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Radicale zelfacceptatie

T I M E L E S S  S T Y L E

Steeds meer bedrijven zien in hoe schadelijk

hun marketing is. De marketing die zich tot nu

toe vaak richtte op het benadrukken van de

manier waarop we als vrouwen niet goed

genoeg zijn.

Niet slank genoeg, niet mooi genoeg. Te harig,

te rimpelig, te vet.

Bedrijven ontwikkelen tegenwoordig nieuwe

advertenties, met quotes als "iedere vrouw is

mooi, ook met al haar onvolmaaktheden"! En

dat is fijn. Want zo komt er steeds minder

nadruk op dat ene ideaalplaatje: een

superslank, en doorgaans wit, ideaalplaatje,

dat we de afgelopen decennia voornamelijk

voorbij zagen komen op de cover, of als

hoofdrolspeelster in onze favoriete films en

series.

Maar er is nog steeds iets heel erg mis met

deze boodschap: namelijk dat dit het idee

bevestigt dat het belangrijk is dat we mooi

zijn als vrouw. Dat het jouw taak is om mooi

gevonden te worden.
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We hebben het als vrouwen niet alleen

moeilijk omdat er een onrealistisch

ideaalplaatje heerst. Maar het wordt ons ook

moeilijk gemaakt omdat er zoveel nadruk ligt

op ons uiterlijk. Alsof dat is wat we zijn, ons

uiterlijk. Alsof ons uiterlijk ons definieert. 

We verstoppen onszelf en spenderen jaren

aan het "repareren" van ons lijf, waar

eigenlijk nooit echt iets mis mee is geweest.

Alles om te zoeken naar body confidence,

een zelfverzekerdheid in ons lijf, die we nooit

kunnen ervaren als we alleen naar de

buitenkant blijven kijken. 

We reageren verkeerd op de pijn en schaamte

die we ervaren.  

Ja, onze cultuur zorgt ervoor dat we gezien

worden als object. Maar we kunnen daarop

reageren op een manier die ons sterker en

zelfverzekerder maakt. En die ervoor zorgt

dat we ons lichaam kunnen omarmen. Daar

leer ik je graag meer over.
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1. De media

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

In dit hoofdstuk wil ik je vragen om jouw

oogkleppen af te zetten. Wat zien we

eigenlijk om ons heen, in de media? En

waarom zijn er zoveel vrouwen die hun

lichaam haten?

De boodschappen en beelden die we

dagelijks voorbij zien komen, zijn er met een

reden: grote bedrijven en adverteerders

geven jaarlijks biljoenen uit om ervoor te

zorgen dat jij hun producten koopt. Ze

proberen jou een onzeker gevoel te geven

over bepaalde lichaamsdelen, om je hiervoor

vervolgens een oplossing te bieden met hun

nieuwste product.

.

ZET  JOUW OOGKLEPPEN AF
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De boodschappen vliegen je om de oren: via

grote billboards op straat, en de reclames en

onderbewuste boodschappen in films en

series op tv. En via de bladen die we lezen en

de sociale media kanalen waar we doorheen

scrollen. 

Het bijzondere is, dat dat niet iets van nu is. Al

sinds het begin van de 19de eeuw worden

vrouwen aangesproken op hun uiterlijk, en

overtuigd van hun onvolmaaktheden.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Het ultieme schoonheidsideaal veranderde in

de loop van de jaren telkens weer, maar het

bleef voor vrouwen altijd een onbereikbaar

ideaal.

De ene keer moeten vrouwen vol en rond zijn,

en het andere moment dun en plat. Op dit

moment moeten we strak zijn, met een slanke

taille, maar met volle borsten en billen. Een

ideaal waar de meeste vrouwen van nature

gewoon niet aan kunnen voldoen. Iets wat

alleen maar voordelig is voor de

dieetindustrie, die tegenwoordig biljoenen

verdient.

We worden aangesproken op de streepjes,

rimpeltjes en cellulitis die we van nature

hebben, en die we zijn gaan haten als logische

reactie op al deze berichten. 

Volgens de Miss Representation Media

Documentary hebben we als vrouwen op 13-

jarige leeftijd gemiddeld ruim 77.000

avertenties gezien.

Kun je je voorstellen wat dat betekent voor

jouw hele leven?

Tieners spenderen tegenwoordig zo'n 9 uur per

dag online. En wat ze daar zien zijn voor een

groot deel de kritisch geselecteerde plaatjes

en gefotoshopte afbeeldingen van vrouwen

die er zijn om mooi gevonden te worden. Om

knap te zijn.

Er zijn zoveel vrouwen diep ongelukkig over

hun lichaam. En dat komt omdat we van jongs

af aan leren hoe we ons moeten vergelijken

met anderen.

We leren de lessen van onze oma's en

moeders. Het zijn lessen die zij hebben

geleerd in hun leven, en die lessen zijn vaak

vrij triest:

- Als je dik bent, verdien je geen liefde.

- Als je maar wat kilo's verliest, dan ben je

perfect.

- Als je de aandacht wilt van jongens, dan

moet je wat doen aan hoe je eruit ziet.

- Je bent net als ik, alles wat je eet, gaat

direct naar jouw heupen. 

We nemen ze aan voor waarheid, en ze

beïnvloeden onze gedachten en gevoelens.

Welke lessen heb jij geleerd toen je jonger

was, die jou nu nog steeds beïnvloeden?
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

De body positivity beweging groeit, en dat is

op zich goed nieuws. We gaan steeds meer

échte vrouwen zien: op tv, op social media. 

“All bodies are good bodies.”  Met deze slogan

wil de body positivity beweging ruimte geven

aan de lichamen die niet voldoen aan dat

slanke, witte ideaalplaatje van een vrouw die

we overal zien.

Webshops voegen steeds vaker modellen toe

die een paar maatjes groter zijn dan het

superslanke ideaal. Modellen met

verschillende huidskleuren. Minder fotoshop.

Maar ook met de body positivity beweging

gaat er soms iets mis. Vrouwen tonen zichzelf

in al hun glorie, met rolletjes en al, om te

laten zien dat het hen wél lukt om zichzelf te

omarmen zoals ze zijn. Ze dragen mooie

lingerie en een berg make-up en noemen

zichzelf een "echte vrouw".

Het lastige is dat al die afbeeldingen nog

steeds een bepaald signaal zenden naar

vrouwen: dat ons uiterlijk ontzettend

belangrijk is. Dat we ons daarmee bezig

moeten houden. 

