Voorwoord - Motivatie is jouw key naar succes!
De kracht van motivatie wordt onderschat…
Hoe vaak hoor je wel niet om je heen:
“Nee ik kan dit niet”
OF
“Het gaat me toch nooit lukken”
Uitspraken die onnodig zijn want iedereen, ook jij, kan zijn eigen successen bereiken
met de juiste motivatie en discipline.
Heel vaak merk ik als personal trainer, dat cliënten waarmee ik heb getraind nooit
hadden verwacht het resultaat te behalen wat ze voor ogen hadden.
Uiteindelijk lukt dat altijd!
Hoe komt dat nou…
Puur door de juiste motivatie en discipline, de zogeheten Power-Mindset. Dit is een
methode die ik heb ontwikkeld om je motivatie hoog te houden, ook tijdens
momenten dat het even tegenzit.
In dit e-book vertel ik je alles over de power-mindset. Zodra je het hele e-book hebt
doorgenomen zal je vol met motivatie zitten en wil je direct aan de slag met het
bereiken van je succes.
Ga ervoor want ook jou gaat het lukken!
Veel succes!

Arno Snelder
Thuis Trainen | Personal Trainer

Jerry de Bock
Thuis Trainen| Eigenaar

Ontvang tips, adviezen en laatste updates
via sociale media van Thuis Trainen

Like onze pagina op Facebook:
www.facebook.com/thuistrainen
Volg ons op Twitter:
https://twitter.com/thuistrainen
Volg ons ook via Youtube
http://www.youtube.com/arnosnelder
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Waarom is motivatie zo belangrijk?
Op het moment dat je gaat bewegen heb je de belangrijkste beslissing al genomen: je
kiest voor een gezond en sportief leven, gefeliciteerd! Daar zal je echter wel in
moeten investeren.
Wat nou als je niet heel veel tijd tot je beschikking hebt, omdat je bijvoorbeeld een
drukke baan hebt?
Dan zal je toch echt moeten blijven sporten om jouw doelen niet uit het oog te
verliezen. Daarom is het zeer belangrijk dat je gemotiveerd blijft!

Doorzetten
Motivatie ligt namelijk aan de basis van elke activiteit, zeker als je het wat langer vol
wilt houden. Voor maximale resultaten, zal je optimaal gemotiveerd moeten zijn.
Zonder motivatie wordt al het andere overbodig. Het moeilijkste is om gemotiveerd
te blijven als de nieuwigheid eraf is.
Daarom bestaat er een grote kans dat ook jij na verloop van tijd stopt met bewegen.
Een van de belangrijkste dingen die Thuis Trainen je mee kan geven, is dat het je een
manier verschaft waarop jij het bewegen in je leven in kan passen.
Alleen op die manier houd je het namelijk vol. Thuis Trainen geeft je de mogelijkheid
om op een eenvoudige en verfrissende wijze het juiste ritme te vinden waar je de
komende jaren veel plezier van zou hebben.

De kern
Motivatie is - in de kern - de wil en drive om iets vol te houden, ook als het even
tegenzit. Er zijn altijd genoeg redenen om te stoppen, maar nooit de juiste.
Waarom zou je jezelf niet structureel beter willen voelen?
Wat is er mis met een fris en energiek gevoel?
Als je thuis traint ben je slechts een klein deel van de dag kwijt aan het sporten.
Hierdoor zal je vrij snel merken dat je je vitaler voelt, en met meer kracht de dagen
doorkomt.
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Er zijn een aantal manieren waarop je je motivatie vast kunt houden. Dit kan onder
andere door reële, maar wel uitdagende doelen te stellen.
Doelen moeten altijd functioneel en doelgericht zijn.

Wat is jouw doel?
De resultaten zullen in het begin snel zichtbaar zijn. Daarna is het zaak om
gemotiveerd te blijven. Door oefeningen af te wisselen, blijven je lichaam en geest
scherp en fit.
Houd bij elke training het grote plaatje in het oog. Iedereen heeft weleens dagen dat
het sporten niet lekker gaat. Leer daar mee om te gaan.
• Sta er eens bij stil, wat is voor jou de reden om te gaan bewegen?
• Is het omdat je er perfect uit wil zien voor je partner?
• Of omdat je je goed wil voelen over jezelf?
• Wil je die mooie spijkerbroek van tien jaar geleden weer aan?
• En als dat eenmaal is gelukt, hoe houd je dat dan vol?

