zijn eenvoudige stappen die bijna 
niemand doet, maar die wel voor 80% je succes bepalen! 

 
De eerste stap – Doe deze Mindset Booster: 
Maak even 5 minuten vrij voor jezelf. Zorg dat je op een rustige 
plaats zit en niet gestoord kunt worden. Haal een paar keer 
diep adem en ontspan. Pak dan pen en papier en beantwoord 
de volgende vragen: 
 
1. Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste redenen om gezond te 

zijn en weer lekker in je kleren te passen? 
2. Schrijf bij elke reden een toelichting: waarom is dat voor jou 

belangrijk? Schrijf zoveel mogelijk door, dus niet te veel 
nadenken en ook niet te veel corrigeren. Niemand hoeft het 
te lezen, gewoon doorschrijven.  

3. Wat zou je qua gezonde lifestyle en je gewicht willen 
bereiken? Schets je volgende stap. Droom even weg en geef 
jezelf een kans in gedachten je mogelijkheden te zien. 
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Bewaar het document op een plaats waar je het af en toe 
tegenkomt. De essentie is dat je de antwoorden daadwerkelijk 
opschrijft. Dus maak je er niet van af door het alleen in je hoofd 
te doen. 

 
80% meer succesvol 
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die hun doelen en 
motivatie opschrijven 80% meer succesvol zijn dan mensen die 
het niet opschrijven. Op een of andere manier pakt je 
onderbewustzijn de boodschap beter op als je je doel 
opschrijft, dus doe het. Je lichaam zal je dankbaar zijn. 
 
Heel veel succes! 

 
PS : Schrijf je antwoorden echt op, het werkt! 


