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Wij hebben een droom...
Internationaal 1 miljoen mensen begeleiden naar een
gezondere geest in een vitaler lichaam!
Hoe? Door de co-creatie met VELE partners op het
RYHC-platform, waar we inzichten en tools delen
rond 7 Basispijlers. Wij inspireren & motiveren hoe je
zelf, op een makkelijke & natuurlijke manier,
gezondere keuzes kan maken zodat je nog meer kan
genieten van JOUW leven. 
Vanuit onze eigen ervaringen willen we DELEN hoe
wij dit evenwicht voor onszelf bewerkstelligen en hoe
dit ook mogelijk is voor JOU,
met onze levensfilosofie: 

Er is STEEDS een weg, never give up! 
"You have the POWER to make other, new, ‘healthier’

choices!"



Je fysieke en mentale gezondheid vraagt heel wat aandacht maar wat je
waarschijnlijk niet weet is dat interne en externe elektrische velden van je
lichaam = energie en frequenties ook een zeer belangrijke rol spelen in het in
standhouden van die balans en eveneens een sleutelrol spelen bij genezing. 
 
De wetenschap staat niet stil … 
 
Blij dat wij wat meer helderheid hieromtrent kunnen scheppen door het
DELEN van onze kennis en ervaring.

Het is onze missie binnen RYHC om jou een goed gevulde gereedschapskist aan
te bieden met alle benodigdheden en wetenschap die jou helpen om gezonder
en vitaler te worden zodat je volop kan GENIETEN van je leven.

Introductie

WANT GEZONDHEID IS EENWANT GEZONDHEID IS EEN  

ENEN    ENEN    ENEN  
VERHAAL …VERHAAL …

De 7 basispijlers naar een gezondere geest in een vitaler lichaam.
Gezondheid heeft nog nooit zo hoog op de agenda gestaan.
Je gezondheid is je meest dierbare bezit waar je zelf verantwoordelijk voor
bent.
Je lichaam en geest opnieuw in BALANS brengen, daar gaat het om.

De uitdagingen die dagelijks je pad kruisen maken het je niet makkelijk om die
balans te behouden.
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Met dit e-book geven we je een dieper
inzicht welke natuurlijke en gezonde
keuzes je ZELF kan maken en hoe die je
optimale gezondheid beïnvloeden. 
 
Je zal beter begrijpen hoe je lichaam
functioneert en hoe belangrijk gezonde
cellen zijn en aan welke voorwaarden ze
moeten voldoen.

Hoe kan je ZELF andere keuzes maken
die een meer gebalanceerd effect hebben
op het WEL-functioneren/
WEL-ZIJN van je lichaam en je geest. 
Welke positieve impact wil jij creëren op
jouw WEL-ZIJN? 
 
Wij, Martien & Heidi, hebben samen 64j
ervaring in de gezondheidssector in de
breedste zin van het woord. Al onze
kennis & verworven inzichten willen we
DELEN zodat jij wat meer HELDERHEID
krijgt in het labyrint van jouw
'gezondheid & welzijn’ (zie ons verhaal
achteraan in dit E-book).

Volgende 7 basispijlers liggen aan de basis
van een bewuste en gezonde levensstijl.
Nieuwe keuzes maken rond deze basispijlers
zullen zeer zeker jouw dagelijks WEL-ZIJN
verbeteren zodat je ‘positiever’, ‘gezonder’ en
‘gelukkiger’ in het leven staat.
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Voeding & Water
BASISPIJLER 1

Hippocrates, 240-377 v. Chr. grondlegger van
de westerse geneeskunde

VOEDING 
Zonder gezonde voeding en gezonde
darmen geen goede gezondheid. 
 
Je darmwand en je darmbacteriën zijn van
levensbelang om je hele lichaam in goede
conditie te houden. 
 
Je staat dikwijls niet stil welke impact deze
meterslange buis (dikke en dunne darm) en
haar bewoners hebben op je algeheel fysiek
en mentaal welzijn. 
 
Sommige mensen beschouwen hun lichaam
als een vuilnisbak en gieten het vol met
troep of overeten zich dagelijks zonder zich
te realiseren welke schade ze continu
toebrengen aan hun lichaam. 