Blijvende motivatie
Zorg dat bewegen een vaste waarde in je leven wordt. Maak er tijd voor vrij…
Wat is er belangrijker dan goed in je vel zitten en tevreden zijn met wie je bent, van
binnen én van buiten? Mensen om je heen reageren positief op iemand die doelen
stelt en deze op een krachtige manier behaald.
Op een gegeven moment heb je de bevestiging van buiten niet eens meer nodig, en
doe je het voor jezelf. De motivatie zal dan uiteindelijk uit jezelf komen, met de beste
resultaten tot gevolg.
Als je deze stappen zet, ga je het zeker weten volhouden en komen die resultaten
er 100%!
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Hoor jij bij de 95% falers of 5% doorzetters?
Wat bepaalt of jij iemand bent die deel uitmaakt van de 5% die slagen in het behalen
van het lichaam wat je graag wilt bereiken.
Daar komt vanzelfsprekend een grote mate van doorzettingsvermogen bij kijken!
Behalve dat je altijd gemotiveerd moet blijven om je doelen te behalen, zal je de
motivatie ook om moeten zetten in concrete activiteiten.
Simpelweg heeft alleen het lezen van dit e-book geen zin. Je zult echt actie moeten
ondernemen om je resultaat te behalen.
Dat gaat je ook echt lukken! Dit e-book gaat ervoor zorgen dat jij bij de 5%
doorzetters behoort.
Een strak lichaam en een energiek gevoel komen je niet zomaar aanwaaien. Ga eens
bij jezelf na wanneer jij in je dagelijkse leven de doelen haalde die je je gesteld had?
Beschrijf dat gevoel eens voor jezelf, wat dat met je doet… (denk daar nu heel even
over na en lees dan verder)
Roep dit gevoel bij je op, denk er even aan terug als je momenten hebt dat het even
tegenzit.
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Veranderingen
Als ik aan jou vraag wat je doelen zijn, zal je ongetwijfeld iets zeggen als:
“xx kilo afvallen”
“Met een strakker lichaam op het strand liggen”
“Mooie kleren aantrekken”
Als ik je dan vervolgens vraag wat je daarvoor over hebt, dan blijken de gestelde
doelen niet altijd haalbaar binnen je huidige levensstijl. Daar ga ik je bij helpen.
Het is niet zo lastig als je misschien verwacht. De methode is simpel en makkelijk
vanuit huis toe te passen. Daar kom ik later nog op terug.

In het begin is alles leuk
Je zal vast vol goede moed beginnen aan het bereiken van je doel.
Vaak wordt er een duur abonnement van een sportschool aangeschaft en een leuke
outfit is snel gekocht.

Het begin is daar!
De eerste weken zijn hartstikke leuk en eenvoudig vol te houden, maar dan gaat het
mis. Andere - ook belangrijke - zaken beginnen je aandacht op te eisen.
Het sporten wordt mondjesmaat uitgevoerd, ten slotte wordt er nauwelijks nog aan
fysieke beweging gedaan.
Slechts een enkeling weet het vol te houden, waar ligt dit aan?
Het is eenvoudig om te zeggen wat je doelen zijn, maar het volhouden om ze te
bereiken vraagt echt doorzettingsvermogen!
Met behulp van de Thuis Trainen programma’s wordt de drempel om lekker te gaan
sporten, een stuk verlaagd. Gewoon omdat je het lekker thuis kunt doen en gericht is
op motivatie. Dat succes gaat er hoe dan ook komen!
Ook is het makkelijk in te passen in je dagelijks leven. Daarbij, ook al heb je het eens
druk, regelmatig sporten is minstens zo belangrijk als al die andere dingen!
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Regelmaat
Zorg dat je op vaste tijden sport, maar maak je niet al te druk als dat een keertje niet
lukt.
Ga op een ontspannen manier met je sportieve doelen om, dat is verreweg te
prefereren boven onnodige stress.
Je zal ongetwijfeld al genoeg stress in je leven hebben; daarom is de training
gemakkelijker vol te houden als het een positieve betekenis voor je krijgt.
Je doorzettingsvermogen zal op deze manier minder hard nodig zijn. Op de
momenten dat je het doorzettingsvermogen wel nodig hebt, kun je putten uit een
groter reservoir met energie.

