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Inleiding

WIE BEN IK
Karin is een enthousiaste energieke en stoere vrouw. Zij 
staat midden in het leven. Probeert het maximale uit 
alles te halen wat ze doet. Met vallen en opstaan bracht 
zij zichzelf tot waar ze nu staat. Een eigen praktijk, 
ViaVanI leefstijl- en vitaliteitsexpert. Ze heeft haar eigen 
enthousiasmerende coachingsstijl, haar eigen aanpak 
en methodiek ontwikkelt waarmee ze mensen helpt en 
stimuleert om stappen te zetten naar hun meest 
energieke en krachtige zelf; JOUW2.0!

Haar levens- en werkervaring ondersteunt met de theorie vanuit de opleidingen die ze de 
laatste jaren heeft doorlopen zorgen ervoor dat zij enorm toegankelijk, eenvoudig benaderbaar en 
goed te begrijpen is. Niks geen dure worden. Karin is van mening dat bewustwording samen met 
jouw ‘gezonde verstand’ tot heel veel in staat is. Maar, JIJ mag hiervoor in ACTIE komen!

Karin werd in 1970 geboren in Yerseke. Op haar 18e begon haar werkzame leven na een 
1-jarige secretariële opleiding. Ze startte als administratief medewerkster en ontwikkelde zich tot 
management-assistente in de commerciële sector. Na een reorganisatie kwam Karin terecht in 
de sector Zorg & Welzijn. En die, die paste haar als een perfect zittende jas. Intussen getrouwd 
en moeder van nu twee volwassen zonen. Haar basis werd Ovezande, in de Zak van 
Zuid - Beveland in het prachtige Zeeland.

Haar jeugd werd gekenmerkt door het opgroeien in een voor haar bijzondere gezinssituatie, 
waar het haar in materiële zin aan weinig ontbrak. Haar sensitiviteit, wat we vandaag de dag 
kennen als hooggevoeligheid, heeft haar jarenlang in de weg gestaan om te kunnen zijn wie ze 
wilde zijn. Haar aanpassingsvermogen was enorm. Opgroeiende in een bakkerij in een omgeving 
waar veel “lekkers” was, waar weinig over gevoelens werd gesproken, betekende ook emoties 
weg duwen met eten. Haar redding was en is nog steeds haar sportieve karakter. Vanaf haar 
twintiger jaren loopt sporten en beweging als een rode draad door haar leven. Voeding had 
haar aandacht. Eerst om esthetisch af te willen vallen en nu, om te komen tot een gezond en 
sterk lichaam. Ze veranderde haar leefstijl, zocht persoonlijke ontwikkeling. Ging op zoek naar 
nieuwe inzichten en toepassingen om op een meer evenwichtige en stabiele manier zoveel 
mogelijk uit het leven te halen. Hierbij stonden en staan geluk, gezondheid en genieten centraal. 
Het lag dan ook voor de hand dat eenmaal toen het vlammetje werd aangewakkerd, zij zich 
ontwikkelde tot Leefstijl- en Vitaliteitsexpert.

“Mijn gevoelens wegvreten”



Ze verdiepte zich in de wereld van voeding, beweging en het 
mentale-zijn (je brein en mindset wat zorgt voor je mentale 
gezondheid) door te kiezen voor opleidingen als beweegcoach, 
mental coach, stresscounselor. Vulde dit aan met medische- en 
psychosociale basiskennis. Voor de pijler voeding koos ze voor 
orthomoleculaire voedings- en suppletieadviseur en bewust niet 
voor gewichtsconsulent. Het zelfsturend en –genezend vermogen 
van het lichaam is zo groot en staat centraal in alles wat Karin 
doet. Een totaalpakket aan persoonlijke (levens)ervaring werd zo 
ook onderbouwt met theoretische en wetenschappelijke kennis.

Geïnspireerd door de vitaliteitspiramide van Albert Sonnevelt ontwikkelde ze haar eigen unieke 
Leefstijl Kubus Methode. De zes vlakken van deze kubus staan symbool voor het leven. Als je 
deze levenslagen op JOUW manier in balans kunt laten zijn, wordt jij gezond en sterk oud. De 
methode is uniek omdat de energie, het enthousiasme, de kennis en kunde, werk- en levens- -
ervaingen van Karin hier samen komen. Karin maakt haar coaching(smethode) uniek!

