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Met veel plezier bieden wij jou dit werkboek aan als onderdeel van het online programma Darm 
Detox. We hebben dit werkboek als aanvulling op de videolessen ontwikkeld voor een optimale en 
effectieve ondersteuning vóór, tijdens en ná de Darm Detox. Het doel is drieledig:

1 Het is een hulpmiddel om goed voorbereid te starten. Gebruik het als een leidraad om je   
 activiteiten vooraf goed in te plannen.

2 Notitieboek. Je kunt het werkboek ook printen en als notitieboek gebruiken voor je    
 aantekeningen. 

3 Het is informatief. We hebben de visie en werkwijze van Master My Energie in dit document  
 voor je samengevat.

Leeswijzer

• Voor een goede voorbereiding hebben we in hoofdstuk 2 onderstaande punten uitgelicht:

  - korte uitleg van jouw leeromgeving;

  - een overzicht van het leerplan met de belangrijkste aandachtspunten per dag   
    uitgelicht; 

  - vier sleutels voor succes;

  - een overzicht op welke dagen je de (nul)metingen en checklisten kunt inzetten. 

• In hoofdstuk 3 ‘Help, ik heb een vraag?’ kun je lezen wat je kunt doen als je vragen hebt. 

• Omdat de supplementen in de Darm Detox belangrijk zijn hebben we in hoofdstuk 4 de   
 relevante onderdelen samengevat. 

• Onze programma’s zijn volgens de Master My Energie visie en werkwijze ontwikkeld. In dit   
 hoofdstuk kun je meer hierover lezen. 

• In hoofdstuk 6 kun je per lesdag notities maken. 

Wij wensen je veel succes en energie toe!

1. Doel werkboek 
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2.1  Uitleg van jouw Leeromgeving

In ‘Mijn Leeromgeving’ vind je een overzicht van de door jou 
aangekochte programma’s. De Darm Detox staat hier dus ook 
tussen. 

1. Bij ‘Lessen’ staan alle lesvideo’s voor jou klaar. 

Geen tijd om de video’s te zien? 

Je kunt de video’s ook alleen als audiobestanden luisteren in de 
auto of onderweg.

Per lesdag word je geholpen om de kennis eigen te maken met:

• Quizvragen: test je kennis 

• Acties: implementeer de kennis en adviezen

• Check: iedere lesdag wordt afgesloten met 2 taken die je helpen 
focussen om de lesdag goed af te sluiten. Plaats een vink voor de 
afgeronde taken. 

2. In het tabblad ‘Cursusmateriaal’ vind je:

• PDF-documenten: 

 - Werkboek

 - Receptenboek

 - Informatie Darm Detox supplementen, nulmeting en de  
   twee checklisten ‘Detox Triggers en ‘Ontlastingspatroon’

2. Succes is het resultaat van een   
 goede voorbereiding
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- Twee brochures over Lifeplus: ‘Voordelen van Voedingssuppletie’  
  en ‘Een bedrijf waar u in kunt geloven’

• Kookvideo van het recept Kitchari

• Drie geleide meditaties (audiobestanden):

 - Pancha Kosha 

 - Transforming Emotions

 - Met aandacht eten 

3. Tabblad inspiratie. In jouw leeromgeving hebben we ter 
inspiratie een aantal blogs verzameld die wij aanbevelen om te 
lezen voor meer achtergrondinformatie over voeding en een 
gezonde leefstijl. 

In het recepten- en werkboek herken je deze aanbevelingen aan 
dit icoon.

4. Wil jij eventueel extra ondersteuning en/of aanbevolen 
producten online bestellen? Wij hebben een selectie gemaakt van 
onze favorieten producten en ingrediënten. Je vindt deze in het 
tabblad ‘Aanbevelingen’ in ‘Mijn Leeromgeving’.