Behoor tot de 5% doorzetters
Vooral op de momenten dat je je vermoeid voelt, spoken de gedachten door je hoofd
dat het sporten vandaag misschien eens kan worden overgeslagen. Fout!
Dit cruciale moment onderscheidt de 5%
doorzetters van de 95% falers.
De 5% weet dat je dan juist moet gaan
sporten, want daarna zal je je vitaal en fit
voelen.
Voldaan en energiek zal de rest van de
dag in een heerlijke flow verlopen.
Als je bewust je sterke en zwakke punten onderkend en problematische situaties
herkent, kan je daar mee om leren gaan.
De doorzetters weten wat we hier mee bedoelen. Maak voor jezelf de keuze of jij
ook tot die energieke 5% wil behoren!
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Doorzetters bereiken meer
Als het op bewegen aankomt, zal je al snel merken dat er veel te leren valt op
persoonlijk gebied.
Veel topsporters hebben de kwaliteit om elke dag weer 100% te geven.
Dat heb jij ook echt in je, het is alleen de juiste sleutel toepassen naar je eigen
succes…
Alleen de allergrootsten zoals Roger Federer, Tiger Woods en Lionel Messi, weten
hun fysieke en technische vermogens te koppelen aan een bijna onbreekbaar
karakter.

Doorzetten is een kunst
Elke dag 110% geven is voor hun het minste wat ze kunnen doen.
Ze zetten door op de momenten dat het tegenzit.
Als het jou tegenzit, zou jij ook moeten doen…
Zodra je het gevoel hebt dat het even tegenzit is dat geen reden om een
trainingmoment over te slaan.
Juist dan is het een kunst om door te zetten!
Het is juist een reden om nog harder en met nog meer doorzettingsvermogen te gaan
trainen om zo snel mogelijk te herstellen.
Dat geeft je echt een enorme boost omdat je namelijk ziet dat je het wel kunt.
Als je goed traint zal je al snel merken dat je in het dagelijks leven ook steeds meer
doelen gaat halen.
Je haalt kracht, inspiratie en discipline uit het trainen.
Met dit e-book als steuntje in de rug ga je ervoor zorgen dat je een echte doorzetter
wordt!
Op de lange termijn wordt niet alleen je lichaam getraind, ook je geest zal sterker en
daadkrachtiger worden. Wie of wat gaat jou nog tegenhouden?
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Een gouden medaille voor jezelf
Uiteindelijk zal je erachter komen dat het behalen van je doelstellingen pas het begin
is van een rijker, voller en beter leven.
Net zoals sporters erachter komen dat het leven uit meer bestaat dan het behalen
van de gouden medaille.
Natuurlijk is dat de bekroning van het harde werken, als je het lichaam hebt wat je
graag wilt behalen, alleen de weg ernaartoe zal waarschijnlijk veel langer in je
herinnering blijven hangen.

Je kunt veel meer dan jezelf denkt
Bij de Thuis Trainen programma’s is het, net zoals in het ‘echte’ leven, belangrijk dat
je jezelf af en toe tot het uiterste test. Je eigen beperkingen leer je al doende maar al
te goed kennen.
Het zou zonde zijn om daar in het vervolg niet van te profiteren. Ook in het dagelijks
leven is het handig om je eigen beperkingen en sterke punten te ontdekken.
Als je lang niet hebt bewogen is het soms een hele stap om weer opnieuw te
beginnen ergens aan.
Resultaten komen niet vanzelf, daar zul je toch echt iets voor moeten gaan doen.
Ik durf te wedden dat je met de kennis van mij en de voedingsdeskundige je grenzen
een stuk op kunt schuiven.
Wedden?...
Ik steun je daarbij, met raad en daad, en eventueel door een schop onder je kont te
geven als dat nodig is.

Ben je er echt klaar voor en ga je 100% voor dat resultaat?
Klik dan hier >> http://jouwonlinepersonaltrainer.nl/sp/thuis-trainen-programma/
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“Het verschil tussen het onmogelijke en het mogelijke ligt in een
persoon ’s doorzettingsvermogen” - John McEnroe
Doorzettingsvermogen is doorgaan op de momenten dat het leven je in de maling
lijkt te nemen. Als er vervelende dingen gebeuren waar je niet op had gerekend, dan
zal jij er moeten staan.
Dan ben jij degene die het heft in eigen handen moet nemen.
Je krijgt een strakker, fitter en mooier lichaam. Je geest zal met meer kracht en
energie problemen oplossen die je dwars zitten.
Dat geweldige gevoel, vlak na een lekkere training, als je de douche uitkomt?
Dáár moet je aan denken voordat je de training begint. Je maakt allerlei hormonen
aan die je beter laten voelen.
Blijf daarom altijd je doelen in het achterhoofd houden!
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Jouw stok achter de deur
Wat drijft jou om meer te weten te komen over de methodes van Thuis Trainen? Is
dit omdat je graag op een leuke en prettige manier wilt werken aan het lichaam dat
je graag wilt bereiken?
Of wil je graag via korte communicatie direct in contact staan met de personal trainer
of voedingsdeskundige zodat je alles direct kunt vragen?
Met welke redenen besloot jij eigenlijk in het achterhoofd om meer te weten te
komen over motivatie en thuis trainen?
Je wilt graag, anders was je niet zover gekomen met dit e-book.
Het e-book heb ik voor jou geschreven omdat ik wil dat je daadwerkelijk je doel gaat
behalen!
Kwam het door de tijdwinst die je kan boeken door thuis te trainen? Of omdat je
liever niet naar een sportschool gaat met al die uitslovers?
Bij de sportschool heb je vaak nog dure abonnementen waar je aan vast zit.
En dan niet te vergeten de slechte begeleiding die er tegenover staat. Je staat er
uiteindelijk helemaal alleen voor…
Je bent daar vaak een nummertje. Bij Thuis Trainen steunen we je graag bij het
behalen van je doel.
Per e-mail of eventueel per telefoon, dat maakt helemaal niet uit. We zijn er als
team voor jou!