“ik wil dat iedereen lekker in 
zijn/haar vel steekt en op een fijne 

wijze gezond oud wordt!”

Met heel mijn hart en alles wat ik in me heb aan ‘schatten’ van kwaliteiten én kennis ga ik hier voor.  In 
mijn praktijk, in mijn totale aanbod, in mijn persoonlijk leven én uiteraard in mijn E-books reeks.

Ik gun ook jou mijn power, 
veel leesplezier!

Liefs, Karin
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Speciaal voor jou: 
Omdat je dit e-book hebt besteld, ben je verzekerd van regelmatig gratis inspiratie, talloze tips, 

enthousiasmerende blogs en speciale aanbiedingen. Ze komen vanzelf in je mailbox. Twijfel je of je ze 

wel binnenkrijgt? Check dan even je spambox of stuur me gericht een berichtje: karin@viavani.nl

Wordt ook lid van de speciale Facebook community Je ENERGIEKE zelf! waarin ik wekelijks recepten, 



Inleiding

Dit E-book is een handreiking van mij om jou, die DOODOP! op die bank ploft aan het einde 
van elke dag, weer terug te laten gaan naar je eigen ENERGIE, KRACHT en dus ook je 
verdiende GEZONDHEID.

Iedereen verdient ’t om op een energieke, positieve, krachtige en gezonde wijze oud te 
worden.
Oud worden.
Dat is toch hetgeen we allemaal willen.

Jij wilt toch je kinderen zien opgroeien.
Jij ambieert toch die baan of gestelde bedrijfsdoelen in de nabije of verre toekomst.
Jij wilt toch op je 60ste (of daarna) nog steeds vitaal zijn.
Jij wilt zeker alles uit je leven halen wat er in zit, toch?

Ik ervaar dat we vergeten zijn dat, als we dit willen bereiken, we hiervoor in actie mogen komen 
op de pijlers
VOEDING, BEWEGING en MENTAAL

Ik ervaar dat jij vergeet gezond(er) te eten.
Ik ervaar dat jij weinig tot niet beweegt.
Ik ervaar dat het je pijn doet om je mentale issues aan te kijken, te doorleven of te omarmen.

En, ik weet dat als jij je aandacht hier op vestigt er een (her)nieuw(d)e JIJ; JOUW2.0 opstaat die 
met meer energie, meer kracht en meer gezondheid in het leven staat. 

JIJ gaat sprankelen, een twinkel in je ogen, je blaakt van energie en toont je kracht.

Dit E-book gaat jou in beweging zetten op weg hier naar toe. 
Het is een waardevol cadeau van mij aan jou zodat jij JOUW2.0 gaat ontmoeten.

Elke dag heb jij een keuze.
Doodop! op de bank neerploffen.
Actie en de regie over je eigen leven herpaken.

Geniet van dit E-book. Veel leesplezier!

Liefs, Karin



1. Doodop! 

Om maar met de deur in huis te vallen. 
Herken jij ’t ook? Dat je doodop bent. 
Jezelf in de ochtend uit bed sleept om je dagelijkse “moetjes” te doen. 
Op de automatische co-piloot ga je door.
Aan het einde van de dag plof je dodelijk vermoeid op de bank.
Je ruilt je bank alleen nog om voor je bed!
Diep van binnen schreeuwt er iets in je: “Ik kan niet meer, ik ben doodop!”
Het feit dat je dit E-book gedownload hebt, betekent dat je beseft dat je zo niet door wilt 
leven.
Er mag iets veranderen!
Je lijf schreeuwt om rust.

GOED NIEUWS!
Jij hebt altijd een keus.

Actie = kom van je bank, onderneem en zet stappen!
of
Niks doen = hebben wat je nu al hebt en krijgen wat je altijd kreeg!



2. Aan jou dé keus!

Wat gebeurt er als je niks verandert? 
Juist!
Als je niks verandert KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG omdat je DOET WAT JE ALTIJD DEED!

Wil je dus echt af van ‘het doodop-zijn’ en meer ENERGIE krijgen én behouden.
Gedurende je hele dag.
Gedurende de rest van je leven.
Dan mag jij NU een KEUZE maken.

