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Introductie

Reality Check

Het is 6 uur ‘s ochtends, uw wekker schalt en u rolt uit bed om de dag die voor u ligt te beginnen. U 
voelt zich traag, moe, misschien heeft u hier en daar wat pijntjes en uw gewrichten komen in opstand 
tegen het idee van beweging. 

Dan zet u onhandig uw weg voort naar de badkamer en staart u naar uzelf in de spiegel. De realisatie 
is er dat u niet in vorm bent en gefrustreerd bent met de persoon die u nu bent geworden. In uw 
hersenen is de schakelaar omgezet en het is eindelijk tijd om hier iets aan te doen.

Het enige probleem is louter de gedachte van het beginnen van een bewegingsprogramma en het 
aanpassen van uw voedingspatroon – u moet er niet aan denken. Om nog maar te zwijgen over het 
feit dat u uw lichaam herhaaldelijk zal moeten bewegen voor een langere periode en waarschijnlijk 
peentjes zult gaan zweten. Rustig maar, mijn vriend! Haal eens even een paar keer diep adem, denk aan 
leuke dingen en zorg dat u zich goed voelt. U hoeft zich helemaal geen zorgen te maken over nepbewijs 
dat echt lijkt.

In werkelijkheid is het helemaal niet zo moeilijk om uzelf te veranderen in een welgevormd persoon 
als sommigen u ervan willen laten overtuigen. Natuurlijk vereist het uw hart, uw wensen, toewijding en 
discipline, maar als u er eenmaal aan begint en nog belangrijker – eenmaal op gang bent gekomen – zal 
alles op zijn pootjes terechtkomen. 

Dat gezegd hebbende, u bent zich er waarschijnlijk goed van bewust dat een afname in gezondheid 
parallel staat aan stijgende gezondheidskosten, wat het middelpunt van belangstelling is van de 
maatschappij. 

Dit, op zijn beurt, heeft niet alleen een enorme impact op de economie, maar heeft er ook voor gezorgd 
dat er tal van fitnessprogramma’s uit de grond zijn gestampt.

De bedrijven achter deze programma’s claimen te allen tijde “gegarandeerde resultaten of uw geld 
terug!” Helaas hebben zij niet altijd het beste met u voor. Vaak bekommeren zij zich meer om hun HUN 
portemonnee dan om UW middel.

Het is nu eenmaal zo, wanneer u nog maar net begint, is het NIET de beste manier om tijd te investeren 
in de nieuwste, meest geweldige fitnessrage die er is. U kunt beter een slimme, veilige en grondige 
aanpak nemen welke zorgt vor geleidelijke, betekenisvolle veranderingen. U zult zich dan instellen voor 
een leven lang fysieke geletterdheid, en als toegevoegde bonus krijgt uw zelfvertrouwen een enorme 
chi-boost en uw motivatie stijgt tot over uw oren!

Op de volgende pagina’s onthullen wij methoden, technieken en tips van insiders over fitness, voeding, 
dieet en mentale scherpheid.

Als extra bonus mag u verwachten dat u wordt blootgesteld aan willekeurige liefdadigheden. Allen 
welke zijn ontworpen om van u de BESTE persoon te maken die u maar kunt zijn.

Onthoud, er zijn geen korte wegen. Houd u aan het plan, voer het werk uit, neem de juiste aanpak en 
dan, en ALLEEN dan, kunt u zich richten op het krijgen van zo’n prachtige sixpack of rug met V-vorm 
wat u altijd al had willen hebben. En alhoewel geduld een schone zaak is, verandert ijver het spel!
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Opruiming

Geloof niet in de hype. Geloof de hype niet. Verandering is goed en het is iets waar u nooit bang voor 
mag zijn. En  aanpassingen aan de leefstijl draait allemaal om verandering. Dit geldt ook voor uw 
lichaam, geest en houding!

Een aantal dingen die u moet overwegen als het gaat om UW persoonlijke verandering is om ervoor te 
zorgen dat u fysiek in staat bent om aan lichaamsbeweging te doen en om een goed plan op poten te 
zetten. Om een gewenst eindpunt te bereiken, moet u eerst een richting kiezen.

Voordat u blind een duik neemt in het ijskoude water der onzekerheid, is het het beste om advies in te 
winnen van een zorgverlener. Dit kan zijn een persoonlijke arts, huisarts of een andere beoefenaar naar 
keuze.

Er is een grote kans dat u in goede gezondheid verkeert. Maar wat als dit niet het geval is? Bedenkt u 
zich deze hypothetische situatie eens. U wordt lid van een sportschool, begint te sporten en ineens heeft 
u ontzettende pijn in uw borst.

