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Hello World, This is Me!

...zong Belle Perez vrolijk in haar jonge jaren. Sta jij ‘s morgens zo vrolijk op, vol zelfvertrouwen, klaar

om weer een nieuwe dag vol energie te verwelkomen? “Bring it oooon!”

Nee? Jammer eigenlijk hè… Zou het niet leuk zijn als je de dag met een positieve noot zou kunnen

starten? Met een goed gevoel om in een lekkere flow te komen?

Ik hoor je al denken: “Oh nee, het zoveelste e-book over je goed voelen, blij zijn, huppelend door een

bloemenweide,...”  Mmmh nee, toch niet :-). Ik besef dat de trend vandaag is dat iedereen gelukkig,

blij en happy-de-peppy moet zijn. Maar, dat is niet de realiteit. Dat kan ook gewoon niet… Als je altijd

“blij” zou zijn, dan weet je na een tijdje niet meer dat je “blij” bent… Je moet juist verdriet, pijn en

angst kennen om te weten wat geluk, blijheid en vertrouwen is. En dat is ook de natuurlijke flow

van het leven, pijn en lijden zijn daar nu eenmaal onderdeel van. Dus ik pleit niet om jezelf elke dag

goed te voelen, maar wél om

- je dag met een beter gevoel te starten dan waar je hem misschien gisteren mee afgesloten

hebt

- Je dag niet Prikkelbaar maar Optimistisch te starten

- Je energielevel ‘s morgens op de juiste vibratie brengen als toon voor de rest van de dag

Welke voordelen zal je ervaren:

- Je zal meer energie hebben ‘s morgens

- Je huisgenoten zullen ook meegaan in de positieve flow en jou meer waarderen

- Je bent productiever en creatiever op het werk

- Je hebt meer draagkracht

- Je Immuunsysteem krijgt een positieve boost

Veel lees- en doe-plezier. Laat me zeker weten welke tips, oefeningen voor jou echt een verschil

maken.

Liefs,

Kelly

*Heb je last van terugkerende negatieve gedachten, voel jij je overspannen, last van prikkelbaarheid en huilbuien? Maak dan
een afspraak voor een intake gesprek via info@berkmanskelly.be of schakel de hulp in van een andere professional. Je moet
je lasten niet alleen dragen, praten helpt. Ik kijk er naar uit om je te ont-moeten.
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Wie ben ik?

Fijn om je te ont-moeten!

Mijn naam is Kelly Berkmans. Ik ben een enthousiaste, ondernemende 36-jarige mama van 2

zoontjes, getrouwd en woon in Lommel. Ik ben een echte natuur-liefhebber, hoogsensitief, passie

voor de menselijke psyche en veel liefde voor mijn gezinnetje.

Ik ben Mindset- & Loopbaancoach, Yoga Nidra Teacher en Nationaal Mind-Walk Master Trainer

België, en ik sta te popelen om jou al mijn kennis door te geven zodat jij de beste, ontspannen, versie

van jezelf kan worden.

Ik weet dat het ‘s morgens niet altijd gemakkelijk is om de dag goed of positief te starten. De

“morning-rush” met kids, of gewoon blijven “snoozen” omdat je niet aan de dag “wil” beginnen want

het is zo “lekker warm in bed”... Soms kijk je gewoon tegen de dag op “Pfff, het regent, pfff moet ik

weer luisteren naar het gezeur van collega X, pffff ik heb gewoon geen zin!” Deze tips hebben mij in

ieder geval geholpen om mijn dag positief te beginnen! De eerste keren dat ik mijn wekker 30

minuten vroeger zette om bijvoorbeeld te gaan wandelen of een ochtend-yoga-routine te doen

voelde ik weerstand. Maar dat went heel snel, zeker omdat het quasi onmiddellijk effect heeft op je

gevoel, je energielevel en dus ook de rest van de dag! Mijn favoriet? De dankbaarheids-oefening! :-)

Nieuwsgierig? Lees maar snel verder en veel succes met de tips

Let’s Do This!



Als je aan een “verandering” begint (want dat is het toch wel een beetje ;-)), is het belangrijk dat je

voor jezelf even op papier zet (of op je smartphone) waarom je dit graag wil doen. Waarom is het

belangrijk voor jou om de dag positief te starten? Welk effect zou dat hebben op jou? En op

anderen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zeg nu tegen jezelf: YES, I CAN! :-)



1- SMILE

De eerste tip is easy-peasy… Gewoon glimlachen! :-) Als je ‘s morgens wakker wordt, glimlach, breng

je mondhoeken omhoog en denk aan de leuke dingen die je die dag gaat doen, ongeacht hoe jij je

voelt. Spreek daarna met jezelf af dat je iedereen die je ontmoet of tegenkomt (online of offline) een

vriendelijke glimlach schenkt (meestal wordt dit beantwoord met een vriendelijke glimlach terug).

Zelfs achter een mondmasker kan je zien aan de ogen of iemand glimlacht… En aan de telefoon kan

je “horen” als iemand glimlacht :-) Dus, weg met de frons, welkom aan die mooie glimlach!