OVER BODY POS IT IV ITY
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Wetenschappers Lexie & Lindsay Kite van de

non-profit organisatie Beauty Redefined

verwoorden mooi waar het mis gaat:  

"In plaats van dat we vechten voor het

waarderen van meer diverse vrouwelijke

lichamen, waarom vechten we niet voor het

waarderen van vrouwen als méér dan hun

lichaam?" 

De body positivity-trend heeft de neiging om

vrouwen ook weer te reduceren tot alleen een

lichaam, terwijl we als vrouw natuurlijk zoveel

meer zijn dan alleen een lichaam. 

Wist jij dat jouw lichaamsbeeld niet wordt

bepaald door hoe je eruit ziet, maar veel meer

door hoe je dénkt dat je eruit ziet? 

Het is best bijzonder om je te bedenken dat

het hebben van een positief lichaamsbeeld

dus maar vrij weinig met jouw lichaam te

maken heeft. Met jouw uiterlijk. Maar veel

meer met jouw gedachten en jouw

gemoedstoestand.

E-BOOK RADICALE  ZELFACCEPTAT IE

4                

https://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Representation
https://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Representation


2. Objectivering

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Nu je jouw oogkleppen hebt afgezet, wil 

ik je vragen om verder te kijken naar wat er

gebeurt: We worden als vrouwen

geobjectiveerd.

Zie je het contrast tussen het woord "object"

en wie we zijn als vrouw? Geen levend wezen

dat kan denken en voelen, maar een stapel

onderdelen waar we naar kunnen kijken, en

die we kunnen beoordelen en gebruiken.

Hoe die objectivering eruit ziet? Denk eens

aan...

- De camera die inzoomt op het lichaam van

een vrouw in films en series, terwijl dat bijna

nooit gebeurt bij een man.

STOP  DE  GEKKIGHEID  WAAR JE  AAN MEEDOET
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- Het feit dat vrouwelijke presentatrices vaak

worden ontslagen als ze teveel rimpels of

grijze haren krijgen, terwijl mannelijke

presentatoren vaak worden gezien als wijs als

ze ouder zijn. Is het je ooit opgevallen dat een

presentatie-duo er vaak uitziet als een slanke

jonge vrouw in een strakke jurk naast een

volwassen oudere man met grijze haren?

- Hoe mannen vaak volledig aangekleed

worden afgebeeld in media-uitingen zoals

bladen, terwijl vrouwen doorgaans veel naakte

huid laten zien? 

- Hoe sommige advertenties die gericht zijn op

mannen alleen bepaalde vrouwelijke

lichaamsdelen laten zien?
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Om te laten zien hoe zelfverzekerd we 

zijn als vrouwen, strippen we tot onze

onderbroek in het kader van body positivity,

om onze zelfliefde te tonen. Heb je dit ooit bij

mannen gezien? Zij hoeven echt niet te

strippen om anderen te tonen hoeveel ze van

hun lichaam houden!

Alles wat we dagelijks zien resoneert door in

onze hersenen. We leven in een wereld

overspoeld met media die mannen en vrouwen

op jonge leeftijd leren dat vrouwen objecten

zijn. Een ornament, daar om mooi gevonden te

worden.

Hoe meer we ons focussen op dat uiterlijk, hoe

meer we beseffen dat we niet kunnen voldoen

aan dat plaatje. 

6
©BLIJ  D IEETVRI J                                         

Aan mannen wordt veel minder vaak anti-

rimpel crème verkocht, of make-up en

waxstrips. 

Sterker nog, een mooie "role-reversal" actie

laat zien hoe onwerkelijk reclames en media-

uitingen plots worden als mannen worden

geplaatst op de plek van vrouwen. Als we de

rollen omdraaien.

 John Berger schreef in de jaren '70 in zijn

boek "Ways of Seeing": 

"Mannen doen en vrouwen verschijnen.

Mannen kijken naar vrouwen. Vrouwen kijken

naar hoe er naar ze wordt gekeken. 

En dit bepaalt niet alleen de meeste relaties

tussen mannen en vrouwen, maar ook de

relatie van een vrouw met zichzelf. 

De innerlijke inspecteur in de vrouw is

mannelijk: de geïnspecteerde vrouw. En zo

verandert ze zichzelf in een object - en

bovenal een object om gezien te worden: een

bezienswaardigheid."
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Zelfobjectivering is het proces waarbij je je

inbeeldt hoe je eruit ziet, waarbij je jouw

lichaam in de gaten houdt, terwijl je de

dagelijkse dingen doet. We beelden ons in hoe

we eruit zien, ook als we alleen zijn. 

Je herkent het misschien wel als je in de trein

zit, en je bedenkt hoe je jouw benen het beste

over elkaar heen kan slaan zodat ze er het

slankste uit zien, of zodat de cellulitis of

spataderen niet zichtbaar zijn door jouw

panty's? Of dat je je er continu bewust van

bent dat jouw topje wat omhoog beweegt

terwijl je aan het sporten bent, en je het

telkens naar beneden trekt in de hoop dat

niemand jouw buik kan zien? Je loopt jouw

kantoor binnen en maakt je druk over of jouw

mascara niet is uitgelopen door die regenbui?

Het de hele tijd bezig zijn met hoe je eruit

ziet, in plaats van gewoon te leven, heeft een

hoop negatieve effecten op onze gezondheid

en ons welzijn. En toch is het merendeel van

ons continu druk met zelfobjectivering. 

Dit is in wetenschappelijke onderzoeken

gelinkt aan eetproblemen, ongezond seksueel

gedrag, gedachten over cosmetische chirurgie,

een verminderd mentaal en fysiek presteren,

angst, depressie, inactiviteit, een negatief

lichaamsbeeld en lage zelfverzekerdheid. 

ZELFOBJECT IVERING

7
©BLIJ  D IEETVRI J                                         

Die zelfobjectivering houdt je tegen om die

dingen te doen waar je gelukkig van kan

worden.  

Het zorgt ervoor dat we slechter scoren op

tests, dat we niet durven te vechten voor een

toffe baan, dat we fysiek minder actief zijn

(omdat we ons lichaam gewoon niet kunnen

accepteren), en het zorgt ervoor dat we

moeite hebben met het omarmen van onszelf

zoals we zijn.  

Onderzoek laat zien dat als we onszelf

kunnen gaan zien als meer dan onderdelen

om naar te kijken, en als we ons lichaam

kunnen gaan respecteren voor alles wat het

ons in staat stelt te doen, dat we doorgaans

gezonder en gelukkiger worden. 

