
Morning ritual 
guide



Zo ook dat van ons en van onze cliënten! Eén van de

dingen waarvan wij zeker weten dat het werkt: je

dag starten met een vaste ochtend routine. En dan

wel een routine waarbij je de dag alleen en in stilte

start. Dus zonder partner of kind(eren). 

 

Een moment van rust en aandacht voor dat wat

belangrijk is voor jou. Dit neem je vervolgens mee je

dag in. Het geeft de dag meer helderheid, structuur

en het geeft jou vooral wat meer ruimte om de

dingen van een afstandje te observeren en niet te

reageren vanuit een impuls. Het geeft je hierdoor

meer ademruimte voor jezelf, iets binnen het gezin

of omgeving. Hoe fijn is dat?

 

 

Start je dag met een vaste routine. 
Het veranderd direct je leven!

Wij wensen je heel veel plezier met het

experimenteren in de wereld van ochtend rituelen!



Deze guide is speciaal ontworpen om je te inspireren

en te helpen bij het creëren van een krachtig ochtend

ritueel, wat voor jou werkt. Misschien heb je al een vast

ochtend ritueel en krijg je door onze guide wat meer

helderheid. Hierdoor zou je bijvoorbeeld nieuwe dingen

kunnen uitproberen of een keer het een en ander

kunnen aanpassen. Alles in het kader van 'persoonlijke

groei en ontwikkeling' en om de start van jouw dag zo

fijn mogelijk te maken, zodat het jou echt empowered! 

 

We starten met een aantal vragen die je voor jezelf

mag beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking

op het helder krijgen van hoe jouw ochtend ritueel er

op dit moment uit ziet. Onthoud bij alles wat we

zeggen: er is geen goed of fout. Dus hoe jouw ochtend

ritueel er op dit moment ook uitziet, we willen je met

deze guide niet zeggen of dat nu deze goed of fout is.

Wij kijken altijd naar wat het meest werkbaar is voor jou

en jouw leven. 

 

 

We gaan van start



Print deze guide uit zodat je het op een rustig moment,

zonder de laptop, kunt lezen en waar nodig wat kan

opschrijven. Ga op een fijne rustige plek zitten, waar je

even niet gestoord kan worden en pak pen en papier

bij de hand.

 

Haal een paar keer diep adem om jezelf te aarden en

vul dan de onderstaande vragen in. Gun jezelf bij elke

vraag de tijd. Zet jezelf niet onder druk om een

antwoord meteen te moeten geven.

De vragen voor helderheid
Hoe start jij nu jouw ochtend? 

Welke gewoonten hebben een positieve invloed op

de rest van jouw dag?

Welke gewoonten hebben een mindere positieve

invloed op de rest van jouw dag?

Schrijf dit in detail uit. Denk echt aan alle handelingen

die je doet vanaf het moment dat je de ogen opent.

Bijvoorbeeld: Snooze je? Hoe vaak? Stap je gelijk

onder de douche? Pak je een kopje koffie?

 

Bekijk hetgeen wat je hebt opgeschreven en

beantwoord de volgende vragen:



Mediteer

Neem wat tijd voor jezelf, in stilte.

Voorbeeld van een meditatie-oefening:

Stel vooraf een timer in op 5 - 15 minuten. Ga met je

aandacht naar je ademhaling. Volg je ademhaling op

dat moment zonder dat je de adem stuurt. Gewoon

heel rustig inademen en langzaam uitademen. Voel

hoe je steeds rustiger wordt. Laat zijn wat er is en

probeer niet te oordelen over wat er komt. Ook dat

mag je er laten zijn. Dwaal je af? No worries, keer

steeds weer terug naar de ademhaling. En weer

opnieuw... Totdat je timer gaat. 

 

Doe ook eens een gratis geleide meditatie die wij        

met liefde voor je hebben ingesproken op onze site.

(www.yogasu.nl/gratis-sessies)

 

 Dagboek

Kies een mooi notitieboek of schrift om de komende tijd

in te gaan schrijven. Benoem eerst eens 1 tot 5 dingen

waar jij dankbaar voor bent in je leven. Start met de

zin: “Ik ben dankbaar voor:” Dit kan en mag van alles

zijn. 

Experimenteer eens met de volgende tools



Denk dan eens na over wat jouw doelstellingen,

wensen en/of intenties zijn voor de komende maand.

Schrijf ze op en bedenk terwijl je aan het schrijven

bent, hoe jij je zou voelen als als je dit bereikt hebt of

als je op dat punt zou staan waar je zo graag wilt zijn.

 

Visualiseer

Herinner jezelf dagelijks aan de doelstellingen, wensen

of intenties die jij voor die periode hebt beschreven en

waar jij aan wilt werken. Of lees het regelmatig terug

in je notitieboekje. 