"All disease begins
in the gut"
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Een jarenlange verarming van onze bodem, 
te vroege pluk en 
het gebruik van pesticiden 

Totdat je je eerste wake-up call krijgt en tot het besef komt dat je het anders
moet aanpakken.

Obesitas, hoge bloeddruk, hart en vaatziektes, diabetes, vette lever, bepaalde
vormen van kanker, hebben een rechtstreekse link met voeding. 
 
Wat is nu gezonde voeding en krijg je de noodzakelijke nutriënten binnen? 

maken dat de groenten en fruit die je dagelijks eet absoluut te kampen hebben
met een kwaliteitsprobleem.

Mensen worden ziek omdat ze heel wat levensnoodzakelijke basisnutriënten
ontberen. Komt daarbij de toxische producten en zware metalen die je lichaam
dagelijks binnendringen en heel wat schade aanbrengen. 
 
‘Voeding als eerste medicijn’ zei Hippocrates, de grondlegger van de
Westerse geneeskunde. 
 
Voeding is één van de allerbelangrijkste factoren in het behoud van je
optimale gezondheid. 

WATER
Water is van cruciaal belang om al onze cellen in goede gezondheid te houden.
Ons lichaam moet voldoende gehydrateerd worden om afvalstoffen af te
voeren en onze zuurtegraad op peil te houden. 

Ook een gezonde darmtransit is afhankelijk van de hoeveelheid water die je
dagelijks drinkt. Maar er is nog veel meer... . 
We kunnen wel een volledig E-boek schrijven enkel over water maar dit zou ons
te ver leiden. 
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Tip: Drink voldoende water tussen de maaltijden - 
gemiddeld 1,5 l per dag - voel wat goed voor je is.



Wil dit nu zeggen dat je nu
niets meer mag eten?

Neen, absoluut niet maar
kies zoveel mogelijk voor
vers, zo weinig mogelijk
bewerkt en kies voor goede
BIO-producten en gezonde
oliën.

Ja maar BIO kost zoveel?
Eet wat minder, dit is
trouwens de beste
ANTI-AGING-strategie. Je
hebt evenveel nutriënten,
antioxidanten… binnen dan
wanneer je dubbel zoveel
eet uit de reguliere
landbouw.
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Twee vliegen in één klap dus en je lichaam zal je zeer dankbaar zijn dat je geen
toxische stoffen, antibiotica, groeihormonen en zware metalen binnenkrijgt die
je brein en heel wat andere organen dagelijks aantasten.

Wie nu niet investeert in gezondheid zal later zeker moeten investeren in
ziekte.

"Light" producten de kans op overgewicht en depressiviteit verhogen
Halfvolle en volle platte kaas (kwark) gezonder zijn dan de magere versie 
Zwarte chocolade >70% een positieve invloed heeft op je stemming!
Je lichaam je zeer dankbaar is door dagelijks een handvol noten te eten
(walnoten, hazelnoten, amandelen, macadamia noten,...)
Blauwe, rode … besjes in het algemeen, zeer veel antioxidanten en weinig
suiker bevatten, dus die kunnen dagelijks op je menu

NOG EEN PAAR LEUKE WEETJES
Wist je dat



We beperken ons hier tot de 2 belangrijkste waar heel wat mensen een tekort
aan hebben. 
Het eten van overbewerkte en geraffineerde voeding door de mens gemaakt,
hebben een invloed op het ontstaan van een ongezonde darmflora en lekkende
darm. 
Daarom hebben heel wat mensen problemen met een goede opname van
levensnoodzakelijke nutriënten.

Vandaar dat extra inname van gezonde en veilige nutriënten/voedings-
supplementen onontbeerlijk is.  
 
MAGNESIUM
Magnesium is een onontbeerlijk mineraal in je lichaam dat een  belangrijke rol
speelt in 300 processen. 

Extra inname van levensnoodzakelijke
basis nutriënten 

BASISPIJLER 2

om een optimale gezondheid te garanderen
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Bij chronische stress verbruikt je lichaam zeer veel magnesium en is daardoor
de belangrijkste oorzaak van je tekort.

