
  
 

 

 

 
 

 
Handleiding 

Laten we beginnen! 
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Mijn avontuur  
 

Ik ben Gidi. Theelover en soepaholic. Gek op lekker eten en simpel koken! Maar dit is lang niet altijd 
het geval geweest… 

In 2013 begon ik mijn avontuur op zoek naar balans. Daarvoor was ik maar een stil meisje. Verlegen en 
enorm onzeker. Ik lustte weinig, had last van puistjes, PMS, pittige stemmingswisselingen, winterdips 
en hardnekkige darmproblemen. Dit had weer effect op mijn onzekerheid en mentale gezondheid en zo 
kwam ik tijdens mijn puberteit in een negatieve spiraal terecht. Eentje die leidde tot een depressie en 
een ongezonde relatie met eten. 

Totdat ik besefte dat het ook anders kon. Dat ik mijzelf kon genezen. 

Sindsdien heb ik veel geleerd op het gebied van lichamelijke, mentale en geestelijke gezondheid en 
neem ik telkens mijzelf als proefpersoon om de lesstof op uit te testen. Ik veranderde mijn eetpatroon 
volledig en leerde om goed voor mijzelf te zorgen, mijn lijf te respecteren en te luisteren naar de 
signalen. Ik kreeg weer energie om uit bed te komen, mijn huid werd rustiger, mijn PMS veel minder, 
mijn stemming stabiel en mijn darmen werkte weer optimaal. Ik kwam in de positieve spiraal. En dat 
voelde goed!  
 
Sinds ik goed voor mijzelf zorg zit ik vol levenslust! En ondanks dat het leven altijd zijn ups en downs 
kent, ga ik mee met de flow en sta ik weer energiek en positief in het leven. Dat gun ik iedereen! 
Daarom heb ik dit programma ontworpen. Om jou te helpen naar een leven vol energie en positiviteit. 
Gezondheid op eigen kracht! Dus laten we beginnen. 

Veel plezier met ontdekken.  

Liefs, Gidi 
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“The day you  
plant the seed  

is not the day you 
eat the fruit” 
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De dag dat je het zaadje plant 
Vandaag is die dag! Jij hebt gekozen voor een gezonde leefstijl die je voor de rest van je leven 
meeneemt. Misschien vond je het eng of was de stap groot. Toch heb je de keuze gemaakt. Super! De 
moeilijkste stap is gezet, dus neem eens diep adem en ontspan je schouders. 

Verwacht nu niet dat je morgen direct uit je bed springt van de energie. Vandaag is niet de dag dat je 
de vruchten plukt. Niet alles zal direct goed gaan. Je gaat niet in enkele dagen je leven drastisch 
veranderen. Dit kan simpelweg niet. Gedrag veranderen heeft tijd nodig, net zoals alle goede dingen in 
het leven. Het is een proces, waar jij je leven lang over mag doen! 

Dit programma is ontworpen om jou stapje voor stapje je nieuwe leefstijl te laten ontdekken, ervaren en 
aanwennen. Om uit te zoeken wat voor jou werkt, en wat niet voor jou werkt. Om het op jouw eigen 
tempo toe te passen. Zodat het voor altijd kan blijven. En hier mag jij de tijd voor nemen, ook nog na 
dit programma.  

Gun jezelf de tijd die je nodig hebt. 

Leren gebeurt door vallen en opstaan en zolang jij op blijft staan en weer een stapje zet zul je 
vooruitkomen. Het lijkt dan op het eerste gezicht alsof je niet vooruitkomt en soms zul je even stilstaan. 
Laat dit je niet demotiveren. Je lijf weet wat het nodig heeft. Naarmate je blijft oefenen zul je steeds 
minder vallen en zal het steeds gemakkelijker gaan.  

Ben niet kritisch op jezelf als het een keertje wat minder lukt.  

Als het even niet zo lekker loopt is dit niet erg, maar juist een heel belangrijk onderdeel! Alleen op die 
manier kun je leren wat wel en niet werkt. Wanneer je over een half jaar, een jaar of een paar jaar 
terugkijkt zul je zien hoe ver je eigenlijk al bent gekomen. Zolang je maar blijft proberen! 
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Wat gaan we doen? 
 

 

 

 

 

 

 

In dit programma leer in je in een aantal weken alles wat je 
nodig hebt voor een gezonde leefstijl en gelukkig lichaam. 
Intuïtief. Dit is dus geen hip dieet waarmee je snel afvalt en 
daarna weer aankomt. Dit is echte verandering die goed voelt! 

Vanaf nu zijn er geen regels meer nodig en mag je alles eten! 
Dat kan spanning geven en dat is normaal. Ik ga je hierbij 
helpen en dat start direct in de eerste module! Volg altijd je 
gevoel en observeer je lijf regelmatig.  

3. Regelvrij & intuïtief 

Iedere week staat er een nieuwe stap voor je klaar 
in de online omgeving van Gidi’s academy. Hier leer 
je stapje voor stapje wat je lichaam écht nodig heeft 
om gezond en gelukkig te zijn. Iedere week een 
nieuw onderwerp en een hele hoop tips en recepten 
die jou gaan helpen naar een gezonde leefstijl vol 
energie. 

