
There are some people 
who live in a dream world, 

and there are some who face reality; 
and then there are those who turn 

one into the other.

Start nu met jouw droomplan voor 2015



Verwezenlijk je dromen door je plannen voor 2015 
nu al concreet te maken en te bepalen wanneer je 
ermee aan de slag gaat. 

Nu is het moment, ruim voordat de plannen van anderen en de waan van alledag je 
agenda en aandacht op beginnen te eisen.
Weet je niet goed hoe je moet beginnen? Laat je inspireren door de droom groot  
oefening, kom in actie en maak van 2015 een droomjaar! 
1. Doe de droom groot oefening die je vindt op de volgende pagina.
2.  Schrijf direct daarna al je grootse ideeën op die je zou willen realiseren of waar je 

een start mee wil maken in 2015. 
3. Schrijf op een liggend A4 alle maanden bovenaan op het papier.
4. Bepaal wat de belangrijkste ideeën zijn waar je in 2015 mee aan de slag wilt gaan.
5.  Plan wanneer je je ideeën wilt gaan uitvoeren en zet deze bij de maand van uitvoer 

op je vel papier.
6. Schaaf wat bij tot je een grove planning hebt voor 2015. 

Heel veel plezier!

Dolly en Sabine

Ons gezamenlijke 
project voor 2015: het droomdoelenboekje! Uit in april 2015. 



Je grote dromen bevatten veel informatie over wat belangrijk voor 
je is. Helaas staan we het onszelf nauwelijks toe echt groot te dromen. 
Te bang om te falen, om teleurgesteld te raken als het niet lukt of 
omdat het beter is om ‘realistisch’ te zijn.

1. Ga zitten of liggen op een plek waar je goed kan ontspannen.
2. Begin te dromen over jouw ideale leven. Alles is mogelijk!
3.  Ga ervan uit dat alles kan, iedereen meewerkt, geld geen  

probleem is en je niet kunt falen.
4.  Bedenk ook wat jouw bijdrage is, hoe help je anderen?
5.   Wanneer je bent uitgedroomd, neem je nog even de tijd om  

erbij stil te staan.
6.  Schrijf de 3 belangrijkste gevoelens uit je droom op.
7.   Bepaal wat voor kleine dingen je nu al kunt doen om deze  

gevoelens meer ruimte te geven in je leven.



Don’t be pushed by your problems. 
         Be led by your dreams.
                                                    Ralph Waldo Emmerson

Dolly begeleidt professionals 
en ondernemers met de 
droomdoelmethode, meditatie 
en bewustzijnsleer. Door vaker 
stil te staan, je unieke talenten te 
kennen en in te zetten en je hart 
te volgen kun je grote impact 
hebben en de wereld verbeteren. 
Het is Dolly’s missie om dit 
proces te ondersteunen bij 
mensen die de ambitie hebben 
het verschil te maken.
www.bureaudolly.nl

Sabine is grafisch ontwerper en 
helpt klanten zichtbaar te zijn 
met een bijzondere, passende en 
authentieke identiteit in vorm, 
beeld en typografie. Zij gelooft 
dat een authentieke visuele 
identiteit een stevig en onmisbaar 
fundament is voor je bedrijf en 
dat je daardoor klanten aantrekt 
die bij jou passen. De manier 
waarop je je laat zien bepaalt voor 
een groot deel jouw succes! 
www. ontwerpmetpit.nl

Sabine Rook-Weijs Dolly Heuveling
van Beek