Sommige soorten Magnesium kan je best vermijden omdat je dan problemen
kan krijgen dat je Calcium gaat verminderen en zij liggen dikwijls ‘zwaar op de
maag’ of geven diarree.

Wil je weten welke vormen je dan best wel gebruikt, schrijf je dan in voor ons
volgend webinar: "Extra inname van levensnoodzakelijke basis nutriënten" (klik
hier).

https://www.facebook.com/RYHcompany
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Vit D3 speelt een rol bij de opname van calcium, fosfor en Magnesium.
Belangrijk voor sterke botten, tanden en kraakbeen en is dus onontbeerlijk
in de preventie en aanpak van osteoporose samen met Vit K2.
Geeft een betere sterkte en coördinatie van spieren en zorgt voor een lager
valrisico en minder krampen. 
Speelt een rol in de celdeling en kan dus worden ingezet ter preventie van
kanker (o.a. 50% afname op het risico van borstkanker). 

Je hebt sowieso minder risico op griep, luchtweginfecties en op auto-
immuunziektes ( o.a MS en Diabetes type I).
Wist je trouwens dat 90% van diabetes type I kan voorkomen worden door
dagelijks dosering van 1000 IU te geven aan kinderen. In de Noordelijke landen
wordt dit protocol steevast toegepast bij jonge kinderen.
 

 
Bronnen van Vit D3: zonlicht (hoofdbron), vette vis, ei en zuivel
                      Vit D2: paddenstoelen, ongeraffineerde oliën

Vit D3 is heel belangrijk voor je immuniteit en wordt daarom best
doorlopend ingenomen op dagelijkse basis aan een minimum van 2000 IU.

Vitamine D3
Vitamine D3 = cholecalciferol = de actieve vorm van Vit D

Tijdens de herfst en wintermaanden heeft meer dan 90% van de Belgen een
tekort aan Vit D3.  Deels door gebrek aan zonlicht maar ook andere factoren
waaronder het eten van te weinig of geen vette vis is hiervan de oorzaak.
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Chronische Laaggradige Ontsteking (CLO) ligt mee aan de basis van ALLE
Westerse ziektes die vooral uitgelokt wordt door een disbalans van je omega 6/
omega 3 profiel en een zwaar tekort aan omega 3 (ontsteking werend) vetzuren
in je lichaam.

Deze disbalans omega 6/3 is vooral te wijten aan het eten van overbewerkte en
geraffineerde voedingsmiddelen die volgestouwd zitten met deze ‘pro-
inflammatoire' = ontstekingsbevorderende vetten. 

Je ideale omega 6/3 balans bedraagt 3/1. In Europa bedraagt deze gemiddeld
tussen 17- 20/1 en in de US 25/1 en meer.

Tijd dus om het tij te keren en onze Westerse ontstekingsziektes een HALT toe
te roepen.

is het sterkst ontsteking werende
vetzuur voor je brein, hart en je
immuniteit. Omega 3 beïnvloedt de
flexibiliteit van jouw celwand.

omega 6/3 balans  

BASISPIJLER 3
Laaggradige ontsteking en het belang van je 

OMEGA 3 
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Het stamvetzuur van omega 3 is ALA of alfa-linoleenzuur (plantaardig) dat zich
omzet in EPA en DHA. Spijtig genoeg gebeurt deze omzetting niet al te goed
wat maakt dat je met tekorten van EPA en DHA rondloopt en dus te weinig
ontstekingsremming in je lichaam.

Vooral een gebrek aan DHA kan ernstige gevolgen hebben.
DHA is een kritisch nutriënt voor de functie van al je celmembranen en is breed
ontsteking werend.

De combinatie van omega 3, vooral DHA en frequentie therapie (komen we
later op terug) zorgen er voor dat alle belangrijke nutriënten en zuurstof
worden opgenomen in je cellen en de afvalstoffen/toxische stoffen worden
afgevoerd. 

METEN IS WETEN … BENIEUWD HOE HET MET JOUW
OMEGA 6/OMEGA 3 BALANS IS GESTELD?
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Een bloedanalyse om je omega 3 profiel te bepalen wordt zelden of nooit
onderzocht. Nochtans is dit zeer belangrijk.

