
Lichaamstaal
niet wegen, maar weten

Communiceren met je lichaam, 
zodat je weet 

wat jij werkelijk nodig hebt!

Diana Hendriks
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Esther
"Ik ben zo dankbaar dat dit op

mijn pad gekomen is. 
Ik heb nu echt inzicht in wat ik

nodig heb om af te vallen."

Rian
"Bewust leren luisteren naar

wat er écht nodig is in je
lichaam, zonder vooroordelen,

dieet en weegschaal."

Hoeveel diëten en andere afvalprogramma's heb jij al gevolgd?

Wees eens eerlijk! Hoeveel programma's, producten, diëten heb jij door de jaren heen

al gevolgd, gegeten, geslikt en gedronken?  

Hoe lang hield je het vol? Waar liep je tegenaan? Wat kwam daarna?

In die programma's vertelt een ander iedere keer wat jij moet eten of drinken. 

Maar is dat wel zo? Heeft jouw lichaam die producten wel nodig? 

Ga leren luisteren naar je lichaam. Ga leren eten wat je werkelijk nodig hebt.

De taal van het lichaam

Ga leren vertrouwen
op je eigen
wijsheid!



Het wordt nu tijd dat je:
- jezelf leert vertrouwen in voeding 

- centimeters omvang gaat verliezen

- lekkerder in je vel komt te zitten

- zelf een flexibel eet-, beweeg- en leefprogramma gaat maken

- alles helemaal specifiek op jou gericht is

- niets 'moet' maar alles 'mag'

- leert om letterlijk in contact te komen met je lichaam

- je fitter gaat voelen

- je meer connectie met je lichaam krijgt

- je bewuster eet en leeft

Lichaamstaal, niet wegen maar weten

We houden het beste vast en voegen daar heel veel aan toe!

'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' laat je alle kennis die je op het gebied van

voeding hebt behouden. Door aansluitend letterlijk (schrijvend) in contact te komen

met je lichaam kun je pér dag en pér moment exact weten wat je kunt eten en
drinken. Daar voeg je datgene aan toe wat je door de jaren heen geleerd hebt. Zo

maak je voor jezelf het ultieme eet- leef- en beweegprogramma.

"DOOR  AAN  MIJN  LICHAAM  

TE  VRAGEN  WAT  HET  GRAAG  

ZOU  WILLEN ,  KWAMEN  ER  VEEL

DINGEN  NAAR  VOREN .  

ALLES  OP  Z 'N  TIJD ,  JE  EIGEN

TEMPO .

MAAR  HET  BELANGRIJKSTE  

WAS :  HOU  VAN  JEZELF ! "

LICHAAMSTAAL ,  NIET  WEGEN  MAAR  WETEN02  |  DIANA  HENDRIKS



Zelf sta ik al jaren in nauw contact met mijn lichaam, waardoor ik signalen snel oppik. Ik

schrijf met mijn lichaam, ik luister letterlijk naar de behoefte van mijn lijf. 

Dit gaat vele malen verder dan 'ik heb trek in komkommer'. Liefde, rust, zachtheid,

daadkracht, ontspanning, lef ... allemaal woorden die mijn lichaam me aanreikt en waar ik

op dat moment gehoor aan kan geven.

Ik hoopte dat een ander voor mij het ei van Columbus had
Overgewicht is ook voor mij een stevig punt van aandacht. Ik heb door de tijd heen ook

verschillende afslankprogramma's gevolgd, legio receptenboeken doorgewerkt, van alles

gekocht en ben vaak genoeg aangehaakt bij diverse hypes. Iedere keer ging het een paar

weken goed en dan verdwaalde ik weer en stapte ik terug in mijn oude gewoontes. 

Ik keek ook niet naar wat er ten grondslag lag aan mijn eetpatroon, ik deed wat een ander

me vertelde te doen en hoopte dat dat hét ei van Columbus was.

Ik constateerde dat als ik zelf bewust ging eten ik geregeld wisselde van

voedingsmiddelen. Dan weer karnemelk, dan roomboter, dan ineens bieten en

bleekselderij, weinig fruit, veel fruit smoothies, bordjes met noten en paprika.

Door mijn andere werk als grondlegger van de Luisterkind Methode bedacht ik dat ik het

afstemmen op mezelf ook specifiek kon inzetten op het gebied van voeding. 

Ik sprak vervolgens met mijn lichaam in haar totaliteit, en ook specifiek met mijn hersenen,

mijn alvleesklier, mijn nieren, mijn aderen, mijn hart... ik hoorde wat het nodig had aan

vocht en aan voeding.  Ook waaróm mijn lichaam daar behoefte aan had. Daarnaast

kwamen ook stukken als rust, ruimte, zachtheid, liefde, vertrouwen aan de orde.