In de lesvideo’s, recepten- en werkboek herken je deze producten 
aan dit icoon

5. In het tabblad ‘FAQ’ vind je overzicht van veelgestelde vragen.

6. Via het tabblad ‘Community’ kun je je ervaringen delen en je 
vragen stellen. 
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2.2 Jouw leerplan met de belangrijkste aandachtspunten 

In onderstaande tabel hebben we per lesdag de aandachtspunten 
die belangrijk zijn voor een goede voorbereiding uitgelicht. 

We hebben per lesdag één thema behandeld voor een effectieve 
kennisoverdracht. Het kan echter zo zijn dat je je liever een thema 
van een lesdag al eerder bekijkt. We hebben daarom besloten om 
alle lesdagen van te voren volledig open te stellen. 

Zo wordt ‘detoxverschijnselen’ op dag 6 behandeld. Het kan zijn 
dat je eerder wilt weten wat je kunt doen bij detoxklachten. Beslis 
dan zelf om deze lesvideo eerder te bekijken. 
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Detoxdag   Aandachtspunten per lesdag

Voorbereiding  Voordat je van start gaat verwelkomt jouw Leefstijlcoach Radha Poeran jou met een  
   welkomstvideo. Deze video is ter inspiratie en kennismaking met je online coach.

Voorbereiding  Lesdag ‘Supplementen & bestelproces’ 

   Video: Hoe bestel je je supplementen? 

   Video: Uitleg Supplementen Darm Detox

   Video: Lifeplus Partner

   • Start met de video ‘Hoe bestel je je supplementen?’ om je supplementen direct te  
   bestellen i.v.m. de levertijden (2 tot 5 werkdagen). Dit kost je ongeveer 30 minuten  
   Intussen kun je de tijd gebruiken om je goed voor te bereiden.

   • De video ‘Uitleg Supplementen’ is handig om vooraf te zien voor informatie over de  
   supplementen. 

   • De video ‘Lifeplus’ is niet noodzakelijk om te zien. Bekijk deze naar wens als je  
   meer informatie wilt over het bedrijf Lifeplus. 

Voorbereiding  Lesdag ‘Introductie’

   Video: Introductie Darm Detox

   • Je krijgt in deze video tips om goed voorbereid van start te gaan. Het is daarom  
   handig om deze video vooraf te bekijken zodat je weet voor welke acties en tijd je  
   kunt reserveren.

   • Iedere verandering start met een bewust genomen besluit. Heb je hier hulp bij  
   nodig? Bekijk de Master Energy Class “Power of Decision” die je cadeau hebt  
   gekregen bij de aanschaf van de Darm Detox. 

   • Plan daarna het startmoment voor een succesvol resultaat.

1 Pré-Detox  Lesdag ‘Let’s get started’

   Video: ‘Uitleg Darm Detox’

   Video: ‘Let’s get started’

   • Houd rekening met dat je vandaag start met anders eten,  je je nulmeting invult en  
   start met bijhouden van de 2 checklisten Detox Triggers’ en Ontlastingspatroon’.

   • Plan voor een goede start een tijdsblok van 2½ tot 3 uur.
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2 Pré-Detox   Lesdag ‘Wat wil jouw poep jou zeggen?’ 

   Video ‘Wat wil jouw poep jou zeggen?’

   • Bijhouden checklisten ‘Detox Triggers’ en ‘Ontlastingspatroon’.

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo.

   • Je start met het implementeren van nieuwe leefstijl routines.

3 Pré-Detox   Lesdag ‘Voeding’

   Video ‘Voeding’

   • In deze lesvideo krijg je tips en adviezen over voeding tijdens de Darm Detox. 

   • Bijhouden checklisten ‘Detox Triggers’ en ‘Ontlastingspatroon’.

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo.

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines.