Vermits wij met ons RYHC-platform je een gereedschapskist willen aanreiken
waar je alles vindt voor een gezondere geest in een vitaler lichaam, vinden wij
het heel belangrijk dat je weet waar je staat als het om je omega 6/3 profiel
gaat.  
 
Wil je meer weten over "Chronische ontsteking: Preventie & Herstel"?
Registreer je dan nu voor onze wekelijkse GRATIS webinar (klik hier).

https://www.facebook.com/RYHcompany


Alles in en rondom ons bestaat uit energie en frequenties. Leven is
onbestaande zonder elektromagnetische signaaloverdracht. 

Bijen zenden elektromagnetische boodschappen naar elkaar via hun
antennes en bestuiven bloemen door elektrische ontladingen. 

Ook al onze cellen bezitten een bepaalde frequentie, die kan gemeten
worden v.b. een EKG of een EEG is een weergave van de elektrische
activiteit in je hart of je brein. 

Vandaag staan onze cellen zwaar onder druk en geraken uit balans

Disbalans door: 
chronische stress
slechte slaapkwaliteit
te weinig beweging
slechte voeding
negatief denkpatroon
emoties
toxiciteit
… 

Door toediening van bepaalde frequenties breng je je cellen terug in balans.

Als je 2 soorten informatie geeft aan een cel, chemische  of elektrische
zullen de elektrische 100x efficiënter blijken bij het regelen van de cel
functies dan de chemische.

 

 

 

      

 

 

Jouw optimale cel spanning creëren
BASISPIJLER 4

met behulp van frequentietherapie
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Frequentie-therapie zal de spanning van jouw celmembraan verbeteren en zal
de energie = ATP van jouw cel verhogen.
 
Een ideaal voltage (celmembraanspanning) resulteert in een goede opname van
levensnoodzakelijke nutriënten, zuurstof en water en een afgifte van toxische
stoffen en stofwisselingsafval. 

Door toediening van de frequenties via microstroom ga je je cel spanning
terugbrengen naar een normaal niveau zodat je cellen alles beter opnemen en
afvalstoffen/toxische stoffen optimaal worden verwijderd. 

 
Het is niet wat je inneemt dat telt, wel wat je opneemt!

 
 optimale spanning van je celmembraan 
+ celmembraan dat voornamelijk bestaat uit gezonde vetten 
+ voldoende energieproductie in je cellen.

= gezonde cellen
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Benieuwd hoe frequentietherapie werkt in preventie & herstel? Registreer je
dan nu voor onze wekelijkse GRATIS webinar (klik hier).

https://www.facebook.com/RYHcompany


Gezonde slaapgewoontes & detox
BASISPIJLER 5

Ga elke dag ongeveer op hetzelfde uur slapen, je lichaam houdt van
regelmaat.
Zorg voor een koele, donkere kamer en een goede matras.
Ban zoveel mogelijk omgevingsgeluid, draag eventueel oordopjes.
Te warme leefruimte voor het slapengaan remt de productie van
melatonine, je natuurlijk slaaphormoon.
Vermijd ‘s avonds blauw licht die je melatonine productie afremt en je
slaapcycli negatief beïnvloedt. Draag om naar TV te kijken of voor je PC een
bril die het blauwe licht blokkeert.
Beweeg elke dag, dit heeft een positieve invloed op je slaappatroon

is fundamenteel voor het herstelvermogen van jouw lichaam.  7-9 uren
slaap/24u is absoluut nodig voor volwassenen.
 
Wat kan jij alvast ZELF doen om je slaap hygiëne te optimaliseren?
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SLAAP



Doe nog een ontspannende activiteit voor het slapengaan: yoga, lees een
goed boek, mediteer, luister naar rustgevende muziek, …

Een gezonde en verkwikkende slaap is onontbeerlijk voor je mentaal &
lichamelijk WELZIJN.

