VAN DENKEN NAAR DOEN
VAN OUDE BAAN NAAR NIEUWE BAAN
VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID
VAN EEN BAAS NAAR EIGEN BAAS
VAN FUTLOOS NAAR FITHEID

Spring Spark

Lente! De laatste nachtvorsten kunnen de intrinsieke kracht van de
natuur niet meer onderdrukken. De natuur ontluikt wanneer zij dat wil!
Een mooie overgang van verborgen naar zichtbaar, van wens naar werkelijkheid
en van verborgen kracht, die ook in ons als persoon aanwezig is. Gun jezelf in deze
periode van nieuwheid ook je eigen ontluiking.
Hoe klein het eerste knopje ook is, ik inspireer en reis graag een stukje met je mee
in die beweging van wens naar werkelijkheid in jouw ontluikende wereld van mogelijkheden, zodat ook bij jou de Spark weer overslaat.

SPECIALE INGREDIËNTEN
• 3 gesprekken van 60 minuten
• Talentgesprek is de start. Waar word jij blij van? Belangrijke hulpbron om van
jouw wens werkelijkheid te maken.
• Mijn Bloei Boek krijg je cadeau
• Verse koffie of thee met heerlijke chocolade eitjes
• Inspirerende, respectvolle, nuchtere en effectieve stijl van meereizen
• Locatie naar keuze: bos-, duin-, strandwandeling of mijn gezellige kantoor
• In de maanden april, mei en juni 2019
• Voor het speciale lentetarief van € 225,00

OVER MIJ
Mijn passie is het menselijk potentieel ontdekken en ontwikkelen!
Doe waar je goed in bent. Gebruik je talent. Talent helpt je van denken
naar doen, van weerstand naar veerkracht, van angst naar lef, van
klein naar groot. Wat is je talent? Dat lijkt een makkelijk vraagstuk,
maar uit de praktijk blijkt dat ‘enige hulp’ welkom is. En die hulpbron, ben ik graag.

Gun jezelf
de Spring Spark!

Mijn naam Baukje betekent vrouw van het
land. Als je het land wilt ontwikkelen zul
je iets moeten ondernemen. Dat geldt
ook voor talenten. Zet de eerste stap!

Mail je
naam & telefoonnummer
naar baukje@baukjeuilkema.nl
voor de volgende stap!
Ik zie en spreek je graag.
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