
OCHTENDROUTINE IN

7 STAPPEN
die me hielp om een miljoenen 

bedrijf uit te bouwen



Mensen die me nu kennen zouden het nooit geloven mocht ik hen vertellen dat ik in 

mijn jonge jaren ’s ochtends uren in mijn bed bleef liggen omdat ik te lui was om op 

te staan. Ik had geen doel in mijn leven en kampte met overgewicht. 

 

Daarnaast lukte het me niet om enig deftig resultaat te behalen op school. Mijn 

leerkrachten dachten stilletjes dat ik het niet ver zou brengen. De omstandigheden 

thuis waren ook verre van ideaal.  

Vandaag ben ik uitgegroeid tot een gepassioneerd ondernemer en heb ik samen 

met mijn echtgenoot een miljoenen business uitgebouwd.  

Daarnaast heb ik een boek geschreven over ondernemerschap, ben ik een 

motivational spreker en heeft de Europese Unie me aangeduid als een van de tien 

ambassadeurs om vrouwelijk ondernemerschap te promoten.

Wat was de aanleiding van die shift in mijn leven?

De eerste stap was het besef dat ook ik kon groeien ondanks de moeilijke 

omstandigheden waarin ik ben opgegroeid en ondanks de slechte resultaten 

op school. Ik kwam tot het besef dat mijn verleden mijn toekomst niet hoefde te 

bepalen. 

Ik besefte dat ik zelf aan het stuur zat en kon kiezen, dat ik zelf ook een ‘rijk’ leven 

kon leiden. Een van de eerste mensen die me hierbij geïnspireerd heeft was Brian 

Tracy, een Amerikaanse topondernemer. 

Hij heeft me geleerd dat elk succes start met een investering in jezelf. Dat 

elk moment telt en dat er geen tijd te verliezen valt. Hij heeft me geleerd hoe 

krachtig ‘The Law of Accumulation’     wel werkt. Namelijk dat elk resultaat dat je 

bereikt de som is van allemaal kleine efforts en offers die niemand opmerkt of 

waardeert. En dat er discipline en doorzettingsvermogen nodig is maar vooral ook 

een sterk verlangen om te willen groeien.

De weg die ik heb afgelegd was lang en niet evident, maar in die dertig jaar heb ik 

een aantal gewoontes gecreëerd die me geholpen hebben om een succesvol leven 
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uit te bouwen. Naast die gewoontes heb ik in de laatste jaren ook op spiritueel 

vlak enkele belangrijke inzichten gekregen. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij het 

afgelopen jaar maar liefst een groei van 67% hebben gerealiseerd. En dit alles 

met minder mensen. 

Tijdens het webinar deel ik dan ook graag met jou de drie stappen die essentieel 

zijn om een succesvolle bedrijfscultuur uit te bouwen. Een aanpak die aan de basis 

ligt van ons succes. Want alles start met het creëren van een positieve omgeving 

waar mensen zich echt verbonden voelen met de visie en de waarden. Een 

omgeving waar mensen elke dag gemotiveerd worden om steeds weer voor ‘the 

extra smile’ te gaan.

Maar uiteraard begint alles bij jezelf en daarom heb ik speciaal voor jou mijn 

eigen ochtendritueel in kaart gebracht. Zo hoef je er geen dertig jaar over te doen 

om jouw eigen succesverhaal te schrijven en een ‘rijk’ leven te leiden. Wat dat 

betekent is dat ook jij elke dag met goesting uit je bed stapt en bruist van energie 

en enthousiasme. Dat jij een kwaliteitsvol leven kan uitbouwen, en impact kan 

creëren.

Hier zijn mijn zeven routines waarmee ik elke ochtend start – al meer dan 25 jaar – 

om zo elke dag fysiek en mentaal in mijn kracht te staan.

1. Het geheim van een goede nachtrust 
Mijn ochtendroutine start eigenlijk al de avond ervoor. Ik geloof dat voldoende 

slaap essentieel is voor elke topatleet, of het nu in de sport is of in het bedrijfsleven. 

Talrijke studies wijzen aan dat gebrek aan slaap een impact heeft op je cognitieve 

vaardigheden. Het aantal uren dat iemand nodig heeft kan variëren, maar ik geloof 

dat je minimum zeven tot acht uur slaap nodig hebt. Voor mij betekent dit dat ik 

vroeg naar bed ga omdat ik om 5u ’s ochtends opsta. Meestal word ik vroeger 

wakker maar als dat niet zo is dan heb ik mijn wekker (telefoon) in de badkamer 

liggen zodat ik verplicht uit bed moet om hem af te zetten. Leuk misschien om te 

weten is dat mijn wekker afgaat met het liedje ‘Perfect Day’ van Lou Reed. Dit zet 

alvast de toon van mijn dag   .



2. Breng jezelf in de goede flow 
Het eerste wat ik doe is een kop koffie drinken en tien minuten de tijd nemen om op 

te schrijven waarvoor ik dankbaar ben. Ik heb een mooi groot notaboek waar ik met 

pen in schrijf. Vaak schrijf ik ook dingen op waarvoor ik dankbaar ben die zich nog 

niet gemanifesteerd hebben. Maar bij het schrijven werk ik met de kracht van de 

visualisatie; ik roep beelden op in mijn gedachten en durf te dromen. Deze beelden 

vertalen zich dan in een gevoel dat wordt opgepikt door mijn onderbewuste. 

Al ooit gehoord van de kracht van ‘autosuggestie’? Autosuggestie betekent je 

bewust en consequent geestelijk voeden met de juiste positieve affirmaties met als 

doel je onderbewustzijn positief te beïnvloeden. Dit ritueel brengt me in een goede 

flow.