Pasgeborenen (0-3 maanden): 14-17 uur
Baby’s (4-11 maanden): 12-15 uur
Peuters (1-2 jaar): 11-14 uur
Kleuters (3-5 jaar): 10-13 uur
Schoolgaande kinderen (6-13 jaar): 9-11 uur
Tieners (14-17 jaar): 8-10 uur
Jongvolwassenen (18-25 jaar): 7-9 uur
Volwassenen (26-64 jaar): 7-9 uur
Oudere volwassenen (65 jaar en ouder): 7-8 uur

Nog eens op een rijtje de aanbevolen slaapuren volgens de studies van 'the
National Sleep Foundation':

 
Gezonde slaap is cruciaal voor jouw interne balans, stress heeft minder vat op
een uitgeruste geest en lichaam. 

Als we ‘s nachts een goede nachtrust hebben, voert ons lichaam
herstelprocessen uit maar zijn er ook verschillende detox processen aan de
gang, zeker thv ons brein. 
Wat ons lichaam dagelijks te verwerken krijgt van toxines is enorm, mede door
de vervuilde wereld waarin we leven.

De lucht die je inademt zowel binnen als buitenshuis, verzorgingsproducten,
huishoudproducten, voedingsadditieven, pesticiden, plastics, medicatie,
nicotine, straling, alcohol… honderden toxische producten per dag krijgen we op
deze manier naar binnen.

 
SLAAPTEKORT ZORGT VOOR EEN ONTREGELD

IMMUUNSYSTEEM!
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DETOX



Het feit dat je je mentaal en fysiek niet in orde voelt heeft dikwijls te maken
met deze toxiciteit die je lichaam niet meer te verwerken krijgt. 

Wist je trouwens dat …..
Wist je trouwens dat je lever vroeger 500 stoffen kende, nu krijgt hij minimaal
50.000 stoffen te verwerken. 
Onze lever is het belangrijkste ontgiftingsorgaan in ons lichaam. Om optimaal te
functioneren heeft het voldoende mineralen, vitaminen, sporenelementen,
aminozuren en vetzuren nodig. En daar wringt nu net de schoen! 

Heel wat mensen lopen met tekorten rond uitgelokt door verschillende factoren
zoals stress, slecht voeding en bepaalde aandoeningen. Als je lichaam dus niet
meer in staat is optimaal te ontgiften ontstaan er verschillende klachten en
pijnen. Je bloed, brein, darmstelsel, botten en andere weefsels en organen
beginnen slecht te functioneren. 

Welke strategie kan je toepassen om van zoveel mogelijk toxines af te geraken? 

Eerst en vooral moeten we de oorzaak bij de wortel aanpakken en proberen zo
weinig mogelijk toxines op te nemen. 

Hanteer daarom deze 9 gouden regels:
1. Eet gezonde Bio voeding; je wil niet weten welke pesticiden, herbiciden en
zware metalen je binnenkrijgt via de reguliere voeding. Deze stoffen tasten je
hele lichaam en zijn zeer toxisch voor je brein.
  
2. Kies voor Bio huishoudproducten en verzorgingsproducten.

3. Zorg voor een gezonde darmflora, vele ziektes vinden hun oorsprong in je
darmen.

Benieuwd naar de overige 6 regels,...welke
symptomen die wijzen op een teveel aan
toxines? Hoe je slaapkwaliteit te verhogen?
Wat je allemaal zelf kan doen? 
Kom dan naar één van onze gratis webinars.
(klik hier)

https://www.facebook.com/RYHcompany


Regelmatige beweging en verbinding met de natuur is belangrijk voor een
gezonde geest in een gezond lichaam. 
 
Je hoeft het echt zover niet te zoeken als je geen sportfanaat bent, een
dagelijkse wandeling van 30’ met je huisdier, je partner of een buurvrouw doet
al wonderen. 
 
Wandelen zorgt voor een goede bloeddoorstroming, het smeert de gewrichten
en maakt dat je bepaalde producten (BDNF) aanmaakt in je brein. 
 
BDNF maakt dat je cognitieve functies (geheugen, concentratie, focus,
waarneming) verbeteren.

In de natuur gaan wandelen vermindert ook je kans op depressie, werkt ont-
stressend, leert je anders naar de dingen kijken, het verruimt je blik. Heel wat
psychiaters schrijven ‘dagelijks wandelen’ voor als een onderdeel van hun
therapie.

Leren omgaan met je stressoren is ook belangrijk.
 

