
Lekker Slapen kun je Leren
Meer rust uit je slaap & energie in je dag

Een uitgerust persoon telt voor twee!
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Voorwoord

Vakspecialisten en mensen-mensen met passie voor 
gezondheid
Wij, de mensen achter In2health, houden van eenvoud en 
transparantie. En van goede nachtrust! We delen wat we weten 
graag met jou, want wij geloven dat iedereen op plezierige wijze 
gezond kan leven. Als toegankelijke en innovatieve gezondheids- partner bieden we je tools 
waarmee je kunt werken aan je gezondheid, op een manier die werkt voor jou. Heel 
vanzelfsprekend, vinden wij, want we worden er blij van als we zien dat jij je gezonder, fitter en 
daardoor nog gelukkiger voelt. We worden daar héél blij van.

In2health: resultaat van een persoonlijke zoektocht naar gezondheid
Rachid Tobi is de drijvende kracht achter In2health. Als accountant van huis uit, lijkt dit wellicht 
niet vanzelfsprekend. Niets is echter minder waar. In2health is namelijk het resultaat van zijn 
eigen zoektocht naar gezondheid. Hij kwam een hoop te weten tijdens die zoektocht, en dat 
deelt hij graag met jou. Kijk, dat scheelt jou weer wat zoekwerk! 

Rachid Tobi

“Mijn opleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde bracht een hoop gezondheidsbevorderende 

informatie op mijn pad: informatie die toentertijd nog niet tot mijn basiskennis behoorde en ook voor de 
mensen om mij heen nieuw bleek te zijn. Ik merkte dat ik meer energie kreeg en dat ik mij lichamelijk en 

geestelijk anders kon voelen. Dat bleek bovendien helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het was zelfs 
verbijsterend eenvoudig! Was er nu maar een manier waarop ik dit alles kon delen met andere mensen... 

Inmiddels is het er In2health noemde ik het. Samen met betrokken vakspecialisten doe ik wat mij elke dag opnieuw drijft en nog 

steeds heel veel voldoening geeft: kennis en ervaring delen, zodat iedereen op zijn eigen manier kan werken aan een gezondere 
manier van leven. Dat doen we met veel plezier, en op laagdrempelige, persoonlijke en open wijze.”

“Gezond zijn is niet de absentie van ziekte, maar in je absolute energieke vorm zijn.”



Balance your life! Get In2health...
Wij hopen iets toe te voegen, in dit geval aan jouw  nachtrust. Als dit e-book jou iets brengt, dan 
is onze insteek geslaagd en voelen wij ons zo rijk als maar mogelijk is. Mocht je echter nog 
meer willen lezen over gezondheid, wil je meepraten of ontvang je graag onze nieuwsbrief? 
Sluit je dan gerust aan bij onze ‘In2health family’. Je bent van harte welkom!

 “De grootste rijkdom is gezondheid”
Virgil

http://www.in2health.nl/
http://www.in2health.nl/


Inleiding

Gefeliciteerd! Jij werkt aan je gezondheid of  wilt dat gaan doen, en daarom maken we kennis 
met elkaar. Wij vinden dat een grote eer. Dit e-book heb je echter niet voor niets aangeschaft. 
Misschien slaap je slecht, chronisch of sinds kort. Wellicht pieker je ’s avonds veel, wil je je 
fitter voelen, beter uitrusten of meer weten over wat slapen precies is en wat het doet voor 
jouw  lichaam en geest. Misschien ben je op zoek naar praktische handvatten, die maken dat jij 
straks nog lekkerder slaapt. Welke reden je ook hebt voor de aanschaf  van dit (hopelijk 
slaapverwekkende) e-book: wij hebben er veel bewondering voor dat jij jouw  gezondheid in 
eigen hand neemt. 

Concrete tips en heldere informatie. Kijk, dáár kun je iets mee.
Heldere informatie en tips met je delen, dat is wat wij voor je doen. Je hoeft niet met alles iets, 
maar je kunt zeker niets met dat waarvan je het bestaan (nog) helemaal niet kent. Ben je op de 
hoogte, dan kun je weloverwogen en op effectieve wijze veranderingen aanbrengen. Als jij dat 
wilt natuurlijk. 

Wat levert dit e-book je op?
Kennis, inzicht, tips waarmee je iets kunt. Slapen is van levensbelang. Letterlijk. In dit e-book 
vertellen we je waarom, maar bovenal reiken we je heldere informatie en tips aan. Heb je dit 
boek uit, dan weet je alles wat je moet weten over slapen. Sterker nog: je kunt het direct 
toepassen. Na het lezen van dit e-book weet jij namelijk precies...

• waarom slapen zo belangrijk is;
• wat het doet voor lichaam en geest;
• waar slapeloosheid vandaan kan komen; 
• wat je daar tegen kunt doen;



• hoe je je voorbereid op de nacht;
• en waarom ontspannen hierbij cruciaal is.

Als je dit e-book uit hebt weet je dat je vanaf nu heerlijk zult 
slapen... én uitgerust wakker wordt. Kijk, dat is een prettig 
vooruitzicht. Toch? 

“De beste manier om te slapenis jezelf wijsmaken dat het tijd is om op te staan.”Groucho Marx


