
4.2 REFLECTIE EN RITUELEN 

Wauw, wat hebben we veel behandeld hè? Van jouw doelen en valkuilen tot mindset en 
gedachten. En van intuïtief eten tot jezelf behandelen met liefde en respect. Wees trots op de 
stappen die je hebt gemaakt!  

We gaan dit extra werkboek gebruiken om terug te blikken op de afgelopen 12 weken en 
daaruit jouw belangrijkste inzichten, verbeterpunten en overwinningen te halen. Ook heb ik nog 
een eindopdracht voor je om met een ochtend en/of avondritueel aan de slag te gaan, om 
ervoor te zorgen dat je bewust bezig blijft ook na dit programma. 

Zorg ervoor dat je de werkboeken van alle weken bij de hand hebt en elke week weer even 
doorleest of doorneemt voordat je de vragen gaat beantwoorden. 

Module 1: Huidige situatie en doelen  

In de eerste module hebben we gekeken naar : 
1. Waar sta je nu? 
2. Waar wil je heen? 
3. Voorbereiding en motivatie. 

Wat waren jouw drie belangrijkste inzichten? En drie belangrijkste overwinningen?
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Module 2: Mindset  

In de mindset module hebben we gekeken naar : 
1. Weg met de dieet mentaliteit
2. Doorbreek de vicieuze cirkel
3. De kracht van je gedachten 
4. Een positieve & krachtige mindset kan je leren

Wat waren jouw drie belangrijkste inzichten? En drie belangrijkste overwinningen? 

MODULE 4: ZELFZORG & RITUELEN



Module 3: Intuïtief eten  

In de intuïtief eten module hebben we gekeken naar : 
1. Bewust en mindful leven en eten 
2. Eten wanneer je honger hebt
3. Stop met eten wanneer je vol zit
4. Zorg voor voldoening

Wat waren jouw drie belangrijkste inzichten? En drie belangrijkste overwinningen? 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Module 4: Zelfzorg & rituelen  

In de zelfzorg & rituelen module hebben we gekeken naar : 
1. Behandel jezelf met liefde en respect

Wat waren jouw drie belangrijkste inzichten? En drie belangrijkste overwinningen? 

MODULE 4: ZELFZORG & RITUELEN



Opdracht: Voer een ochtend en/of avond ritueel in 

Gedurende het programma hebben we verschillende oefeningen gedaan en heb je 
verschillende planners en tabellen gekregen. Om ook na het programma nog bewust bezig te 
blijven is het waardevol om een ochtend en/of avondritueel in te voeren. 

Dingen die je kan doen zijn o.a.: 
- Logboekje bijhouden om bewust te blijven van je voeding, gedachten en gevoelens
- Weekplanner in te vullen en elke dag een intentie te zetten 
- 's Ochtends in je dagboek schrijven hoe je je voelt en wat je intentie van de dag is
- 's Avonds in je dagboek schrijven hoe je dag was en waar je dankbaar voor bent 
- 's Avonds het g-schema invullen om nog meer bewust te worden van je gedachten
- Je ochtend mindful beginnen, zonder telefoon en afleiding en met een mindful ontbijt
- Elke dag stilstaan bij je positieve kanten en je lijstjes aanvullen 
- Jezelf in de ochtend een complimentje geven in de spiegel 
- …

Wat vond jij fijn om te doen? Wat hielp jou om bewust te zijn van je mindset, gedrag en 
keuzes? Ga datgene in een ochtendritueel of avondritueel invoeren. Zodat je er elke ochtend 
en/of elke avond even kort mee bezig bent. 

Hoe gaat jouw ochtend of avond ritueel eruit zien? 

Ga hiermee experimenteren. Kijk wat goed voelt voor jou. En hou het dan ook vol. Juist door 
elke dag bewust bezig te blijven met 1. hoe het met je gaat 2. waar je behoefte aan hebt 3. wat 
goed gaat 4. wat beter kan en 5. waar je dankbaar voor bent zal je blijven groeien. 
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Wat ben ik trots dat je dit hele programma hebt doorlopen en op de stappen die je hebt 
gemaakt. Hoe groot of klein ze ook zijn, wees trots op jouw stappen! 

Veel succes om dit vol te gaan houden de komende tijd. 

Wil je graag doorpakken? Een volgende stap zetten? En meer persoonlijke groei doormaken? 
Stuur me dan even een berichtje of mailtje naar milou@healthinut.com en dan bespreken we 
samen wat de mogelijkheden zijn om door te pakken. 

Hoe dan ook, heel veel liefs, 

Milou 
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