
Een ochtendroutine
op jouw maat!



Yes, je hebt het e-book in handen van ConfettiCoach. 
Een e-book die je meeneemt in de wondere wereld van
(vroege) ochtenden. Hoe vroeg dat is, dat bepaal jij
helemaal zelf. 
Samen gaan we stap voor stap die ochtendroutine
creëeren waar jij naar verlangt. Een leven vol
confettigelukjes begint met een ochtend vol
confettigelukjes.

Dit e-book is een vervolg op het webinar binnen de
ConfettiClub. Nog geen toegang tot de ConfettiClub? 
Inschrijven kan gratis via de website:
www.confetticoach.be.

Geeuw, gaap, snooze.... we zijn klaar om er in te vliegen!

Welkom knaller!



Voor we beginnen kan je je afvragen waarom je er nu in godsnaam voor zou kiezen om
wat vroeger op te staan. Even snoozen, je nog even op je andere zij draaien en
wegdromen kan toch ook zo'n deugd doen!

Klopt, maar daarmee ga je niet bereiken wat je wil bereiken. Misschien wil jij wel
gezonder of fitter worden, wil je starten met een eigen zaak of binnen je bestaande
onderneming groeien, misschien wil je gewoon meer tijd voor jezelf samen met een
goed boek...
Wat je doel ook is, de tijd die je 's morgens neemt geeft je heel bewust die nodige
focus. En wat er die dag dan ook mag gebeuren... de tijd die jij 's morgens neemt,
pakken ze jou niet meer af! 

Doorheen dit e-book maken we werk van een ochtendroutine die bij jou past. De
ochtend start je dus sowieso met een goed gevoel, een confettigelukje want JIJ kiest wat
je doet. #youdoyou

Voor we van start gaan, beantwoord deze vragen: 

Waarom zou jij vroeger willen opstaan? 

Waarom doe je het nu nog niet? 

Aan de ene kant willen we allemaal gelukkig zijn. 
Aan de andere kant weten we allemaal wat ons gelukkig maakt. 
Maar we doen die dingen niet.

Waarom? Simpel. We hebben het te druk. 
En waar hebben we het druk mee? 
Met proberen gelukkig te zijn.

 Matthew Kelly



S van Silence 
A van Affirmations
V van Visualisations 
E van Excercise
R van Reading
S van Schribing

Ik stel jullie graag voor aan Hal Elrod. Hal (ik veronderstel dat ik hem wel zo mag
noemen) is een Amerikaanse succescoach. Bekend van zijn boeken "Miracle Morning"
die hij in verschillende versies uitbracht... Hoewel ik soms mijn twijfels heb bij
Amerikaanse wannebe guru's, kan ik het wel vinden met Hal. In zijn boek beschrijft hij
namelijk 6 elementen van de ideale ochtendroutine.

Onmiddellijk al een kleine kanttekening. #youdoyou
Ik stel jou graag die 6 elementen voor, maar jij kiest, jij beslist! 

De life S.A.V.E.R.S van Hal Elrod

Op de volgende pagina's bekijken we elk element en gaan we op zoek naar jouw ideale
ochtendroutine. Ik kies er bewust voor om deze niet concreet voor jullie in te vullen met
voorbeelden. In het webinar werden deze wel toegelicht. 

Zes elementen voor een ochtendroutine op jouw maat! 



S van Silence

"Een van de beste manieren om stress te verminderen en tegelijk je zelfbewustzijn en
helderheid te vergroten, zodat je elke dag opnieuw kunt blijven richten op je doelen,
prioriteiten en op wat het belangrijkste is in je leven."

Wil jij "Silence" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen? 

A van Affirmations

"Je affirmaties zullen de manier waarop je denkt en voelt veranderen, zodat je je
beperkende overtuigingen en gedrag kunt overwinnen en vervangen door de
overtuigingen en het gedrag dat je nodig hebt om te slagen."

Wil je "Affirmations" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen?

V van Visualisations 

"De meeste mensen worden beperkt door hun verleden en spelen steeds opnieuw de
beelden af van wat eerdere mislukkingen en hartzeer. Visualisatie zorgt er voor dat je
een fascinerende, opwindende en onbegrensde toekomst aantrekt."

