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Beste Margriet, 

 

Ken je dat, dat als je ergens mee bezig bent in je gedachten dat je dan in je omgeving veel 

vaker alles wat met dat onderwerp te maken heeft opmerkt. Zo ook met het onderwerp coaching 

en keuzes maken.  

 

Op Instagram kwam ik een de advertentie tegen van de Masterclass 'Succes Zonder Stress' 

van FFT. Ik was op persoonlijke titel op zoek naar een kapstok, iets waar ik mij aan kon 

vasthouden of iets aan kon ophangen. De aanbieding sprak mij aan, omdat ik uit het vele aanbod 

op internet geen keuze kon maken.  

 

Ja eerst twijfelde ik, zou het helpen, het kost tijd, ik moet ook nog…..etc. Vooral het deel ZONDER 

STRESS sprak mij aan. Want stress ja dat had ik wel en niet zo’n beetje ook. Toen heb ik de 

knoop snel doorgehakt en mij ingeschreven voor deze Masterclass. Met het idee baat het niet 

dan schaadt het niet.  

 

Het bleek de goede keuze. Margriet loodste mij en de andere deelnemers tijdens de zoomsessie 

binnen een uur door de belangrijkste stappen in het proces van 'Succes Zonder Stress'. Het gaf 

heldere inzichten. Zelfs als je niets had voorbereid (dit was wel gevraagd, maar dit had ik niet 

gedaan met natuurlijk een goed, zelf wijsgemaakt excuus in mijn hoofd) kon je het goed volgen en 

op jezelf toepassen.  

 

Voor mij heeft het concreet opgeleverd dat ik mijzelf strenger moet gaan toespreken en mijn 

grenzen OP TIJD moet aangeven. Ik was echt mijzelf kwijtgeraakt, mijn kracht in de situatie 

op mijn werk. En door deze Masterclass is het vonkje in mij weer gaan gloeien. Mooi toch! Nu kan 

ik met dit vonkje weer mijn vuur aanjagen en mijn eigen kracht weer in volle potentie inzetten.  

 

Margriet is in staat om door haar vragen een heldere spiegel voor te houden binnen een veilige 

setting. Ik ben ontzettend blij met mijn vonk en wens dit iedereen toe. Ik wil Margriet 

ontzettend bedanken voor haar investering in mij, en mijzelf voor de keuze om deze investering 

gewoon te doen. Door te doen, hoe cliché, kom je weer een stap verder. Niets doen is stilstaan, 

zoals bij iedereen bekend.  

 

Dus bij dezen mijn warme aanbeveling voor iedereen die op zoek is naar zijn of haar vonk. Doe het 

gewoon, schrijf je in voor de Masterclass 'Succes Zonder Stress' van Margriet en ontdek wat jij 

nodig hebt om weer een stap vooruit te maken! 

 

Egrit Koning 


