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Beste Margriet, 

Hier volgt dan mijn, erg late, reactie op je brief d.d. 7 augustus jl. Hij had voor mij destijds niet 
zoveel prioriteit, vandaar dat nu pas mijn reactie volgt. Dat is alvast één ding wat Ik geleerd heb 
op de cursus; prioriteiten stellen. Dat lukte me voor de cursus altijd al aardig, maar jij hebt me 
meegegeven, als een soort "hoofd boodschap" dat ik van mezelf mag houden!! En daar horen dus 
die beruchte prioriteiten ook bJj. Ik "moet" sommige dingen niet meer meteen van mezelf. En dus 
Het ik je brief even liggen, omdat andere zaken mijn prioriteit hadden! 

We hebben al even zitten praten aan de telefoon over hoe het nu met mij gaat. Het gaat goed! 
Ik geniet erg van mijn werk en de vrijheid die ik hier heb. Ik kan mijn eigen tijd en werk indelen 
en geniet erg van mijn vrije woensdag. Ik heb en maak nu bewust meer tijd voor mijn gedichten 
en ik ben ook bezig met het schrijven van korte verhaaltjes. 

In januari ben Ik begonnen met trimzwemmen. Dat doe ik inmiddels twee keer per week en als 
het weer \t toe laatt ga Ik op de fiets naar mijn werk! Dit ook dankzij de cursuslomdat ik merkte 
in het zwembad van Sanadome hoezeer ik eigenlijk het water had gemistl (Heb vroeger namelijk 
intensief aan wedstrijdzwemmen gedaan.) Ik moet me er soms wel toe zetten om naar het 
zwembad te gaan, maar eenmaal in het water, voel ik me als een kind zo blij, zeker nu ik merk 
dat mijn conditie vooruitgaat! Het feit dat je door je te bewegen meer energie krijgt, deed ik in 
1999 en daarvoor, altijd af als een fabeltje. Maar aangezien ik pas iets geloof, als Ik het zelf 
ervaren heb, kan ik nu zeggen dat het echt zo werkt! 

Bovenstaande samengevati de balans tussen spanning en ontspanning, fysiek en mentaal is 
meestal evenwichtig te noemen. En als die even uit balans dreigt te raken, bouw ik voor mezelf 
weer een rustperiode of juist een sportieve periode in! 

Ik ben nog niet lovejunk af. Wel is het zo dat ik er in mindere mate "last" van hebt. Ik heb dit 
met name "geoefend" op vrienden en familie en hier op het werk. Ik begon natuurlijk kersvers en 
heb mezelf meteen ingeprent dat ik niet iedereen aardig vind, dus dat zij mij ook niet allemaal 
aardig zullen vinden. Het is trouwens makkelijker om geen lovejunk-gedrag te vertonen bij 
mensen die ik niet aardig vind, maar dat zal wel voor Iedereen gelden. 

Ik probeer ook assertiever te zijn, al krijg ik dan soms van collega's te horen dat ik kattig over 
kom. Dus nu nog werken aan het op de juiste wijze kritiek leveren of mijn mening uiten. En mijn 

collega's eraan laten wennen dat Ik niet altijd de rustige en aardige" ben. (Toch lovejunk?!) 
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Waar Ik ook moeilijk vanaf kom, is het perfectionistische. Naar mezelf toe gaat dat beter. Dat ben 
ik ook nu een soort van bewust aan het oefenen, omdat mijn man en ik graag kinderen willen!! 
Wat heeft het één met het ander te maken? Wel, aangezien ik mezelf redelijk goed ken, vrees ik 
dat ik de perfectionistische, 100% scorende, altijd aardige, lieve, grappige, hardwerkende en 
gezellige moeder, collega, secretaresse, huisvrouw, dochter; vriendin, echtgenote etc. ga 
uithangen! En als iets stressbevorderend werkt bij mezelf zijn het dit soort zaken wel. 
Misschien kunnen we geen kinderen krijgen, maar ik probeer nu alvast nIet zo teleurgesteld te 
raken in mezelf als het huls niet schoon is of als ik een bepaalde uitzoekklus op mijn werk niet af 
krijg (op de door mij vastgestelde termijn). Ik wil namelijk nog steeds erg veel, maar eigen 
ervaring en deze cursus hebben me geleerd dat een mens niet alles tegelijk kan en dat 800/Q ook 
best goed is!! 