Meer dan 90% van de consultaties bij de arts hebben rechtsreeks te maken met
stress (studie Harvard Medical School maar de cijfers in Europa zijn
gelijklopend)

Kortdurende stress is helemaal OK en maakt dat je beter presteert. Je krijgt pas
een probleem als je stress chronisch wordt en je geen technieken of oefeningen
hebt om er mee om te gaan. 

beweging & stressmanagement
BASISPIJLER 6
Dagelijks voldoende
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BEWEGING

STRESSMANAGEMENT



CHRONISCHE STRESS GAAT JE IMMUUNSYSTEEM
ONDERDRUKKEN EN LIGT AAN DE BASIS VAN HEEL WAT

ZIEKTES.

Je raakt uitgeput, je lichaam wil niet meer mee, de batterij is leeg en je sukkelt
in een burn-out. 
 
Wees je ervan bewust dat, als er verschillende symptomen de kop opsteken die
niet bij het gezonde leven horen, je hier iets mee moet doen. 
 
Negeren van je signalen en blijven doorgaan zullen je vroeg of laat verplichten
om stil te staan, je lichaam liegt nooit en zal je sowieso tot de orde roepen.
Dikwijls is het dan al te laat en is de weg terug niet eenvoudig. 
 
Er bestaan vandaag de dag heel wat eenvoudige methodes om aan
stressmanagement te doen. Je kan kiezen wat jij het liefst doet, waar jij terug
energie van krijgt.   

Hier volgt een korte maar zeker
geen volledige opsomming wat je
allemaal ZELF kan ondernemen om
je dagelijks stressniveau te doen
zakken: 
wandelen, intensief sporten, yoga,
lachyoga, mindfulness,
hartcoherentie, zingen,
vrijwilligerswerk, meditatie, muziek
beluisteren, een goed boek lezen, je
terugtrekken in de stilte... .

Indien je hierbij professionele hulp wenst, wij werken samen met psychologen
en coaches. Neem gerust met ons contact op via info@ryhc.net
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Mindset - Zelfleiderschap
BASISPIJLER 7

Wist jij dat JIJZELF jouw grootste saboteur bent? Dat de dialoog die je met
jezelf hebt ELKE dag opnieuw, SUPER bepalend is voor de beleving van jouw
eigen ervaringen? 
Wat als je zou weten dat je die ZELF ook weer kan beïnvloeden, wanneer we
ons gaan bewust(er) worden van die innerlijke dialoog die we constant hebben
met onszelf ;-) 

Wat als je de observator zou kunnen worden van jouw eigen gedachten en op
het moment dat je jou door bewust van wordt, deze dan ook bewust in een
richting kan sturen die een pak positiever en meer deugddoend zouden zijn
voor jezelf en jouw geliefden?

Hoe voelt dat nou … dat we inderdaad daar ook een positieve impact kunnen op
hebben!
We zijn elke dag met 1001 dingen bezig en velen van ons hebben het gevoel
iedere dag  ‘alle balletjes in de lucht te moeten houden’  om niet kopje onder te
gaan …

Wat als we meer ZELF mogen gaan kiezen WELKE balletjes belangrijk zijn om in
de lucht te houden en welke we mogen teruggeven aan de ander omdat dat niet
bij jouw verantwoordelijkheid hoort. En jawel die keuzes mogen maken, jezelf
de toestemming geven om te kiezen voor JEZELF en jouw
verantwoordelijkheden en daarrond nieuwe bewuste keuzes maken is de
mindset die we voor onszelf kunnen creëren … stap voor stap …

Ons hielpen deze bevindingen van een verpleegkundige die er ook een
fantastisch boek over schreef:

"Als ik het leven over mocht doen",
een jonge vrouw op zoek naar de vijf belangrijkste levenslessen.
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LAST, BUT NOT LEAST



'Hartverscheurend.' - The Sunday Times

Na een aantal jaar zoeken naar een baan die haar écht voldoening gaf,
accepteerde Bronnie Ware zonder de juiste diploma's of ervaring een baan in de
palliatieve zorg. Al snel bleek ze haar ware roeping gevonden te hebben. 