De sleutel tot zelfacceptatie ligt in het inzien

dat het beeld dat jijzelf en anderen over jou

hebben veel breder is dan enkel jouw uiterlijk.

Dat je verder durft te kijken dan jouw

spiegelbeeld en je beseft dat je zoveel meer

bent dan een lichaam.
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7

https://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Representation
https://en.wikipedia.org/wiki/Miss_Representation


3. Herdefinieer gezond

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

"Ja maar, ik ben gewoon te dik. Mijn BMI is te

hoog. Dat is niet gezond."

Verder kijken dan jouw uiterlijk is heel

moeilijk als we gezondheid verwarren met

schoonheid. En dat is wat er tegenwoordig

maar al te vaak gebeurt: meestal wordt er

naar gezondheid en fitheid gekeken door dit

te beschrijven en definiëren met termen

gerelateerd aan ons uiterlijk: ons gewicht,

onze kledingmaat, hoe strak of gedefinieerd

ons lichaam is. 

(En even andersom: als we het hebben over

sport of lichaamsbeweging, dan wordt dit vaak

gerelateerd aan hoe je er strakker van kan

worden of er gewicht mee kan verliezen.) 

Deze focus op er "fit uitzien", in plaats van je

"fit voelen" is zo wijd verspreid dat dit ook is

wat we zien in de gezondheidscampagnes van

de overheid bijvoorbeeld, en

gezondheidsprogramma's gericht op zowel

volwassenen als kinderen. 

Op een jonge leeftijd worden kinderen immers

al met regelmaat op de weegschaal gezet, en

wordt hun BMI (Body Mass Index) bepaald.

ZODAT  HET  N IET  VERWARD WORDT  MET  SCHOONHEID
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"En dit is helaas ook de reden waarom we als

vrouwen soms hele ongezonde dingen doen,

om maar in dat uiterlijke plaatje van

gezondheid te passen. 

De focus op ons lichaamsgewicht en -formaat

heeft de media overspoeld sinds de jaren '90,

toen de obesitas crisis een ding werd. 

Maar is lichaamsvet eigenlijk wel een goede,

accurate maatstaf voor gezondheid? 

Want ook al focust de media en het

merendeel van de communicatie rondom

gezondheid zich enorm op lichaamsvormen

en gewicht, alsof het onderdeel is van een

gezondheidscrisis, de wetenschap is het er

niet over eens.  

Er zijn meer en meer onderzoekers die

tegenwoordig gezondheidsprofessionals

vragen om te overwegen om lichaamsgewicht

niet langer te gebruiken als maatstaf voor

onze gezondheid.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

De BMI is een indirecte techniek voor het

meten van lichaamsvet. En met dat getal, als

dat te hoog of te laag zou zijn, laten we ons

tegenwoordig maar al te graag vertellen dat

we ongezond zijn. 

Maar hier zijn 4 redenen waarom de BMI een

slechte maatstaf is voor zowel het meten van

lichaamsvet, als het meten van jouw

gezondheid.

1.) De eerste reden heeft te maken met de

origine van de BMI. De formule die gebruikt

wordt om iemands BMI te berekenen, werd

ontwikkeld in de 19de eeuw door Quetelet. Dit

is een Franse wetenschapper die

waarschuwde dat de berekening alleen

bedoeld was om te gebruiken voor grote

diagnostische studies, bij bepaalde populaties,

en dat deze niet accuraat was voor individuen.

De tabellen die gebruikt worden om te

bepalen wat een bepaalde BMI score betekent

zijn bedacht door de verzekeringsbranche. De

eerste tabel die werd ontwikkeld, werd

gemaakt door levensverzekeraars die op zoek

waren naar manieren om hogere prijzen te

vragen aan bepaalde klanten, op basis van

hun medische onderzoek. Door de drempels

van "gezond gewicht"  en "overgewicht" lager

te zetten dan wat de actuele sterfte-data

lieten zien als accurate gewichtsdrempels,

konden ze meer geld verdienen aan diegenen

die vielen in de categorie "overgewicht".  

WAT JE  MOET  WETEN OVER DE  BMI  SCHAAL
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In 1985 startte het Nationale Instituut voor de

Gezondheid (National Institute of Health, NIH)

met het gebruiken van de BMI als definitie van

obesitas, waarbij iedereen die in de bovenste

15% viel, werd gezien als obees. Hierbij werden

de tabellen van levensverzekeraar The

Metropolitan Life Insurance Company

gebruikt. (1). 

2.) Een tweede reden is het feit dat de BMI

ontwikkeld is op basis van een te kleine

populatie. De BMI werkt daardoor eigenlijk

niet voor: 

- Iedereen jonger dan 20 of ouder dan 25.

Eerdere gewichtstabellen laten zien dat

gewichtstoename normaal is naarmate we

ouder worden. Maar het was de Metropolitan

Life Insurance Company die als eerste besloot

dat gewichtstoename na ons 25ste levensjaar

moest worden gezien als onwenselijk en

ongezond. Ook weer zodat zij hogere prijzen

konden vragen voor hun verzekeringen.

Daarnaast mag de BMI eigenlijk pas gebruikt

worden voor mensen ouder dan 20, vanwege

alle natuurlijke veranderingen die onze

lichamen ondergaan voor die leeftijd. Terwijl

de BMI tegenwoordig maar al te vaak wordt

gebruikt bij kinderen en tieners.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Onderzoek toont aan dat het onduidelijk is tot

op welk niveau lichaamsvet ongezond is voor

kinderen (3), dus een standaard ontwikkelen

rondom overgewicht is voor kinderen erg

ingewikkeld.

- Daarnaast is de BMI eigenlijk niet voor

vrouwen. De tabellen die in 1983 zijn

ontwikkeld, hielden geen rekening met

iemands geslacht, ook al weten we dat

mannen en vrouwen van nature verschillen

als het gaat om de hoeveelheid en de

distributie van een gezonde hoeveelheid

lichaamsvet. 

- De tabellen zijn eigenlijk ook niet voor

iedereen die van nature een slanke of een

forse bouw heeft: De BMI tabellen hielden

geen rekening met iemands bouw, terwijl

artsen in die tijd werkten met verschillende

tabellen voor klein, middel, en grote bouw, om

geen verkeerde calculaties te maken. (4).

- De BMI is ook niet voor iedereen die niet wit

is: De BMI werd namelijk alleen bepaald op

basis van witte mannen. Deze maatstaf is

bewezen inaccuraat als het gaat om andere

rassen en etniciteit. De

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft

toe dat er uitvoerig bewijs is dat de link

tussen BMI, het percentage lichaamsvet en de

verdeling ervan over ons lijf verschilt tussen

verschillende populaties (8).

