
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprekende Gelaatsanalyse 

 
Je gezicht spreekt boekdelen, is een uitdrukking die wel gebruikt wordt bij non-verbale communicatie. 

Minder bekend is dat je gezicht ook informatie bevat over je gezondheid, over hoe het gesteld is met je 

organen zoals je nieren, maag, milt, long, lever en hart. 

Je gezicht geeft je tijdig informatie over je gezondheid, waardoor je kwalen in een vroeg stadium kunt 

herkennen en voorkomen. Een praktische workshop over gezichtsanalyse, gezichtsmassage en 

meridianen in het gezicht. 

道 Het oude symbool van Dao wordt meestal gedacht te betekenen "The Way”, (de weg). De 

oorspronkelijke vertaling is eigenlijk "Een gezicht op een pad," wat betekent dat als je weet wie je 

werkelijk bent je dan je weg kunt vinden. Het gaat om het concept van deugdzame actie of te gaan in 

een bewuste en hartelijke richting die afkomstig is van het herkennen van je Oorspronkelijke Gezicht. 

We voeren met onze intrinsieke talenten en vaardigheden die, in combinatie met ons karakter en onze 

ervaringen, als fascinerende individuen, elk met een unieke persoonlijke missie die in China Ming wordt 

genoemd - of het Lot’.  

 

‘Zo binnen, zo buiten’ 

Het hart is zichtbaar in ogen en in je gelaat/voorhoofd.  

De long is zichtbaar in de huid. 

De lever is zichtbaar in en rondom de ogen.  

De maag en milt zijn zichtbaar in de lippen. 

De nieren zijn zichtbaar in het haar, de oren en de kin. 

 

Voeding & Kruiden  

Voeding en kruidenthee voor huid en haar.  

 

Acupressuur 

Gezichtsmassage met acupressuurpunten van de meridianen die je zelf dagelijks kunt toepassen. 

Enkele voordelen: verbetert je stemming en optimisme, verbetert je geheugen en verscherpt je 

zintuigen. 

 

 

Voordelen massage -> 

Marjanne Hess van Klaveren  M 0631771805       e-mail hess.van.klaveren@gmail.com  

Gelaats  analyse 
 

mailto:hess.van.klaveren@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Massage 

 Verbetert de stofwisseling 

 Helpt zakken en verslapping te verminderen 

 Vertragingen van haaruitval en grijzende haren 

 Verwijdert fijne lijntjes en rimpels vermindert grote 

 Verbetert de gelaatskleur 

 Helpt dubbele kin en hangende oogleden tegengaan 

 Verstrakt de poriën en verheldert de ogen 

 Verhoogt bloed- en lymfecirculatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

Ochtend: introductie  

Gelaatzones, oren 

De Paleizen 

Gezichtsdelen en lijnen 

Meridianen 

Lunch 12:00 uur 

Middag de Clown 

Voeding en kruiden 

Gezichtsmassage 

 

WORKSHOP  

GEZICHTSANALYSE      Locatie: Landgoed Hilversum 

Zaterdag 29 april      Tijd: 10:00 – 15:00 uur 

 

ACHT GELAATVORMEN  

 

Vierkant: leiding, koppig, loyaal. 

Rechthoekig: denkt na, handelt snel, autoritair. 

Rond: meegaand, vriendelijk, krachtig en impulsief. 

Ovaal: luisteren, sociaal en gevoelig.  

Driehoek: introvert, kritisch en filosoof. 

Trapezoïde: sociaal, praktisch en denker. 

Omgekeerde trapezoïde: dominant, materieel en snel beledigt.  

Diamant: perfectionist, temperament en fijnbesnaard. Prima Donna.  

 
Gelaatdiagnostiek Dianne Sommers 
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ZEN KOAN 
 

‘Denk aan goed nog kwaad, 

En keer terug naar je oorspronkelijk gelaat, 
Wie je was voordat je vader en moeder werden geboren!’ 
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