Je hebt dit E-book vast met een reden of bepaalde interesse gedownload. 
Dus ik ga ervan uit dat je wilt veranderen en dat jij actie neemt.

GOED of FOUT

Welke keuze je ook maakt. Deze is goed.
Foute keuzes bestaan er niet.
Besluit je vandaag niks te veranderen, dan is dat ook jouw keuze die goed is.
Weet dan wel dat wat je nu voelt en beleeft niet verandert. Is dit fout? Nee hoor, niks is zo moeilijk als 
ingesleten gewoontes te veranderen.

Maar…….

Als je besluit, stap voor stap, op jouw manier die “doodop-jas” uit te doen dan verzeker ik je dat jouw 

Dat je gaat leven vanuit jezelf.
Dat je je dag begint én eindigt met ENERGIE.

Ben ik dan nooit meer vermoeid?
Ja, natuurlijk wel. 
Jouw energielevel is continue aan verandering onderhevig.
Met ups- en downs ben je nog vermoeid.
Maar jij weet hoe je je accu kunt behoeden om leeg te lopen.
Jij laadt je eerder en beter op.
Jij kent jezelf beter, weet wat je wel/niet wilt, waar je energie van krijgt.
Jij durft NEE te zeggen.

Kortom jij gaat LEVEN op JOUW MANIER!



3. Hoe voelt ENERGIEK zijn?

Fysieke vermoeidheid hoort ook bij het leven.
Je lichaam geeft jou je grenzen aan.

Verkoudheid, rugpijn, buikpijn, zere spieren …….. voel en ervaar waar jij naar mag luisteren.

Jarenlang negeerde ik deze signalen. 
Ging op mijn wilskracht en doorzettingsvermogen door.
Tot ik ervoer dat ik ’s-ochtends eigenlijk mijn bed niet meer uit wilde, in de avond er niet naar 
toe wilde, ik labieler en emotioneler werd, een kort lontje richting mijn Lief en kinderen had, 
tijdens het avondeten mezelf een ‘heks’ voelde, op het werk me niet meer durfde te uiten, geen 
zin meer had in weekenduitstapjes en ik wist dat ik “iets” moest veranderen.

Fysieke vermoeidheid

“Wat betekent nou eigenlijk je 
energiek voelen?”

Energiek betekent ten diepste ‘vol energie’.
Wie vol energie is komt uiteraard KRACHTIG over.

Het werkt ook nog eens aanstekelijk.
Een energiek persoon is actief en de gedrevenheid is voelbaar.

Kenmerken van energiek zijn:

   actief en levenslustig

   levendig of bedrijvig

   bezig en naarstig

   kwiek en vitaal

   ondernemend

   monter en opgewekt

   initiatiefrijk

   sprankelend en fris

Hierin maak ik nog wel een verschil tussen energie naar binnen (introvert) en energie naar buiten 
(extravert) toe gericht. Introverte energieke mensen hebben een levendige fantasie, rijke innerlijke 
belevingswereld, actief denkproces, frisse kijk op zaken en een sprankelende visie. Extraverte 
energieke mensen komen levendig over. Enthousiasme en levenslust straalt er van af. En dat werkt dan weer 
aanstekelijk op anderen.

Het tegenovergesteld van ENERGIEK ZIJN of VOL ENERGIE ZITTEN is uitputting, moe, 
oververmoeid, DOODOP of opgebrand zijn.



VRAAG?
Zit jij VOL ENERGIE oftewel ben jij ENERGIEK

Antwoord: wees eerlijk en realistisch!



4. Gezonder leven in 
kleine stapjes.
Hoe doe je dat nou: van doodop zijn naar energieker én gezonder leven?
Ik ben van de kleine stapjes én op jouw manier.
Je hoeft en kunt (in mijn ogen) je leven niet rigoureus omgooien.
Juist met kleine veranderingen vergroot je de kans op blijvend succes en is het ook veel 
eenvoudiger. Ik ben er geweest en weet het uit ervaring!

Breng langzaam meer gezondheid en dus energie in je dag en leven.
Geef jezelf de tijd om nieuwe gewoontes aan te leren.