Stel jezelf voor in succesvolle situaties waarin je

intenties en wensen al zijn uitgekomen. Of waarbij je

juist nieuwe kansen krijgt aangeboden. Zie het in

gedachten helemaal voor je. Voel het gevoel en voel

wat dit met je doet. Geniet er alvast even van.

 

Zeg je affirmaties hardop

Affirmeren is meer dan alleen positief denken.

Affirmaties bevestigen wie je wilt zijn. De kracht van

herhaling zorgt ervoor dat die wens daadwerkelijk

werkelijkheid wordt. Iedereen gebruikt in principe

affirmaties, maar is dit vaak in negatieve zin. 

 



Een affirmatie begint altijd met de woorden ‘ik ben’ of

‘ik heb’. Waarom? Dat bevestigt iets in de

tegenwoordige tijd, alsof je het nu al bent of hebt.

Begin dus niet met ‘ik wil of ik wil niet' omdat dit

aangeeft dat je iets nu niet hebt of bent. ‘Ik wil' gaat

uit van een gebrek of tekort.

Voorbeelden voor affirmaties die je kunt gebruiken zijn:

–      Ik ben gelukkig.

–      Ik heb goede relaties.

–      Ik ben zelfverzekerd.

–      Ik ben op weg naar mijn droombaan.

–      Ik ben succesvol

Spreek je affirmatie uit met gevoel. Gevoel is de

sleutel, zoals altijd. Je moet voelen wat je zegt, anders

werkt het niet.

Herhaal het zo vaak als je wilt. Er is geen maximum. Er

is wel een minimum: je kunt niet een paar keer een

affirmatie opzeggen en er dan mee stoppen. Denk in

weken en maanden, niet in dagen.

 

Neem iets in je op dat je inspireert

"De kwaliteit van je gedachten wordt bepaald door

wat je binnenlaat."

 

Lees een boek of luister naar een podcast die je

inspireert.

 



Neem een koude douche

Kom elke dag uit je comfortzone door minstens dertig

seconden onder een koude douche te

staan. Om in de beste versie van jezelf te stappen,

moet je je comfortabel voelen met het gevoel

oncomfortabel te zijn. Door elke ochtend onder de

koude douche te stappen train je jezelf, wat je

vervolgens weer helpt om beter te kunnen dealen met

situaties waarin je jezelf onveilig voelt, of welke buiten

je comfortzone vallen. En dan hebben we het nog niet

eens gehad over alle gezondheidsvoordelen!

Beweeg

Laat je energie stromen. Neem de tijd om je lichaam te

bewegen zonder de druk van het bereiken van een

bepaald doel. Je kunt bijvoorbeeld de mat op stappen

en iets van yoga doen. . 

 

Tip ! Check één van onze gratis sessies die wij voor

je hebben klaar staan op onze site (www.yogasu.nl/

gratis-sessies)

 

Maar je kunt natuurlijk ook wat muziek opzetten en

gewoon een rondje door je kamer heen dansen. Zoals

je zou doen als niemand kijkt. In het kader van ‘Stap

eens uit je comfortzone’ ;)



Jouw persoonlijke morning ritual

Zijn er dingen die je liever niet meer zou willen

doen in de ochtend?

Hoe ziet jouw perfecte ochtend eruit? Maak een

ochtendplanning waarin je van uur tot uur beschrijft

wat je doet. Bijvoorbeeld: 

Inmiddels heb je helderheid gecreëerd in hoe jouw

ochtend er op dit moment uitziet én heb je onze

Morning Tools gelezen.

 

Beantwoord de onderstaande twee vragen en jouw

Morning Ritual Experiment kan van start.

 

06.20 opstaan, tanden poetsen

06.30 - 07.00 yoga en meditatie

07.00 - 07.15 dagboek schrijven 

07.15 - 07.30 koude douche en aankleden

07.30 - 07.45 evt kids wakker maken en aankleden 

07.45 - 08.00 ontbijten 

08.00 - 08.15 naar school brengen

 

Tip ! Zijn de kids eerder wakker dan dat jij klaar

bent? Sta iets eerder op of vraag eventueel je

partner om ze op te vangen.



Je bent klaar om te starten met jouw persoonlijke

ochtendritueel! Heb je het gevoel dat je niet genoeg

tijd hebt om in de ochtend een moment voor jezelf te

nemen? Sta dan ietsje eerder op. Een kwartier eerder

opstaan en één van onze tools in jouw ochtend

implementeren kan al een enorme impact maken! 

 

Als je het fijn vind om hier met ons over te praten of als

je het gevoel hebt dat je wel wat support kunt

gebruiken, dan nodigen we je van harte uit om met een

van ons een gratis sessie in te plannen. In deze sessie

zullen we kijken naar de dingen waar jij tegen aan

loopt én jou handvatten bieden om hier verder mee

aan de slag te gaan.

 

De gratis sessie kan je zelf inboeken op:

www.calendly.com/Maaike_Kastrop

 

“Dream big. Start small. But most of all: START.”

Ready for take off