Jaja, ik geloof dat ik het allemaal begin te leren..... Kortom, Ik doe wat Ik wil, in elk geval thuis. 
Maar dat kon Ik altijd al doen. Mijn werk is in die zin iets anders, dat ik bewust voor mezelf heb 
besloten hier niet weg te gaan na een jaar. (Dat Is mijn gemiddelde werktijd bij één bedrijf.) Ik 
moet toegeven dat dit niet het werk is, waar Ik als klein kind al van droomde, maar Ik heb 
ontzettend fijne, leuke en gezellige collega's. En Ik weet nog steeds niet wat ik nu wil met werk In 
zijn algemeenheid, dus dat laat ik nu even bewust met rust. Misschien komt het heldere inzicht 
dan ineens spontaan! 

Ik kan en wil hier 
1. 	 nog een heleboel Ieren. Het gaat hierbij om praktische dingen als bepaalde software· 

cursussen volgen, maar ook wil ik veel meer weten over 

2. 	 heb ik bedacht dat als Ik werk doe wat fysiek en mentaal niet zo zwaar is (maar wel met 
voldoende uitdaging erin), dat ik dan voor thuis meer energie over heb! Zeker met oog op 
een eventuele kleine! Het Is nu namelijk nog zo, dat Ik, zeker In drukke periodes hier, 
weleens thuis op de bank plof en 's avonds doodop mijn bed in rol, zonder dat ik iets gedaan 
heb. Ik hoef natuurlijk ook niet altijd wat te doen, maar als ik bij een ander bedrijf zou 
beginnen, sta Ik. daar ook weer onderaan de ladder en kost het me minimaal een half jaar om 
enigszins alle ins en outs te leren kennen, (En hier schijnt dat minimaal een jaar te duren, 
dus ik kan nog even vooruit!!) 

Het 	stukje stress: Het werk komt hier in enorme pieken en dalen. Dat maakt het erg dynamisch, 

maar aan de andere kant soms ook erg moeilijk, omdat er weken zijn dat alles tegelijk komt en 
ook tegelijk af moet. Een maand of twee geleden zaten we midden in zo'n periode, aangezien we 
onder andere bezIg waren met de opmaak van een boek waar een deadline aan zat. Ik heb toen 
een paar keer iew/at bibberend in mijn bed gelegen tot ik me afvroeg waar ik In vredesnaam 
mee bezig was. Ik heb na zo'n onrustige nacht 's middags het boek "De tijd van uw leven" buiten 

in het zonnetje zitten lezen. Met name het hoofdstuk "OnVermijdelijke tips" had mijn aandacht en 
daar heb ik weer een aantal zaken onder mijn eigen aandacht gebracht, zoals het bakjes
systeem, bureau opruimen aan het einde van de dag, doorgaan met mijn eigen werk als ik 
onverwachts gestoord word (at is dat erg lastig op bijvoorbeeld de dinsdagen, aangezien het hier 
dan een komen en gaan Is van studenten en docenten. Voor die dag plan ik ook geen dingen die 
veel aandacht en tijd nodig hebben!) en in plaats van te onthouden, probeer ik mijn geest alleen 
te gebruiken om te denken, wat resulteert in een Things to do-list. 

Last but not least; IK heb al regelmatig tijdens de fft-dagen aangegeven wat ik van de cursus 
vond. In het kort kan Ik je vertellen dat Ik een heleboel geleerd heb, dat ik bepaalde kwaliteiten 
van mezelf nu meer naar voren laat komen, dat Ik enorm kan genieten van sporten en dat ik durf 
te kiezen voor mezelf. Ik vind de map en boeken erg handig als naslagwerk en ik zal er in de 
toekomst ook zeker gebrUik van blijven maken. Een mens is nooit uitgeleerd! 
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