10 TIPS die je alvast 
kunt oppakken:
1.  Zet een fruitschaal in je huiskamer/keuken en eet eens vaker een stuk fruit tussendoor (max. 3 
     stuks fruit op een dag adviseer ik je zeker!)

2.   Drink elke ochtend een groente/fruitsmoothie (je kunt alvast maar wat groenten binnen heb
      ben; ik adviseer 1 kilo groente én fruit op een dag).

3.
       water per dag. Drink ook een keer per dag een groene thee (stimuleert de vetverbranding).

4.    Beleg je brood met groente of nog beter eet een maaltijdsalade als lunch.

5.    Wandel elke dag minstens 20-30 minuten.

6.     Als de wekker ga: NIET SNOOZEN, sta direct op en start je dag! Snoozen zorgt ervoor          

       alleen in het weekend te mogen snoozen.

7.     Maak een lunchwandeling op een werkdag. Of werk je thuis, ga er even uit en wandel!

8.     Een inkoppertje maar hij is en blijft werkzaam: pak de trap i.p.v. lift of roltrap.

9.

10.   Ga naar een yoga-practise. Yoga is voor veel facetten belangrijk: souplesse van je spie
        ren, bindweefsel en gehele lichaam, je ademhaling verbetert, zorgt voor verbeterde 
        lichaamshouding, bloeddruk verlaagt en geeft ook een betere nachtrust. Kies de vorm van    
        yoga die bij jou past.

Als ik het kan, kan jij het ook. Kleine stapjes met grote resultaten!

Just do it!

e 



VRAAG?
Welke van deze 10 tips kun jij NU 

direct invoeren?
Antwoord: wees eerlijk en realistisch!



5. GOUDEN TIPS: om doodop! te 
voorkomen.

Mijn gouden tips om te voorkomen dat je DOODOP! op de bank neerploft. 
Ik ben geen toverfee, je zult het zelf mogen doen.
Maar weet dat als je hier mee aan de slag gaat, je stap voor stap op weg gaat naar een 
energiekere versie van jezelf, JOUW2.0.

Ga.
Val.
Sta op.
En ga opnieuw.
Elke dag weer.
Dé keus.
Jouw keus.
Gezondheid.
Energiek leven!
1.   Eet gevarieerd.

2.   Eet een kilo groente en fruit op een dag. Veel? Valt best mee. Eet 3 stuks fruit, een  
      maaltijdsalade of verwerk groente in je ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Dan komt je ver. 
      Haal je ’t niet elke dag. Geen probleem. Nieuwe poging volgende dag.

3. 

4.    Gebruik alcohol met mate en rook liever niet.

5.     Eet zoveel mogelijk verse seizoenproducten.

6.     Neem voldoende dagelijkse beweging.

7.     Vermijd stress, durf NEE te zeggen!

8.     Wees kritisch in je medicijngebruik.

9.     Zorg voor voldoende ontspanning; tijd voor jezelf.

10.    Wees tevreden en dankbaar met dat wat er is en kijk niet naar dat wat er (nog) niet is.



VRAAG?
Waar was jij vandaag dankbaar voor, 

blij om of kijk je positief op terug
antwoord: schrijf dagelijks 3 dingen op; er is altijd iets om dankbaar voor te zijn



Wil jij over 10 jaar nog steeds DOODOP! op die bank neerploffen aan het einde van de dag?
Wil jij over 10 jaar nog steeds in deze status van onrust, disbalans en mogelijk pijntjes en klachten 

leven?
Wil jij over 10 jaar oud, vermoeid en versleten zijn?

Wil jij je kinderen in goede gezondheid zien opgroeien?

Stel jezelf deze vraag eens?
Denk er goed over na.

En wat is dan jouw EERLIJKE EN OPRECHTE antwoord? 

 Waar sta jij over 10 jaar?



Fijn, want dan heb je dit E-book niet voor niks gedownload!

Kun je je geen positief antwoord bedenken en blijf je erbij dat “als je altijd doet wat je nu doet, 
je krijgt je wat je kreeg”. Prima, niks mis mee. Maar niet klagen dat je geen handreiking hebt 
gehad om te gaan stappen naar meer ENERGIE, BALANS, RUST én GEZONDHEID in je leven.

Je hebt nagedacht over deze vraag? 