In het beste geval heeft u een irritante aanval van brandend maagzuur. In het ergste geval staat u op het 
punt een hartaanval te krijgen. Keuze A is uiteraard beter dan B, maar beide zijn ongunstig en hadden 
mogelijk voorkomen kunnen worden met een snel onderzoek.

Artsen zullen u in principe een aantal vragen stellen over uw algehele gezondheid. Ze willen uw leeftijd 
weten, of er ziektes voorkomen in uw familie, hoeveel operaties u de afgelopen jaren heeft gehad, of u 
bewegingsbeperkingen heeft, en uw huidige en vorige niveau van activiteit.

Wees hier dan ook eerlijk in! Als u informatie achterhoudt voor uw arts, kan hij u geen nauwkeurige 
beoordeling geven. Wees er zeker van dat uw informatie privé en veilig is. Dit is onderdeel van het 
vertrouwensbeleid waarmee zorgverleners zich aan de wet houden. En even voor de duidelijkheid, 
het zien van een arts voordat u aan een nieuw programma begint is voornamelijk voor mensen 
met overgewicht of obesitas, ouder dan 40, vooral een zittend leven hebben gehad, chronische 
aandoeningen hebben gehad of een familiegeschiedenis van een ziekte. Als u relatief actief bent en niet 
in deze categorieën valt, is alles waarschijnlijk prima.
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Het opstellen van een gezondheidsvisie

Op 1 januari van elk jaar, u kunt er donder op zeggen, worden wereldwijd miljoenen mensen met 
goede voornemens  lid van een sportschool om het extra gewicht te verliezen dat er in de loop der tijd 
stiekem is bijgekomen. Het gaat echter niet altijd om het afvallen. SOms gaat het om gezonder eten of 
om het opgeven van ongezonde leefgewoonten. In sommige gevallen is het een mengeling van al het 
bovenstaande.

Hoe dan ook, er is een groot mislukkingspercentage, en dit komt allemaal voort uit een ding - het 
gebrek aan een grondig plan van aanpak. Het kan afgezaagd klinken, maar als u niet in staat bent u voor 
te bereiden, bereidt u zich eigenlijk voor om te falen.

Als u al lid bent van een sportschool, hebt u dit waarschijnlijk al van dichtbij meegemaakt. Let eens op 
hoeveel mensen er zijn op dag twee of drie van het nieuwe jaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld medio 
februari. Grote kans dat er een wereld van verschil is.

U kunt het van de wagen vallen noemen, u kunt het wijten aan een gebrek aan discipline of u kunt het 
een gebrek aan richting noemen. Uiteindelijk komt het waarschijnlijk door een gebrek aan schema om 
te volgen. Dan komt er een wellness-visie in het spel.

Als u er over nadenkt, heeft een hoog percentage van succesvolle mensen in de wereld van zaken doen, 
sport en entertainment iets belangrijks  gemeen. Mislukking was geen optie. Ze keken vooruit en zagen 
zichzelf al in het bezit van hetgeen dat zij wilden hebben. Dat noemen wij een wellness-visie. Het eerste 
wat u moet doen is een wellness-visie maken voor uzelf. Leun eens achterover in uw stoel, sluit uw ogen 
en stel u voor dat u zich in de ideale situatie bevindt over 9 tot 12 maanden.

Bepaal hoe u wilt dat uw lichaam eruit ziet en hoe u zich geestelijk wilt voelen.

Wilt u afvallen, beter functioneren, uw tenen kunnen aanraken, meedoen aan een fitness-evenement, 
groter, sterker, gelukkiger zijn? Voelt u zich alsof u hetgeen dat u wilt hebben al heeft, wijd uw geheugen 
hieraan toe en schrijf het op papier.

Als u niet precies weet hoe een wellness-visie er precies uit moet zien, hier volgt een snel hypothetisch 
voorbeeld...

“Tegen deze tijd volgend jaar, wil ik...

 ` over mijn hele lichaam definitie hebben

 ` 25 kilo lichter wegen

 ` een gezond dieet volgen

 ` een hoog energieniveau hebben

 ` mijzelf zelfverzekerd voelen in onthullende kleding

 ` sterker zijn en meer spiermassa hebben

U zult merken dat u met deze wellness-visie dat er elementen van lichaamsbeweging, dieet en 
levensstijl gecombineerd zijn. Dat komt omdat wellness allesomvattend is. U moet kosten noch 
moeite besparen bij het bedenken wat u wilt. Zo krijgt u alleen maar meer zin in het bereiken van uw 
doelstellingen.