In de jaren dat ze stervenden begeleidde, veranderde haar leven compleet door
alle inzichten en lessen die ze van hen leerde.

Op internet schreef ze een blog over de openhartige uitlatingen van mensen in
de laatste fase van hun leven: waar hebben ze spijt van, wat zouden ze nu
anders aanpakken?
 
Binnen een jaar was haar weblog meer dan drie miljoen keer bezocht, en
besloot ze haar ervaringen te verwerken in dit boek. In prachtige, onvergetelijke
hoofdstukken beschrijft Bronnie Ware de ongelooflijke visionaire helderheid
van deze mensen aan het einde van hun levens, en hoe wij van hún wijsheid
kunnen leren.

DE 5 BELANGRIJKSTE LEVENSLESSEN
VAN DE STERVENDEN

Ik wou dat ik de moed had gehad om het leven
te leiden dat bij mij paste en niet bij wat
anderen van me verwachtten.
Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt.
Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn
gevoelens te uiten.
Ik wou dat ik contact had gehouden met
vrienden.
Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger
te zijn.

1.

2.
3.

4.

5.

Uit: "The top 5 regrets of the dying" van Bronnie Ware
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"If you do what you always did, you will get what you always got"
Albert Einstein

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting
different results.

Elk moment in jouw leven is het IDEALE moment om even de balans op te
maken, hoe jouw leven momenteel voelt. Vanuit dit overzicht, wordt het dan
belangrijk om ZELF weer nieuwe keuzes te gaan maken.

Zoals Einstein zelf zei ... je kan niet verwachten dat je een ANDER resultaat
krijgt wanneer je steeds hetzelfde blijft DOEN ;-) 
= Definitie van waanzin!

Indien JIJ een ander resultaat wil, dan is het mogelijks TIJD om ook andere
dingen te gaan doen, wat gewoontes te gaan veranderen ... en dan alleen kan
ook het resultaat veranderen…
 
Hiervoor is je drijfveer heel belangrijk ... dus HOE HELDER heb jij op jouw
netvlies welke verandering, resultaat jij wil ZIEN op dit moment in jouw leven?

Wij hielden eraan de katalysatoren in de vorm van uitspraken en geleerde
lessen en inzichten te DELEN die voor ons ‘het verschil’ maakten op de meest
moeilijke momenten in ons leven! En wij zijn ervan overtuigd dat als wij het
kunnen, jullie dat ook kunnen!
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ALLEEN JIJ kan de beslissing nemen, jij
zit aan het stuur van jouw leven. Jij kan
jouw kwaliteit van leven bepalen door
nieuwe bewuste keuzes te maken rond
deze basispijlers.  

Heb je nog vragen, wij adviseren en
begeleiden je bij het maken van de
keuze die het beste bij jou past op dit
moment in jouw leven.
 
Kom zeker eens kijken naar één van
onze volgende webinars!
 
Gezonde en vitale groeten,
Martien & Heidi
 
www.resetyourhealthcompany.com
(under construction)
info@ryhc.net
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Ben jij op zoek naar een no-nonsens
aanpak van een ervaringsdeskundige
dan ben je bij Martien aan het juiste
adres. Met haar ervaring als
verpleegkundige, gerontoloog,
hartcoherentie trainer en
orthomoleculaire coach bezit zij een
goed gevulde gereedschapskist.

Met Heidi als een motiverende
‘katalysator’, ervaren teamleider in
klinisch onderzoek, communicatie-
specialist en zelfleiderschap-begeleider,
hebben wij samen alles in huis om jou
te begeleiden naar een gezondere geest
in een vitaler lichaam.

Ons RYHC-platform bevat
eenvoudige en werkbare handvaten
en oplossingen waarbij we JOU
begeleiden en motiveren naar een
betere levenskwaliteit.  Samen
hebben we 64 jaar ervaring in de
gezondheidszorg en onze kennis,
inzichten en levenslessen DELEN
we graag.  Ook onze samenwerking
met andere therapeuten en coaches
geeft jou nog een bredere waaier
aan oplossingen.

Daarbij werken we ook nauw samen
met bedrijven door ons nauwkeurig
geselecteerd, die veilige, efficiënte
en natuurlijke  producten
aanbieden.