EXPERTS  NOEMEN DE  BMI
NUTTELOOS
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Daarnaast gebeurde er in 1998 iets bijzonders:

op 16 juni werden plots miljoenen mensen, die

eerst gezien werden als "gemiddeld", opeens

in de groep "overgewicht" geplaatst. En

miljoenen mensen die "overgewicht" hadden,

waren binnen een dag "obees". Het NIH had op

die dag namelijk de drempels met ongeveer

4,5 kilo (10 pond) verlaagd. Dit op basis van

een vage claim dat extra gewicht werd gelinkt

aan gezondheidsproblemen, terwijl er genoeg

studies iets anders lieten zien.

Dr. David Haslam, de directeur van Britain’s

National Obesity Forum, geeft aan dat nu wijd

verspreid wordt ingezien dat de BMI vrij

nutteloos is als het gaat om het meten van

een gezond gewicht bij individuen.(2).  

Een groeiende hoeveelheid onderzoeken laat

zien dat de BMI een wrede tool is om iemands

gezondheid mee te beoordelen, en dat het

slechts werkt om de angst rondom de obesitas

epidemie uit te vergroten. (9).
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Zelfs de Amerikaanse Preventive Services Task

Force concludeert dat er onvoldoende bewijs

is dat screenen op BMI kan helpen om

nadelige gezondheidsuitkomsten tegen te

gaan (2). 

Studies stapelen zich op waaruit blijkt dat een

groot deel van de mensen in de categorie

"overgewicht" en zelfs "obees" een kleinere

kans hebben om te overlijden, dan de mensen

in de categorie "ondergewicht" of "gemiddeld". 

Dus, wat maakt dan dat we die tool nog steeds

blijven gebruiken om onze gezondheid te

bepalen? De Amerikaanse overheid verdedigt

het gebruik van de BMI voornamelijk omdat

het een goedkope en makkelijke tool is voor

zorgprofessionals. We hebben niets beters. 

Misschien is het belangrijk om eerst even in te

zoomen op die obesitas crisis, en waar deze

écht om draait: de crisis gaat over onze

gezondheid, niet over ons lichaamsformaat.

MAAR HOE KUNNEN WE DAN
ÉCHT  ONZE GEZONDHEID
METEN?

11
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Het is daarnaast bijzonder dat sinds de media

de focus legt op deze crisis, de dieetindustrie

floreert als nooit te voren, met een omzet van

meer dan 65 biljoen dollar per jaar. 

En ook al verdient die industrie biljoenen,

onderzoeken laten zien dat slechts 1-5% van

de mensen die hun producten en services

gebruiken ook echt blijvend gewicht verliezen.

En dit staat even los van hoe ze dit gewicht

verliezen. Het overgrote deel van de klanten

komt binnen 2 tot 5 jaar al het verloren

gewicht weer aan.  

De crisis draait om gezondheidsgerelateerde

kwesties; om dat we bijvoorbeeld te veel stil

zitten en te weinig gezond voedsel eten, en

niet om ons lichaamsgewicht. 

Gezondheid meten draait om jouw interne

gezondheid, in plaats van om hoe slank je

bent. In een mooi wetenschappelijk artikel

genaamd “Beneficial effects of exercise:

shifting the focus from body weight to other

markers of health” laten onderzoekers zien

hoe significante en nuttige

gezondheidsvoordelen kunnen worden bereikt

ook al blijft gewichtsverlies hierbij uit. En het

feit dat dit nu misschien nog wat gek klinkt,

komt omdat het indruist tegen alles wat de

hedendaagse media je vertelt.

E-BOOK RADICALE  ZELFACCEPTAT IE
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4. Hoe je echt gezond kunt zijn

T I M E L E S S  S T Y L E

Echt gezond zijn draait om wat jouw lijf kan,

en niet om hoe het eruit ziet. En dan hebben

we het alleen nog maar over fysieke

gezondheid. Terwijl gezondheid natuurlijk ook

wordt bepaald door anderen factoren, zoals

jouw mentale gezondheid.

Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat we

overgewicht niet moeten gaan stimuleren. En

dat snap ik goed, dat is iets wat de

dieetcultuur ons leert. Een hoger gewicht =

minder gezond. Iets wat technisch gezien dus

gewoon niet waar is. 

Sterker nog, je lichaamsvorm zegt niets over

hoe gezond je bent van binnen. Als we het

over gezondheid hebben, dan kunnen we niet

enkel de mensen die er zwaarder uitzien

bestempelen als ongezond. Dan moeten

bereid zijn veel verder te kijken. Naar hoeveel

mensen roken en alcohol drinken. Naar

mensen die slank zijn, maar enkel fast food

eten.  Naar mensen die overal maar een

pilletje voor slikken. Naar stress, rijkdom en

woonomgeving. En ga zo maar door.

FOCUS OP  WAT  JE  L I JF  KAN EN N IET  OP  HOE JE  ERUIT  Z IET
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Dokters weten dat het zo werkt. Als mensen

met gezondheidsissues zoals Diabetes type 2,

cardiovasculaire problemen en een hoge

bloeddruk starten met het meer en

regelmatiger bewegen van hun lichaam, dan

verbeteren vaak hun gezondheidsklachten, los

van het feit of ze wel of geen gewicht

verliezen.  

De Amerikaanse Society for Nutrition

Education beschrijft hoe er doelen moeten

worden gesteld rondom gezondheid, niet

rondom gewicht. Ze geven aan dat een gezond

gewicht kan worden gezien als een natuurlijk

gewicht: het gewicht wat het lichaam van

nature vindt als iemand een redelijk gezond

eetpatroon volgt en voldoende beweegt, zo

rond 1 uur per dag.  

De gezondheid van jouw hart en longen is een

betere voorspeller van jouw risico's rondom

ziekten en sterfte dan jouw gewicht of jouw

BMI. De mate waarin je jouw lichaam beweegt

zegt veel meer dan jouw maat, gewicht, of

BMI.
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5. Beweeg jouw lieve lijf

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Ben je benieuwd hoe gezond je echt bent, of

maak je je daar zorgen over? Meet dan vooral

hoe jouw lichaam voelt en wat jouw lichaam

kan doen. Dit zijn de meest waardevolle

indicatoren. 

Door jouw gezondheid te beoordelen met

maten zoals jouw BMI en jouw gewicht verwar

je jouw uiterlijk met jouw gezondheid. En dat

is Iets wat kan leiden tot zeer ongezonde

gewoontes.

