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Versterk je immuunsysteem 
In deze tijd is het essentieel om goed voor jezelf te zorgen en 
daarmee moet je zeker niet wachten totdat je ziek wordt. Hoe 
sterker en gezonder jij bent, hoe beter je lichaam het aan kan als jij 
ziek wordt.

Om je op weg te helpen heb ik dit gratis ebook voor je geschreven, 
doe er je voordeel mee.

Als je geen tijd hebt om het hele boek te lezen, ga dan direct naar 
het stappenplan op bladzijde 24.
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1. Gezonde voeding
Zeker nu is het belangrijk om gezond te eten. Hoe beter de 
brandstof, hoe beter je lichaam functioneert en hoe langer je 
gezond eet, hoe beter je lichaam gaat functioneren.

Water 

De allereerste stap in gezonde voeding is voldoende schoon water 
te drinken. Ik bedoel dus geen koffie, thee en andere dranken, 
gewoon simpel water.

In tijden dat je jezelf wilt beschermen tegen virussen, kun je een 
druppel tea tree olie toevoegen aan je water. Hierover later meer.

Om precies uit te rekenen hoeveel water je minimaal moet drinken 
kun je de volgende formule hanteren:

0,03 x je lichaamsgewicht = hoeveelheid water die je per dag moet 
drinken.

Als je daar geen zin in hebt, hou dan tenminste 1,5 tot 2 liter per 
dag aan.

Een goede manier om meer water te gaan drinken, is je dag te 
starten met 2 glazen water. In het begin zal dat misschien wat lastig 
zijn, maar na verloop van tijd gaat je lichaam erom vragen en kun je 
een goede start maken.

Je dag met water starten geeft je ook meer energie, dus dat heb je 
dan gelijk mooi meegenomen.
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Fruit 

Zelf start ik mijn dag het liefst met fruit. De fruitsuikers die je dan 
binnenkrijgt geven je brein een boost en dat zorgt ervoor dat je 
helder en alert bent. Ik werk het liefst in de ochtend, met deze frisse 
mindset.

Door je dag te beginnen met fruit, weet je ook zeker dat je niet 
vergeet om fruit te eten die dag. Een probleem waar veel mensen 
tegenaan lopen.

Een bijkomend voordeel van fruit eten in de ochtend is, dat het je 
niet veel tijd kost. Als je geen tijd hebt om te ontbijten, gooi je 
gewoon wat fruit in je tas en ga je op pad.

Mijn meest favoriete ontbijt is een smoothie van groenten en fruit. 
Zo heb ik een voorsprong op zowel mijn groenten als fruit inname 
en het geeft me een enorme hoeveelheid energie.

Het voedingscentrum adviseert 2 stuks fruit, zelf ga ik liever voor 3 
of 4. En in tijden waarin ik mijn immuunsysteem heb te bewaken, 
eet ik soms nog meer fruit.

Groenten 

Zoals aangegeven kun je ook je dag starten met een Smoothie en 
daar vast wat groenten in verwerken. Goede groentes om te 
gebruiken in je smoothie, zijn spinazie, groene kool of boerenkool, 
broccoli bladeren, komkommer of bietjes.

Op slimlin.nl vind je een heleboel lekkere smoothies waar je je dag 
mee kunt beginnen

Veel groenten eten is belangrijk voor je lichaam. Groenten helpen je 
spijsverteringssysteem gezond te houden.

https://www.slimlin.nl/smoothies/


Pagina  van 5 25

Naast smoothies maken, kun je meer doen om veel groenten 
binnen te krijgen. Zorg bijvoorbeeld dat je cherry tomaatjes, wortels, 
komkommers en paprika’s in huis hebt. Je kunt ze onbeperkt 
snacken als je honger hebt.

Ook kun je bij je maaltijden een lekkere salade maken.

Melkproducten 

In deze periode waarin er een virus rondgaat dat op de longen 
slaat, wil je geen melkproducten gebruiken. Melk geeft slijmvorming 
en dat wil je in deze tijd voorkomen.

Er is een uitzondering: yoghurt en dan bedoel ik volle yoghurt van 
biologische afkomst.