2 - Je bent wat je drinkt

Cafeïne geeft je op korte termijn meer energie, maar maakt je ook slaperig als het uitgewerkt is. Van

teveel cafeïne kan je prikkelbaar worden. Op dezelfde manier kan het suikergehalte in

vruchtensappen of frisdranken je humeur beïnvloeden. Alcohol kan op korte termijn een

stress-verlagend effect hebben, en geeft je een (vals) goed gevoel. Op lange termijn werkt het echter

verslavend, beïnvloed het je gezondheid en het vertroebeld je geest. Als je een Feel-Good-Boost wilt

kan je dus het beste gewoon water drinken! Dat is het “medicijn” voor lichaam en geest.

Start deze ochtend eens met water (met een smaakje, bijvoorbeeld met een muntblaadje,...) of een

kruidenthee (deze zijn vrij van theïne/cafeïne) zoals Pepermuntthee, Kamillethee, Rozenbottel,...



Extra tip: Drink 30 dagen elke dag 1,5 liter water. Vermijd frisdranken, koffie,  vruchtensappen en

alcohol. Zie het als een Tournée Minérale :-).

“Jamaar, ik heb dat al geprobeerd en het lukt mij gewoon niet om 1,5 liter per dag te drinken, ik

vergeet het altijd” (ik worstel hier zelf soms ook nog mee).

Hierbij enkele tips, probeer maar eens uit en kijk wat voor jou het beste werkt:

- Eerst en vooral: drink water wat JIJ lekker vindt

- Koop 1,5-liter-flessen. Zet deze elke ochtend op je kast/bureau/…., je weet dat aan het einde

van de dag deze fles op moet zijn

- Je kan ook 3 kleine flesjes van 0,5-liter op je kast/bureau zetten

- Je zou ieder uur een alarmpje op je GSM kunnen laten rinkelen als reminder dat je weer een

glas moet drinken.

- Je kan op verschillende plaatsen in huis of op je werk een gekleurd stickertje plakken. Elke

keer als je zo’n stickertje ziet, drink je een glas water (ook weer als reminder)

- Er bestaan handige apps om je water-inname te meten bv. Waterherinnering of Mijn Water

Balans



3 - Music Maestro

Muziek is de “taal van de ziel”. Als je muziek beluistert, maak je meer gelukshormoontjes

(endorfines) aan en het werkt stress-reducerend. Ik ben ervan overtuigd dat je slaapkwaliteit ook

een grote invloed heeft op je ochtend. Dus als je de manier waarop je inslaapt kan beïnvloeden, gaat

de ochtend er wellicht ook anders uit zien.

Luister ‘s avonds naar zachte muziek om te ontspannen (ik ben zelf enorm fan van de app

“Meditation Moments” en ik houd van de rustgevende muziek “Tsjingel-Tsjangel-muziek”, noemt mijn

echtgenoot het (maar stiekem luistert hij ook mee ‘s avonds in bed ;-)). Ook kan je op internet veel

Zen-Radiostations of “Spa”-muziek vinden.

‘s Morgens word ik graag wakker met Jazz-muziek of Coffee-Lounge-muziek tijdens het ontbijt. In de

auto op weg naar het werk houd ik er van om mijn energie te verhogen door

up-tempo-nummertjes.

Op mijn persoonlijke playlist is dat bijvoorbeeld “Bonzai” (Ja inderdaad, die met tatataaa tatataaa”),

maar ook de Jerusalema, Dura, Despacito, of “mee-kwelers” à la “It’s like raaahaaainn, on your



wedding daaaay, it’s a free riiihiiide, when you already paid…” Heel divers dus, afhankelijk van waar

ik op dat moment behoefte aan heb.

Stel nu zelf je playlist eens samen:

Kies muziek met een trager ritme, om te ontspannen:

-

-

-

Kies muziek met een up-tempo ritme waar je blij van wordt:

-

-

-

Waar heb jij vandaag het meeste nood aan?

Veel luisterplezier, en voel je de nood om te bewegen op het ritme, laat je vooral niet tegenhouden,

gewoon doen! En hey, vergeet je glimlach niet!



4 - Move It

Bewegen is gezond, dat gezegde kennen we allemaal. Elke dag 30 minuten beweging is heilzaam

voor lichaam en geest! Als we ‘s avonds moe thuis komen van het werk, de kids die nog in bad

moeten, er moet eten gemaakt worden,... zorgt er al eens voor dat we excuses hebben om niet meer

te gaan bewegen. Daarom.. Start je dag met een portie beweging! Zet je wekker 30 minuten

vroeger, en kies zelf waar jij de dag mee wil starten:

Vandaag ga ik:

- Dansen (dance like no one is watching)

- Yoga

- Tai Chi

- Rek- en strekoefeningen

- Zumba

- Wandelen

- Fietsen

- Zwemmen

Zin in een uurtje “Flow-Dance”, kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Have fun! En vergeet niet te

glimlachen ;-).