De meesten van ons hebben geleerd om

fitness en lichaamsbeweging te zien als een

manier om slank, strak en sexy te worden. Of

als een straf voor het eten van minder gezond

voedsel. In plaats van als een manier om ons

lichaam kracht en gezondheid te geven. 

Iets wat Lexie & Lindsay Kite in hun promotie-

onderzoek ontdekten is dat lichaamsbeweging

helpt bij het verbeteren van ons

lichaamsbeeld. 

OP EEN MANIER  D IE  GOED VOELT

13
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Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat we als

vrouwen meer tevreden zijn met ons lijf en dat

we gaan waarderen wat ons lichaam kan

doen, in plaats van te focussen op hoe het

eruit ziet. 

Dit maakt dat ze dit benadrukken in hun

beroemdste quote en mantra:  

"Mijn lichaam is een instrument, niet een

ornament".  

Lichaamsbeweging is dan ook één van de

eerste praktische tools om te gaan werken

aan een positief lichaamsbeeld en te bouwen

aan radicale zelfacceptatie. 

Gebruik jouw lichaam als een instrument om

jouw dagelijkse leven te beleven. Jouw

lichaam is er om gebruik van te maken, en het

is niet iets wat je met je meesleurt, en wat je

continu moet verbergen en verbeteren!
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Als lichaamsbeweging voor jou altijd een

manier is geweest om kilo's te verliezen, of om

extra voeding eraf te zweten, dan heb je

misschien menig keer het idee gehad dat het

geen nut had.

Dit komt omdat je rondom lichaamsbeweging

dikwijls doelen hebt gesteld die te maken

hadden met jouw uiterlijk: hoeveel kilo's of

centimeters je binnen een maand moest

verliezen, bijvoorbeeld.

Probeer eens meer te gaan sporten of te

bewegen zonder je druk te maken over wat

het gaat doen met jouw lichaamsvet, gewicht,

cellulitis en andere uiterlijkheden. Stel jezelf

eens de vraag hoe je je wilt voelen? Wat wil je

kunnen doen met jouw lichaam.

L ICHAAMSBEWEGING OP  EEN GEZONDE MANIER
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Het maatlabeltje in jouw kleding is geen

indicator voor jouw geluk, ook al is dat wat de

media je dag in dag uit willen laten geloven. 

En hoe jouw gewicht en maat verandert zegt

niets over de positieve veranderingen die in

jouw lichaam gebeuren. Of wat er gebeurt met

jouw mindset en gedachten. 

Kies ervoor om je vanaf nu niet meer te wegen

of te meten. Zodra we ons druk maken over de

nummertjes, vergeten we vaak waar

gezondheid echt om draait.

Volg eventueel ook de masterclass "Intuïtief

sporten en bewegen" die je vindt in het

leerpad "Bouwen aan gezonde gewoontes".

E-BOOK RADICALE  ZELFACCEPTAT IE
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6. Omgaan met lichaamstriggers

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Als het gaat om ons lichaam, dan verkeren we

met vlagen in een comfortzone. Bijvoorbeeld

als we geboren worden. Je komt op de wereld

met jouw schattige rolletjes en babyvet, en op

dat moment ben je je nog niet bewust van het

feit dat je jouw lichaam of jouw vetrolletjes

ooit zal gaan haten. We zijn dan nog helemaal

niet bezig met of ons lijf wel mooi genoeg is! 

Allereerst natuurlijk omdat je nog niet de

cognitieve capaciteiten bezit om dit te doen,

maar ook omdat je nog niet bent getriggerd

om je hier druk over te maken.

Een lichaamstrigger kan ons uit onze

comfortzone trekken. Lichaamstriggers zijn

evenementen die zorgen voor twijfel of angst.

En die ons ertoe zetten om ons zorgen te

maken over hoe we eruit zien.

Die lichaamstriggers zijn er groot en klein:

- Een opmerking die je krijgt van een

familielid over jouw lichaam

- Een nare ervaring, zoals gepest worden op

school, of scheiden

- Plotselinge gewichtstoename tijdens je

puberteit of je zwangerschap

- Iemand die je uitnodigt om te gaan

zwemmen

- Als je jezelf terugziet op een foto of in een

spiegel

DIE  JE  U IT  JOUW COMFORTZONE HALEN
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1 .  DOOR D IEPER  IN  SCHAAMTE
WEG TE  ZAKKEN

2 .  DOOR ONS TE  VERSTOPPEN
EN TE  "REPAREREN"

Je laat je zodaning overheersen door de

negatieve gevoelens, dat je geneigd bent om

te zoeken naar manieren om die pijn te

verzachten. Met bijvoorbeeld drugs of alcohol.

Of door je te overeten. Zodat je die pijn maar

niet hoeft te voelen.

Dit is iets wat veel vrouwen herkennen: we

verstoppen ons, ons lichaam, en proberen iets

te repareren wat nooit kapot is geweest. We

gaan bijvoorbeeld niet meer zwemmen, omdat

we niet kunnen accepteren hoe ons lichaam

eruit ziet. We solliciteren niet voor de baan,

die we écht willen, omdat we vinden dat we

eerst nog wat kilo's moeten verliezen. Of we

gaan niet meer naar bepaalde feestjes, of

verstoppen ons onder wijde kleding.
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We reageren hier doorgaans op 3 manieren op.

Daarnaast proberen we ons te repareren door

eindeloos te diëten. Of door voedingsschema's

te volgen. Door te detoxen. Door liposuctie te

laten doen. Of ons vet te laten bevriezen. Vaak

komen we dan vast te zitten in eetbuien en

creëren we een haat-liefde verhouding met

eten.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

16

3 .  DOOR TE  REAGEREN MET
VEERKRACHT

Als je reageert met veerkracht betekent dat

niet dat je nooit meer getriggerd wordt. Of dat

je er immuun voor bent, of dat je net doet

alsof die triggers er niet zijn. Maar je kunt die

lichaamstriggers steeds beter herkennen en

erkennen, en je reageert niet langer met zelf-

destructief gedrag.

Er zijn namelijk bepaalde vaardigheden die je

kunnen helpen om het omgaan met die

lichaamstriggers makkelijker te maken. En

daar leer ik je wat meer over in de volgende

hoofdstukken.
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7. Ontwikkel veerkracht

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Zoals ik al eerder aangaf:

De sleutel tot zelfacceptatie ligt voor een

groot deel in het inzien dat het beeld dat

jijzelf en anderen over jou hebben veel breder

is dan enkel jouw uiterlijk. 