Eiwitten 

Als je je lichaam wilt versterken heb je wel eiwitten nodig, maar niet 
zoveel als de gemiddelde Nederlander eet.

Zelf eet ik altijd bij 1 maaltijd per dag dierlijke eiwitten en de rest 
geen of plantaardige eiwitten zoals noten en linzen.

Als je voor dierlijke eiwitten kiest, neem dan biologisch of van 
dieren waarvan je weet dat ze een goed leven hebben (gehad). Zo 
kies ik bijvoorbeeld altijd voor vrije uitloopeieren of biologische 
eieren. Vis liefst wild gevangen en vlees van boerderijen waar de 
dieren een zoveel mogelijk natuurlijk leven hebben gehad.
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Suiker 

Vermijd in deze tijd zoveel mogelijk geraffineerde suikers. Ze zijn 
een enorme belasting voor je immuunsysteem.

Natuurlijke suikers zoals fruit, 100% appelstroop, ahornsiroop en 
honing kun je wel gebruiken. Zo kun je ook heerlijke dingen maken, 
zonder je lichaam te belasten.

Bewerkt voedsel 

Vermijd ook zoveel mogelijk bewerkt voedsel. Er zitten allerlei 
kunstmatige stoffen in waar je lichaam niets mee kan en waar je 
zelfs fysieke en mentale problemen van kunt krijgen. Dit wil je ten 
alle tijden voorkomen natuurlijk. Zeker nu!

Supplementen 

Als jij nu een van die mensen bent die niet van groenten en fruit 
houdt, dan vind je het misschien tof om te horen dat er ook 
supplementen zijn.

Healthcaps bijvoorbeeld. Dat zijn capsules met gevriesdroogde 
groenten en fruit. Daarnaast zit er een levertraan capsule bij voor je 
vitamine D. De capsules komen in handige dagboxen, zodat je je 
capsules makkelijk overal mee naar toe kunt nemen. Meer info vind 
je hier.

Er is ook een manier om je voedingsstoffen energetisch binnen te 
krijgen. De Healy heeft hier een speciaal programma voor. 
Verderop in dit boek vertel ik meer over wat de Healy in deze tijd 
voor je kan doen.

https://healthcaps.nl
https://healthcaps.nl
https://www.healyworld.net/nl/partner/slimlin
https://www.healyworld.net/nl/partner/slimlin
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Meer informatie over voeding 

Wil je precies weten welke voeding wat met je doet? Waarom je 
beter geen bewerkte voeding kunt eten en welke voeding ervoor 
zorgen dat je superfit en vitaal wordt, lees dan mijn boek.  In mijn 
boek ‘Waarom je dik en ziek wordt van diëten” vertel ik je exact wat 
gezonde voeding is en hoe je dat kunt implementeren in je leven.

Je kunt het hier bestellen.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/waarom-je-dik-en-ziek-wordt-van-dieten/9789463450362


Pagina  van 8 25

2. Beweging
Om gezond te blijven moet je in beweging blijven. Een lichaam dat 
niet of te weinig beweegt verliest spier en wordt zwakker. Energie 
moet stromen en daarvoor heb je te bewegen. 

Geen nood je hoeft niet hele dagen in sportscholen rond te hangen 
(kan nu ook niet) en je hoeft ook geen uren te sporten.

Ik heb wat tips voor je op een rij gezet.

De 5 Tibetaanse rites 

Een simpele en laagdrempelige manier om te gaan bewegen is 
door het toepassen van de 5 Tibetaanse rites. De rites zijn 5 
verschillende yoga oefeningen die een heilzaam en verjongend 
effect hebben op je lichaam en geest.

Het eerste dat je merkt als je deze oefeningen gaat doen, is dat je 
meer energie krijgt.

Volgens de Tibetanen kun je nog veel meer voordelen verwachten, 
zoals:

• Ontgifting van je lichaam
• Balanceren van je chakras
• Terugdraaien van het verouderingsproces
• Goede nachtrust
• Verbeterd geheugen
• Emotionele en mentale gezondheid
• Verlichting van gewrichtspijnen
• Meer kracht
• Meer soeplesse
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Belangrijk met deze oefeningen is om ze rustig aan op te bouwen. 
Start altijd met 3 herhalingen van iedere oefening. Niet meer! En 
bouw op naar uiteindelijk 21 van ieder.

