
   

 

 

                                                                                             Warmond, 24 maart 2021 

Lieve Margriet van Fit For Thought (FFT) – denkadvisering, 

Geïntrigeerd door je persoonlijkheid wilde ik graag een 1-op-1 met je afspreken. Lekker kordaat 

en to-the-point zijn je eigenschappen die mij zeer aantrekken. Ik wilde een betere vorm van 

mijzelf worden en was geïnteresseerd in je trainingen. Door het overlijden van mijn moeder was 

er oud zeer omhoog gekomen en daardoor was ik onzeker geworden. 

Ik ben begonnen met de online workshop waar ik ontdekte dat jij, Margriet, een duidelijke 

levenshouding hebt die praktisch, actief en liefdevol is. Ook vertel je open over jezelf en je eigen 

tegenslagen in het leven, wat mij heel erg aanspreekt.  

Tijdens deze workshop gaf je me goede eyeopeners om aan mezelf te werken en positieve 

energie. Daardoor kreeg ik het vertrouwen dat jij me verder kon helpen en ik besloot deel te 

nemen aan jouw online programma “Van Stress Naar Succes Met Jezelf”.  

Het grote voordeel van dit 24/7 programma is dat ik het overal en in mijn eigen tempo kan doen. 

De zes modules zijn zeer kleurrijk vormgegeven en daar krijg ik sowieso al goede energie van. 

Elke module begint met een video met uitleg, gevolgd door een artikel met 2, 3 of 4 opdrachten 

om zelfstandig aan te werken. Voor online raad en daad is er een Mastermind community met 

gelijkgestemden. Ook voor artikelen en tips kan ik daar terecht.  

Van tevoren had je me al gewaarschuwd dat ik mezelf zou tegenkomen en dat was ook zo. Voor 

mij was deze confrontatie een goede lering om niet altijd in goed of fout te denken, maar in 

mogelijkheden. Die luchtigheid alleen al geeft me rust en ruimte. 

Jouw vragen in de opdrachten zetten aan tot nadenken en sommige opdrachten kostten meer 

tijd, omdat ik de antwoorden niet wist of lastig vond om onder ogen te zien. Weglopen voor 

mezelf heeft echter geen zin en dus koos ik ervoor om mezelf eerlijk in de ogen te kijken en de 

opdrachten naar mijn eigen waarheid in te vullen. Door volledig te focussen op wat ik belangrijk 

vind, wie ik wil zijn en wat ik wil doen, werd me helder hoe ik zonder oud zeer en vol vertrouwen 

verder wil in mijn leven en wat ik daarin te doen heb. 

Margriet, ik heb mijn energielekken en stresspunten gevonden en ik RET mezelf nu met een T. Ik 

heb mijn ideale energiebalans opgemaakt, ik ben assertiever geworden en ik heb mijn 

onzekerheden overwonnen. Ook denk en praat ik nu in ik-vorm, waardoor ik veel beter uit de 

verf kom. Kortom: ik ben nu een betere Minka dankzij jou. 

Wie een betere versie van zichzelf wil worden, beveel ik het online programma “Van Stress Naar 

Succes Met Jezelf” van harte aan.  
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