Dat je verder durft te kijken dan jouw

spiegelbeeld en je beseft dat je zoveel meer

bent dan een lichaam.

We kunnen die veerkracht ontwikkelen

rondom ons lichaamsbeeld. Zodat we niet

meer constant worden meegezogen in de

dieetcultuur en de druk voelen om te voldoen

aan het perfecte plaatje. Zodat we ons minder

druk gaan maken over ons uiterlijk, en vanuit

zelfzorg de juiste beslissingen weten te

maken.

Je kunt veerkracht ontwikkelen door jouw

kracht te putten uit 4 verschillende bronnen:

1.) Fysieke kracht

2.) Mentale kracht

3.) Spirituele kracht

4.) Sociale verbinding

RONDOM JOUW L ICHAAMSBEELD
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In hoofdstuk 5 stond die fysieke kracht al

centraal en besprak ik het belang van

lichaamsbeweging: door jouw lichaam met

liefde te bewegen groeit jouw

lichaamstevredenheid. We kunnen hiermee

ons lichaam gaan waarderen voor wat het

allemaal kan, in plaats van ons enkel te

focussen op hoe het eruit ziet. 

Weet je nog, die fantastische quote van de

zusjes Kite die ik eerder met je deelde? 

"Mijn lichaam is een instrument, niet een

ornament"?  

Lichaamsbeweging is dus één van de

praktische tools om te werken aan een

positief lichaamsbeeld en te bouwen aan

veerkracht rondom jouw lichaamsbeeld. 

In de komende hoofdstukken staan de andere

drie hulpbronnen centraal. We beginnen met

de mentale kracht.
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8. Mentale kracht

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Je hebt misschien zelf ook al ontdekt dat je

negatieve gedachten over jouw lichaam niet

gewoon kunt wegdenken. Uitzetten. Of

volledig voorkomen. Maar je kunt wel slimme

vaardigheden ontwikkelen die je helpen om

hier minder door beheerst te worden.

Één van de belangrijkste tools die je in jouw

gereedschapskist mee moet dragen is

zelfcompassie. Met zelfcompassie kun je er

namelijk op een liefdevolle manier voor

zorgen dat die gedachten niet met je aan de

haal gaan. En dat je je er dus niet volledig

door laat leiden.

Zelfcompassie bestaat uit 3 onderdelen.

Kun jij jezelf toespreken zoals je dat zou

doen bij jouw kind? Begripvol, liefdevol?

Zonder hard over jezelf te oordelen of jezelf

de schuld te geven? Dat is wat er bedoeld

wordt met liefdevolle vriendelijkheid. Gebruik

bijvoorbeeld eens de woorden: "het is

begrijpelijk dat je ... voelt, want....". Geef jezelf

toestemming om je rot te voelen. Toon begrip

voor jezelf. Maar laat jezelf niet meevoeren in

een negatieve spiraal en blijf realistisch.

Meer hierover bij het derde element van

zelfcompassie!

 

MET ZELFCOMPASS IE  EN MEDIAWIJSHE ID

18

1 .  L IEFDEVOLLE
VRIENDEL I JKHEID

2 .  MENSEL I JKHEID
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Met menselijkheid wordt bedoeld dat je jezelf

gerust kunt stellen met het idee dat je niet

de enige bent op de wereld die bepaalde

emoties ervaart of die niet voldoet aan dat

ideaalplaatje. 

We kunnen ons soms heel erg alleen voelen,

en ons isoleren, door te focussen op alles wat

ons anders maakt dan anderen. Daarmee

wordt het ook extra makkelijk om al jouw

tekortkomingen te benoemen! Of om het idee

te krijgen dat je vast de enige bent die iets zo

ervaart, of ergens mee worstelt. 

Maar we hebben allemaal onze ups en downs

(ook al zien we vooral de ups van anderen en

worden de downs vaak minder met elkaar

gedeeld). En er zijn heel veel vrouwen die

vechten met hun lichaamsbeeld, en de

gevoelens van nooit goed of mooi of slank

genoeg zijn.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Met mindfulness bedoelen we het erkennen

van jouw negatieve gedachten en gevoelens,

zonder er helemaal in mee gevoerd te worden.

Zonder dat je je er helemaal mee identificeert.

In de Acceptance & Commitment therapie

wordt ook wel gezegd: je bent niet jouw

gedachte. Je denkt jouw gedachte. En het zijn

slechts woorden. Jij kunt zelf de keuze maken

om ze wel of niet te geloven.

Neem eens afstand van jouw gedachte door te

bedenken dat het slechts een gedachte is. De

gedachte “ik ben te dik“, ervaar je mogelijk

anders als je tegen jezelf zegt “ik heb de

gedachte dat ik te dik ben“.

Mindfulness betekent dat je aandacht hebt

voor het hier en nu. Dat je jouw gedachten en

gevoelens accepteert en relativeert. Als je

bijvoorbeeld merkt dat je moeite hebt met

zelf-objectivering, dan kan mindfulness je

helpen om te stoppen met het continu

monitoren van jouw lichaam. Door je bewust

te worden van het feit dat je je dus continu

inbeeldt hoe je er uit ziet voor anderen.   

Je kunt bij de Audio Coach bundel een korte

oefening in zelfcompassie downloaden. In het

leerpad "Kickstart jouw zelfacceptatie" ga je

stap voor stap aan de slag met zelfcompassie,

en hiermee oefenen. 

3 .  MINDFULNESS
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MEDIAWIJSHE ID

Los van het oefenen met zelfcompassie, als

belangrijke tool in jouw toolbox, kun je

werken aan jouw mentale kracht door jouw

mediawijsheid te vergroten. 

Hoe doe je dit? Door jouw oogkleppen af te

zetten en je bewust te worden van wat er

schuil gaat achter de schermen: wat het doel

is van de populaire media, en waar het grote

geld ook parten speelt. Hoe adverteerders jou

onzekerheid aanpraten, om jou vervolgens

bepaalde producten te kunnen verkopen. En

hoe de dieetindustrie ons al jaren een

dieetmentaliteit verkoopt.

In de hoofdstukken 1 en 2 heb ik je hierbij al

een eind op weg geholpen. 

Maar kijk vooral ook de documentaire

Embrace, van Taryn Brumfitt (The Body Image

Movement) mocht je op zoek zijn naar nog

wat extra input!
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9. Spirituele kracht

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Spirituele kracht kun je putten uit

verschillende bronnen, en daar ga ik je zo wat

meer voorbeelden van geven. Maar allereerst:

wat bedoel ik er eigenlijk mee? 

