
Aan: 
. . 

Margriet Taams 

Van: 


Rudi Sijbring 


Toen ik met de training "werken zonder stress" begon was ik gestrest en niet meer in 

mijn kracht. 


Door jouw confrontatie op emotioneel en rationeel niveau tijdens de trainingsdagen 

zag ik mezelf op een andere wijze. Op weg terug naar mijn eigen kern. Dat was de 

kern van de boodschap. Weer staan in alle eenvoud en duidelijkheid die ik allang 

had en weer open communiceren vanuit vertrouwen. 


"Mezelf en anderen ontwikkelen", dat was de missie vanaf blok 1. Juist door deze 

confrontatie werden mijn ogen geopend en kon ik rationeel en emotioneel afstand 

nemen van Jannes. 


Eind november werd ik ernstig ziek en vertelde mijn lijf dat ik rust moest nemen (zowel 

geestelijk als lichamelijk) om stil te staan bij "hoe nu verder". Verder op de 

ingeslagen weg was géén optie meer voor mij. 


Mijn herstelproces verliep met horten en stoten (net als de werking van mijn longen). 

De ene keer met sprongen vooruit en de andere keer met wat terugslag. Pijn in de 

longen combineerde ik met stilstand om op mezelf te reflecteren en dit te delen met 

Evelyn. Zij was (en is] een waardevolle vrouw die mij net als jij confronteert met 

mezelf. 


Onderbouwing van mijn gedrag tijdens de trainingsdagen afgewisseld met de 

. . . 

theoretische modellen en de ervaringen van mijn medecursisten en jou zorgden 
voor een diepe impact in mijn belevingswereld. Verandering in houding en gedrag 
zijn voor mij een logisch gevolg geworden. 

Mijn ervaring van de stapsgewijze opbouw van het programma van "Werken zonder 
stress" resulteert voor mij in: 

"een ervaring zegt meer dan duizend plaatjes" en " een plaatje zegt meer dan 
duizend woorden " 

Met andere woorden stel ik dat na mijn bestudering van de diverse modellen het 

plaatje compleet was, echter door de ervaring tijdens de training "werken zonder 

stress" dat de werkelijke inhoud van de modellen mij toen pas echt duidelijk werd. 


Nu, een aantal maanden verder in het ont-wikkelingsproces, merk ik mijn kracht 
weer. Ik sta in mijn kracht tijdens gesprekken en trainingen. Open communiceren is 

weer een standaard. En eenvoud (ik ben wie ik ben) is mijn grote goed. Hierdoor 
ben ik duidelijk in wat ik zeg. 



Nogmaals bedankt Margriet voor deze indruk-wekkende ervaring tijdens de training! 

Hartelijke groet 

Rudi 
. . 