Heb je een vraag? Klik dan hier om direct contact op te nemen
Wil je graag meer weten over het team van Thuis Trainen? Klik dan hier
Of heeft het misschien iets te maken met je gezondheid en wil je oud worden om ook
op latere leeftijd nog actief in het leven te staan?
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Geen gestreste momenten meer
Wat jou redenen ook zijn: er is altijd een reden die ervoor zorgt dat je blijft sporten,
jouw stok achter de deur.
Herken je nog van vroeger op de middelbare school dat je pas ging leren voor een
proefwerk op het moment dat het echt niet anders kon?...
Hoe vaak heb je wel niet iets uitgesteld tot op het allerlaatste moment waardoor je
’s nachts ook nog door moest werken?
De stok achter de deur was op dit soort momenten vaak de deadline, je moest
uiteindelijk wel. Wat nou als je deze ‘stok’ al op een veel eerder moment gebruikt?
Dan zal je wel een goede moeten hebben, die jou tot actie aanzet!

Vind de stok
Ik help graag mensen bij het vinden van die stok. Op die manier wordt het
vasthouden aan je doel namelijk relatief eenvoudig.
Het kijken naar de televisie iedere avond is routine. Het is belangrijk om te
onthouden dat ook het bewegen een routine moet worden.
Houd daarbij in het achterhoofd dat een paar oefeningen doen altijd beter is dan
helemaal geen oefeningen doen!
Je zal trouwens merken dat als je tien minuutjes bezig bent, je dan gewoon doorgaat.

Voorbeelden
Hieronder staan een aantal ‘stokken’ achter de deur, die mogelijk ook voor jou
gelden. Grote kans dat die van jou ertussen staat:
 Het is niet zeker dat je langer zult leven door regelmatig lekker te sporten,
maar de kans is echter wel veel groter dat je leven een stuk aangenamer zal
zijn. Met een fit lichaam kan je tenslotte veel meer
 Je wilt meer zelfvertrouwen over je lichaam - en over jezelf – krijgen
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 In het verlengde van het vorige punt, je valt af en kan daardoor leukere - en
strakkere - kleren aan
 Door te sporten kan je iets meer (ook weet niet te veel!) eten wat je lekker
vindt. Je hebt een hoger metabolisme waardoor je - ook in rust - veel meer zal
verbranden. Je hoeft je dan niet meer schuldig te voelen over die lekkere
pizza op vrijdagavond, als beloning van een drukke week
 Je zoekt naar ontspanning, manieren om je hoofd leeg te maken. Sporten doet
dit voor je
 Je wilt je kleinkinderen op zien groeien
 Een betere conditie. Je wilt meer energie voor de dagelijkse bezigheden. Je zal
veel meer zuurstof op kunnen nemen door de trainingen. Een geweldig gevoel
 Minder vaak ziek zijn
 De man of vrouw van je dromen ontmoeten met een mooi lichaam

Doen!
Ik heb mensen van allerlei achtergronden en met verschillende redenen voorbij zien
komen. Tussen die honderden mensen die het volhielden viel me een ding op: ze
hadden allemaal een stok achter de deur waarmee ze zichzelf op de moeilijke
momenten - zachtjes - op de steeds strakkere bips konden tikken!

