
De Balans Formule 

4 stappen naar 

rust, energie en voldoening! 



De Balans Formule: 4 stappen gids! 

Balans is een groot woord. Op de een of andere manier streven 

we er allemaal naar zonder het ooit echt te bereiken. Balans is 

een wankel evenwicht. Wanneer je focust op één gebied van je 

leven, verlies je de balans in andere gebieden.

Wat is balans? 

  

Je kan balans dan ook het beste omschrijven als alle gebieden van 

je leven op hetzelfde niveau brengen, voor je weer verdergaat. Zo 

vermijd je dat bepaalde gebieden de overhand krijgen en je futloos 

en uitgeput achterblijft. 

Ik geloof dat balans gelijk staat aan je eigen natuurlijke ritme 

volgen om meer rust, energie en voldoening te vinden in alles wat 

je doet. Het is de sleutel tot alles van gezondheid tot succes. 

De volgende gids loodst je door de 

4 essentiële stappen van 

de Balans Formule. 

- Wanneer je bijvoorbeeld heel veel tijd aan je baan besteed 

heb je automatisch minder tijd over voor je gezin of om je 

eigen ding te doen. 

 

 - Als je net bevallen bent, moet alles wijken om van die 

speciale momenten samen te kunnen genieten. 

 

 - Je moet nieuwe vaardigheden altijd eerst aanleren voor je 

ze kan toepassen. 
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Alles begint met je bewust worden van wie je bent en wat JIJ 

werkelijk wilt doen. In de huidige maatschappij proberen we veel 

te vaak anderen tevreden te stellen of te voldoen aan ontelbare 

regels en normen. 

Vind voor jezelf een doel dat zo goed en krachtig voelt dat je 

eigenlijk geen andere keus hebt dan het te volgen. Wat is jouw

reden om 's morgens op te staan? Waar stop je je hart en ziel in? 

En wat doe je als je wereld door elkaar geschud wordt en je je 

doelen moet aanpassen? 

Stap 1: Doelen stellen 

Het is één ding om te weten wat je wilt, het is nog iets compleet 

anders om het ook echt te bereiken. Daarom is het goed een 

prioriteitenlijst te maken van je doelen. 

Wat wil je eerst gaan doen? 

Wat is je grootste wens? 

Stap 2: Prioriteiten 
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Het derde ingrediënt van de Balans Formule vraagt ons vol te 

houden en consequent te zijn. Nadat je een prioriteitenlijst gemaakt 

heb is het belangrijk erop te VERTROUWEN dat je plannen zullen 

slagen. Misschien komt dit niet op de manier die je voor ogen had, 

maar het zal je allemaal op weg helpen naar je einddoel. 

                                       JE ZAL SLAGEN. 

       SOMS HEB JE ALLEEN EEN BEETJE MEER TIJD NODIG. 

Het vraagt tijd en volharding. Probeer je niet te laten afleiden door 

alle andere dingen die het leven op je pad gooit. Houd een oog op je 

doel en volg je eigen ritme.

Op een gegeven moment moet je tijd nemen om je batterijen op te 

laden en te evalueren. Het heeft geen zin iets te bereiken als je te

moe bent om er uiteindelijk van te kunnen genieten. 

Doe iets wat je graag doet en wees aardig voor jezelf. 

Stap 3: Volhouden 

Stap 4: Evalueren 
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Natuurlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Er valt nog zoveel 

meer te verkennen in elk van deze stappen. 

Je hebt alle ingrediënten nodig om je doelen te bereiken maar de 

samenstelling ervan verschilt van persoon tot persoon en van dag 

tot dag. Zelfs wanneer je de 4 stappen onder de knie hebt kan je 

het gevoel hebben dat er iets je tegenhoudt. 

Ik ben Steffie Vandierendonck en help

mensen die uit de sleur van het drukke 

dagelijkse leven willen breken om meer 

rust, energie en voldoening te vinden in 

alles wat ze doen. 

Dit kan door het herontdekken van je eigen 

natuurlijke ritme en vooral door te geloven 

in jezelf. 

En wat dan... 

Boek hier je Energie Booster Sessie! 

Boek een Energie Booster Sessie op ww.steffievandierendonck.com 

en ga samen met mij op zoek naar jouw unieke formule. De normale 

kostprijs voor zo'n sessie bedraagt 97 € maar met kortingscode 

'balansformule' is hij nu tijdelijk gratis.

http://steffievandierendonck.com/energie-booster-sessie/

