
Summer Spark

Zomer! Het is langer licht. Alles groeit en bloeit. Nu is het moment. 
Tijd voor actie. Bepaal je richting voor na de zomer! Investeer nu om 
straks te knallen. Pak op wat tot nu toe is blijven liggen. 

IN ZES STAPPEN NAAR BLOEI
Mijn passie is jou in zes stappen te laten groei-

en en bloeien. We gaan samen aan  

de slag met jouw wensen, jouw talenten, jouw 

denken en jouw doen. Ik help jou van denken 

naar doen, van weerstand naar veerkracht, van 

angst naar lef, van klein naar groot. Dat lijkt 

makkelijk, maar uit de praktijk blijkt dat ‘enige 

hulp’ welkom is. En die hulpbron, ben ik!

Na deze Summer Spark geniet je meer van het 

leven, voel je je rustiger en energiek en doe je 

de dingen die je echt blij maken.

OVER MIJ
Als geboren Friezin ben ik: nuchter, zorg-

zaam, doel- en resultaatgericht. Mijn 

naam Baukje betekent vrouw van het 

land. Als je het land wilt ontwikkelen 

zul je iets moeten ondernemen. Zet de 

eerste stap!
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TRAKTEER 
JEZELF 

OF EEN ANDER !

 
Mail je 

naam & telefoonnummer 
naar baukje@baukjeuilkema.nl

voor de volgende stap! 

Ik zie en spreek je graag.

Van uitgeblust naar energiek

Van saai naar blij

Van weerstand naar flow

Van besluiteloos naar daadkrachtig

Van futloos naar fitheid 

Van niet weten naar wel doen

SPECIALE ZOMER DEAL

• In 6 stappen naar Bloei

• 3 gesprekken van 60 minuten 

• Mijn Bloei Boek & werkboek krijg je 

cadeau

• Locatie naar keuze: bos-, duin-, 

strandwandeling of mijn gezellige 

kantoor 

• In de maanden juli, augustus en 

september 2020

• Nu van € 290,00 voor € 245,00

‘ Na de Spark sessies met Baukje 

heb ik de chaos in mijn hoofd, wat 

wil ik/wat kan ik?, weer helder en 

op een rijtje.’ - MARRIËT -

‘ Ik ben weer in beweging. Niks 

meer van alles willen en niks 

doen. Afronden, keuzes maken 

en ervaren. En ik geniet daar elke 

dag van.’ - NANDA -

‘ Het lukt me nu steeds beter om 

prioriteiten te stellen en aan te 

geven wat en hoe ik het wil.'  

- ANTON -

‘ Net wat ik 

nodig had: een 

schop onder 

mijn kont …’  

- BERT -

‘ Ik weet nu weer waar ik blij van 

word! Dat laadt mijn batterij op en 

krijg ik energie van!’ - MARION -


