
De methode om overgewicht de baas te worden
Pauline Kerkhoff schrijft in VOL VAN LIEFDE over een slanker lijf door een
groter hart
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Samenvatting Pauline Kerkhoff studeerde Voeding en Gezondheid in Wageningen en
Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Haar boek TURNING FAT INTO LOVE
verscheen met succes in Amerika en andere Engelstalige landen. In
februari 2015 verschijnt de Nederlandse vertaling VOL VAN LIEFDE. In
dit boek beschrijft Pauline een vernieuwende methode om lichamelijk
en emotioneel overgewicht de baas te worden. Haar eigen gezondheid
(multiple sclerose) en de scheiding van haar man hielpen haar beseffen
dat echte verandering van binnenuit komt. Haar manier van denken
slaat internationaal aan en werkt voor vele vrouwen.

Details De meeste methodes om lekkerder in je vel te zitten focussen op meer
lichaamsbeweging of het volgen van een strikt en lastig vol te houden dieet.
Het probleem is echter dat zo’n plotselinge verandering van gewoontes voor
de meeste mensen niet vol te houden is. In Vol van liefde legt
voedingswetenschapper en ‘transformational trainer’ Pauline Kerkhoff uit dat
het onmogelijk is om gelukkiger of gezonder te worden door jezelf dingen te
onthouden of jezelf te veroordelen. De oplossing is liefde toelaten in je leven,
zodat je van binnenuit zult veranderen. Pauline geeft een duidelijk stappenplan
waarmee je door liefde en persoonlijk leiderschap je overgewicht kwijt kunt
raken; zowel op lichamelijk, emotioneel en spiritueel gebied.

Titel: Vol van liefde | Auteur: Pauline Kerkhoff
Prijs: € 17,95 | ɪsʙɴ: 978 94 005 0561 2 | Verschijnt: 14 februari 2015
Ook leverbaar als e-book Prijs: € 13,99 | ISBN: 978 90 449 7344 0

Relevante links Boekgegevens Vol van liefde

Blog Pauline Kerkhoff

Uitzending Koffietijd
Radio fragment EO Dit is de dag

Facebook

Twitter

Lev.
A.W. Bruna Uitgevers

Postadres: 
Postbus 51077 
1007 EB Amsterdam

Bezoekadres: 
Johannes Vermeerstraat 24 
1071 DR Amsterdam

Woordvoerder

Saskia Hausel
PR non-fictie 
Saskia.hausel@awbruna.nl 
020-2181621

hausel

https://twitter.com/hausel
mailto:Saskia.hausel@awbruna.nl
https://twitter.com/PaulineKerkhoff
https://www.facebook.com/pauline.kerkhoff?fref=ts
http://www.radio1.nl/item/198438-Nederlands%20zelfhulpboek%20op%201%20in%20de%20VS.html
http://www.koffietijd.nl/uitzendingen/makreel-en-papillotte-met-tomatenboter/
http://paulinekerkhoff.com/rose-petals-and-running/#sthash.VLQSXr5b.OOwI744D.dpbs
http://issuu.com/awbruna/docs/voorjaarsaanbieding_2015_lev._vip_h/09
http://pers.levboeken.nl/
http://pers.levboeken.nl/91788-de-methode-om-overgewicht-de-baas-te-worden


Citaten Wat Kerkhoffs benadering doet uitstijgen boven de rest is haar filosofie
dat ons lichaam het best reageert op liefde en genegenheid, en niet op
kritiek of zelfverwijten. Een debuut met een effectieve methode en een
warm hart. 
— KIRKUS REVIEWS
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Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 zullen gaan
verschijnen. 
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