Hoe je de oefeningen moet doen, ontdek je hier.

Yoga 

Een ander fantastische manier van beweging is yoga. Yoga is heel 
heilzaam voor je lichaam en het versterkt je immuunsysteem, 
waardoor het uitermate geschikt is om in tijden als deze te gaan 
doen. Je doet je lichaam er een enorm plezier mee.

Zoek op Youtube eens op ‘Yoga with Adriene’, zij heeft hele mooie 
laagdrempelige yogalessen voor beginners.

Ben je op zoek naar iets pittigers, dan is Boho Beautiful fantastisch. 
Bij haar kun je ook terecht voor Pilates en combinaties van yoga en 
pilates.

Van beide dames kun je eindeloos veel videos op Youtube vinden.

Wandelen 

Van de weinig dingen die we nu nog kunnen doen, is wandelen er 
een en wandelen is een van de beste manieren voor mensen om te 
bewegen. Dus doe jezelf een plezier en ga meer wandelen.

Door het neerkomen van je voeten op de aarde, worden er 
gelukshormonen aangemaakt. Dus je wordt er niet alleen fitter van, 
je wordt er ook gelukkiger van ;-)

https://www.slimlin.nl/gezondheid/hoe-je-jaren-jonger-wordt-met-de-5-tibetaanse-rites/
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HIIT 

Voor een gezond hart en om je immuunsysteem te versterken, moet 
je af en toe flink je hartslag omhoog gooien. Dat hoef je gelukkig 
niet lang te doen. Ik zelf heb een hekel aan dit soort oefeningen, 
dus ik doe ze echt maximaal 5 minuten per dag (of 3 keer in de 
week 10 minuten).

Op Youtube heb je een aantal prima videos die je kunt volgen om je 
5 minuten helemaal uit te sloven, zoals deze: https://
www.youtube.com/watch?v=0r_XSiNwnkY. 

Op het moment zelf denk je dat je dood gaat, maar daarna ben je 
supertrots op jezelf. En zeg nou zelf, wat is 5 minuten per dag?

Dansen 

Sjamanen zeggen dat als je gestopt bent met dansen, zingen en/of 
verhalen vertellen dat je niet meer leeft. En in een periode waarin 
we allemaal ons best doen om in leven te blijven, wil je deze dingen 
natuurlijk graag terug brengen in je leven.

Dus dans. Zet je favoriete muziek op en ga uit je dak. Dans de 
sterren van de hemel en ook als je niet goed kunt dansen, dans. 
Doe wat voor jou onder dansen valt, zonder schaamte. Gooi je haar 
los en ga ervoor.

Dansen is een superbooster voor je immuunsysteem en je word er 
ook nog eens vrolijk van.

Krachttraining 

Het woord zegt het al, deze training doe je om sterker te worden. 
Krachttraining zorgt er niet alleen voor dat je spieren sterker 

https://www.youtube.com/watch?v=0r_XSiNwnkY
https://www.youtube.com/watch?v=0r_XSiNwnkY
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worden, maar je hele lichaam en geest wordt er sterker van. En je 
wilt nu natuurlijk zo sterk mogelijk zijn.

Voor krachttraining hoef je niet naar de sportschool, je kunt gebruik 
maken van je eigen gewicht in je eigen huis om oefeningen te doen 
die je sterker maken.

Zo heeft Pamela Reif een hele serie van oefeningen gemaakt, die 
je over de week kunt verdelen.

Met krachttraining is het belangrijk om je spieren tussendoor rust te 
geven, dus zorg altijd dat er een rustdag tussen je trainingen zit.

Speel met je kind(eren) 
Is het je ooit opgevallen dat jonge kinderen fit blijven doordat ze 
altijd in beweging zijn? Zij hoeven niet naar de sportschool, zij 
springen, rennen, dansen en bewegen zoveel dat ze fit blijven.

