
De Reiswijze van Spiegel-Express 

Er is wel een wijze waarop we met elkaar willen reizen, vanuit deze quote:

‘Wat je ziet, dat ben jezelf’ 




Een weerspiegeling. 
De werkelijkheid van ieder van ons wordt weerspiegeld.

Hoe je, je voelt, waaraan je denkt en wat je bezighoudt zie je in je directe 
omgeving weerspiegeld.

Dat zijn soms fantastische weerspiegelen en soms  ervaar je het 
tegenovergestelde.


Invloed op de weerspiegelingen. 
We blijken invloed te hebben op wat er weerspiegeld wordt.

Althans welke weerspiegelingen wij willen gaan zien.


Dit komt terug in de reizen die we maken.



Er is zoveel mogelijk! 
Om te voorkomen dat het een enorme kluwen wol wordt van waaruit we aan 
de slag gaan, hebben we items van allerlei vormen van weerspiegelingen in 
thema’s ondergebracht. (zie ook een deel van de reisstickers op de koffer) 
Er zijn opties om de reis intensiever mee te maken en dat is een 5 daagse 
waar veel thema’s langskomen. Je kunt er ook voor kiezen om samen met 
je team een reisdag te plannen. Ergens naar toe of bij je eigen locatie.


Onze intenties van de reizen. 
• We met elkaar plezier beleven.

• Dat er veilige en prettige sfeer heerst.

• Ruimte is voor een lach en een traan.

• Respect hebben voor alles en iedereen.

• Er geen verplichtingen zijn.

• Dat we vooral vertrouwen op ieders gevoel.

• Na elke afsluiting tevreden huiswaarts gaan.



Wat doet je besluiten om een reis te maken? 
Vanuit onze weerspiegeling gezien is dat 
je volledig afgaat op de eerste indruk 
en je eerste gevoel.

Dat is volgens ons de beste 
graadmeter die er is. Bij twijfel niet 
doen.

Mocht je wel nieuwsgierig zijn en je 
gevoel zegt ‘Ja’ dan zien we je graag 
bij één van reizen per Spiegel-Express.


Met een spiegelende groet,


Bart van Vliet (06-51 40 99 00)

Daphne Petit (06-40 29 37 61

bart@esencocoaching.nl
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