
 

Workshop Gezichtsdiagnose Azelo en Wierden 
 

‘Het gezicht is de blauwdruk van wie we zijn en wie we worden,  

het vertelt ons over onze sterke en onze zwakke punten’ 
 

 

 
 

Gezichtsdiagnose is een eeuwenoude techniek in de Oosterse geneeskunde en wordt 

gebruikt om meer te leren over de gezondheidstoestand van de persoon. De vijf elementen 

met de daarbij horende organen en emoties worden in deze workshop besproken. Het 

herkennen van een disbalans in orgaan energie met de symptomen daarbij worden 

behandeld. Emoties, zorgen, persoonlijkheid en stress komen tot uitdrukking in het gezicht. 

In de Oosterse gedachtegang, worden emoties gezien als een beweging van energie die 

door de meridianen (energiebanen) stroomt. Door stress, drukte of een onevenwichtige 

leefstijl stagneert de stroming met klachten tot gevolg. Wanneer wij begrijpen hoe wij deze 

disbalans kunnen herstellen dan verbetert dit de gezondheid. Vraag je je af hoe je dit zelf 

kunt beïnvloeden en wat die rimpels op verschillende plaatsen in je gezicht te vertellen 

hebben?  Dan is deze workshop iets voor jou. 

 

 

Programma workshop: 

 Inleiding gezichtsdiagnose  

 De Chinese vijf elementen met de daaraan gekoppelde organen en emoties 

 De symptomen van een disbalans en eenvoudige adviezen hiermee om te gaan 

 De betekenis van de vorm van het gezicht; boven, midden en onderpool (denkzone, 

gevoelszone en instinctzone) 

 De betekenis van rimpels in de gezichtsdiagnose.  
 

 

  



 

 

 

 

 

De workshop gezichtsdiagnose is open voor iedereen. Een introducé is van harte welkom. 

 

Mee te nemen:  

Een handspiegel. Pen en papier. 

De prijs  € 22,-- te voldoen contant op de workshop. Dit is inclusief een informatiemapje en 

koffie en thee. 

 

Datum:  

dinsdagavond 10 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur in Azelo 

dinsdagavond 17 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur in Wierden 

 

Opgave:  

per voorkeur via de email gonnie@vandelang.nl of tel 0546-577070 

 

Locatie:  

Azelo: gemeenschapscentrum “de Hoff ” secr. Engelbertinkstraat 18 te Azelo 

Wierden: Gemeenschapscentrum, spoorstraat 7, tegenover het station naast de kerk. 

 

 

Informatie over mijn praktijk is te vinden op www.vandelang.nl. 

 

Hoop je te ontmoeten op de workshop. 

 

Gonnie van de Lang  

Praktijk voor yoga en Chinese geneeswijzen 

Meijerinksberg 19 7641 RX Wierden 

gonnie@vandelang.nl 
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