TIP
Wil je graag thuis trainen met de motivatie die nodig is voor je resultaat?
Klik dan hier >> http://jouwonlinepersonaltrainer.nl/sp/thuis-trainen-programma/
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Zijn dit uitspraken die jij ook doet?
Deze uitspraken kom ik regelmatig tegen:

Laat je niet van de wijs brengen en ga voor dat succes. Ook jou gaat het lukken als je
het op de juiste manier aanpakt.
In dit e-book lees je daar meer over hoe je dit makkelijk in je dagelijkse leven toe kunt
passen.
Dat resultaat wil je graag en zal er zeker komen!
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Hoe krijg je motivatie en hoe behoud je
deze?
Het volhouden van een programma doe je niet zomaar. Daar zal je - zoals eerder
besproken - goed je best voor moeten doen. Denk goed na over wat jouw drijfveren
zijn, en haal die gedachten bijvoorbeeld naar boven als je ze nodig hebt om dat ene
setje af te maken.
Je wilt het doel wat je voor ogen hebt toch graag bereiken? Ga er dan ook voor!
Het kleine stemmetje in je hoofd dat zegt dat je best eens een avondje niet hoeft te
trainen en op de bank een zak chips mag leegeten, is de grootste tegenstander van
motivatie.
Je mag jezelf best belonen zodra je een stap uit het programma hebt gehaald.

Manieren om motivatie te behouden
Zorg te allen tijde dat je realistisch bent. Mensen die voor het eerst in hun leven
beginnen met het volgen van een sportprogramma stellen zichzelf dikwijls
onrealistische doelen.
Als ze dan merken dat ze die onhaalbare doelen niet halen, stoppen ze ermee, of nog
erger, wordt er geforceerd geprobeerd om ze te halen.
Dit kan leiden tot nare blessures en een totaal verlies aan motivatie.
Is dit herkenbaar voor jou?

Let op de voortgang
Houd je voortgang goed in de gaten.
Let wel op: In het begin kan dit heel snel gaan!
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Deelnemers die na de eerste weken resultaat boeken is dus helemaal niet
onrealistisch…
Nee, de discipline geeft deze deelnemers het resultaat dat ze verdienen. Ook jij kan
dit behalen, geloof me maar.

Stel je in op tegenslagen
Verwacht niet dat alles, zonder oponthoud, soepel zal verlopen. Stel je
verwachtingen bij.
Een vakantie of druk weekje op het werk kunnen ook zorgen dat je wat minder traint.
Daarnaast is het inbouwen van rust ook heel belangrijk. Streef perfectie na, maar wel
binnen je eigen vermogen.
Het is niet alles of niets.
Het feit dat je na een paar weken nog geen strakkere armen, buik, billen of benen
hebt, wil niet zeggen dat je niet ontzettend vooruit bent gegaan!
In het verlengde daarvan is het ook niet verstandig om jezelf te vergelijken met
anderen...
Iedereen heeft een andere lichaamsbouw, laat je niet demotiveren door die vriend
die binnen een maand een enorme vooruitgang heeft geboekt.
Jij komt er ook wel, het duurt misschien iets langer?
Iedereen behaalt resultaat ook jij wanneer je precies een programma volgt zoals is
beschreven
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Doe het voor je lol
Train met plezier. Als je gevarieerd traint blijft het leuker voor jezelf. Vraag ook eens
of je partner, vriend(in) of een huisgenoot met je meedoet! Dit kan voor de nodige
verfrissing zorgen.
Het kan ik het begin best tegenvallen als je lange tijd niet hebt bewogen.
Hoe gaat is het om je vooruitgang te zien, dat geef je echt een waanzinnig gevoel!
Betrek verder je vaste vriendengroep bij wat je aan het doen bent.
Ze mogen best weten dat jij eens een keertje wat minder tijd hebt omdat je eventjes
wil bewegen.
Als ze op de hoogte zijn, zullen ze je eerder steunen en met rust laten op de
momenten dat je even 30 minuten thuis wilt bewegen!
Ze zullen werkelijk trots op je zijn…
Beloon jezelf na een training met een film of avondje op de bank met een leuke serie
of voetbalwedstrijd. Je mag jezelf ook wel eens belonen met een minder gezonde
lekkernij.
Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Maar eet het wel met mate want het komt je
vooruitgang niet ten goede.
Je hebt zo hard je best gedaan en vervolgens snoep je het er weer aan. Dat is zonde!
Af en toe mag maar niet te vaak.
Met deze tips wordt de kans veel groter dat jij ook volgend jaar nog eenvoudig je
programma aan het volgen bent!
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Vallen en opstaan heeft geen zin!
Wanneer vonden de dingen of gebeurtenissen in jouw leven plaats, waar jij het trotst
was op jezelf?
Wanneer had je het gevoel dat wat je bereikt had, echt speciaal en helemaal aan
jezelf toe te schrijven was?
Als ik aan mensen vraag welk moment dat was, komen ze vaak met verschillende
antwoorden. De antwoorden hebben regelmatig echter wel een grote overeenkomst:
het zijn die momenten waar over een langere periode hard voor is gewerkt.
 Het halen van je diploma op school.
 De promotie op het werk na een aantal zware jaren.
 Het moment dat je kinderen volwassen worden en je terug kunt kijken op een
geslaagde opvoeding.
Deze momenten van grote triomf en tevredenheid komen voort uit een langere
‘commitment’ die je op enig moment bent aangegaan. Tijdens die weg naar de
uiteindelijke triomf, heb je veel obstakels moeten overwinnen.

