Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape:
- In één woord fantastisch!! Erg inspirerend om te luisteren en leren van iemand
die dit hele proces al doorgeworsteld is en dat wil delen met andere
'worstelenden'. Wat ik bijvoorbeeld een hele geruststelling vond was jouw
opmerking over dat het helemaal niet raar is als je (even) niet weet wat je passie
nou precies is. Dat je de tijd moet nemen om daar achter te komen. Vanaf dat
punt was ik om!!
- "Module1 #theperfectescape Prikkelend en sprankelend. Eindelijk de eerste
wirwar van ideeen gestructureerd op papier. Top! "
- "Ik vind het leuk dat het interactief is d.m.v. de opdrachten. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat mijn mindset eigenlijk al vanaf mijn eerste werkdag (9
jaar geleden) op ondernemen staat... eigenlijk vreemd dat ik mezelf zolang heb
tegen gehouden.
Een paar weken geleden heb ik mijzelf ingeschreven bij de KvK en ik heb
inmiddels een naam, logo, url en schets voor mijn webwinkel gemaakt. "
- HIEP HIEP HOERAAA!!!!!!! Op 1 augustus 2012 ga ik mijn eigen reclamebureau
beginnen! heel erg hartelijk bedankt voor al je motiverende mailtjes en
webinars!!!
- "Krijg er energie van, bedankt!"
- "Leuke opzet. Goed idee. Vind vooral die contradicties een eye opener"
- "Ik heb net module 2 afgerond en vond het weer erg leuk en leerzaam, ik ben
nu alweer benieuwd naar de volgende module. Daarnaast heb ik ook jouw
boek naast mijn bed liggen en lees ik elke dag alles ik wakker word een stukje.
Ik moet me altijd in houden niet verder te lezen dan die dag want vind de
teksten altijd erg inspirerend."
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- "Jouw site heeft mij er toe aan gezet eens goed na te denken over mijn werk,
mijn passies en de burn out waarin ik verzeild geraakt ben. Per 1 januari ben ik
geen werknemer meer. In februari start ik met een opleiding stressmanagement
en gaandeweg volg ik mijn hart en hoewel ik nog geen uitgestreken plan heb,
heb ik vertrouwen in mijn eigen kunnen en hoop ik zowel schrijvende (en
mogelijk beginnend coachend) mijn weg te vinden. Bedankt voor de extra
schop onder mijn k*nt, dat ik zo hard nodig had. Ik voel me zoveel gelukkiger,
zoveel rustiger. Mijn passie geeft me de energie terug die ik al jaren mis. "
- "het was wederom een zeer goede module!!"
- "Wederom een module die je aan het denken zet."
- "Bedankt voor de 3e module! Wat ik erg prettig vind is de praktijkgerichtheid.
Erg goed: wat zijn energie opwekkers en energie verspillers!"
- "Bedankt voor de 4e module! De focus die je mij laat aanbrengen vind ik erg
goed! Goed nadenken over de behoeften van de klanten en de oplossingen
die ik te bieden heb."
- "Erg nuttig, zet mij weer aan het denken over mijn eigen plan in wording."
- "Het raakt mij enorm. Dit is heftiger dan ik had gedacht. Ik merk nu eigenlijk ook
pas hoe onzeker ik ben geworden door vooral de afgelopen vier jaren. Het
almaar knokken voor mijn streven erkenning te krijgen voor wat ik waard ben, in
beloning en in positie. Dat ik meer kan. En almaar weer het gevecht tegen de
bierkaai. Dit is enorm vermoeiend geweest, besef ik me nu pas. Wat een energie
heb ik vergooid en verloren.
Als ik datgene ga doen als ondernemen waar echt mijn passie ligt, dan is dat
ook een totaal andere wereld. Van het snelle projectenwereldje/bedrijfsleven
naar het spirituele om mensen te begeleiden in balans te komen, hoofd en
gevoel tot eenheid te brengen. Waar ik tot nu toe enorm geinvesteerd heb in en
geprobeerd heb te snappen hoe het bedrijfsleven in elkaar steekt in de hoop
maar succesvol te mogen zijn, nu pas zie ik dat mijn visie en streven op een
geheel ander niveau ligt dan de gemene delen in het bedrijfsleven. Mijn
woorden zijn van een anders slag en passen (nog?) niet in het huidige
bedrijfsleven. "
- "Bedankt voor de inspiratie!"
- "Erg leuke opzet van de eerste module. je hebt mij geïnspireerd om ook deze
kant op te gaan met kennisoverdracht."