Het gaat vooral om het gevoel dat we kunnen

terugvallen op iets wat veel groter is dan

onszelf. En nee, hiervoor hoef je niet per se in

een God te geloven! Zoals Wikipedia het

verklaart:

“Onder religie (van het Latijnse religio) wordt

gewoonlijk een van de vele vormen van

zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle

verbindingen, verstaan, waarbij meestal een

hogere macht, opperwezen of god centraal

staat.“

Maar die zingeving kan daar natuurlijk ook los

van staan!

MEER Z I JN  DAN EEN MOOI  PLAATJE

20

Onderzoek laat steeds vaker zien hoe

belangrijk het voor ons is, als mens, om een

hoger doel te hebben. Een betekenis, niet

alleen voor een voldaan leven, maar ook voor

onze gezondheid én ons zelfbeeld. 
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Één van de belangrijkste behoeften die we

hebben als mens is die van zelf-actualisatie. 

Aristoteles was één van de eersten die schreef

over het idee dat wij als mensen allemaal

komen met onze eigen set van unieke

talenten. En dat het onze belangrijkste taak in

ons leven is om deze te erkennen en te

gebruiken. 

Maslow schreef jaren later over onze

basisbehoeften als mens en plaatste zelf-

actualisatie bovenin, als het hogere doel in

ons leven.
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B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

Iedereen heeft zijn of haar eigen manier om

die spirituele kracht te voelen en ontdekken.

Een aantal voorbeelden zijn door:

- Mediteren;

- In de natuur zijn;

- Reiki;

- Schrijven in een dagboek;

- Bidden;

- Bijbelstudie;

- Yoga of Tai chi.

Schrijf vooral de dingen op die jou inspireren.

Die jou prikkelen om te kijken naar iets wat

groter is dan jij en jouw leven. Die je doen

geloven in een hoger doel.

En zoek naar hoe jij een staat van flow kunt

creëren: je kent misschien wel van die

momenten waarin je helemaal op gaat in

datgene waar je mee bezig bent. Waarin je vol

focus en energie werkt aan iets wat je

belangrijk vindt. Waarin je zo druk bent, dat je

de tijd vergeet. 

En dat je eigenlijk niet eens tijd hebt om stil

te staan bij hoe je eruit ziet! 

Als jij kunt ontdekken hoe je in die flow komt,

en hoe je kunt werken aan jouw hogere doel,

dan kun je steeds meer gaan erkennen en

voelen hoe jij meer bent dan een lichaam om

mooi te zijn.
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Het zoeken naar die betekenis in jouw leven

zorgt er ook voor dat we buiten onszelf gaan

zoeken hoe we anderen kunnen helpen en

bijstaan. 

Het maakt je minder kwetsbaar voor alle

berichten die focussen op uiterlijk. Want je

beseft je hoe jouw uiterlijk eigenlijk niets

toevoegt aan dat grotere doel, en aan jouw

eigen leven. En je kunt dan gaan zoeken naar

andere bronnen van geluk en zelfwaarde. 

WERKEN AAN JOUW SP IR ITUELE
KRACHT

Hoe meer je ontdekt en herkent wat jouw

hogere doel is op aarde, hoe meer je beseft

dat je hier niet bent als een ornament, om

mooi gevonden te worden. Maar dat jouw

leven veel meer waarde heeft.
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10. Sociale verbinding

B L I J D I E E T V R I J . N L

S A S K I A @ B L I J D I E E T V R I J , N L

T I M E L E S S  S T Y L E

We leven als vrouwen niet allemaal op ons

eigen eiland. En wat dat betreft ervaren we

voor een groot deel als vrouwen vergelijkbare

problemen rondom ons lichaamsbeeld. We

staan er dus niet alleen voor als het gaat om

het dealen met de media die ons dag in dag

uit beïnvloeden.   

En de dingen die we denken, zeggen en doen,

hebben impact op de vrouwen om ons heen.

Alles wat jij zegt en doet wat betrekking heeft

op jouw lichaam heeft impact op de vrouwen

om je heen, van je dochter tot je zus, en van je

collega's tot je naaste vriendinnen. 

De dieetcultuur lijkt alles te overheersen: niet

alleen onze media, maar ook onze dagelijkse

gesprekken. Maar we hebben daar zelf nog

steeds invloed op. 

We kunnen de tv uitzetten. Een social media

detox doen. En als het gaat om onze

dagelijkse gesprekken: dan kunnen we ook

terugpraten. We kunnen nee zeggen. We

kunnen iets bespreekbaar maken, of iets een

halt toe roepen. 

HET  GEVEN EN ONTVANGEN VAN
STEUN
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1 .  ZEG NEE  TEGEN
OPMERKINGEN OVER ONS
L ICHAAM

Misschien ken jij ook wel van die voorbeelden

waarin een compliment absoluut niet gepast

was? Bijvoorbeeld bij de moeder die vanwege

een zware post-natale depressie bijzonder

veel kilo's had verloren en werd

gecomplimenteerd over het feit dat ze al zo

snel haar zwangerschapskilo's kwijt was. Of

het meisje dat werd geprezen met haar slanke

lijf, terwijl ze achter de schermen streed tegen

anorexia.

Vaak complimenteren we elkaar op het

uiterlijk omdat we vriendelijk willen zijn. En er

is ook niets mis met een compliment! Maar

waar het fout gaat, is dat we daarmee het idee

bevestigen dan ons uiterlijk en die fysieke

perfectie belangrijk zijn voor onze waarde als

mens. En dat goedkeuring van anderen

daarvan afhankelijk is.

Als het een automatisme is om iedere vrouw

te complimenteren met haar gewichtsverlies,

terwijl we eigenlijk helemaal niet weten wat

de omstandigheden zijn en wat hiervan de

oorzaak is, dan doen we misschien meer

kwaad dan goed. Die woorden kunnen immers

bepaalde ongezonde gedachten en

activiteiten versterken. 
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Als we als vrouwen complimenten maken over

elkaars uiterlijk houden we iets in stand:

namelijk dat het blijkbaar heel belangrijk is

hoe we eruit zien. En als we echt willen

geloven dat we meer waard zijn dan ons

uiterlijk dan is het belangrijk dat we elkaar

daarin gaan versterken. 

In plaats van tegen jouw vriendin te zeggen

dat ze er super uit ziet, kun je haar ook

vertellen hoe super ze is los van haar uiterlijk!

