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+THE GREAT
BEGINNING

Mensen dichter bij zichzelf en 

elkaar  brengen

Kleur geven aan je leven betekent onder andere jouw ding 
doen. Laat je bij jouw keuzes niet altijd leiden door wat anderen 
doen of kiezen. Durf soms af te wijken van de grote meute en 



Kleur geven aan je leven betekent onder andere jouw ding doen. 
Laat je bij jouw keuzes niet altijd leiden door wat anderen doen of kiezen. 
Durf soms af te wijken van de grote meute en wees daarbij niet bang om 
anders te zijn.
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Start 

Leer positieve en gezonde 
gewoontes aan

Sta stil bij wat jou gelukkig maakt en 
wat werkelijk belangrijk is

Haal meer uit jezelf en je relaties 

Een gezonder, bewuster en 
gelukkiger leven

Luister naar je eigen verhaal

Wat wil je bereiken?

Het is zover! Jouw Vertellis avontuur 
gaat vandaag van start!

13 weken lang 

Ervaringen delen

Alles mag, niets moet

Daarom willen we je aanmoedigen 
om op zoek te gaan naar een 
Vertellis maatje. 

Het voordeel van het hebben van 
een maatje, is dat je regelmatig met 
de ander je voortgang bespreekt, 
waardoor je eerder geneigd bent om 
alle oefeningen en opdrachten te 
doen.  

Samen leer je sneller

Genot in een kopje

Bij problemen drink je toch  gewoon oploskoffie !

Zet jezelf af en toe in de bloemetjes
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Next Time 
Lorem ipsum dolor sit amet, egestas magna 
luctus at aenean, a eget, explicabo venenatis, 
class ullamcorper nec tempus. Sed torquent 
volutpat odio, laoreet quam morbi tincidunt, 

Jouw weg vind je op 
geen enkele kaart