Als je niet van sporten houdt, speel dan met je kinderen. Sowieso is 
spelen met je kinderen veel leuker dan iets anders. Maak daar tijd 
voor, je wordt er fit van en je hebt ook nog eens blije kinderen in 
huis.
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3. Mindset & stress
Stress is killing voor je gezondheid. Het is een van de grootste 
ziekmakers in onze maatschappij. Zoveel mogelijk vermijden dus.

Als je gestresst raakt van het nieuws over het Corona virus 
bijvoorbeeld, focus er dan niet te veel op. Dat is sowieso een goed 
idee. Neem de informatie op die je nodig hebt en laat het verder 
rusten. Ga niet de hele dag berichten lezen op social media 
bijvoorbeeld. Focus op andere dingen.

Focus 

Zo begin ik mijn dag met het zetten van een intentie. Als ik wakker 
word, blijf ik nog even liggen met mijn ogen gesloten. Ik haal een 
paar keer diep adem en visualiseer hoe ik wil dat mijn dag eruit 
gaat zien. Zo stel ik me voor dat ik me fit en vitaal voel en dat ik 
mijn werk met plezier en gemak doe. Verder stel ik me voor dat ik 
een fijne dag heb met mijn dochter en mijn man.

Dingen waar ik me zorgen om maak, daarvan visualiseer ik dat ze 
zijn opgelost op de voor mij en mijn omgeving de beste manier.

De rest van de dag focus ik me ook op wat ik wil en waar ik naar 
toe wil. Als er obstakels zijn of andere dingen die ik niet leuk vind, 
dan stel ik de vraag, wat kan ik doen om dit te transformeren in iets 
dat wel voor me werkt.

Verder kies ik ervoor om de nadruk te leggen om dingen die wel fijn 
zijn, zoals het zonnetje hier op ons balkon en de mooie 
wandelingen die we kunnen maken op de lege pistes. De nare 
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dingen geef ik nauwelijks aandacht. Waar je op focust groeit, dus 
vraag jezelf af, waar wil je meer van in je leven. Focus daarop!

Muziek 

Ik weet niet van welke muziek jij houdt, maar het is slim om te 
kiezen voor muziek waar je blij van wordt. Als je de hele dag naar 
smartlappen zit te luisteren, dan voelt dat misschien lekker, maar 
jouw brein slaat al die dramatische teksten wel op.

Kies voor muziek met opbouwende teksten of voor mooie 
instrumentale muziek waar je ook nog iets aan hebt.

Als ik ga studeren bijvoorbeeld zet ik muziek op die de studie 
ondersteunt. Als ik wil ontspannen, zet ik ontspanningsmuziek op 
en als ik iets wil veranderen zet ik daar muziek voor op.

Stel bijvoorbeeld dat ik een beetje vet wil verbranden, dan zoek ik 
op Youtube naar muziek die dit proces ondersteunt en dat zet ik op.

Muziek op bepaalde frequenties is heel krachtig en kan je lichaam 
en geest veranderen. In de negatieve en positieve zin, dus wees 
selectief waar je naar luistert.

Test het maar eens waar je kinderen bij zijn, je zult zien dat als je 
voor positieve muziek kiest, dat je kinderen veel relaxter zijn dan jij. 
Voor jou werkt het precies hetzelfde.

Nachtmeditatie 

De muziek waar ik het net over had, kun je ook in de nacht 
gebruiken om je brein te herprogrammeren. Als je dus je 
immuunsysteem wilt versterken, kun je gebruik maken van 



Pagina  van 14 25

nachtmeditaties die dit ondersteunen, zoals deze: https://
www.youtube.com/watch?v=KwM772f7_AI

Zet de muziek zo zacht mogelijk. De bedoeling is dat je het net kunt 
horen als je je er heel hard op focust. Als het te hard staat heb je 
een onrustige nacht. Dus heel zachtjes op de achtergrond en lekker 
gaan slapen.

Zo kun je nacht gebruiken om je immuunsysteem te versterken.