4 Pré-Detox  Lesdag ‘Let’s get started’

   Video: ‘Uitleg Darm Detox’

   Video: ‘Let’s get started’

   • Houd rekening met dat je vandaag start met anders eten,  je je nulmeting invult en  
   start met bijhouden van de 2 checklisten Detox Triggers’ en Ontlastingspatroon’.         
   • Plan voor een goede start een tijdsblok van 2½ tot 3 uur.

5 Detox  Lesdag ‘Take it Easy!’

   Video ‘Take it Easy!’

   • De focus ligt op rust. Als het kan is goed om geen afspraken in te plannen. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).
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6 Detox   Lesdag ‘Detoxverschijnselen?’

   Video ‘Detoxverschijnselen?

   • Je krijgt adviezen en tips hoe om te gaan met detoxverschijnselen. 

   • Kijk in tabblad aanbevelingen welke producten wij aanbevelen. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

7 Detox   Lesdag ‘Take it Easy!’

   Video Take it Easy!’

   • De focus ligt op rust. Als het kan is het goed om geen afspraken in te plannen. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo.

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

8 Detox  Lesdag ‘Mentale Detox’

   Video ‘Mentale Detox’

   • De focus ligt op reflectie en stilte. Als het kan plan deze dag als ‘stilte dag’. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

9 Detox  Lesdag ‘Take it Easy!’

   Video ‘Take it Easy!’

   • De focus ligt op rust. Als het kan is het goed om geen afspraken in te plannen. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).
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10 Detox   Lesdag ‘Vetverbranding’

   Video ‘Vetverbranding’

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

11 Detox   Lesdag ‘Take it Easy!’

   Video Take it Easy!’

   • De focus ligt op rust. Als het kan is het goed om geen afspraken in te plannen. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

12 Post-Detox  Lesdag ‘Post-Detox en Spijsvertering’

   Video ‘Post-Detox en Spijsvertering’

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

13 Post-Detox  Lesdag ‘Patronen doorbreken’

   Video: Patronen doorbreken

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo. 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties).

14 Post-Detox  Lesdag ‘Onderhoud’

   Video ‘Detoxverschijnselen?

   Eindvideo ‘Yes you made it!’

   • Plan je tweede ‘nulmeting’ in. 

   • Noteer in je werkboek of dagboek de reflectieopdrachten uit de lesvideo 

   • Volg de adviezen nieuwe leefstijl routines (houd rekening met inplannen van de  
   meditaties)
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Maak hier notities die voor jou belangrijk zijn om een goede planning te kunnen maken.

Tip: in je leeromgeving kun je zien hoeveel minuten een lesvideo of audiobestand is.

2.3 Vier sleutels voor succes

1. Zorg dat je goed voorbereid van start gaat. 

 • Plan de Darm Detox in je agenda en houd er rekening mee dat je ook voldoende rust neemt        
 tussendoor voor een effectief resultaat. 

 • Voeding: plan je kook- en eetmomenten in. Stel van tevoren je menu’s samen, maak je     
 boodschappenlijst en haal je boodschappen tijdig in huis. Je hebt de optie om de Pré-Detox fase     
 te starten met het monodieet Kitchari. Dit betekent niet dat je de Pré-Detox fase overslaat. Je volgt  
 alleen een ander voedingsadvies. Besluit of je dit wilt en zorg dat je je boodschappen in huis hebt.  
 In het Receptenboek Darm Detox vind je de nodige adviezen en tips. 

2. Maak een besluit voor je begint. Lees voor meer informatie hierover het hoofdstuk ‘De werkwijze  
 van Master My Energy’. 

3. Organiseer je support. Informeer mensen in je omgeving zodat zij je kunnen steunen. Maak gebruik  
 van de Darm Detox community voor extra support. Hier kan je ook je vragen stellen.
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4. Om het maximale uit jouw Darm Detox te halen adviseren wij je om 

 ouderwets notities en ervaringen per dag op te schrijven, omdat schrijven: 

 • een effectieve manier van zelfreflectie is;

 • ook een manier is om ervaringen te verwerken;

 • je helpt je gedachten te ordenen, beter te onthouden en te focussen;

 • een praktische manier is om opdrachten uit te werken;

 • een manier van leren is. In de video’s wordt kennis gedeeld. Door je eigen aantekeningen te  
 maken, maak je dit sneller eigen; 

 • de mogelijkheid biedt om later terug te blikken om weer op te halen wat deze stap je heeft          
 opgeleverd.