  

Ik spreek met mijn maag en nieren

Ik ben Diana Hendriks en ik ben van mening

dat iedereen enorm veel kennis en wijsheid in

zichzelf heeft zitten. Door de jaren heen zijn

we gaan geloven dat de ander het beter weet

en zijn we dat stukje zelfvertrouwen in onszelf

kwijtgeraakt.

Met al mijn programma's, workshops,
lezingen, opleiding en boeken motiveer ik de

ander om weer te gaan vertrouwen op zichzelf. 
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https://www.dianahendriks.nl/luisterkind-2/
http://www.dianahendriks.nl/
https://www.dianahendriks.nl/
https://www.dianahendriks.nl/workshop-schrijfenergie/
https://www.dianahendriks.nl/
https://www.dianahendriks.nl/opleiding-luisterkindwerker/
https://www.dianahendriks.nl/boeken/


Dit programma biedt je Afvallen Plus! 

Toen ik zelf mijn ontdekkingstocht aan het houden was en de centimeters omvang

zag verdwijnen, voelde ik dat dit ook voor veel meer mensen toegankelijk mocht zijn.

45 dames van diverse leeftijd en achtergrond zijn met mij in zee gegaan. Ze leerden

(hernieuwd) contact maken met hun lichaam, ze leerden schrijven met hun organen,

ze leerden hoe ze de 'Waarom' en 'Hoe' en 'Wat' vragen konden inzetten, ze leerden bij

zichzelf kijken, luisteren naar wat het lichaam écht nodig heeft.

Toen ook zij zulke ontdekten wat het programma bracht en mooie resultaten boekten

heb ik het programma in mijn studieportaal gezet zodat iedereen er gebruik van kan

maken!

Ik wens jou ook mooie inzichten, persoonlijke groei en een gezond en slank lichaam!

Liefs Diana

"Door middel van praktische opdrachten kom je meer en meer
bij jezelf. Zo krijg je inzicht en vertrouwen in wat jij nodig

hebt om lekkerder (en slanker) in je vel te komen."
 

 ESTHER  VERKERK  (48 )  

Lichaamstaal, niet wegen maar weten
100 dagen - 26 vragen
30 gratis bonusdagen

Zelfstandig programma via Studieportaal
Ga nu van start!

€ 49,50 

Ik wil nu van start!
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https://www.dianahendriks.nl/lichaamstaal-niet-wegen-maar-weten-2-2/
https://leer-en-groei.dianahendriks.nl/
https://leer-en-groei.dianahendriks.nl/winkel/


Eten wat je lichaam nodig heeft, noem het Intuïtief eten maar dan heel bewust in

samenwerking met je lichaam.

Als je je hoofd vertrouwt dat deze je - zonder welke twijfel dan ook - van een trap van

boven naar beneden laat lopen, dan is het toch ook vanzelfsprekend dat je je lichaam

kunt vertrouwen dat die exact weet wat het nodig heeft om je innerlijke fabriek goed te

laten draaien?

'Lichaamstaal, niet wegen maar weten', brengt je schrijvend in contact met je

lichaam. Op deze manier leer je zoveel over jezelf en leer je ook wat het werkelijk nodig

heeft.

Er zijn zoveel mensen met overgewicht of die om welke reden dan ook van hun lichaam

verwijderd zijn. Door het volgen van 'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' maak je

de (hernieuwde) connectie met je lichaam.  Niet alleen nemen de centimeters in

omvang af, maar ook op meer lagen van bewustwording, zelfliefde, zelfvertrouwen komt

voeding, herkenning en groei aan bod.

Intuïtief eten in samenwerking met je lichaam

    Hoe ziet het Portaal eruit?

Je volgt het programma 

'Lichaamstaal, niet wegen maar weten'

via mijn studieportaal Leer en Groei
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'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' duurt 100

dagen, opgedeeld in blokken van 20 dagen

Ieder blok bevat een aantal clips

Eenvoudig per dag open te klikken

In totaal - over de 100 dagen verspreid - krijg je 26 opdrachten 
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Iedere clip bevat uitgebreid uitleg en een opdracht  

Lichaamstaal, niet wegen maar
weten

100 dagen - 26 vragen
30 gratis bonusdagen

Zelfstandig programma via
Studieportaal

Ga nu van start!

€ 49,50 

Ik wil van start!
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https://leer-en-groei.dianahendriks.nl/winkel/


Je hoeft het niet alleen te doen

Ondanks dat je het programma zelfstandig volgt, hoef je het niet

helemaal alleen te doen. Op Facebook is er een besloten pagina, waarin

je je ervaringen kunt delen en je vragen kunt stellen.
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"Het programma Lichaamstaal heeft ervoor gezorgd dat ik mijn
lijf weer opnieuw heb leren kennen. Door naar haar te leren

luisteren en écht te luisteren zijn wij weer een goed team
geworden."

