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volg je eigen spoor

· Bart van Vliet · M 06-51 40 99 00 · 
 · bart@spiegel-express.nl · www.spiegel-express.nl ·

Wanneer er een workshops, training of kunst  is en waar,  
vind je in de agenda of in de winkel.

Individueel 
Antwoorden op jou vraagstukken

Persoonlijk

Wat kan Ik Nu Doen?
1. Niets (ga dan door naar de laatste regel onderaan dit blad)

2. Ik kan me nu mezelf van alles afvragen

3. Het gaat me niks opleveren.

4. Het zal wel niet werken bij mij of

5. Ik kom in actie

6. Ik ga bellen voor een vrijblijvende afspraak.

„Ja hallo met Bart van Vliet”.

..Wat leuk dat je belt, dan heb je al heel wat stappen doorlopen.


Dan is de tijd rijp dat je er iets mee wilt doen”.

Je hoort tijdens het gesprek al of het loopt of er begrip is of een ‚klik’.

Als dat niet het geval is weet je dat ook en dan laten we het hierbij. 


• dan gaan we concreet een afspraak maken.

• kennismaken face to face geheel vrijblijvend.

• na dit gesprek neem je even de tijd om erover na te denken.

• of je weet het al zeker dat je een aantal keren individueel aan de slag wilt.

• pas als we allebei ‚ja’ zeggen we gaan ervoor dan gaan we verder.

• investering per gesprek/activiteit van 1 á 1 ½ uur is €85,- excl.BTW

• aangeleverde materialen, cadeautjes, telefoongesprekken zijn gratis!

De stappen die we kunnen zetten:
• afspreken hoe vaak we elkaar gaan zien

• wat past bij jou om te gaan doen?

• actief aan de wandel in de natuur

• een ‚kunstwerk’ maken 

• met praktische oefeningen/opdrachten werken.

• Kortom een traject die jou past.

Is er wederzijds vertrouwen om een volgende stap te zetten:

Keuze vanuit gevoel is altijd de juiste keuze!

Wil je ondersteund, begeleidt worden en wil je kunnen sparren om je (nog) beter 
te voelen. Wil je meer de regie in handen hebben?

Dan hoop ik je van harte te mogen ontmoeten.

Met spiegelende groet,

Bart van Vliet
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