Keuzemogelijkheid schrijven

 • Dagboek kopen 

 • Downloaden en printen werkboek

2.4 Meten is weten

Tijdens de Darm Detox voer je een aantal metingen uit. Het is heel leerzaam en leuk om bij te houden wat 
je inspanningen jou hebben opgeleverd. Het is ook een goede reminder om je successen te vieren. Overi-
gens is ontdekken wat niet werkt net zo belangrijk. Alle ervaringen en kennis zijn namelijk waardevol in 
jouw reis om Master te worden van jouw energie.

Een kleine kanttekening. Realiseer je dat een meting een globale indicatie is en is geen exacte wetenschap. 
Moment van meten, mentale staat, bewegingsactiviteit, medicatie, vochtinname, zijn enkele voorbeelden 
van factoren die een meting kunnen beïnvloeden. Belangrijkste meetindicator is hoe je jezelf doorgaans 
voelt in termen van vitaal, energiek, happy of juist depri, lusteloos of moe. Dit gezegd hebbende is het wel 
fijn een vertrekpunt te hebben.

Overzichten metingen?  (tabblad cursusmateriaal) 

 • Dag 1 en 14: start en sluit af met de nulmeting Darm Detox

 • Dag 1: start bijhouden checklist Detox Triggers Pre-Detox

 • Dag 1: start bijhouden checklist Ontlastingspatroon 
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Mocht je technische vragen hebben over de werking van ‘Mijn Leeromgeving’ dan kun je ons mailen 
via info@mastermyenergy.com of op werkdagen bellen op telefoonnummer 085-1301147 van 9.00 
tot 18.00 uur.   

Heb je een vraag over de Darm Detox? 

 • In het tabblad FAQ hebben we de veelgestelde vragen voor je samengevat. Misschien staat jou  
 vraag ook hier tussen.

 • Staat jouw vraag niet op de lijst? Maak dan gebruik van de Community (tabblad ‘Community’).        
 Je kunt hier je vragen stellen. Jouw vraag en antwoord kan ook van toegevoegde waarde zijn voor  
 anderen die het programma volgen of hebben gevolgd.  

Wil je liever persoonlijke begeleiding? Boek dan een coach via onze website: 

www.mastermyenergy.com/coaches

3. Contact
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Supplementen zijn een belangrijk onderdeel van de Darm Detox 
om het reinigings- en ontgiftingsproces te ondersteunen. 

De supplementen die ingezet worden zijn:

1 Colon Formula: reinigen van de dikke darm

2 Paracleanse: elimineren van parasieten in de darmen en 
ondersteunen van de lever

3 MSM Plus: ondersteunen afvoer afval- en gifstoffen en gezonde 
weefselopbouw

4 Omegold: gezonde celfunctie, hersenen, ogen en 
hormoonhuishouding

4.1 Waar vind je informatie over de supplementen? 

Lesdag ‘Supplementen & Bestelproces’:

• Video ‘Supplementen Darm Detox’

• Video Lifeplus, informatie over het bedrijf Lifeplus, onze zakelijke 
partner

In het tabblad ‘cursusmateriaal’ vind je aanvullende informatie. 
Hierbij een overzicht:

• 4 PDF-documenten met uitgebreide (wetenschappelijke) 
informatie en ingrediënten over de Darm Detox supplementen 

• Brochure ‘Voordelen Voedingssupplementen’

• Brochure ‘Over het Lifeplus’

4. Supplementen
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Wil je meer achtergrondinformatie over het bedrijf Lifeplus? 
Kijk dan naar deze 2 video’s op de website van Lifeplus:

Het productieproces van Lifeplus

https://ww1.lifeplus.com/nl/nl/view-video/virtual-tour-nl

Hoe werkt Lifeplus? 

https://ww1.lifeplus.com/nl/nl/view-video/how-lifeplus-works-nl

Op de website https://www.lifeplusformula.com/nl vind je 
interessante artikelen en tips voor een gezonde leefstijl. 