Wij kijken ernaar uit jou te
motiveren en inspireren. Graag tot
binnenkort op 1 van onze webinars.

Wie zijn wij
Martien Van Berckelaer & Heidi De Gols

https://www.facebook.com/RYHcompany


Geboeid om mensen te helpen studeerde ik verpleegkundige aan het Hoger
Rijksinstituut voor paramedische beroepen te Brussel, nadien volgde een
diploma van Licentiate in de gerontologie aan de VUB. Ik genoot jarenlang van
mijn carrière als verpleegkundige op ICU en oncologie van het UZ Brussel maar
ernstige rugklachten beslisten er anders over.  Nadien werkte ik 5 jaar als
hoofdverpleegkunde en assistent-directeur van een rusthuis.

Na mijn lange ervaring in de farma industrie, waar ik mij vooral toelegde op
klinisch onderzoek, startte ik mijn eigen bedrijf in het uitbesteden van
researchprofielen naar de industrie. 

Het succes eiste zijn tol en na een heftige burn-out zette ik een stap opzij en
ging mij helemaal herbronnen en herscholen. 
Nationale en internationale opleidingen in stressmanagement, hartcoherentie,
persoonlijk leiderschap, coaching, voeding als medicijn en orthomoleculaire
coaching deden me op een andere manier in het leven staan.

Vanuit mijn passie om mensen te helpen en te begeleiden op een natuurlijke
manier naar een gezondere geest in een vitaler lichaam zag de 
‘Reset Your Health Company’ het levenslicht.
 

Ik startte onmiddellijk na mijn studies economie in de Medical Device wereld en
ondersteunde het Europees Medisch team rond het verwerken van klinische
studie resultaten.
 
Deze data zet ik om in begrijpbare wetenschappelijke taal voor sales &
marketing collega’s. Al snel werd ik op pad gestuurd met de belangrijke
professoren om duurzame relaties uit te bouwen. Communicatie, relaties
uitbouwen, teams aansturen … het verbindend aspect in het menselijk ZIJN is
mijn aangeboren talent.

Onze persoonlijke verhalen
Martien

Heidi
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In 2002, nam ik de groothandel zaak van mijn stiefvader over. Het was tijd mijn
ondernemers-skills aan te spreken en in te zetten. Het bedrijf was succesvol
door mijn uitstekende klanten & leveranciersrelaties.

In 2006, na een zeer emotionele echtscheiding, keerde ik terug naar de
klinische studie wereld om een team te leiden dat verspreid zat over 40 landen.
Die coördinerende en co-creatieve rol was me op het lijf geschreven 

In 2012, op het moment dat mijn moeder gediagnosticeerd werd met haar 2de
borstkanker, werd het tijd om ‘kwaliteit van leven’ nog meer op de 1ste plaats
te zetten in mijn leven, een paar maanden later kreeg ik mijn burn-out. 
Ik verliet de farma-wereld en ging op onderzoek bij mezelf en zocht naar alle
natuurlijke methodes om terug ‘in balans’ te komen. Mijn droom om ooit op 65j
te kunnen verhuizen naar Italië, hebben we samen (Koen & ik) gerealiseerd in
2015. 

De levensfilosofie en gastvrijheid van de Italianen en de magische helende
natuur van Umbrië hebben ons hart veroverd en helpen ons nog dagelijks met
de oefening tot vertragen, geduld en genieten in het NU moment. 
Mijn ervaring in communicatie, teamleaderschip, zelfleiderschap, coaching en
mijn natuurlijk talent zijnde het verbinden van mensen met elkaar en zichzelf,
zet ik graag in om onze gezamenlijke ‘RYHC’ droom te realiseren!

Bronnen
 Funneman S., Elektrisch ecosysteem, uitgeverij Brave New Books, 2019
Mosley M,  Het Vastendieet, uitgeverij Bert Bakker, 2013
Bryson B, Het Lichaam, uitgeverij Atlas Contact, 2019
Dr. Verhelst G, opleiding Voeding als eerste medicijn
Dr. Verhelst G, opleiding Orthomoleculaire coaching

1.
2.
3.
4.
5.
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