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Blog februari 2018 
 

Eigen pad 
 
Ben jij een pleaser? Stop er mee en volg je eigen pad! 
 
In januari heb ik een workshop gevolgd over je eigen pad volgen. Hetgeen daar aan de orde kwam wil ik 
graag met jullie delen. Soms lijkt het alsof iedereen bepaalt wat goed voor je is. Maar ondertussen ben jij 
niet gelukkig en voel je je moe. Toch gaan we door en nemen we ons voor om het volgende keer anders 
te doen. Ook dan kom er achter dat het weer niet gelukt is en zo blijf je op het pad van een ander. Ik ben 
van mening dat iedereen bewust moet omgaan met zijn/haar pad.  
 
Er zijn twee soorten paden: 

1. Het pad van moeten, (on)bewust loop je het pad van anderen. Je laat je pad bepalen door je 
omgeving, door wat ‘’verwacht’’ wordt. Waarom volg je het pad van anderen?  
Omdat je van de mensen om je heen houdt? 
Omdat je zelf ook een sterk verlangen voelt om op dit pad te blijven? 
Omdat je angsten onzekerheid voelt om het pad te verlaten? 
 

2. Het pad van willen, dit is jouw pad. Op dit pad bepaal jij je tempo, bepaal jij je doel etc. Je gelooft 
in dit pad!  

Hoe kun je nou stil staan bij je eigen pad? Bewustwording is hierbij het sleutelwoord. Tijdens een 
wandeling op een pad tussen de weilanden kregen we diverse opdrachtkaarten. Ondertussen liep je je 
eigen pad, op je eigen tempo naar je eigen doel. 

Hoe stippel je je pad dan uit zonder in het weiland te hoeven te lopen? Al raad ik je echt aan eens een 
pad in de natuur te zoeken, in het bos, tussen de weilanden of in een park, het helpt je beter visualiseren. 

Stel je iedere avond een vraag en beantwoord deze serieus en oprecht vanuit je hart. 

1. Sta eens stil bij het pad wat je nu bewandelt 
a. Wat zie je? 
b. Wat voel je? 
c. Wat denk je?  

 
2. Welk eindpunt zie je in de verte liggen? 

a. Zie jij jezelf daar al staan? 
b. Wat ben jij daar aan het doen? 
c. Hoe sta je erbij? 
d. Loop er eens naar toe. 

 
3. Wat kom je tegen op je pad? 

a. Welke obstakels liggen er op je weg? 
b. Welke angsten/stemmetjes hoor je tijdens het lopen naar het 

eindpunt? 
c. Wie lopen er in de weg en blokkeren de toegang op de weg? 

 
4. Als je op het eindpunt bent aangekomen, voor de ene is dat halverwege het pad, voor de andere 

het einde bij de horizon, waar sta je dan nu? 
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a. Hoe voelt dat? 
b. Welke stappen waar een ‘’makkie’’ en welke stappen voelde 

zwaar? 
c. Durf ook achterom te kijken, daar leer je ook van. 

 
5. Daarna kijk eens naar wat je NU nodig hebt om dit pad te gaan volgen. 

a. Heb je een duwtje nodig? 
b. Zijn er obstakels die je eerst van je pad af wilt zetten? 
c. Of is het gewoon een kwestie van lopen en je vlag neerzetten bij 

het (eind/tussen) doel? 
 

Natuurlijk zijn er tal van situaties te bedenken die het lopen over je eigen pad kunnen verstoren, te 
denken valt aan gezondheidsproblemen, financiële problemen…maar vergeet niet: ook dan kun je je 
eigen pad volgen, alleen moet je soms even een molshoop over of bijsturen voor een kuil in de weg.  

Hulp nodig bij deze visuele wandeling of zou je dit graag onder mijn begeleiding echt willen lopen in het 
park/bos? Neem dan contact met me op. Er zijn tal van mogelijkheden. 

 

Wandelende groet, 

 

Curriculi Loopbaancoaching Tilburg 
Lianne van Wanrooij 
06 414 76 421 

p.s. Dank je wel Marlie Franssen voor de mooie oefening tijdens de workshopmiddag en je toestemming om deze 
informatie te mogen delen met mijn lezers. 
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