Dankbaarheid 

We leven in een maatschappij waar de focus veelal ligt op 
negativiteit. Als je naar het nieuws luisterd, is 90% nare dingen die 
je mag aanhoren. Voor mij de reden dat ik jaren terug stopte met 
luisteren naar het nieuws. In deze tijden, moet je wel wat informatie 
inwinnen, dus zoek ik gericht op dingen die ik moet weten, zoals 
maatregelen in het land waar ik verblijf bijvoorbeeld.

Door zelf dagelijks voor het slapengaan je even te focussen op de 
dingen waar je dankbaar voor bent, zorg je dat al die negativiteit 
een beetje meer in balans komt. 

Sluit je ogen en denk aan alles waar je blij mee en dankbaar voor 
bent, zoals: je geliefde, het dak boven je hoofd, je kinderen, je 
familie, je vrienden, het eten op je bord, het leuke gesprek dat je 
hebt gehad, dit boek dat je gaat helpen om gezond te blijven, de 
zon op je bol, je lichaam dat alle mishandelingen van jou ondergaat 
en zo zijn er nog duizend dingen waar je dankbaar voor kunt zijn.
Een andere methode is om het op te schrijven voordag je gaat 
slapen. Welke methode je ook kiest, begin vandaag nog met het 
helder maken van de dingen waar je dankbaar voor bent en focus 
daarop.

https://www.youtube.com/watch?v=KwM772f7_AI
https://www.youtube.com/watch?v=KwM772f7_AI
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Healy 

De Healy waar ik al eerder over sprak in dit boek, is ook een 
fantastisch middel om stress en depressiviteit tegen te gaan. 

De Healy is effectief bij pijn, fibromyalgie, gewrichtspijn en migraine. 
Verder helpt het tegen depressie, angst en stress. Je gaat er beter 
door slapen en dit is allemaal wetenschappelijk bewezen.

Daarnaast zijn er nog een heleboel effecten die nog niet 
wetenschappelijk bewezen zijn.

In deze tijd is het natuurlijk fantastisch als je van je angst en stress 
af kunt komen door het gebruik van de Healy.

Meer informatie over de Healy vind je hier.

https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healyworld.net/nl/partner/slimlin
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4. Rust
Om gezond te blijven is het essentieel om voldoende rust te nemen. 
In deze maatschappij rennen we maar door. Zelfs onze vrije tijd 
plempen we vol met afspraken en als we dan eindelijk een keer op 
de bank zitten, dan gaan we zitten Facebooken en appen. 

Wanneer heb jij voor het laatst voldoende rust genomen?

Voldoende slaap 

Op de eerste plaats kun je natuurlijk zorgen dat je voldoende slaap 
pakt. Ga op tijd naar bed en als je het moeilijk vind om in slaap te 
komen, gebruik dan een meditatie, zoals degene die ik heb 
voorgesteld bij nachtmeditatie. Zo heb je 3 vliegen in 1 klap. Je valt 
eerder in slaap, slaapt dieper en je werkt in de nacht aan je 
immuunsysteem. 

Probeer tenminste 7 uur per nacht te slapen en als het je lukt is een 
powernap ergens op de dag ook een goed idee.

Reset na de lunch 

Na de lunch hebben we altijd de neiging om direct weer verder te 
gaan met werken. Het mooiste is als je na de lunch even 20 
minuten voor jezelf kunt pakken.

Je kunt een meditatie doen, powernap of een wandeling waarbij je 
focust op je ademhaling bijvoorbeeld.
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Twintig minuten voor jezelf betekent niet dat je lekker gaat zitten 
Facebooken of bellen met een vriendin. Dat is ook leuk, maar dat is 
niet om te resetten.

Als je een van mijn voorstellen doet, zul je merken dat je de rest 
van de dag veel productiever bent dan als je het niet doet. 
Bovendien geef je zo ook je immuunsysteem de kans om sterk te 
blijven.