CRAZYBULK     |     INTRODUCTIEGIDS     |     NL.CRAZYBULK.COM 4



Drijfveren

Als u uw wellness-visie eenmaal hebt bedacht, zult u belangrijke drijfveren moeten bedenken om uw 
doel te bereiken. Deze moeten krachtig zijn! Dit zijn de drijvende krachten die u zullen voortstuwen 
tijdens een aantal moeilijke situaties.

U moet ‘s ochtends vroeg opstaan om oefeningen te doen, zij moeten u discipline geven om gebakjes 
af te slaan wanneer iemand deze mee naar werk neemt en zij moeten voorkomen dat u biertjes 
achterover slaat met uw vrienden terwijl u de finale van het rugby kijkt. 

Alleen zeggen “Ik wil in vorm zijn” zal niet werken. U moet het op een dieper niveau aanpakken. 
Bijvoorbeeld, denk aan het effect dat uw gezondheid heeft op anderen in uw leven, zoals uw 
echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, kleinkinderen en college’s - degenen die erop rekenen dat u fysiek, 
mentaal en emotioneel sterk bent. Als u op een of al deze gebieden tekort schiet, heeft u niets. 

Hier volgen enkele voorbeelden van belangrijke drijfveren om u in de juiste richting te sturen.

 ` Ik wil mijn boodschappen in mijn auto kunnen zetten zonder rugpijn

 ` Ik wil op de speelplaats kunnen rondrennen met mijn kinderen zonder buiten adem te raken

 ` Ik wil leven om te zien hoe mijn kleinkind afstudeert van de middelbare school

 ` Ik wil slank zijn en er goed uitzien in mijn trouwjurk

Nogmaals, dit is allemaal hypothetisch. Gebruik er een of allen als zij binnen uw leeftstijl passen, maar 
voel u vrij om er zelf ook een paar te bedenken!
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Obstakels

Het is een absolute garantie dat er obstakels zullen zijn tijdens uw reis om uw wellness-visie te bereiken. 
Vaak kunnen zij er zijn als gevolg van uw eigen schuld of de vuile daden van iemand anders. In het grote 
geheel maakt het niet uit wiens schuld het is. U moet er nog steeds mee omgaan en ze uit de weg 
krijgen. Het enige dat er toe doet is uw blik op de toekomst en blik op het heden om de bepalen wat 
deze lastige wegversperringen kunnen zijn.

Hier volgen enkele voorbeelden, en waarschijnlijk zijn er minimaal een of twee op u van toepassing.

 ` Gebrek aan tijd om oefeningen te doen

 ` Laag zelfbeeld

 ` Te weinig geld om een sportschoolidmaatschap te kopen

 ` Niet weten wat u moet eten

 ` Zeer druk werkschema

 ` Ik reis te veel om mij aan mijn dieet te houden

 ` Groepsdruk

Er is iets heel belangrijks dat u moet weten. Obstakels zijn niets meer dan oude geconditioneerde 
patronen die constant opnieuw opduiken in uw leven om u gek te maken en te voorkomen dat u het 
beste in uzelf bereikt.

Ze zijn gewichtig, zwaar en veroorzaken pijn van binnen en van buiten. U kunt dit fenomeen ook wel 
“mentale obesitas” noemen. Het is zeer vergelijkbaar met het dragen van overtollig gewicht dat voor 
u niet van waarde is. Het grote verschil is dat mentale obesitas op u van invloed is op een emotioneel 
niveau terwijl fysieke obesitas op u van invloed is op een fysiologisch niveau.
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Strategieën

Herinnert u zich het eerder genoemde sportschoolscenario? De obstakels in het leven van mensen die 
niet meer gaan hebben hun motivatie natuurlijk volledig verpest omdat zij geen strategie hadden om 
hiermee om te gaan. Maar u niet. U hebt geluk omdat u op het punt staat om te leren hoe u een killer-
strategie maakt om korte metten te maken met die vervelende obstakels wanneer zij op de slechtste 
momenten de kop opsteken.

Verwar strategieën alstublieft niet meer drijfveren. Ze zijn niet hetzelfde. Een strategie is meer als een 
pleister om het bloeden te stoppen. Het is niet echt een snelle oplossing, maar het is meer een plan om 
een ongunstige situatie op korte termijn op te lossen.