1. Het programma 

Wanneer je iets nieuws leert kunnen er een hoop vragen 
ontstaan. Dat begrijp ik! Daarom sta ik klaar om al jouw 
vragen persoonlijk te beantwoorden. Wil je verzekerd zijn 
van jouw vooruitgang? Boek dan eens een coachcall 
waarin ik je persoonlijk ondersteun bij je doel. 
 
Je kunt altijd een berichtje sturen via: 
Mail info@gidicoaching.nl 
Whatsapp 06 50578082  

2. Persoonlijke hulp 

mailto:info@gidicoaching.nl
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Werken naar balans 
 

Dit programma gaat jou naar een gezonde balans brengen. Ofwel: alles moet er zijn in een gezonde 
afweging. Balans tussen voedzaam eten en snacken, sporten en ontspanning & lichamelijke + 
geestelijke voldoening.  

Jouw behoeften zijn opgebouwd uit een mentaal, fysiek en emotioneel deel. Het complete lichaam, van 
binnen en van buiten! Deze delen noemen we ook wel lichaam, geest en ziel. Wanneer deze onderdelen 
‘in balans zijn’ zit jij lekker in je vel, is het lichaam fit en gezond heb jij de energie om te doen wat je 
wil doen. Ben je niet in balans, dan voel jij je moe, lusteloos en heb je aanhoudende klachten.  

Het complete lichaam kan zichzelf niet zomaar in balans houden, daarvoor heeft het ons nodig. Onze 
invloed kunnen we uitoefenen op drie gebieden: voeding, ontspanning en beweging.  
En met deze drie onderdelen gaan we dus de komende tijd aan het werk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat we binnenkrijgen: 

- Voedingsmiddelen 
- Voedingsstoffen 
- Vocht 
- Zuurstof 
- Toxische stoffen 

Lichamelijke & mentale activiteiten: 

- Sporten & bewegen 
- Lopen 
- Fietsen 
- Werken 
- Huishouden 
- Nadenken 
- Stress 
- Piekeren 

 

Lichamelijke & mentale rust: 

- Slapen 
- Zitten & liggen 
- Ademhalen 
- Mediteren 
- Observeren 
- Douchen/badderen 
- Creatief bezig zijn 
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Voor jouw informatie 
Alle kennis, tips, adviezen en opdrachten die ik met je deel via dit programma zijn opgedaan uit 
opleidingen, eigen ervaringen uit de praktijk, ervaringen uit mijn eigen leven, door het lezen van 
informatieve boeken, informatieve artikelen, nieuwsberichten, door ervaringsdeskundigen, 
psychologen, coaches, inspirators, het bijwonen van lezingen & de volgende cursussen en studies (t/m 
2021): 

- Voeding- en leefstijlcoach, helicon, ‘s-Hertogenbosch 
- Bgn-gewichtsconsulent, helicon, ‘s-Hertogenbosch 
- Stap van het verkennen, Psychodidact, Waalwijk 
- Natuurgeneeskunde specialist, Sorag-opleidingen en cursussen, Elsloo (in opleiding) 

Een mooie combinatie van een hele hoop bronnen dus! Natuurlijk staat mijn ontwikkeling niet stil en 
zal deze lijst in constante uitbreiding zijn! Ik probeer alle informatie die ik met jullie deel dan ook up-
to-date te houden en aan te vullen waar nodig.  

Veiligheid voorop 
Ik heb dit programma met heel veel liefde en zorg samengesteld om jou zo prettig mogelijk, op een 
veilige manier, te kunnen helpen naar een gezonde leefstijl die bij jou past. Zodat jij zorgeloos vol 
energie in het leven kunt staan. Ik heb hier veel studiejaren en werkuren aan besteed en sta er dan ook 
voor de volle 100% achter! 

Toch is iedereen anders en daarom zal ieder lichaam andere behoeftes hebben. Denk hierbij aan 
allergische reacties, auto-immuunziekten of chronische klachten die invloed ondervinden van de 
veranderingen.  

Overleg daarom bij bestaande klachten of ziektes (bijvoorbeeld diabetes, hartaandoeningen, PDS, 
obesitas, auto-immuunziekten, chronische aandoeningen, mentale problematiek etc.) altijd eerst met 
een huisarts of psycholoog of je het gehele programma veilig kunt volgen. Neem in dat geval dan 

ook altijd contact op met mij. 

Mocht je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch klachten ervaren of merken dat je ergens niet goed 
op reageert (zowel lichamelijk als mentaal) is het belangrijk hier altijd naar te luisteren en te stoppen of 
hulp te zoeken van professionals wanneer nodig. Neem dan ten alle tijden ook contact op met mij. Met 
toestemming en onder begeleiding van een professional en/of mij kan het programma eventueel 
volledig of gedeeltelijk herpakt worden. 

 

Copyright notice 
GIDI’s academy is mijn werk, passie en leven. Daarom vraag ik om respectvol om te gaan met alles op 
deze website. Niets van de gepubliceerde gegevens (inclusief informatiebundels, downloads, e-books, 
receptenboeken, accountgegevens, foto’s, teksten, etc.) mag worden gedeeld met derden, 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gidi Jacobs, oprichter 
van GIDI Coaching (kvk: Gidi Voedingscoach). 


