
19 dagen - 5 stappen om
een ochtendroutine te
creëren die bij je past en
waardoor je je dag op een
heel andere manier start

Creëer een
ochtendroutine
die bij je past

 

 



Stap 1 
Wat je moet weten over een ochtendroutine

De manier waarop je je dag start heeft een grote invloed op je
gevoel de rest van de dag. Zeker in een wereld met heel wat
prikkels kan dit een groot verschil geven. Je zet de toon voor heel
de dag. 
 
Ik ben ooit gestart met een heel strikte ochtendroutine die ik niet
volgehouden heb net omdat het te streng was. Nadien heb ik een
periode helemaal niks gedaan. Gewoon om het verschil te testen
en te zien of het niet de zoveelste "verslaving" of ego truc was. 
 
Vandaag heb ik terug een ochtendroutine die 
 

Haalbaar is
Niet superlang duurt
Op maat is 

 
Een ochtendroutine maakt wel degelijke een verschil. Zeker als je
veel verantwoordelijkheden hebt. 
 
Via deze introductie wil ik je helpen een ochtendroutine te
creëren die bij JOU past. 
 
Veel plezier!
 

Ellen
 

1.
2.
3.



Uiteraard is dit iets wat je zelf bepaalt. Je zou kunnen stellen dat
het afhankelijk is van je beschikbare tijd. 
 
Maar in dit geval is de kans groot dat je het niet volhoudt omdat
je tijd te kort hebt. 
 
's Ochtends is de verleiding sowieso groot om in bed te blijven
liggen en als eerste je I phone te nemen. Dit is namelijk wat je
gewend bent en je systeem is verzot op gewoonten. 
 
Iets wat afwijkt zal dus heel wat weerstand oproepen. Hier kan

je best op voorbereid zijn. 
 
Een vraag die je je kan stellen is: wat heb ik er voor over om
een gewenst resultaat te behalen? 
 
Mijn ochtendroutine duurt gemiddeld 30 min. Het hoeft dus
zeker niet superlang te duren. Tijdens het weekend lig ik langer
in bed en doe ik misschien wat yoga oefeningen maar dan
gewoon veel later. Ik tracht er ook flexibel mee om te gaan. 
 
Ik deel mijn persoonlijke routine puur ter inspiratie.
 

Het is belangrijk te kijken wat bij jou past. Dan heb je de
grootste kans tot slagen. 

 
 

Step 2
Hoeveel tijd neem je er voor



 Persoonlijke ochtendroutine
 
✓ Opstaan 6u25 - tijdens schoolperiode, anders 7u
ramen slaapkamer open zetten
 
✓ rolluiken omhoog doen en living opruimen
 
✓ tanden poetsen, glas water drinken, ontbijt klaarzetten
 
✓ yoga kleren aandoen - bewust niet hetgeen ik in geslapen heb 
 
✓ 15 min yoga, 3 krachtoefeningen (buik, billen)
 
✓ Zitten en ogen sluiten, 5 dingen waarvoor ik dankbaar ben en
vervolgens denk ik aan wat ik nog wil bereiken en hoe ik me daar
bij zou voelen als ik dat heb en wat ik die dag wil doen
 
✓ Douchen, kleren aandoen waarin ik me goed voel en gezond
ontbijt 

 
Het stuk vanaf opstaan tot de douche duurt ongeveer 30 min. Het
stuk erna varieert en hangt af van of ik mijn haar was of niet :-)
 
 
 
 
 



Step 3
Kies activteiten en probeer ze uit

Stappenplan
 

Kies dagelijks 4 activiteiten. 2 uit de lijst "body" en 2 uit de lijst
"mind"

 
2. Probeer deze 4 activiteiten telkens 2 dagen uit.Is er een activiteit
die je niks zegt? Kies dan een activiteit die je al geprobeerd hebt. 
 
3. Noteer dagelijks je 4 activiteiten op de kalender in stap 5
 
4. Noteer hierbij je gevoel op het einde van de dag. 
 
5. Op de laatste pagina noteer je 5 tot 9 activiteiten die voor jou het
meeste effect hadden. 
 
Opmerking
Je ochtendroutine kan afhankelijk zijn van de periode van de
maand. De week voor mijn menstruatie doe ik bv geen
krachtoefeningen. 
 
 

1.



Body
 

Glas water bij opstaan - met eventueel citroen, om je
spijsvertering op gang te brengen en te optimaliseren

 
2. Tanden poetsen bij opstaan 
 
3. Yoga, stretching (15 à 20 min, inspiratie youtube)
 
4. Krachtoefeningen (15 à 15 min )bv plank, buikspieroefeningen,...)
 
5. Gezond ontbijt voorbereiden (inspiratie Pinterest)
 
6. Lichaam borstelen met droge borstel om bloedcirculatie op gang
te brengen. Dit geeft krachtige energie boost en super voor de huid
 
7. Koude douche of wisseldouche, start met heel kort en nadien
opbouwen
 
8. 10 min gezonde recepten opzoeken op Pinterest ter inspiratie
 
9. Plan je avondeten 
 
 
 

1.

Step 4
De activiteiten



Mind
 
1. Meditatie, 10 à 20 min, bouw op , stil of begeleid, inspiratie youtube
(Wayne Dyer "I am that I am", begeleide meditaties,...)
 
2. Dankbaarheid, minstens 5 dingen in gedachten of noteren. Heel
krachtig is jezelf vragen leren stellen bv Waarvoor ben ik dankbaar? 
 
3. Schrijven in dagboek, min 10 minuten schrijven wat in je opkomt en
zonder over na te denken, om zaken uit je systeem te "schrijven"
 
4. In gedachten "dromen" of beeld vormen van wat je graag wil doen
en hoe je je daarbij zou voelen
 
5. Bed opmaken, klein maar zeer krachtig ritueel als start van een
nieuwe dag
 
6. Planten verzorgen, zo bewust mogelijk 
 
7. Opruimen of een huishoudelijke taak 
 
8. Inspirerende podcast, youtube film of blog lezen (Marie Forleo,
Gabrielle Bernstein, Abraham Hicks, Eckhart Tolle, Wayne Dyer,, Jay
Shetty,...)
 
9. Een droombord maken op pinterest van je droomleven
 
10. Breng je financiën in kaart, maak in excel overzicht van in - en
uitgaven en zet maandelijks bedrag opzij voor sparen en vaste kosten
 

Step 4
De activiteiten



Step 5
De kalender

You did it!



Jouw ochtendroutine
Proficiat! Je hebt het gehaald.
 
Noteer hier 5 tot 9 activiteiten die voor jou het meest effect hadden. 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Tot slot las ik onlangs nog een quote die ik erg toepasselijk vind. Ik
deel hem graag met jou. 
 

"Success is not something that happens to you. It's something that
happens because of you and because of the actions you take. No one is

going to come to your house and make your dreams come true. No one is
going to march into your company and make your products known to
the world. In order to stand out from the crowd you must take massive

action."
 
Uiteraard ben ik heel benieuwd hoe dit voor jou gegaan is. Laat me
weten welke activiteiten je uitgekozen hebt. Heb je nog vragen? 
Stuur gerust een berichtje naar dhondtel@gmail.com 
 
Laat wat van je horen!
 

Ellen