4.2  Richtlijnen inname supplementen 

1. In het tabblad cursusmateriaal vind je een tabel 
‘Adviesinname supplementen Darm Detox’. Je kunt deze tabel 
printen en in de keuken hangen zodat je in één oogopslag kunt 
zien wat je per dag inneemt. Uiteraard kun je het ook op je mobiel 
downloaden

2. Let wel op: de tabel is een algemene adviesinname. Het 
blijft wel belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Dat is leidend. 
Onze filosofie is dat iedereen uniek is. Vertaal algemeen advies 
altijd naar wat bij jou past. 

Bijvoorbeeld: de Colon Formula bevat veel vezels om de darmen te 
reinigen. Het kan zijn dat jij in het begin gevoelig reageert op de vezels. 
Je kan een opgeblazen buik krijgen of geen trek hebben. Soms is het 
een kwestie van wennen. Als het echter niet fijn voelt kun je je inname 
aanpassen door bijvoorbeeld langer op een ½ dosering te blijven. Of in 
plaats van 3x per dag 2x dag zodat je lichaam kan wennen. 

3. Ondersteun jezelf al dagelijks met het onderhoudspakket 
(Daily, Proanthenols, Omegold) van Lifeplus? Je mag je dit door 
blijven gebruiken. Dit is een keus en dus niet verplicht. Vervang wel 
1 innamemoment van de Colon Formula met de Daily Bio Basics 
in verband met de hoeveelheid vezels die je per dag binnenkrijgt. 
De Proanthenols kan je met je maaltijd of zoals je gewend bent 
innemen. 
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4. Neem de Colon Formula een half uur voor de maaltijd met 
voldoende water. Minimaal 350 tot 400 ml. Drink de Colon Formula 
direct op. De vezels zwellen namelijk snel op waardoor het niet 
meer vloeibaar is en je het dus niet meer kan drinken. 

5. Neem na de Colon Formula een extra glas water in. De 
vezels zuigen zich vol met water in de darmen. 

6. De overige supplementen mag je zelf beslissen hoe in te 
nemen. Tussendoor of voor-tijdens-na de maaltijd. Doorgaans 
vallen supplementen het beste in combinatie met voeding (een 
stukje fruit kan al genoeg zijn).

7. Tip: Paracleanse heeft een sterke smaak, dus dat is wel fijn 
om tijdens de maaltijd te nemen. Voel vooral wat goed valt. 

8. Als je een keer de supplementen bent vergeten is het geen 
ramp. Pak weer op waar je gebleven bent. Je hoeft het niet in te 
halen. 

9. De hoeveelheid van de supplementen is meer dan je nodig 
hebt. Wat je overhoudt kun je inzetten voor onderhoud na de 
Darm Detox. 

4.3 Restant Darm Detox supplementen voor onderhoud  
   

Je kunt de supplementen koel en droog bewaren voor een 
volgende detox of opmaken voor onderhoud en algemene welzijn.
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Colon Formula

1 schep ½ uur voor de 

lunch of avondeten

Paracleanse

Mag je 2 tot 3x keer per jaar herhalen. Volg de opbouwschema: (Tijdens of na de maaltijd)

• 1e dag: 3 x 1 tablet

• 2e dag: 3 x 2 tabletten

• 3e dag: 3 x 3 tabletten

• 4e t/m 16e dag: 3 x 4 tabletten

MSM Plus

Als aanvulling van je biologische bron van zwavel. 