 
 

KIM  (45 )

3 voorbereidingsdagen 
en daarna voluit van start!

Wacht niet langer, je bent er klaar voor



Waar ga je aan werken?

Hoe kijk je naar jezelf

Wat past er bij jou

Oude gewoontes onder de loep

Wanneer en waardoor ga je de fout in

Leren schrijven met jezelf

Wat wil je werkelijk eten

Plezier maken

Op ontdekkingstocht

Niet wegen maar meten

Jezelf de tijd gunnen

Beweging

Hoofd en lichaam gaan samenwerken

Leren schrijven met je lichaam

Omgaan met omstandigheden

Bewust worden van je handelen

Het tij keren

Je eerder opgedane kennis toevoegen

Lief zijn voor jezelf

Persoonlijk overzicht maken

Het programma

100 dagen

Plus 30 gratis bonusdagen zodat je ruimte hebt om te schuiven

De start:
Een korte voorbereiding van 2-3 dagen

Een greep uit de onderwerpen van het programma:

Een volledig pakket voor body, mind en soul!
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Hoe is het programma opgebouwd?

Inzicht krijgen in wat was

Zien wat je toe wilt laten

Los gaan laten

Oefenen in veranderen

Ontdekken wat bij je past

Leren schrijven met je lichaam

Inzicht krijgen in je valkuilen

Veranderingen integreren

Diepere lagen in jezelf aanboren

Nieuw toestaan

Jezelf tijd gunnen

Oefenen in herhalen

Jezelf aankijken

Leren luisteren naar je lichaam

Verantwoording nemen voor je eigen (eet)gedrag

Je kwaliteiten inzetten

Stap voor stap

In 'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' gaan we in de 100 dagen diverse fases

door.

Je mag je tijd nemen, 100 dagen .... we gaan stap voor stap, zodat alles kan

integreren. 

Confronterend, geen beloftes, eigen kracht

'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' kan best confronterend zijn. Je doet het

programma op eigen kracht. Er wordt door niemand belooft dat je gegarandeerd

zoveel kilo's gaat afvallen. Ook al zou je het natuurlijk wel heel graag willen horen.

Dat kan uiteraard ook helemaal niet, want iedereen is uniek, ieder heeft eigen

hobbels en blokkades, twijfels en overtuigingen.   

Ik probeer je in dit programma wel te motiveren om door te blijven gaan. Iedere

keer een stap verder en iedere keer krijg je meer inzicht en meer kracht! 
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Je kan langer wachten, zeker wel. Je kan er ook voor kiezen om vandaag nog van start

te gaan en jezelf een prachtig cadeau te geven.

Spannend? Pittig? Jij bepaalt jouw tempo. Geen haast, niemand die je duwt.

'Lichaamstaal, niet wegen maar weten' is een vriendelijk programma, waarin ik je ook

stimuleer en motiveer om door te gaan. Afwisselende opdrachten waardoor het leuk

blijft om er mee bezig te zijn.

Oké, nu is het aan jou

Afvallen is nog nooit zo volledig geweest als nu

Lichaamstaal, niet wegen maar weten
100 dagen - 26 vragen
30 gratis bonusdagen

Zelfstandig programma via Studieportaal
Ga nu van start!

€ 49,50 

Ik geef mezelf een mooi cadeau
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Je bent het meer dan waard!

https://leer-en-groei.dianahendriks.nl/
https://leer-en-groei.dianahendriks.nl/winkel/


Reacties van deelnemers

"Dit gaat mensen echt verder
helpen!  Waardevol programma"

"Ik hoop dat veel mensen dit gaan
volgen en zo ook de kans krijgen en

grijpen om te gaan leren wat hun
lichaam nodig heeft."

"Lichaamstaal heeft mij ongelooflijk veel inzichten

gegeven en ik voel dat er beweging in zit.

Beweging naar gezonder leven."

"Het 'schoolse moeten' kwam ik in mezelf tegen met het
volgen van dit programma. Daar waar ik altijd al zo'n
hekel aan had heb ik nu grotendeels los kunnen laten.
EINDELIJK! Het moeten... van wie eigenlijk? Met geduld,
zachtheid, acceptatie van dat wat er is, vallen en opstaan.
Dit programma, op het juiste moment en ja Diana, zeker
met jouw aanmoediging heeft het mij in relatief korte tijd
zo veel gebracht."

 

"Ik vind het heel interessant om bij mezelf
te ontdekken hoeveel voeding/eten
verbonden is met vele innerlijke
processen in mijn leven. Wauw!"
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