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Over de schrijfster: Monique Rosier 1963 deed modellenwerk en woonde een
tijdje in Amerika. Ze was actrice in een aantal films en werd erg bekend door de serie
zeg eens AAA, waarin zij jarenlang Pien speelde. Monique Rosier had een
eetverslaving , is nu ervaringsdeskundige en heeft al 18 jaar een therapiepraktijk voor
healing en coaching. Ze doet ook aan autoracen. Monique heeft een ’lief’, een zoon
Joshua en een dochter Sanne.

Soort boek/stijl: Het boek bestaat uit twee delen: In deel één, Monster en Mo,
beschrijft Monique Rosier haar ervaringsverhaal en in deel twee, Weet wat jij moet
doen, geeft ze meningen, meest healing en coaching oefeningen en tips. Helder
geschreven, direct, met een opmerkelijke stellingname.

Korte beschrijving: Monique Rosier beschrijft in dit boek hoe haar eetverslaving
was. Hoe ze hem ontwikkelde en er een tijdlang niet vanaf kwam. Hoe ze eetbuien
kreeg, eten uitkotste en hoe eten langzamerhand, door het foute gebruik van
Monique, van een vriend in een Monster veranderde dat haar belaagde. De verslaving
duurde acht jaar, waarin Monique zowel boulimia als anorexia had, zich overat, weer
op dieet ging of hongerde. Monique zocht naar oplossingen en leerde uiteindelijk dat
eten weer haar vriend moest worden. Ze begon aan een zoektocht naar de juiste hulp,
een manier van met eten omgaan, deed allerlei therapieën en kwam van haar
eetproblemen af juist door te gaan eten. Zo leerde ze weer een natuurlijk leven te
leiden, zonder verdoving en destructie. Een leven met ups en downs. Ze begon zich te
realiseren dat ze zelf haar verslaving was, er dus niet van af moest, maar er vrienden
mee moest worden. Met eten dus. Monique heeft een duidelijk idee over hoe
eetproblemen niet opgelost moeten worden: met dwang, diëten en voedselplannen.
Een aantal van de therapieën en adviezen die haar hebben geholpen beschrijft ze in
deel twee van het boek. Het zijn vooral oefeningen voor persoonlijke groei die de
basis van haar herstel vormen. Daarbij vind ze dat iedereen tips kan krijgen, maar dat
die niet opgedrongen moeten worden. Ze wijst op de grote hoeveelheid mensen die te
dik worden terwijl er nog steeds niet genoeg inzichten zijn naar de oorzaken ervan.
Een motivatie om te gaan schrijven was dar ze zelf jarenlang zocht naar een boek
zoals zij het nu geschreven heeft.

Wat viel op: Wat mij vooral opviel is haar idee dat eetverslavingen niet via diëten of

controlemechanismen te overwinnen zijn, maar dat dat pas kan als eten je vriend is.

Dat je dus gewoon moet gaan eten en dat goed/lekker vinden. Dat het helpt als je

houdt van jezelf en weet dat je ertoe doet, dat snapt iedereen nog wel. En dat het

helpt om weer van het leven te leren houden, dat je goed bent zoals je bent etc., ook

logisch. Maar dat het vastlopen en dan eetproblemen ontwikkelen opgeheven kan

worden door te gaan eten, dat heb ik nog nergens elders gelezen. Monique is het

gelukt door het stoppen met eten achter zich te laten en weer opnieuw te gaan eten.

Met complete overgave. Zij deed het en na een moeilijke periode werd het eten weer

haar vriend. Haar heeft het geholpen.



Citaten: Pag.55: ’’Wat ik leerde was dat als ik alles zou eten wat ik maar wilde, het

monster in mij zijn bek zou houden. In het begin kon ik daar moeilijk op vertrouwen,

want ik wist als geen ander dat er bij mij helemaal geen rem was. Ik was soort

onbestuurbaar projectiel geworden als het eten betrof. Ik had geen idee waar ik het

vertrouwen vandaan zou moeten halen dat,als ik die rem los zou laten, ik geen

tweehonderd kilo zou worden. Ik kon er net zo goed meteen een eind aan maken.’