Hieronder kun je nu je doel voor over 10 jaar formuleren. 
Wat wil je bereiken.
Wie wil je zijn.
Hoe sta je in het leven.
Denk groots. Droom groots. 

Niets is onmogelijk
Mijn DOEL is om over 10 jaar 

6. Waar sta jij over 10 jaar?



Hoe nu verder?

Ga aan de slag met de gouden tips, dan leg je een mooie basis voor een gezonder leven vol 
met en in je energie. Uit ervaring weet ik dat je hiermee al een heel eind vooruit komt.

Mogelijk ervaar je nog obstakels. Het draait tenslotte allemaal om balans in voeding, 
beweging en je mentale issues. Maar tegenwerking van jezelf of je omgeving, je leeuwen en beren op 
de weg, terugslag of terugvallen in oude patronen maar ook twijfel hoe de tips toe te passen, 
komen om de hoek kijken.

Op zes levenslagen, dé kubuslagen van mijn unieke Leefstijl Kubus Methode, daar ligt jouw basis 
voor een lang gezond leven. Als jij deze lagen op jouw manier in balans weet te houden, dan 
verzeker ik je dat je ENERGIEK wordt, bent en blijft! Dan verzeker ik dat je NEE gaat zeggen en 
kiest voor jezelf.
Zet jezelf op plaats 1. En nee, dat is niet egoïstisch. Als jij goed in je vel steekt, kun jij er zijn voor 
je kinderen, je partner, je omgeving, je werkgever of je bedrijf. 

Dus, kies voor jezelf!
Investeer in jezelf.

Door eens iets voor jezelf te kopen. De kinderen hebben echt wel genoeg kleding, toch?

Door te investeren in je ontwikkeling (workshop, cursus, opleiding)

Door hulp te vragen. En nee, dat is niet zwak. Vele coachtrajecten heb ik doorlopen. Van 

een reikitherapeut tot communicatie-, levens- en businesscoaches. Alleen of in een groep. 

En elke keer bracht het traject me weer dichter bij mezelf.

Investeren in jezelf is verandering
VIA: Verandering is ACTIE.



VRAAG?
Wat ga ik vanaf NU veranderen?

Antwoord: wees eerlijk en realistisch!



Hoe kan ik je helpen?

Als Leefstijl- en Vitaliteitsexpert kan ik je helpen je dromen over een GEZOND, ENERGIEK en 
KRACHTIG leven te realiseren.
Whooooo, maar dat is een hele grote stap! I know!
Daarom ben ik van de kleine stapjes. 
Stap voor stap toewerken naar dat wat jij wenst.

KLEINE stappen met een GROOTS resultaat is waar ik voor ga!
Stap jij met me mee naar:

RELAXT al jouw porseleinen bordjes draaiende houden

BALANS in je dag en leven.

RUST in jezelf, in je dag.

MEER ENERGIE 

Betere GEZONDHEID; zeg maar dag klachten als menstruatiepijn, hoofdpijn, acne, eczeem, 

buik- en darmklachten, allergieën, etc)

Een gezonder én lekker EETPATROON

Bewustwording dagelijkse BEWEGING

Fijn hè!  
Het is nooit te laat; start wanneer jij er klaar voor bent!



EM bloedtest (EMB) – pakketten * 
Op naar een gezond en sterk lichaam, is dát wat ik je gun! Dit is geen afvalprogramma, maar door stap voor 
stap toe te gaan naar gezonde(re) (orthomoleculaire) voedingsgewoonten bereik je mogelijk 
gewichtsreductie én zeker gezondheidswinst. De focus ligt op een gezond én sterk lichaam!
Na deze test weet jij waar jouw vermoeidheid, futloos zijn en weinig tot geen energie ervaren vandaan komt. 
Waar de basis ligt van jouw lichamelijke pijntjes en klachten. En, wat je er aan kan doen om dit te veranderen. 

*ViaVanI biedt diverse pakketten, met en zonder begeleiding of op maat gemaakt Leefstijl Advies Plan aan, rondom de EM bloedtest. 
Informeer gratis naar de diverse mogelijkheden.

Waar kies jij voor?