Niets komt vanzelf
Zo is het bij het volgen van een thuis trainen programma ook. Het is een doorlopend
proces, waar je de rest van je leven baat bij zal hebben.
En het mooiste is, het stopt niet bij het behalen van je doelen…
Na je promotie stop je toch ook niet met werken?
Zodra je een doel behaald hebt, wil je door, je lichaam blijven testen. Ook als je ouder
wordt, zal je doelstellingen moeten blijven stellen.
Misschien ben je op je 60ste niet meer zo sterk als toen je 18 was, wat verandert er
dan eigenlijk?
Je kan toch nog steeds prima trainen met het op jouw lijf geschreven programma dat
bij je past?
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Vind je innerlijke kracht
De motivatie om je aan een programma te houden, zal uiteindelijk bij jezelf moeten
zoeken.
Als team geven we alles wat we kunnen, uiteindelijk zul je het toch zelf moeten
doen…
Beginnen met trainen, het één of twee maanden volhouden en vervolgens alle
opgebouwde kracht en conditie verspelen omdat je het zogenaamd te druk hebt, is
gewoon geen optie meer.
Hoe kan je het te druk hebben voor je eigen gezondheid?
De mensen om je heen hebben veel meer aan een levenslustig en fit persoon dan aan
iemand die avond na avond op de bank televisie ligt te kijken met een zak chips in de
hand.
Laat je niet verleiden tot het stemmetje in je hoofd dat tegen je zegt dat het vandaag
een keertje niet hoeft.
Natuurlijk hoeft het niet elke dag raak te zijn, je kan ook best eens ontspannen, maar
doe dat op de momenten dat je het verdient.
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Blijf bezig en actief
Onthoud je redenen om te bewegen; spreek die motivatie aan als je het nodig hebt.
Onthoud dat doorzettingsvermogen een keuze is waar je aan kan werken. Met elke
training die je doet wordt je - letterlijk en figuurlijk - een sterkere persoonlijkheid.
Het zou zonde zijn om daar niet voor te gaan.
Het opvoeden van een kind is veel moeilijker dan een paar keer per week bewegen,
toch houdt bijna iedereen het opvoeden langer vol.
Waarom eigenlijk?
Omdat het niet anders kan. Op die manier kan je ook kiezen voor een gezond,
sportend leven. Ik en mijn team helpen je daar maar al te graag bij. Succes!
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Ga stap voor stap te werk
Als je voor het eerst in lange tijd weer begint te sporten, zal je anders dan je buurman
die elke week vier keer de fitness bezoekt. Dat is helemaal niet raar.
Ik zie mensen met een matige conditie binnen een aantal weken zo erg verbeteren
dat ze de buurman er na een maand zo uitlopen! Het begin is vanwege meerdere
redenen belangrijk.

Het begin
Allereerst is de motivatie vaak in overvloed aanwezig waardoor je direct hard en veel
wil trainen.
Het lichaam kan dan soms ‘schrikken’ van de plotseling arbeid die het moet leveren
en (oude) blessures kunnen gaan opspelen.
Het is verstandig om niet te veel te doen, en de juiste stappen te zetten waardoor je
het op de langere termijn ook vol zal houden.
In de voorgaande artikelen heb ik al uitvoerig besproken wat motivatie is, hoe je dat
behoudt en waarom doorzetten zo belangrijk is.
Nu zal je toch echt moeten beginnen met een stappenplan met toekomst! Je leest dit
e-book en wordt nog enthousiaster: wat moet je nu nog doen?