Wat je waardeert aan haar als persoon, aan

wat ze doet en wat ze voor jou betekent. Zeker

voor jonge vrouwen en kinderen is dit zó

belangrijk om te horen.

 

2 .  GA  EENS  EEN LAAG D IEPER
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3 .  STOP  NEGAT IEVE  ZELFPRAAT

Als we dit soort negatieve zelfpraat een halt

toeroepen, dan hebben we een positief effect

op de zelfkritiek van de vrouwen om ons heen.

Niet alleen herkennen we zelf veel beter

wanneer we onszelf weer eens reduceren tot

een ornament, maar we voorkomen ook dat

anderen worden aangezet om negatief naar

hun eigen lijf te kijken. 

Vervang die negatieve zelfpraat met simpele

positieve statements over jouw lijf en deel die

met de vrouwen om je heen. 

Benadruk dat “We zoveel meer zijn dan ons

lichaam.” Of hoe “Jouw lichaam een

instrument is, en geen ornament.“ Of dat we

“niet bestaan om mooi gevonden te worden.”

(Een aantal krachtige statements van Lexie &

Lindsay Kite!)

En als andere vrouwen ervoor open staan,

neem ze dan vooral eens mee in een lesje

radicale zelfacceptatie. En hoe we kunnen

breken met de dieetmentaliteit die ons

gevangen houdt in onze overtuiging van

“nooit mooi/goed/slank genoeg“ zijn.   
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Ken je dat, vrouwen die samen aan de lunch

zitten en kletsen over hoe ze hun dieet weer

aan de wilgen hebben gehangen, maar hoe

het écht tijd wordt om iets te doen aan hun

buik, billen of benen? 

En je herkent misschien ook wel hoe

makkelijk het is om mee te gaan in die

zelfkritiek van anderen over hun lichaam.

Hoe het je uitnodigt om ook even uitgebreid

al jouw ongenoegen uit te spreken over je

lijf?
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Soms is het frustrerend dat jij dingen ziet en

herkent die anderen niet zien. Dat je voor jouw

gevoel een stap vooruit hebt gezet, die

anderen nog moeten zetten.

Hierdoor merk je misschien dat het niet altijd

makkelijk is om anderen te vinden om mee te

praten over dit thema. En dat is waar we als

mensen zoveel behoefte aan hebben: aan

begrip en steun van anderen. Aan verbinding.

Helemaal als het gaat om het accepteren van

ons lichaam, en het loslaten van

ideaalplaatjes, zou de steun van anderen die

dicht bij je staan jou echt kunnen helpen. En

jou kunnen versterken.

Hoe meer we onszelf naar anderen open

kunnen stellen en ze kunnen meenemen in

onze sores, hoe meer ze ons kunnen bijstaan

in moeilijke momenten.

 

4 .  VRAAG OM SUPPORT
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Dus durf kwetsbaar te zijn. (En lees daarvoor

bijvoorbeeld ook eens het boek van Brené

Brown, de Kracht van de kwetsbaarheid) 

- Zoek die ene vriendin, die het mogelijk wel

begrijpt, en neem haar dieper mee in waar je

aan werkt.  

- Zoek groepen op internet die werken aan

soortgelijke thema's en deel dat wat je ervaart

met die groep. 

- Volg vrouwen op social media die werken

aan #zelfacceptatie, #bodypositivity of

#zelfliefde. Reageer, stel vragen, en kijk of je

hier langzaam vriendschappen uit kunt laten

groeien. 

- Plaats eens een oproepje in een lokaal

krantje of in een whatsapp groep met

vriendinnen, wie er behoefte heeft om eens te

praten over dit thema. 

Mensen kunnen je pas steunen, als ze weten

dat die steun gewenst is. En het kan een

enorme bron van kracht zijn als het gaat om

het ontwikkelen van die veerkracht.
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Pak jouw dagboek of notitieboek erbij, en

beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

1. Beschrijf de momenten waarop je je

comfortabel voelt of voelde in jouw lijf. Hoe

klinken jouw gedachten op dat moment? Hoe

comfortabel is jouw comfortzone normaal

gesproken?

2. Welke evenementen hebben jou in het

verleden getriggerd om je minder comfortabel

te voelen in jouw eigen lijf? En welke verwacht

je in de toekomst vaker te treffen?

3. Op welke van de 3 manieren reageer jij nu

op lichaamstriggers?

4. Hoe heb jij in het verleden gebruik kunnen

maken van jouw fysieke kracht om veerkracht

rondom jouw lichaamsbeeld te ervaren? En hoe

kun je dit in de toekomst mogelijk uitbreiden?

5. Hoe heb jij in het verleden gebruik kunnen

maken van jouw mentale kracht om veerkracht

rondom jouw lichaamsbeeld te ervaren? En hoe

kun je dit in de toekomst mogelijk uitbreiden?

6. Hoe heb jij in het verleden gebruik kunnen

maken van jouw spirituele kracht om

veerkracht rondom jouw lichaamsbeeld te

ervaren? En hoe kun je dit in de toekomst

mogelijk uitbreiden?

7. Hoe heb jij in het verleden gebruik kunnen

maken van jouw spirituele kracht om

veerkracht rondom jouw lichaamsbeeld te

ervaren? En hoe kun je dit in de toekomst

mogelijk uitbreiden?

8. Hoe heb jij in het verleden gebruik kunnen

maken van sociale verbinding om veerkracht

rondom jouw lichaamsbeeld te ervaren? En

hoe kun je dit in de toekomst mogelijk

uitbreiden?

9. Jij bent als persoon uniek, en je bezit jouw

eigen leerwijze, talenten en krachten.

Niemand kan voor jou de perfecte weg naar

een veerkrachtige jij uitstippelen, behalve JIJ

zelf.

Wat zijn de belangrijkste eye-openers die je

uit dit e-book en de audiobestanden hebt

meegekregen? 

Wat neem je mee, voor als je in de toekomst

te maken krijgt met nieuwe lichaamstriggers?

Hoe kan je daarop nu al anticiperen?

10. Wat is het belangrijkste wat je hebt

geleerd over jouw lichaam en hoe jij hier op

dit moment naar kijkt?
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Ontdek de non-profit Beauty Redefined

(https://beautyredefined.org/)

Bekijk "Embrace", de documentaire.

Lees het boek Health at every Size, van dr.

Linda Bacon

En bestel hier ook jouw journal "Thuiskomen in

je lijf" - Schrijf jezelf stap voor stap naar een

positiever lichaamsbeeld. 

https://blijdieetvrij.plugandpay.nl/checkout/journal

