
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass Mindset 

Energie & Inspiratie 

Masterclass Mindset 

Hoe vaak denken we niet “nu ga ik dingen anders doen, 

meer focussen op wat echt belangrijk voor me is en nu ga ik 

echt werken aan een betere energiebalans”? En hoe vaak 

haalt de waan van de dag je daar weer uit en vallen we weer 

terug in oude patronen? Herken jij dit? Of heb jij gewoon 

behoefte aan tijd voor jezelf? 
 

In deze masterclass bieden wij je de mogelijkheid om stil te 

staan bij wie jij bent en wat jij wilt. Coaching en reflectie 

geven extra verdieping en inzichten waar je echt verder mee 

kan. Praktisch en toepasbaar.  

 

Wat levert deze masterclass jou op? 

▪ Verbinding met jezelf en inzicht in ‘wie jij nu bent’ en 

bijbehorende patronen. 

▪ Bewust weten wie je bent en daarvoor kunnen 

kiezen. Een duidelijke richting en doel. 

▪ Ervaren wat dit oplevert in termen van relaties, 

kansen en uitdagingen. Zowel in je werk, als privé.  

▪ Voelen dat je kan vliegen zonder vleugels! 

Datum: 

15 & 16 September 2017 

 

Locatie: 

Landgoed Ernst Sillem Hoeve in 

Lage Vuursche 

 

Investering: 

Normaal is de prijs €895,- 

Nu met introductiekorting voor 

slechts €650,- 

(excl. verblijfskosten 200,-) 

 

contact@bluefootfamily.com 

 



 

 

Wat bieden wij jou? 

▪ Voorbereidend intake-gesprek 

▪ Voorselectie en inspirerende groepsdynamiek 

▪ Afwisselende tools en technieken 

▪ Een bijzondere ervaring 

▪ 2-daagse Masterclass op een inspirerende locatie 

▪ Overnachting, ontbijt, 2x lunch, 2x diner 

▪ 2x online coaching sessies na de masterclass 

▪ Nazorg en support 

▪ Online trainingsmateriaal 

 

Enthousiast? Meld je nu aan via deze link. 

Wij geloven in een wereld van samen en zien de meerwaarde 

hiervan terug in ons resultaat, daarom hebben wij altijd eerst 

een intakegesprek. Laat je gegevens hier achter en wij nemen 

contact met je op! 

Bluefoot Family Masterclass 

Mindset 

 

De eerste stap naar nieuwe 

energie en inspiratie 

 
Mobiel:  

06 24322019  

(Mario Huibers) 

06 22445002  

(Claudia van Engelen) 

 

Email: 

contact@bluefootfamily.com 

 

Website: 

www.bluefootfamily.com 

Tijdens deze twee dagen wordt je enerzijds volledig door ons in 

de watten gelegd en anderzijds uitgedaagd om te gaan ervaren 

wie je daadwerkelijk bent en waar jouw unieke persoonlijkheid 

energie van krijgt. We stellen je in staat om letterlijk weer eens 

te ontwikkelen en ontdekken door middel van praktische en 

toegankelijke tools en laten we je terugkomen in je eigen kracht.  

Daardoor ben jij beter in staat om te kiezen en te zijn wie jij wilt zijn. 
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