Wil je "Visualisations" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen?



E van Excercise

"Met maar een paar minuten beweging geef je je energieniveau een boost, verbeter je
je gezondheid, verhoog je je zelfvertouwen en emotionele welbevinden, kun je beter
neadenken en je langer concentreren." 

Wil jij "Excercise" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen? 

R van Reading

"De meest directe methode om de kennis en ideeën op te doen" 

Wil je "Reading" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen?

S van Schribing

"Mijn gedachten bewust in banen leiden en opschrijven geeft me op de dag zelf al veel
profijt."

Wil je "Schribing" als een element binnen je ochtendroutine?
Op welke manier wil je dit concreet invullen?



Silence:
Affirmations:
Visualisatons:
Excercise:
Reading:
Schribing:

Plaats de eerste week jouw wekker 10 minuten vroeger.
Bepaal wat je in die 10 minuten wil gaan doen. Je kan kiezen om één van jouw
elementen te doen of er verschillende te doen, maar korter in tijd.
Zet sowieso alles klaar om te starten. Wil je sporten, leg je sportkleren aan. Wil je
schrijven, leg je pen en papier klaar. Wil je lezen, leg je boek klaar. 

Als alles goed is verlopen heb je dankzij de voorbije stappen al een beter zicht op wat
jij graag in de ochtend wil doen. Nogmaals #youdoyou: al kies je maar één element dan
is dat ook prima! 

Nu gaan we het concreet maken zodat we weten wanneer we de wekker kunnen
instellen. 

Op welke tijdstip sta je nu op? 

Hoeveel tijd wil je spenderen aan je ochtendroutine:

Hoeveel tijd heb je nodig voor de zaken buiten je ochtendroutine: wassen, ontbijten,
klaarmaken, zorg voor anderen,...?

Wanneer moet je jouw wekker zetten? 

Krijg je net geen paniekaanval bij het zien van het uur wanneer je zou moeten
opstaan? Relax... we doen het stap voor stap. 
Ook hier kan je terug kiezen om het op jouw manier te doen.

Na een weekje kan je terug een stapje verder gaan en die wekker opnieuw tien minuten
vroeger zetten. Je kan één van jouw elementen langer doen of er ééntje bijnemen.
Bekijk ook eens na die twee weken wat je leuk vond en waar je graag meer aandacht
wil aan besteden. Of wat helemaal niet was wat je verwachtte en je niet meer opnemen. 

Jouw ochtendroutine op maat



You snooze, you loose!

Drink een glas water

Laat die telefoon even liggen.

Glimlach

Verzorg ook je avondroutine

Yes, als alles goed is verlopen heb je het e-book doorlopen en kan je nu écht aan de
slag gaan met je nieuwe ochtendroutine.
Verandering geeft sowieso weerstand. Ook hier zal dit niet anders zijn, daarom nog
deze 5 laatste tips! 

We weten allemaal hoe vereidelijk die snoozeknop is, maar hij zal je niets opleveren.
Behalve misschien een slecht gevoel... 

Je lichaam is na een nacht uitgedroogd. Drink bij het opstaan onmiddellijk een glas
water om je lichaam te activeren.

Bij geen enkel van de elementen die je wil doen heb je telefoon of toch de meldingen
van sociale media niet nodig. 

Klinkt simpel, maar doe het maar gewoon. 

Je beste ochtendroutine begint eigenlijk met een goede avondroutine, of is het nu
omgekeerd? Wil je vroeger opstaan, misschien moet je dan ook wat vroeger slapen? 
Wil je er onmiddellijk invliegen in de ochtend, zorg dan dat je ook met de nodige rust
kan opstaan en bijvoorbeeld niet onmiddellijk je keuken hoeft op te ruimen. 

Mic drop!
Nu is het aan jou. Ga aan de slag, deel je ervaring in de ConfettiClub of tag me via
sociale media om ook anderen te inspireren!

De eerste stap is gezet!  

Justine Hollevoet

www.confetticoach.be
info@confetticoach.be


