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Werk, gezin, ouders, vriendinnen... Bijna altijd
gaan ze voor. Maar wat als ie eens wél tijd
neemt voor jezelf en je je l i j f en geest totale rust
gunt? Margreet Hagdprn nie d een dagboek
over haar ervaringen in het We Iness Resort
Kamalaya in Thailand.

De voorbereiding
Toen een vriend me de website liet zien van

Kamalaya op Koh Samui waar hij ging detoxen,

was ik spuugjaloers. Zes maanden later ben ik op

weg naar dezelfde plek. Door allerlei omstandig-

heden is het nodig even tot mezelf te komen.

Maar nog nooit gaf ik zo veel geld uit aan mezelf

en dat vind ik doodeng. Bovendien moet ik twee

weken met mezelf op stap, hoe zal ik dat vinden?

Ben ik daar eigenlijk wel leuk genoeg voor en zal ik

me niet vreselijk vervelen zonder afleiding van

vriendinnen, geliefde, werk en stress? Zonder al

die dingen die als vanzelf mijn dagen en mijn

hoofd vullen, zonder het ritme van alles wat

moet? Ik vraag het me af terwijl ik mijn koffer vol-

gooi met zomer-kleren. Voor de zekerheid pak ik

een absurd grote hoeveelheid boeken in, plus te-

kenspullen, fitnesskleren, mijn iPod en laptop.

Aangezien het plan is om flink te gaan detoxen in

Kamalaya, zou het verstandig zijn vanaf twee

weken voor vertrek geen koffie en alcohol te

drinken en vlees en zuivel drastisch te minderen.

Dat mislukt echter jammerlijk. Zonder koffie kom

ik 's ochtends echt niet op gang. Mijn vriendin is

jarig en ik heb een reünie, reden voor een gezellig

en erg alcoholisch feestje. Voor gezond eten heb

ik al helemaal geen tijd, ik ben te druk met een

aantal projecten met straffe deadlines en kom

niet veel verder dan een snel groenteloos

pastaatje of een pizza per koerier.
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