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Mevrouw Astrid

Meer Balans in een
Wereld uit Balans



Uit eigen ervaring weet ik hoe het is

om na een tegenslag je eigen leven

weer op te bouwen. Een leven dat

in balans is en waarin je jezelf MAG

zijn. 

In een wereld die volledig uit balans

is terwijl jij precies weet wat je kan

doen om gelukkig te zijn.
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WAT IS OOLA?

DIT OF DAT

OOLA F'S

STAP VOOR STAP

OVER MIJ

GOALS ARE MILESTONES
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www.mevrouwastrid.nl

http://www.mevrouwastrid.nl/


WAT IS OOLA?

Ooh-La-La

BEN JIJ KLAAR VOOR 

JE MOOISTE LEVEN?

Meer info op www.mevrouwastrid.nl

Het gevoel dat je voelt als je elke dag blij

wakker wordt. Groeit en vooruit kijkt wat het

leven in petto heeft voor je. Het is een leven in

balans in een wereld die uit balans is. Met een

vitale gezondheid, gezonde financiën, familie

en vrienden die je ondersteunen, plezier en een

carrière of roeping die je elke dag weer

inspireert.

https://mevrouwastrid.nl/oola/


Weinig energie

Schulden

Verbroken relatie

Werk wat niet zo leuk is

Gebrek aan vertrouwen

Gebrek aan vrienden

Geen plezier

Vitaal en energiek

Voldoende spaargeld

Liefdevolle relatie

Leef je Passie

Vol zelfvertrouwen

Waardevolle vriendschappen

Een leven vol plezier

OOLA LIFE

Dit of dat

www.mevrouwastrid.nl

http://www.mevrouwastrid.nl/


Oola Fitness

Omschrijf hieronder jouw

droom versie van gezondheid.

De eerste stap die ik neem is:

Hoeveel sterren geef je jouw

gezondheid?

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen.

Alles wat met vitaliteit en een gezond leven te maken heeft. 

Hoe ziet jouw versie van gezondheid uit? 

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFitness brengen.

#Printable



Oola Finance

Omschrijf hier jouw ideale

salarisstrook.

De eerste stap die ik neem is:

Ik geef mijn Financiën

....sterren.

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen.

Heeft jouw maand meer dagen dan saldo op je rekening? Dan is dit een oefening

om eens na te denken over wat je wilt en hoe je kan krijgen wat je verdiend.

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFinance brengen.

#Printable



Oola Family

Omschrijf hier jouw ideale en

liefdevolle familiebanden.

De eerste stap die ik neem.

Hoeveel sterren krijgt jouw

familie?

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen

Sta eens stil bij de functionaliteit en banden die er zijn binnen jouw familie. Hoe

ziet jouw ideale familie eruit?

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFamily brengen.

#Printable



Oola Field

Later als ik groot ben, word ik?

Omschrijf hier je droombaan.

De eerste stap die ik neem

Mijn baan is .... sterren waard.

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen

Field is je carrière. Doe jij wat je graag doet, of werk je alleen om iedere maand

salaris te ontvangen? Nu is de tijd aangebroken om te voelen waar je passie echt

ligt.

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaField brengen.

#Printable



Oola Faith

Jouw geloof is jouw geloof.

Omschrijf hier hoe jouw geloof

eruit ziet. 

De eerste stap die ik neem

Hoeveel sterren geef je je

vertrouwen? 

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen

Faith is meer dan geloven in een God. Het is het vertrouwen en geloof hebben dat

je er toe doet. Dat je hier bent met een missie. En dankbaar mag zijn voor iedere

dag en de mooie dingen in het leven. Kracht kan putten als het soms tegen zit. 

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFaith brengen.

#Printable



Oola Friends

Omschrijf hieronder je ideale

vriendengroep

De eerste stap die ik neem

Ik geef mijn vrienden .....

sterren.

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen

Ze zeggen weleens dat we lijken op de 5 personen waarmee we omgaan. Wie

zitten er in jouw inner circle van vrienden? En hoe ben jij als vriend?

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFriends brengen.

#Printable



Oola Fun

Mijn ideale dag vol plezier ziet

er zo uit.

De eerste stap die ik neem

Hoeveel sterren aan plezier heb

jij?

Mijn 5 stappen die ik kan

nemen

Sommigen mensen wachten met plezier hebben tot ze gepensioneerd zijn.

Waarom wachten? Waarom niet nu al van je bucketlijst gaan afstrepen. Plezier

hoeft niet veel geld of tijd te kosten.

 

Dromen mag, om daarna 5 stappen te bedenken die jou een stap dichter bij jouw

#OolaFun brengen.

#Printable



Een terugblik.

#YearInReview

Hoe kom je daar?

#OolaPath

Waar ben je?

#OolaWheel

Waar wil je naar toe?

#OolaPlan

Live your Oola Life
STAP VOOR STAP
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Hallo!
IK BEN ASTRID

En ik ben jouw cheerleader!



tijd dat ik opsta

dagelijks ontbijt

favoriete lied

laatst gekeken tv-programma

favoriete boek

eten waar ik nu zin in heb

mijn veilige plek

KOM MEER
TE WETEN
OVER Mij

6:30 uur

Kwark met fruit en muesli

Have it all - Jason Mraz

Masterchef Australia

Alles van Jill Mansell

Rode kool met haché

Onder de douche



De meesten van ons hebben dromen. Ze helpen ons het perfecte leven te

visualiseren, compleet met het soort mensen, dingen en prestaties die we willen

hebben. Dromen zijn enorm, opwindend en vrij van angst, zelftwijfel en andere

beperkende overtuigingen. Als je wist dat het echt zou gebeuren, wat zou je in je

leven willen? 

Ben jij er klaar voor om je dromen hardop uit te spreken. Om ze te delen met

anderen? Ga dan naar mijn facebook Groep - Vrouwen die hardop durven te

dromen - en deel jouw droom met mij. 

Set Goals That Are M�lestones to Your Dreams

A goal w�thout 
a plan �s �ust a w�sh.

- Anto�ne de Sa�nt-Exupéry - 
auteur van de kle�ne pr�ns

W W W . M E V R O U W A S T R I D . N L

https://www.facebook.com/groups/vrouwendiedromen