Starten
Om te beginnen is het fijn om in goede kleding te sporten. Zorg dat je minimaal twee
outfitjes hebt liggen - of koop die - waar je graag in zweet.
Als je iemand bent die het prettig vindt om er ook thuis in sportkleding goed uit te
zien, schroom dan niet en kleedt je strak en stijlvol aan. Alles om je zo enthousiast
mogelijk te krijgen!
Maak daarna de sportruimte klaar en zorg er het liefst voor dat je sportspullen daar
kunnen blijven liggen. De drempel wordt namelijk hoger als je elke keer de computer
nog naar de andere kamer moet verplaatsen voordat je kan beginnen!
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Het middenstuk
Denk goed na over je persoonlijke voorkeuren qua trainingstijden en
trainingsintensiteit in de eerste weken.
Schrijf in je agenda op wanneer je wilt gaan trainen. Dit moeten dus tijden zijn dat je
geen verplichtingen hebt, en ook geen verplichtingen meer aan kan gaan: dit worden
jouw sportmomenten. Houd je hier vervolgens aan.
Ik ken genoeg mensen die tijd voor het sporten vrijmaken en vervolgens te rustig
aandoen omdat ze ‘toch nog eventjes’ het nieuws willen zien. Geen sprake van!
Je gaat naar je eigen sportruimte toe en begint te sporten. Draai een lekker muziekje
en knallen maar. Eet voor het sporten niet te zwaar, maar wel voldoende om met
genoeg brandstof het optimale uit je oefeningen te halen.

Het slot is eigenlijk pas het begin
Afhankelijk van je conditie, je leeftijd, je doelstellingen en je lichaamstype breekt
misschien wel de moeilijkste tijd aan. Het programma dat je volgt werkt; de eerste
resultaten zijn hoopgevend en je voelt je al een stuk beter.
Dan zal je het eerder genoemde motivatie en doorzettingsvermogen bij jezelf op
moeten roepen, want er komt een moment dat het eventjes tegenzit. Zorg ervoor
dat de jouw grootste vijand niet tussen je oren zit.
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Motivatie en discipline: een gouden duo
De belangrijkste sleutel tot het behalen van grote successen, waar dan ook in het
leven, is door je doel vast te stellen, dit nooit meer te vergeten en meteen te
beginnen met actie ondernemen, bewegen!
Er is niet zoiets als een onbelangrijke verbetering.
Bij alle positieve dingen die je doet, telt dat het een investering in de toekomst is.
Als motivatie de motor is waarop je sportprestaties tot stand komen, dan is discipline
de olie die het geheel goed laat verlopen.

Discipline geeft je rust
Sommige mensen beweren zelfs dat discipline gelijk staat aan vrijheid.
Ik ben van mening dat een gezonde dosis motivatie in combinatie met een goede
discipline de perfecte combinatie voor je is…
Te weinig discipline zorgt ervoor dat je je doelstelling niet behaalt, terwijl te veel kan
resulteren in stressvolle situaties waar je niet gelukkig van wordt.
Zelfdiscipline heeft te maken met hoe jij op enige moment over de situatie denkt in
plaats van hoe je je voelt.
Een voorbeeld:
Een tijd terug heb je besloten om iets te doen en vol te houden. Als je vervolgens
onder druk komt te staan om dat niet te doen, vallen de sterke persoonlijkheden
terug op het denken, op hun zelfdiscipline. Je zal de actie dus toch ondernemen.
En na de training voel je je kiplekker! Toch maar blij dat je getraind hebt.
Discipline helpt je dus om op de momenten dat je wat minder motivatie hebt, er toch
doorheen te komen en je te houden aan het programma. Het lijkt op
doorzettingsvermogen, maar kan daarvan verschillen omdat discipline je een kader
geeft waarbinnen het doorzettingsvermogen pas goed begint te werken.
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Thuis Trainen helpt je graag
Thuis Trainen geeft je de instructies waarmee je met behulp van motivatie en
discipline een succesvolle toekomst tegemoet gaat.
Trainen wordt op deze manier echt een uitdaging waar jij je tanden maar al te graag
in zet!
Ik wil dat jij optimaal gemotiveerd jouw doelstellingen behaalt! Daar gaan we samen
voor zorgen.

Discipline kan je leren
Er zijn verschillende manieren om discipline te kweken in je eigen leven. Het betekent
dat je doet wat het beste voor jou is, ongeacht hoe jij je op zo’n moment voelt.
Als je gedisciplineerd in het leven staat, heb je veel meer controle over je eigen acties
en hoe je je daarover voelt. Anderen zullen jou een stuk eerder omschrijven als een
‘sterke persoonlijkheid’.
Voor, tijdens en na het sporten gedisciplineerd leven houd je alleen vol als je
gemotiveerd blijft. Met de juiste dosis motivatie houd je het vol om gedisciplineerd je
oefeningen af te werken.
Met het Thuis Trainen Programma ontdek je de Power-Mindset waarbij je alles van
dit e-book toe gaat passen en ziet dat het werkt!