1- op 1 DAG
Deze 1-op-1-dag, een unieke VIP-dag, sta jij volledig in ‘the picture’.
Samen gaan we ongedwongen kijken waar jij tegen aan loopt. Aan de hand van de zes kubuslagen van mijn 
unieke Leefstijlkubus Methode bekijken we waar jij uit balans loopt. Om je dagelijks energiek te voelen, draait 
het om balans in voeding, beweging en je mindset. 

1- op 1-TRAJECT
Stel je open en straal de wereld in. Je mag er zijn zoals je bent!
Dit traject is er volledig opgericht om in contact te komen met dat wat jou tegenhoudt om je energiek te 
voelen. Je wilt af van dat korte lontje richting je partner, kinderen of omgeving. Je wilt je krachtig voelen. Jij mag 
gehoord en gezien worden. Je wilt een verbeterde gezondheid, meer energie en af van de fysieke ongemak-
ken. Met een variatie aan praktische doe-oefening kom jij ècht waar je wilt zijn.
De basis ligt in de zes kubuslagen van mijn unieke Leefstijl Kubus Methode. Daar waar verandering nodig is 
om jouw balans te vinden of te herstellen, daar ligt je actie. Tijdens dit traject wordt ook de EM bloedtest 
( EBM ) afgenomen en ontvang je jouw persoonlijk Leefstijl Advies Plan. Een sessie met of externe professional is
onderdeel van het traject. Denk aan bijv. een kleurexpert (met name voor de kleuren aan je binnenkant! en 
stimuleert je eigenwaarde), een personal trainer (voor als beweging jouw manco is) of een HSP-massage. 
Net wat effectief is voor jou in jouw persoonlijke traject om te komen tot JOUW2.0; je energieke en krachtige zelf.

Elk ViaVanI aanbod is een op maat gemaakt product. Alleen op deze wijze kan er persoonlijke ontwikkeling 
ontstaan en stappen gezet worden op weg naar meer ENERGIE, BALANS en RUST én GEZONDHEID. 



Nawoord

Mijn intentie met dit E-book is jou je bewust te laten worden dat jij niet DOODOP! op die bank 
hoeft te belanden, elke dag weer. 

Ik wil dat je door het lezen van de informatie hiervoor WAKKER werd geschut. Dat ook jij een 
keus hebt om stappen te zetten. Te gaan ….. van DOODOP! naar ENERGIEK!

Een weg die ik ook heb belopen. Met vallen en opstaan.
En, als ik deze info wat eerder in mijn leven aangereikt had gekregen, was ik minder met een 
omweg gelopen. En die omweg bespaar ik je nu. Dus, doe er je voordeel mee.

Een geplaveide weg? Nee, soms kan het lastig zijn. Maar hé, als ik het kan, kan jij het ook. 
Ik hoop je geïnspireerd en gemotiveerd te hebben om in beweging te komen.

Lieve lezer, mooi mens, je bent goed zoals je bent én weet dat…..

Jij jezelf naar succes leidt.

Jij jezelf naar meer ENERGIE en GEZONDHEID leidt.

Stop vandaag met uitstellen en 
kom van die bank af!



Contactgegevens

@viavani @viavani @viavani@viavani @viavani

Doe mee met de online Instagramcursussen die ik regelmatig geef vanuit de ViaVanI Academy.

Wil je grotere stappen zetten?
Boek dan een van EM bloedtest pakketten zodat jijt je eerste gedegen stap naar meer gezondheid 
en energie te pakken hebt!
 
Toe aan een directe BIG STEP en durf je in jezelf te investeren?
Plan een belmoment met mij en ik neem je mee in de voor jou passende mogelijkheden van een 
1- op 1 DAG of –TRAJECT.

Ik wens je alles wat jij wenst, maar in ieder geval
ENERGIE, KRACHT en GEZONDHEID!

“Ik gun jou mijn

power”
Liefs, Karin
Praktijk ViaVanI
Mooijmanstraat 20, 4441 BC  Ovezande

T. 06-10401698 (via Whatsapp altijd bereikbaar)
E. karin@viavani.nl (binnen 2 dagen ontvang jij altijd een retourbericht)
I.  www.viavani.nl 

Ingeschreven bij KvK onder nummer: 73065781 | Rekeningnummer: NL46KNAB0257987940
BTW nr. NL14373271702 | Algemene voorwaarden: kijk op www.viavani.nl 


