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dieet-binge
cirkel

compenseren
(diëten,
sporten,
laxeren,

overgeven)

Eetbuien/
emotie-eten.

Schaamte,
schuldgevoel,

wanhoop,
angst,paniek

Cravings en
(lichamelijke)

spanning

bitter mouth 
(Ik kom aan, 

ik ben een loser)
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di(e) eet vrij
cirkel elke dag 

taart 
(of wat je maar

wilt!)

hoop,
 vertrouwen,
overvloed,
liefde,trots

sweet mouth
(alles mag!, 
ik ben liefde!
ik ben heel!)

Inspired
action &
de wet van
compensatie

lekker in je vel
& 

ultiem gezond!
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A sweet mouth!

©www.sofiana.nl/eetbuivrij

ALS  JE  N IKS  AARD IGS  KUNT ZEGGEN . . .
Gaan afvallen om gezonder te zijn. Voor de vakantie of na de feestdagen (of corona quarantaine...) op dieet gaan. 
Je eetbuien letterlijk te lijf gaan door extra te gaan sporten of voor en na een eetbui bewust veel minder te eten.
Ontevreden zijn over je lichaam. Het klinkt zo logisch. Zoveel mensen doen het, zoveel mensen hebben het erover. En
grote kans dat jij zelf ook vaak dieet-minded uitspraken doet over gezondheid, afvallen en je lichaam. We denken dat
letten op ons gewicht erbij hoort en normaal is. Dus gaan we op dieet, hongeren we onszelf uit of gaan we keihard
sporten. En ondertussen complimenteren we elkaar voor verloren kilo's. Alsof afvallen en gezond & gedisciplineerd eten
een prestatie is. Iets wat iedereen kan en zou moeten doen...
 
Vanaf nu mag je daarmee stoppen. 
Vanaf nu mag eten, sporten en je hele leven weer gepaard gaan met plezier, genieten, lachen en lekker achterover
leunen. 
Moeiteloos en vrij. Zonder schuldgevoel, zonder angst.
Misschien denk je: 'Ja, lekker makkelijk praten.' En natuurlijk, vrij gaan eten is een heel proces.
Maar toch...er is een SUPER simpele manier om je instant vrijer te voelen rondom eten. Gezonder zelfs.
Terwijl je ondertussen alles mag eten wat je wilt. En het is wel degelijk héél makkelijk praten.
LETTERLIJK &  FIGUURLIJK MAKKELIJK PRATEN!
Het is niet moeilijk, iedereen kan het, maar zó weinig mensen doen het ook echt.



If you  don't want it,  don't  say it!
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Spreek als degene die je écht
bent. Spreek als degene die

lief is voor jezelf, lief voor de
ander en lief voor het leven.

Words DO have POWER!
Gebruik die kracht vóór jezelf

en tegen de angst!
Je BENT liefde. 

Dus praat liefde, zie liefde en
eet (met) liefde!

Weiger de komende dagen 
(of liever: voor altijd ;-)) om
dieetwoorden te spreken.

Zeg niets negatiefs,
denigrerends of pessimistisch
over eten, diëten, afvallen of
je lijf. En ga eens kijken wat

er dan verandert! 
Als je toch per ongeluk een

slip of the tongue hebt, neem
het dan terug met extra veel

liefde.

 Je komt dichterbij je verlangen,
 wat dat ook maar is.

Dichterbij die zo verlangde
gezondheid, fitheid of gewoon:

vrijheid & geluk.
Het is WET!

Als je dit 
'woordendieet' 

consequent blijft toepassen, 
kán het niet anders 

of je zult je beter voelen. 



(EETBUI)VRIJ ETEN & LEVEN  = a piece of cake!
MMM...

IT'S A PIECE OF
CAKE!

(EN DIE MAG JE
LETTERLIJK NEMEN!)

compenseren
(diëten,
sporten,
laxeren,

overgeven)
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De opdracht:
 

Om voorgoed eetbuiVRIJ te worden hoef je níets te doen.
It's a piece of cake, letterlijk en figuurlijk! 
Je hoeft alleen maar dingen te LATEN.

Laat alle negatieve (di)eetwoorden zitten.
Als je niets aardigs kunt zeggen, hou dan je mond (behalve om er een lekker taartje in

te stoppen natuurlijk! 
En STOP met al het forceren, al het ploeteren, al het strijden.

Dus: geen verplicht sporten meer, of calorieën tellen, wegen en controleren.
Júist door gewoon lekker te eten waar je zin in hebt ZONDER voorwaarden, 

zullen de eetbuien verdwijnen. Dit is WET!
Dus: stop met ál (!!!) het compenseren en eet een lekker taartje.

Of iets anders waar je zin in hebt natuurlijk. 
Niet alleen nu, maar áltijd!

 
Gun jezelf het gevoel dat eetbuivrij zijn, gezond zijn, genoeg zijn en ...gewoon ZIJN niet
afhankelijk is van hoe hard je werkt en hoe goed je je best doet, maar vooral van hoe

zacht je voor jezelf bent en hoe goed je je VOELT.
En jij hebt de VRIJE wil om je op elk moment zo goed te voelen als je zelf wilt!

Omdat je alles mag eten, doen en zijn wat je maar wilt. 
Je bent VRIJ!