Pag. 56: ‘Ik heb erkend dat ik het niet alleen kon doen en vond steun in de anonieme

zelfhulpgroep, een veilige plek waar je eindeloos over jezelf mag zeiken zonder dat

iemand je in de rede valt of van advies dient: je bent in zo’n groep samen met gelijke

zielen. Ik stond niet alleen en leerde enorm veel door te luisteren naar andermans

onvermogen en kracht. Door middel van therapieën die ik daarnaast volgde leerde ik

dat ik goed ben zoals ik ben.(…) Maar goed , misschien is wel het allerbelangrijkste

dat ik ben gaan eten. Alles wat ik maar wilde, overal en altijd en zoveel als ik maar

wilde. En daarmee werd ik weer vriendjes met Eten en leerde die vriendschap niet

meer te misbruiken. Beetje bij beetje vond ik het echte leven terug. Ik leerde te leven

in plaats van te overleven.’

Pag.136: ’Ik geloof niet in moeten sporten, dat werkt bij mij totaal averechts. Op de

een of andere manier prikkel ik het eetmonster in mij op het moment dat ik naar de

sportschool ga om aan mijn lichaam te werken. Ik sport nu alleen als ik zin heb en

doe dan ook nog eens alleen wat ik leuk vind. Als het even kan doe ik één, soms twee

keer per week aan Body Balance. Dan hoef ik niet met een rode kop te hopsen in

klasjes, of gekweld aan apparaten te hangen.(…) Met alle plezier van de wereld rijd ik

paard en ga ik soms skiën. Heerlijk. En als ik me zo blij voel als eenkind neem ik

rennend de trap en spring ik als het zo uitkomt een salto op de trampoline. Zo ben ik

per ongeluk toch nog sportief.’

Recensies: http://www.buropuur.nl/content/view/347/32/ : Monique Rosier,

bekend van TV als actrice en presentatrice, heeft zelf een eetstoornis gehad.

Jarenlang worstelde zij met haar boulimia nervosa. Zij is er nu ruim 20 jaar vanaf

en behandelt mensen met een eetverslaving. Haar ervaringen en haar manier van

werken heeft zij in haar boek 'Monster & Mo' vastgelegd. Een boeiend boek dat je

raakt! Een enorme aanrader!

Leestip: http://www.libelle.nl/2009/10/boekenclub-libelle-magazine-monster-mo/

Monster & Mo: Gezien in Libelle 41 : ‘Een inspirerend boek met praktische

informatie voor een dieetvrij leven ‘

Zie ook: www.moniquerosier.com Uit een interview met het AD: “Als je beseft dat je

pijn en je wanhoop bij je horen, kom je op een natuurlijke manier daarmee in balans.

Je wordt dan verantwoordelijk voor wat je wel en niet kunt. Dat is veel krachtiger dan

welke ingrijpende truc je ook kunt uithalen met medicijnen of doorzettingsvermogen.

Dat is wat ik op Sonja Bakker tegen heb. Ze is vast een lieve meid, maar ik ben niet zo

pro-Sonja. Zij hamert steeds op discipline. Maar op wilskracht kom je er niet. Als je

volgens de methode Sonja afvalt, moet je je hele leven op dieet blijven. Dat houdt

geen mens vol. Ik ben eruit gekomen met exact de tegenovergestelde manier van

denken. Juist wel eten in plaats van niet eten. Er gaat in Nederland elke week een



meisje dood aan anorexia. Zes miljoen Nederlanders zijn te dik en 600.000 kinderen

kampen met serieus overgewicht. Ik ben het levende bewijs van iemand die nu alweer

twintig jaar zorgeloos eet zonder dik te worden. Zonder dwang, zonder dieet, zonder

ingreep. (..) ’