5- Ice Ice Baby

Start je dag met een koude douche. Je energie-level krijgt een boost, het werkt stress-reducerend en

het is goed voor je weerstand. Krijg je het al koud als je er aan denkt ;-). Kom op, gewoon doen! Zie

het als onderdeel van een “experiment”, je hebt niks te verliezen, kraan open en hop! :-) Zing

ondertussen maar “Ice Ice Baby, tututututuuu” :-) En als het even kan, een brede glimlach erbij ;-)



6 - Vroege Vogel

Zet vandaag je wekker 30 minuten vroeger. Als je normaal gezien om 7u opstaat, zet je nu de

wekker om 6u30. We gaan niet “foetelen” of snoozen” ;-).

Trek gemakkelijke kleren aan en maak een ochtendwandeling (nog voor het ontbijt, nog voor de

kids wakker zijn, nog voor de dag écht begint). Tijdens deze wandeling ga je al je zintuigen open

zetten: Wat zie je? Wat ruik je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat proef je? Zuig alles in je op als een

spons. Je start de dag met een ontspannen gevoel, je bent alerter en het bevordert je creativiteit.



7 - Bij voorbaat dank

Dankbaarheid is een zeer krachtige, positieve emotie. We hebben de neiging altijd dankbaar te

zijn voor dingen die gebeurd zijn in het verleden, of dingen die we hebben in het heden. Maar je kan

ook dankbaar zijn voor dingen in de toekomst… Die nog niet gebeurd zijn, die je momenteel nog niet

hebt,... Schrijf vandaag eens 5 dingen op waar je dankbaar voor bent in de toekomst (maar schrijf

het op alsof het er al is, of al gebeurd is)

Een voorbeeldje: Ik ben dankbaar voor mijn wereldreis (als je droomt van een wereldreis) of Ik ben

dankbaar voor de man/vrouw in mijn leven (als je nog single bent, maar graag een partner in je leven

wil)

Dit is een heel doeltreffende en nuttige oefening, misschien de eerste keer niet zo gemakkelijk, maar

ik raad je aan om deze te blijven volhouden :-). En smile…

Ik ben dankbaar voor …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik ben dankbaar voor …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik ben dankbaar voor …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik ben dankbaar voor …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ik ben dankbaar voor …………………………………………………………………………………………………………………………..



8 - Offline is het nieuwe “zen”

Onze dagdagelijkse bezigheden worden gedomineerd door smartphone, PC, tablet,... Deze ochtend

blijf je weg van social media! Geen Instagram, Snapchat, Facebook, Linked-In,... Pas om 12u deze

middag mag je toegeven aan wat je waarschijnlijk jezelf al heel de ochtend op betrapt hebt dat je

toch even onbewust “loert”. Kan je hier een vast ritme van maken, No-Social-Media-Mornings?

Gewoon om jezelf minder prikkels te geven, en zo meer rust te creëren in je hoofd? Hier ga je

automatisch van glimlachen ;-)



9 - Ver-BEELD-ing

Oh, it’s just a Perfect Day… Deze Evergreen ken je waarschijnlijk ook wel. Maar… hoe ziet dat er

eigenlijk uit voor jou, een “perfecte” dag? Ga eens met me mee op een imaginaire reis doorheen

jouw ideale dag: Waar word je wakker? Wie ligt er naast je? Wat is het eerste dat je doet? Wat maak

je als ontbijt? Hoe verloopt je ideale werkdag verder? Wat doe je als je ‘s avonds thuis komt? Wat

staat er verder nog op de planning van zo’n ideale dag? Wie ontmoet je allemaal? Door te

visualiseren begin je de dag met een positieve vibratie, je denkt aan de mogelijkheden ipv de

mogelijke problemen ;-). Om je visualisatie nog meer kracht bij te zetten kan je het ook opschrijven,

met een glimlach uiteraard:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



10 - Hello World

Deze laatste tip is misschien wel de gemakkelijkste… Als je opstaat, doe de rolluik omhoog of de

gordijnen open, zet je raam op een kier om frisse lucht te verwelkomen. Zorg ervoor dat je alle

rolluiken, gordijnen,... in de eetkamer, living, keuken,... open zet. Als je dit niet prettig vind als het

nog donker is buiten en je wil je privacy beschermen, dan zou ik je willen aanraden om bij

schemerlicht de nieuwe dag te verwelkomen. Met een beetje geluk zit je dan aan de ontbijttafel, en

kunnen jullie de “wondere kleurenwolken” zoals mijn zoontje het noemt, aanschouwen. De

opkomende zon die de wolken een roze, gele, witte,  paarse, oranje,... kleur geeft.  Het daglicht

zorgt ervoor dat je lichaam geactiveerd wordt om de dag te starten. Hello World, Bring it on! :-) BIG

SMILE! :-)



Deze tips helpen je op weg naar een positieve en energieke start van je ochtend.

Laat me zeker weten wat voor jou erg goed werkt, deel je ervaringen!

Ik kijk er naar uit om je te “ont-moeten”.

Lieve groetjes,

Kelly

Praktijk: Kattenbos 111, 3920 Lommel

Info@berkmanskelly.be // 0472 69 08 58 // www.berkmanskelly.be

Facebook: “Kelly Berkmans - Coaching, Training en Mindset” en “Mind-Walk Lommel”

Instagram: @coach.kellyberkmans
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