Hier volgen enkele voorbeelden van strategieën die u kunt reciteren voor willekeurige obstakels:

 ` Ik zal een oppas huren voor een uurtje per dag zodat ik tijd heb om oefeningen te doen

 ` Ik zal een uur eerder naar bed gaan elke avond zodat ik meer energie heb om mijn werk optimaal 
uit te voeren

 ` Ik zal ‘s ochtends een uur eerder opstaan om mijn oefeningen in te plannen

 ` Ik zal gezonde snacks meenemen naar werk om junkfood te vermijden

 ` Ik zal op zondag eten maken voor een week wanneer ik tijd vrij heb

Snapt u het? Dit zijn ook nog eens hele goede strategieën, dus voel u vrij om ze te gebruiken als zij op 
u van toepassing zijn. Het is ook een goed idee om vaak zelf op een stille plek te gaan zitten voor een 
uurtje of anderhalf uur om uw wellness-details uit te werken. Als u eenmaal een ruimte vindt en al uw 
afleidingen blokkeert, zult u versteld staan hoe gemakkelijk de antwoorden binnenstromen.
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Drie-maand-doelen

Dit is wanneer u echt op gang begint te komen! Het is tijd om doelen te stellen. U zult beginnen met 
drie-maand-doelen en dan overgaan op wekelijkse doelen. Drie maanden is een goed tijdsbestek 
omdat het lang genoeg is om een groot verschil te zien in uw lichaam en geest, en kort genoeg om een 
gevoel van druk te hebben zodat er actie wordt ondernomen.

Deze doelen zijn in feite kleinere versies van uw algehele wellness-visie. Zorg dat ze wat hoger liggen, 
maar niet zo hoog dat u er niet bij kunt. Al uw doelen moet voldoen aan de Engelse afkorting SMART; 
Small (klein), Measurable (meetbaar), Action-based (actiegericht), Realistic (realistisch) en Time-related 
(tijd-gerelateerd).

Houd uw ogen vooral gericht op het realistische aspect. Naarmate het verhaal verder gaat, bereikt u 
misschien de sterren terwijl u slechts op de maan mikt. Maar als u teveel hooi op uw vork neemt, kunt u 
het in uw rug krijgen. Wees verstandig met uw initiatieven.

Hier volgen een paar voorbeelden van drie-maand-doelen.

 ` 5 kilo afvallen.

 ` Drie dagen per week een vorm van oefening uitvoeren, ten minste 60 minuten lang, om 6 uur ‘s 
ochtends.

 ` Minderen op uw koffie-inname van één kop per dag in plaats van vijf.

 ` Vijf kleine, gezonde whole-food-maaltijde eten op vier dagen per week.
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Wekelijkse doelen

Uw wekelijkse doelen maken er nog kleinere stapjes van. Dit zullen kleine stappen zijn richting uw drie-
maand-doelen. Wees er extra zeker van dat u deze ontwerpt met laserlicht-precisie.

Hier zijn een paar voorbeelden.

 ` Wakker worden en een gezond ontbijt eten bestaande uit yoghurt, muesli en frambozen op Ma 
en Don.

 ` Trainingskleren meenemen naar werk op Din en Don zodat ik 60 minuten in het plaatselijke park 
kan lopen om 17.00.

 ` Iedere dag het toilet aan het einde van mijn kantoor gebruiken.

 ` ‘s Ochtends als eerste slechts één kop koffie drinken op Ma, Woe en Vri

Let op de nauwkeurigheid van deze doelen. Specifieke hoeveelheden, duraties, tijden en dagen worden 
genoemd. Wind er geen doekjes om met deze details. Hoe specifieker u bent, hoe groter de kans dat u 
zich eraan houdt.

Bijvoorbeeld, als u alleen zou zeggen “Ik ga drie keer per week oefeningen doen”, weet u niet wanneer, 
hoe lang, wat voor soort en waar. Als u het doel opnieuw beschrijft, bijvoorbeeld “Ik ga op Ma, Woe en 
Vrij volgende week 60 minuten krachttraining doen om 6.00 u bij de sportschool” heeft u alle informatie 
die nodig is om het ook te laten gebeuren.

Zie uw wekelijkse doelen als werkafspraken of verplichtingen. Als u een meeting had om 12 uur met de 
raad van bestuur van uw bedrijf, zou u dit dan afzeggen? Ga op dezelfde manier om met uw doelen!

Samenvatting

Nu weet u hoe u een volledig systeem ontwikkelt om uzelf op het juiste pad te krijgen vanaf het 
begin. Werk uw doelen wekelijks bij en voel u vrij om uw programma als nodig aan te passen 
wanneer enkele openbaringen heeft.

Hopelijk heeft u er plezier in op dit punt in het spel. Zo zou het dagelijkse leven altijd moeten zijn. 
Zo niet, dan heeft u wat beweging nodig. U weet dat het het beste is om elke twee u op te staan 
en te bewegen gedurende de dag. Als u dit niet heeft gedaan, doe dit dan nu. Tegen de tijd dat u 
terug bent, zult u klaar zijn voor de volgende gids, welke toevallig over oefeningen gaat.
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ER IS GEEN STAP DAT HET DOET.
HET IS EEN LOT VAN LETEN STAPPEN.

CRAZYBULK IS MET JE ALLE WEG!