Tijd voor jezelf 

Naast de 20 minuten reset is gewoon tijd voor jezelf nemen ook 
essentieel. Vooral vrouwen doen dat veel te weinig. Ga echt doen, 
wat je leuk vindt. Dans, zing, ga in bad, blijf de hele dag in je onesi 
op de bank liggen en kijk je favoriete serie of die film die je al 
duizend keer gezien hebt en waar je maar geen genoeg van kunt 
krijgen. Wat het ook is waar jij zin in hebt, maak er tijd voor en 
geniet ervan. Gun jezelf die rust, je hebt het nodig en je 
immuunsysteem ook. Hoe gelukkiger jij bent, hoe beter je 
immuunsysteem werkt.

Mediteren 

De meeste mensen hebben hier geen zin in en toch is het 
essentieel voor een gezond leven. Even niets, alleen focussen op je 
ademhaling. Aarden in het hier en nu.

Je hoeft dit maar 5 minuten per dag te doen, dat is al genoeg. En 
natuurlijk schieten er allerlei gedachten door je hoofd en die mogen 
er zijn, observeer ze en laat ze weer voorbij gaan. 

Iedere keer als je je realiseert dat je ergens aan denkt, focus je 
weer op je ademhaling. Liefde in en liefde uit. That’s it.
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Kom je er nou echt niet aan of vind je het vervelend, yoga mag ook. 
Iets is beter dan niets, en yoga is bewegende meditatie.
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5. Immuunsysteem boosters
Vitamine C 

Ter versterking van je immuunsysteem kun je dagelijks vitamine C 
gebruiken. Holistisch arts Roy Martina adviseert om net zoveel 
vitamine C te gebruiken als je kunt verdragen. Begin met 3000 
milligram en verhoog tot je diarree krijgt. 

Als je er diarree van krijgt, schroef je 1000 milligram terug. Hiervoor 
moet je wel pure vitamine C gebruiken. Bij Holland en Barrett 
hebben ze bijvoorbeeld vitamine C in poedervorm. Dit kun je 
afwegen en innemen in een glas vruchtensap bijvoorbeeld.

Als je ziek wordt kun je je laten behandelen met vitamine C onder 
begeleiding van een specialist. Volgens Dr. Roy Martina kun je heel 
veel vitamine C gebruiken ter behandeling van ziekten, tot wel 24 
gram per dag. Maar nogmaals doe dit onder begeleiding van een 
natuurarts.

Andere vitamines 

Andere vitamines die je immuunsysteem kunnen versterken zijn:

- Vitamine D3: 2000 I.E. per dag
- Zink: 20 mgr per dag
- Magnesium: 400 mgr per dag
- Selenium: 100 mcg per dag
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Ademhalingsoefeningen 

Het Corona virus geeft problemen op de luchtwegen, daarom is het 
belangrijk om je longen gezond te houden. Behalve beweging kun 
je ademhalingsoefeningen doen.

Kundalini ademhaling is een goede oefening om te doen. Een 
andere oefening die je kunt doen is diep inademen door je linker 
neusgat, 12 tellen vasthouden en dan zo lang mogelijk uitademen 
door je rechter neusgat. Wissel vervolgens om.

Healy 

Ik heb de Healy al een aantal keer in dit boek genoemd. Ik heb hem 
zelf gekocht en ben er bijzonder content mee. Ik kan het hele gezin 
ermee helpen beschermen tegen ziekte en andere ongemakken. 

De Healy maakt gebruik van quantum energie. Quantum 
wetenschap zegt dat het universum bestaat uit energie en 
frequenties. Alles is dus energie op een bepaalde frequentie. De 
snelheid en rotatie van de energie bepaalt wat er wordt gecreëerd 
in de materiële wereld.

Onze telefoons verzenden en ontvangen via het quantum veld en 
wij worden beïnvloed door deze frequenties.

Onze gedachten en emoties creëren ook frequenties en hebben 
effect op je fysieke en bio-energetische lichaam, onze 
energiebanen (meridianen) en onze gezondheid.

Een gezond lichaam en een gezonde geest zitten op een andere 
frequentie dan een lichaam en geest die moe, bang of gestressed 
zijn.

https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
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Acupuncturisten zoeken punten op in je lichaam waar blokkades 
zitten en lossen die op.