3. Je dagelijkse portie mentale brandstof
Na mijn oefening over dankbaarheid maak ik ongeveer 45’ tot 60’ vrij om te lezen. 

Continu bijleren is voor mij belangrijk om professioneel en privé te kunnen groeien. 

Ondanks dat ik niet verder gestudeerd heb, heeft deze gewoonte ervoor gezorgd 

dat ik ben uitgegroeid tot de meest geconsulteerde expert in mijn domein. 

Ik geloof in de formule: II = IU   Ideëen In betekent Ideëen Uit. 

Je kan maar blijven groeien en nieuwe ideëen krijgen als jij je regelmatig voedt met 

de juiste content en als je blijft openstaan en je verwonderen.

Stel je voor dat je elke dag een uur investeert in je intellectuele ontwikkeling? Na 

één jaar betekent dit 365 uren extra kennis, na vijf jaar betekent dit 1825 uren 

nieuwe inzichten en na tien jaar betekent dit maar liefst 3650 uren extra bagage. 

Dit geeft je een ongeziene voorsprong in het leven. En het heeft mij ook geholpen 

om mijn zelfvertrouwen te versterken.

4. Het plezier om te bewegen
Wanneer ik klaar ben met lezen doe ik mijn sportkleren aan en trek ik een uurtje de 

natuur in met mijn hond. Zes dagen op zeven loop ik een parcours van ongeveer 

tien kilometer. Ik zorg dat er steeds variatie in mijn parcours wordt ingebouwd want 

dit is belangrijk. Door de fysieke inspanning wordt ook mijn brein gestimuleerd, kan 

ik alles loslaten en kom ik in een hogere vibratie terecht. Dit betekent dat ik dan 

ook regelmatig ‘nieuwe ideëen’ in mijn geest binnenkrijg tijdens het lopen. Maar 



ook de zuurstofboost die je krijgt is van onschatbare waarde. Dit helpt je immers om 

je immuniteit op te bouwen en stimuleert de afscheiding van toxische stoffen. 

Zelfs na 25 jaar blijft dit ritueel soms nog heel moeilijk, vooral in de winter. Daarom 

is het belangrijk om niet na te denken en het gewoon te doen. Het geschenk dat je 

ervoor in de plaats krijgt is duizend keer groter dan je inspanning. 

5. De juiste intentie 
Tijdens mijn loop kies ik willekeurig een plaatsje uit om twee minuten te pauzeren. 

Dit is om verbinding te maken met God, het universum, je hogere zelf, de oneindige 

intelligentie, …. Het maakt niet uit hoe je dit benoemt, je weet wel wat ik bedoel. 

Dit betekent dat ik even stop met lopen – meestal ergens aan het water of bij mijn 

lievelingsboom – en dan spreek ik mijn intentie uit voor de dag. Ik rijk mijn armen uit 

naar boven en maak verbinding met de natuur rondom mij. 

Tijdens mijn gesprek vraag ik dat ik mag uitgroeien tot een goed en liefdevol mens. 

Ik vraag ook om alle mensen die op mijn weg komen die dag te zegenen. Ik druk 

mijn dankbaarheid uit voor elk mirakel dat ik bijna dagelijks mag ervaren. En voel 

dit alles ook in mijn hart. Na dit ritueel loop ik verder huiswaarts. 

6. Koude douche
Eenmaal thuis gekomen neem ik nog drie minuten de tijd om wat te stretchen en ga 

dan onder een ijskoude douche. Koud water stimuleert je lichaam en geest en geeft 

je immuniteit een boost. Dit ritueel geeft me een opstoot van energie. Daarnaast 

is het goed voor je cardiovasculaire gezondheid en verbetert het je lymfesysteem 

zodat je afvalstoffen sneller verwijderd worden uit je lichaam. 

7. Duidelijke doelstellingen voor de dag
Nadat ik me heb aangekleed en volledig klaar gemaakt heb stap ik nog even 

binnen in mijn kantoor thuis.

Ik doe twee kaarsen aan, zet mijn favoriete klassieke muziek op en lees eerst 

luidop de boodschappen voor die in mijn kantoor omhoog hangen.

Dit zijn boodschappen over onze missie en visie, over de dingen waarin ik geloof 

en waarvoor ik dankbaar ben. Daarnaast maak ik contact met een aantal mensen 



waarmee ik me heel nauw verbonden voel, maar die niet meer op deze aarde zijn. 

Ik praat met hen kort en ook naar hen druk ik mijn dankbaarheid uit.

En dan eindig ik met het overlopen van mijn belangrijkste prioriteiten van de dag. 

De dingen die ik moet doen die voor mij de grootste hefboom creëren en die me 

steeds wat dichter brengen bij mijn doel.

Dit geheel duurt niet meer dan 7 minuten. 

Daarna ga ik naar de keuken om een portie volwaardige voeding klaar te maken 

voor overdag en rijd ik richting kantoor. Tegen 8u30 ben ik op kantoor klaar om mijn 

dag helemaal opgeladen te beginnen.

Deze dagelijkse ochtendroutine zou ik niet meer kunnen missen. Voor mij is dit 

essentieel om elke dag vreugde te voelen, positieve energie te genereren en op 

een liefdevolle en gepassioneerde manier ons bedrijf te leiden. Alleen zo kan ik de 

beste mama, de beste partner, de beste baas en ondernemer zijn.

De combinatie van de verschillende rituelen fysiek, mentaal en spiritueel zorgen 

ervoor dat ik op 54 jarige leeftijd bruis van energie en positief in het leven sta. En dit 

is de basis voor het uitbouwen van elk succesverhaal.

Nathalie Arteel
Leading Angel Arteel Group