Zwavel is essentieel voor de productie van lichaamseiwitten waaronder collageen (het 

primaire eiwit van bindweefsel, huid, haar, botten en tanden) en het hormoon insuline. 

Het is ook een belangrijk bestanddeel van galzuren en draagt daarom bij aan de ver-

tering en opname van vet. 

Je kunt dit opmaken, 4 per dag. Bijvoorbeeld 2 per maaltijd.

Omegold

Hoort vandaag de dag standaard in een gezond voedingspatroon.  

Helpt en draagt bij aan normale hart- en cognitieve functies (scherpe geest)

• Ondersteunen immuunsysteem, ogen, huid en zenuwstelsel

• Helpt normaal en gezond ontstekingsproces te behouden

• Kan mogelijk ons levensduur verlengen. 

• Hormonale balans. 

Je kunt dit dus opmaken, 2 per dag. Bijvoorbeeld 2 per maaltijd.

Adviestabel onderhoud met ‘restant’ supplementen Darm Detox:
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Onze programma’s zijn volgens de Master My Energy visie en werkwijze ontwikkeld. Graag lichten we onze 
werkwijze toe. 

Een vitale leefstijl draait om gedragsverandering. Wij zijn ervan overtuigd dat je duurzaam de gewenste 
gedragsverandering eigen kan maken als dit volgens een effectieve methode of te wel werkwijze wordt 
uitgevoerd. Master My Energy heeft voor jou een effectieve en duurzame strategie ontwikkeld zodat jij Mas-
ter wordt van jouw energie en daarmee direct invloed uitoefent op jouw kwaliteit van leven. Onze aanpak 
bestaat uit vier stappen:

 

Stap 1 Maak een besluit

‘Maak een besluit’ is een krachtig hulpmiddel om het leven te creëren wat jij écht ten diepste wilt en niet 
wat een ander van jou verwacht. Een bewust genomen besluit maakt ook dat je goed nadenkt over wat je 
écht wilt. Wil je afvallen of wil je je fit voelen? Dat is een enorm verschil. Als je de kilo’s kwijt bent, wat ge-
beurt er dan? Een goed besluit is tevens jouw persoonlijke inspirator. Op dagen dat het even tegen zit, trekt 
jouw besluit je er doorheen. 

Een goed besluit nemen, doelen stellen en in de actie gaan vereist focus, aandacht en persoonlijke skills. 
Om jou hierbij te helpen hebben we een online Master My Energy Class ‘Power of Decision’ ontwikkeld. En 
omdat wij dit zo een belangrijke eerste stap vinden, krijgt iedereen die een programma bij ons koopt deze 
Masterclass ter waarde van € 35,- cadeau. 

Actie: voordat je start, neem eerst een besluit wat je wilt bereiken met de Darm Detox. 

5. De werkwijze van                           
 Master My Energy
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Stap 2 Kies jouw tool

Nadat je heel bewust een besluit hebt genomen, is het aan jou om te beslissen waar en hoe je wilt starten. 
Op de website van Master My Energy vind je een holistisch aanbod op basis van het Master My Energy 
Vitaliteitsmodel waar jij uit kunt kiezen. Jij hebt nu voor de Darm Detox gekozen, dat valt onder het ener-
giegebied Voeding. 

De kracht van kleine stappen. Ons model gaat ervan uit dat je succesvolle gedragsveranderingen reali-
seert met kleine stappen vanuit de gedachte dat vitaliteit een persoonlijke levensreis is. Welke en hoeveel 
stappen je zet hangt af van de fase van jouw leven. We hebben daarom een zeer divers en ruim aanbod 
zodat je stapje voor stapje kennis en ervaring opdoet om meesterschap te verkrijgen over jouw energie. 