De Healy doet dit met frequenties. Onderzoek heeft aangetoond dat 
de ATP productie tot wel 500% kan worden verhoogd, wat zorgt 
voor meer vitaliteit. De eiwitsynthese wordt met 70% verhoogd en 
het transport van aminozuren met 40%

De belangrijkste reden dat ik de Healy nu heb gekocht, is omdat ze 
een speciaal programma hebben ontwikkeld dat het 
immuunsysteem versterkt.

De Healy meet je frequentie real time en balanceert je 
energieniveau. 

De Healy is niet goedkoop, maar gezien het feit dat het zoveel voor 
je lichaam doet, ga je er uiteindelijk geld mee besparen. Je hoeft 
niet meer naar allerlei specialisten om je te laten oplappen. Dat kun 
je zelf en je kunt nu zelf zorgen dat je in balans blijft, hoe cool is 
dat?

Meer informatie over de Healy vind je hier.

Tea tree olie 

Tea tree olie staat erom bekend dat het virussen doodt. Je kunt het 
preventief inzetten door een druppel olie in een glazen fles van 1 
liter water te gooien en dit op te drinken gedurende de dag. Steeds 
even schudden voor je ervan drinkt. Neem iedere 15 minuten er wat 
van.

Je kunt de olie ook in een diffuser doen en daarmee de ruimte 
waarin je leeft reinigen.

https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
https://www.healyworld.net/nl/partner/slimlin
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Als je ziek wordt, kun je pepermuntolie en eucalyptusolie toevoegen 
aan de diffuser en zo een mix maken die je longen ondersteunt. Je 
kunt er ook mee stomen.
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6. Hygiëne
Natuurlijk zijn in deze situatie hygiëne maatregelen belangrijk. 

Zo is het belangrijk om je handen regelmatig te wassen met water 
en zeep. Gebruik gewone zeep. Ik heb begrepen dat het virus een 
soort vetlaagje heeft, wat zeep letterlijk om zeep helpt :-)

Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes.

Hou afstand, tenminste 1,5 meter van andere mensen blijven. 
Ondertussen is geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Doe dat niet alleen als je ziek bent, maar ook als je niet ziek bent. 
Je kunt het virus dragen zonder het te weten en dus kun je er 
andere mensen mee besmetten.

Was je kleren regelmatig en maak goed schoon. Ik heb begrepen 
dat het virus tussen de 6 en 12 uur kan overleven op kleding en 
andere oppervlakten. Op je handen 20 minuten en in de lucht een 
paar uur.
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7. Stappenplan
Ik heb je heel veel informatie gegeven in dit boek en ik hoop dat je 
het gaat toepassen om je immuunsysteem te versterken. Hoe 
sterker jij bent, hoe beter je bestand bent tegen virussen en als je 
ziek wordt, kun je het beter aan.

Hieronder nog een keer de stappen op een rij, die je kunt zetten om 
dit te doen.

1. Zet een positieve intentie voor de dag
2. Drink 2 glazen water om je dag te beginnen
3. Doe yoga of een andere vorm van beweging die bij je past
4. Eet gezond
5. Drink voldoende water
6. Neem vitamine C en de andere beschreven vitamines
7. Draai dagelijks het programma voor het immuunsysteem op de 

Healy en gebruik de programma’s die je verder nodig hebt, 
bijvoorbeeld om angst tegen te gaan en in balans te komen

8. Neem een 20 minuten reset na de lunch
9. Neem tijd voor jezelf
10. Zorg voor frisse lucht
11. Wandel
12. Mediteer
13. Focus op positieve dingen en niet teveel op het nieuws
14. Speel met je kinderen
15. Denk ik oplossingen
16. Ga dankbaar naar bed
17. Slaap met nachtmeditatie voor je immuunsysteem

https://www.healy.shop/nl/partner/?partnername=slimlin
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8. Hulp nodig?
Wil je een gezonde leefstijl ontwikkelen die bij jou past? Een 
gezonde leefstijl die ervoor gaat zorgen dat jij je in dit soort 
spannende tijden veilig voelt? 

Plan dan hier een gratis coachingssessie met me in.

https://calendly.com/slimlin/30min

