
Dag 1: ontdek jouw
BIG why! 

3 daagse minitraining
RAW Living Foods 

www.dieetvandeliefde.nl



Wat is jouw BIG
why?  

HET IS SUPER BELANGRIJK OM TE
WETEN WAAROM JE DIT GAAT DOEN. 

TEN EERSTE GEEFT HET JE DE JUISTE FOCUS 

UPGRADE JE DIEET

Je why bepaalt je richting en elke kleine stap
die je zet. Zonder juist focus verdwaal je snel

in details.  

Met de juiste focus wordt dit echt een
transformerende ervaring. 

Virtual



Schrijf nu eerst alle redenen waarom je Living foods wilt gaan eten. 
Wat hoop je dat het eten van Living Foods je
gaat opleveren?

Welk resultaat hoop je op?

Wat zou dit voor je betekenen? 

Wat zou dit voor de mensen om je heen
betekenen?  



Schrijf nu eerst alle redenen waarom je Living foods wilt gaan eten. 
Wat denk je dat jou gaat tegenhouden om je doel
te bereiken?

Wat zijn jouw grootste uitdagingen? 
 



Community is key!
JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE
DOEN!

Deel je struggels, twijfels en
obstakels op je pad in mijn besloten
facebook community: de eet met liefde
community.

Daar beantwoord ik ook al je vragen! 



Welke 3 stappen kan
je nu al zetten?
WELKE 3 DINGEN ZOU JE NU AL
KUNNEN DOEN RICHTING JOUW
DOEL? 

Nu je een idee hebt van wat jou kan
tegenhouden kan je vast ook wel wat dingen
bedenken die jou kunnen helpen deze
obstakels te overwinnen! Schrijf ook deze
nu meteen op! 



Als je het werkboek hebt geprint heb je hier even lekker de 

ruimte om te schrijven: 



A Bigger Vision
JE MOET EEN BREDERE VISIE
HEBBEN! 

Dit hele pad naar een gezonder leven staat of valt
met de visie die jij voor jezelf hebt. Je denkt
misschien dat het alleen maar gaat om de juiste
begeleiding (zeker!) en de beste recepten (sure,
ook wel) maar aks jij geen visie hebt voor jezelf
die verder gaat dan: ik wil gezonder leven.... is
de kans gewoon veel groter dat je uiteindelijk weer
zwicht voor de vele verleidingen in het leven. 

En dat is ook SUPER NORMAAL! 



Ons hele leven hebben we geleerd korte termijn te denken en onszelf

klein te houden. 
Doe maar normaal dan doe je gek genoeg. Ga voor
korte termijn genot boven lange termijn
gezondheid. Doe gezellig mee. Doe niet extreem.
Je moet wel blijven genieten van het leven
hoor..... Maar wat houd dat precies in?  
 



GENOEG ENERGIE.
Omte spelen met mijn kinderen, om te
sporten, om mooie dingen te maken, om zo
veel mogelijk vrouwen te helpen! 

DE WERELD MOOIER MAKEN.
Ik besef heel diep dat ik hier maar heel
even ben en op mijn eigen bescheiden manier
wil graag bijdragen aan een mooiere wereld. 

ME ALTIJD ZO GOED MOGELIJK
VOELEN
En niet alleen even vanwege taart, wijn of
ander eten. 

Voor mij betekent genieten van
het leven: 



SOMETHING TO THINK ABOUT

Wat betekent genieten van het
leven voor jou?
DEEL DIT OOK IN DE GROEP!



Wat is jouw grootst
mogelijke visie voor
jezelf? 

HOE ZIET DAT ER UIT?

WAT VOEL JE?

WA DOE JE?

Sluit je ogen. Adem een paar keer
in en uit. Hoe zie je eruit in je

grootste visie?

Hoe voel jij je wanner je deze
visie leeft? 

Wat ben je aan het doen, wat houd
je bezig? 



Als je het werkboek hebt geprint heb je hier even lekker de 

ruimte om te schrijven: 



Tot zover dag 1
ZIE JE MORGEN!

Sensitive Intuitive Charismatic


