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Beste lezer, 
 

1 januari 2022: zo’n moment van bezinning wat je opeens kan overvallen. Waar ben ik mee 

bezig, wat geeft me energie en wat wil ik eigenlijk? Ik kwam via Facebook op de uitnodiging 

voor de Masterclass ‘Succes Zonder Stress’ en heb me impulsief aangemeld. Ik doe dat wel 

vaker maar laat dit soort webinars ook regelmatig weer aan me voorbij gaan. 

 

Maar nu kwam het uit. Ik had tijd en aandacht. Ik wilde eigenlijk wat meer horen over het 

maken van keuzes, welke belemmeringen er zijn en wat je kan doen om je gemotiveerd te 

blijven voelen? 

 

Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten maar zat in een groepje met 8 vrouwen waarin 

we al snel persoonlijk werden. Ieder vertelde voor zich waar zij zich bevond op de 

weegschaal van inspanning, ontspanning, onderbelasting en overbelasting. Margriet 

begeleidde dit prima. Zij luisterde goed, gaf iedereen aandacht en gaf al direct feedback. 

 

Ik heb het als heel leerzaam ervaren en vooral even als ‘tijd voor mijn eigen ontwikkeling’. 

Ik herkende dat ik niet altijd met aandacht aanwezig ben in gesprekken of in mijn gezin en 

dat heeft me al veel geleerd. Evenals het toverwoord: ik. Wanneer je over jezelf praat in de 

‘je-vorm’ gaat het eigenlijk over de ander en niet over jezelf. En dat heb je echt nodig om te 

willen veranderen. 

 

Want daar is Margriet helder in: als je niet gemotiveerd bent om je ‘ik’ te veranderen, vindt 

zij het niet nodig om daarin te investeren. Practice what you preach! 

 

Gedurende de Masterclass realiseerde ik me dat ik al best op de goede weg was en heb 

ook niet gekozen voor een 1 op 1 Doorbraaksessie. En ook dat was prima. 

 

Dus dank voor de inspiratie en de les: verzamel alleen negens en tienen om je heen zodat 

je kunt groeien. Wanneer je drieën en vieren om je heen verzamelt  wil je je eigen 

onvoldoende functioneren maskeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda 
Teamleider 