Stap 3 Word je eigen Master

‘Word je eigen Master’ gaat over regie pakken over jouw vitaliteit. Jij én alleen jij bent verantwoordelijk 
voor je eigen gezondheid. Ons uitgangspunt is dat jij als mens een gezonde en perfectie creatie bent. Je 
niet vitaal of fit voelen heeft grotendeels te maken met keuzes of beslissingen die je (onbewust) maakt of 
gaandeweg hebt gemaakt. En op ieder moment kan je weer andere keuzes maken. 

Wij, van Master My Energy, zijn hier om jou te helpen en te inspireren bij jouw keuzes met als doel dat je 
(weer) verbinding maakt met je ware zelf en je zelfhelend vermogen.  

Met onze programma’s en coaches kun je concreet aan de slag om je vitaliteit naar wens te behouden of 
te verhogen. Als jij weet hoe jij je vitaliteit behoud of verbetert, ben jij meester van jouw energie. En dat is 
precies wat wij voor jou wensen.
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Stap 4 Kracht van samen

Wij mensen zijn sociale wezens en niet gemaakt om alleen te leven. Samen lachen, successen vieren of 
genieten van een inspirerend gesprek kan allemaal bijdragen aan ons geluksgevoel en daarmee onze ener-
gie verhogen. Ook kan het gevoel van samen, elkaar inspireren en motiveren zeer bekrachtigend werken. 
Zeker ook als het gaat om het doorbreken van patronen en gedragsverandering. 

Daarom bieden wij een community aan waarbij je je kunt aansluiten. Dit kan online via onze website of via 
fysieke inspiratiebijeenkomsten. In de online community vind je coaches en ervaringsdeskundigen die jou 
aanmoedigen en supporten om je doel te halen.

Actie: maak gebruik van de community op onze website

Tot slot. Deze vier stappen zet je in onze optiek niet eenmalig. Vitaliteit is in onze visie een ‘ongoing jour-
ney’, met ander woorden werken aan je gezondheid is een ‘way of life’.

 Wil je meer weten over onze filosofie? Lees dan de volgende blogs:

 Leefstijl, het nieuwe medicijn

 https://www.mastermyenergy.com/2020/11/15/leefstijl-het-nieuwe-medicijn/ 

 Het Master My Energy Vitaliteitsmodel 

 https://www.mastermyenergy.com/2020/05/01/energ/

 Onze werkwijze

 https://www.mastermyenergy.com/2020/05/19/neem-regie-over-jouw-energie/
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In je leeromgeving kun je per lesdag lezen wat die dag behandeld wordt en wat de acties zijn.        
Om het voor jezelf overzichtelijk te houden kun je in het werkboek per lesdag aantekeningen     
maak die voor jou relevant zijn. 

Dag 1: Let’s get started

4. Mogelijkheid notities per lesdag
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Dag 2: Wat wil jouw poep jou zeggen?
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Dag 2: Voeding
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Dag 4: Voorbereiding detoxfase
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Dag 5: Take it easy

     Lees deze blogs voor kennis, tips en oefeningen. 

     www.mastermyenergy.com/2020/06/30/wat-is-hatha-yoga-precies/

     www.mastermyenergy.com/2020/06/13/maak-van-bewegen-een-feestje-voor-jezelf-met-yoga/

     www.mastermyenergy.com/2020/06/09/met-deze-5-stappen-bereik-je-een-succesvolle-savasana/
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Dag 6: Detox verschijnselen 

    Tip: huidborstel
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Dag 7: Take it easy
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Dag 8: Mentale Detox
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Dag 9: Take it easy
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Dag 10: Vet verbranding
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Dag 11: Take it easy
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Dag 12: Post-Detox & Spijsvertering

32 

MASTER MY ENERGY / WERKBOEK



Dag 13: Patronen doorbreken

     

     Lees de blog ‘Outsmart je brein en doorbreek patronen’ 

     www.mastermyenergy.com/2020/06/05/outsmart-je-brein-en-doorbreek-je-patronen/ 
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Dag 14: Onderhoud
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