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- "Bedankt dat je dit met zulk enthousiasme doet. "
- "Helaas heb ik de laatste drie modules nog niet kunnen bekijken. Ik heb net
mijn eigen bedrijf opgezet en ben daar lekker druk mee. "
- "nou, leuk nieuwtje, per mei stop ik ermee. ontslag is in heel goed overleg met
mijn mgr gegaan. wel erg spannend nu, maar het is ook wel goed, denk ik. nu
tijd en energie stoppen in opzetten van eigen praktijk. "
- "dit is een mooie stap voor me toekomst. jou programma ziet er interresant uit
.een mooie start als je begint met passie want dat heb je zeker hebben als je
met wat wil beginnen, can`t wait for the next step! "
- "Ik heb zojuist deel 1 van jouw programma doorlopen en ik vind het bijzonder
inspirerend. Het is zowel inhoudelijk als qua vormgeving heel goed opgezet en
levert nu al écht nieuwe inzichten op. Ik verheug me nu al op deel 2. "
- "Bewondering voor jouw optimisme: ga zo door. Per 1/2/2012 weg bij mijn
werkgever met wederzijds goedvinden. De door jou gestelde vragen hebben
mede een rol hierin gespeeld. Ook voor jou een bevrijdend 2012. "
- "Erg leuk en leerzaam. Oefeningen zijn helder en concreet. Je brengt het
verhaal overtuigend en met veel passie. Met veel enthousiasme start ik
vanmiddag met module 2. "
- Bedankt nog voor je super inspirerende korte cursus. Ik weet nog steeds niet
helemaal wat het gaat worden in de toekomst maar je hebt me zeker op gang
geholpen.. ik heb mn kwaliteiten herontdekt en het is mogelijk om iets zelf te
doen, zelfs in deze tijd, ik hou mn oren en ogen wijd open en ben heel anders
gaan kijken. Door mn veranderde aandachtige houding werk ik nu plots ook op
kantoor(ik werk in de kinderopvang) en dat had ik nooit durven dromen...
- Ik vind de eerste module goed omdat het terug gaat naar 'jezelf' wat kan ik en
wat vind ik leuk.
- Ik heb zojuist de eerste module afgerond en vond het erg leerzaam. Ik heb er
de tijd voor genomen en het zette mij op een positieve manier aan het denken
over vanalles.
- Mooie, indringende vragen. Fijn om het ook vanuit een ander perspectief te
benaderen, dat maakt sommige dingen een stuk makkelijker te omschrijven!
- Ik heb ze allemaal met veel plezier bekeken en de opdrachten gemaakt. Je
enthousiasme werkt aanstekelijk.
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- Ik heb ontzettend veel aan je cursus gehad, met name is deze van belang
geweest in het veranderen van mindset. Ik had helaas niet zelf de keuze om
ontslag te nemen, want mijn contract werd niet verlengd. Toch was ik al langere
tijd van plan om voor mezelf te beginnen en dat was een goed moment om
daarmee te beginnen. Om het te doen had ik lef nodig en peptalks om het vol
te houden. Die peptalks waren van jou en kwamen als geroepen!
- Toen ik jouw modules via mijn zus op het oog kwam was ik al enigzins in een
gevorderd stadium. Vanuit een onslagsituatie was ik al bezig met het opzetten
van een eigen onderneming. Jouw modules hebben daarbij geholpen als
geheugensteun, als bevestiging en ook tips. Je hebt het goed gestructureerd
opgezet en presenteert het op energieke wijze.
- Voorbereidingen in volle gang.. Eerst nog examen halen betaald dooor mn
werkgever.. En scheiden...
- Ik ben nog maar 2 modules onderweg en ben super enthousiast over de
manier dat je het presenteert; heel enthousiast, echt en spontaan. Alsof je het
alleen tegen mij hebt en precies weet wie ik ben. Het komt erg persoonlijk over.
- Ik ben met mensen in gesprek om als schrijver/social media content maker
mooie dingen neer te gaan zetten. Mogelijk als zelfstandige. Jouw lessen uit The
Perfect Escape betrek ik daar regelmatig bij.
- Erg inspirerend en voor mij bijzonder waardevol. Het eerste onderdeel dat mij
vooral erg aansprak was de tegenstrijdigheden. Wat een feest van herkenning!
Ik ben inderdaad niet het één of het ander; mijn krachten liggen op
verschillende soms tegenstrijdige vlakken.
- Ik ben erg tevreden over The Perfect Escape. Het heeft mij geholpen de weg
die ik in wilde slaan nog beter in te slaan. Ik heb meer vertrouwen gekregen in
mijn eigen idee en mijn eigen bedrijf. Ik ben eigenlijk niets dan lovend over de
modules en The Perfect Escape.
- Ik vind het leuk om je te laten weten dat ik een vaststellingsovereenkomst heb
getekend. Dat wil zeggen dat ik bij ### vertrek! 31 mei is mijn laatste dag! Ik
denk dat ‘The perfect escape”daar zeker een belangrijke rol in heeft gespeeld.
- Echt leuk en insprirerend, het geeft me het gevoel dat ik de juiste weg
ingeslagen heb.
- Erg boeiend en een bevestiging in mijn gemaakte keuze om ontslag te nemen.
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- Gave en inspirerende workshop! Voor mij triggerde oa: situatie/omgeving
bepaalt wie je bent/wat je doet. Bedankt!
- Ik had heel veel aan vooral de eerste paar modules, over passie en het loslaten
van angsten en dat je niet in je eentje het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Het
plezier maken en het loslaten van angsten zit al goed in The Perfect Escape, ik
ben er heel enthousiast over!
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