Discipline is ook ontspannen
Vergis je trouwens niet, gedisciplineerd leven betekent niet dat je geen leuke dingen
meer kan doen, integendeel. Je mag jezelf zo nu en dan heerlijk belonen met een
avondje naar keuze of een middagje shoppen, het is maar net waar je voorkeur ligt.
Discipline en motivatie horen bij elkaar. Ze vullen elkaar aan op de ogenblikken dat
de één wat zwakker is dan de ander. Motivatie is letterlijk de wil om dingen te doen,
terwijl discipline de manier is om dat vol te houden.
Het is daarom ook niet moeilijk om in te zien waarom discipline en motivatie zo’n
gouden duo vormen.
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“Geef niet op tijdens de rust, win de tweede
helft”
De titel hierboven is een beroemde uitspraak van een legendarische Amerikaanse
sportcoach. Hij wist zijn spelers altijd tot op het bot te motiveren.
Tijdens het gehele seizoen wist hij ze fit te houden en leerde hij ze de discipline die
nodig was om aan het eind met de prijzen in handen te staan. Voor jou zal het niet
anders zijn.
Wat je ook wilt bereiken, je zal het vol gaan houden!
Ik ben ervan overtuigd dat je met behulp van Thuis Trainen op een verfrissende en
enthousiaste wijze een nieuwe start gaat maken.
Jouw overwinning zal komen op het moment dat je zonder morren en met plezier
elke keer weer de trainingen afwerkt.
Je bespaart tijd en krijgt er energie en kracht voor terug. Je wordt ondertussen ook
nog eens een stuk gezonder mét een stralend voorkomen: hoe mooi is dat?

Mooie toekomst
Met motivatie, doorzettingsvermogen en een beetje discipline zal jij binnenkort
veranderen in een daadkrachtig en zelfverzekerd persoon. Het maakt niet uit wat je
doelen zijn, als je ze haalt hebt je iets om trots op te zijn.
Het volhouden zal daarna gemakkelijker worden als je je sterke en zwakke punten
weet te herkennen. Op die manier leer je jezelf nog beter kennen.
Behalve op het sportieve vlak zijn er dan nog genoeg andere gebieden waar jij de
opgedane kennis nuttig kan inzetten. Tel uit je winst!
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Blijf in een normaal ritme
Als je doelstellingen binnen handbereik liggen, probeer jezelf dan wel bij de les te
houden. Zorg dat je binnen dit hele proces voldoende blijft slapen en gezond eten.
Ga daarnaast ook eens lekker de natuur in, snuif de frisse lucht op het strand of in de
bossen op en laadt de batterij eventjes op. Pas als je echt iets concreets hebt
behaald, mag je er - welverdiend - van genieten.

De tweede helft
Na het behalen van je doelstellingen begint de tweede helft pas. Het is zoals de beste
sporters altijd zeggen: aan de top komen is gemakkelijker dan er te blijven.
Stel jezelf op zo’n moment een aantal vragen.
 Wat zijn je volgende doelen?
 Wil je op hetzelfde niveau blijven, of wil je nog meer bereiken?
 Welke doelstellingen liggen er ook op andere vlakken nog meer aan je horizon,
en hoe zijn die blijvend te combineren met het trainen?
 Misschien heb je wel zin om eens een marathon te lopen? Hoe ga je dat
aanpakken?
Er zijn zo veel doelen mogelijk in het leven, dat je ze toch echt zelf uit moet kiezen.
Het grootste voordeel daarvan is dat je volledig verantwoordelijk bent voor het
slagen of falen.
Met de trainingsprogramma’s en dit e-book help ik je daar goed mee op weg…
het is aan jou of je de keuze voor een beter, rijker en fitter leven met beide handen
aangrijpt.
Ik heb er alvast het volste vertrouwen in!
Succes!

Personal trainer | Thuis Trainen
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Disclaimer
Dit e-book mag gratis worden verspreidt door de lezer. De inhoud van dit e-book blijft
eigendom van Thuis Trainen en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of
voor andere doeleinden worden gebruikt.

Laat je reactie achter over het e-book!
Dit e-book hebben wij (Arno en Jerry) voor jou geschreven om je te motiveren ook
daadwerkelijk je doel te behalen. We weten hoe lastig dat soms kan zijn.
We zouden het leuk vinden als je een reactie plaatst op onze website. Dat kan via
onderstaande link:

http://www.thuis-trainen.nl/blog-nieuws/gratis-e-book-motivatiede-key-tot-succes.html
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Gratis toegang tot het Thuis Trainen Programma?
Klik dan hier >> http://jouwonlinepersonaltrainer.nl
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