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Blog januari 2017 

 
Keuzes maken, oh zo moeilijk! 
 
Even een blog die erg gericht is op mezelf, maar wellicht herken je er zelf ook iets in.  
 
Ik dacht afgelopen jaren toch echt iets te hebben geleerd. Doe de dingen die je leuk vindt! 
Nou dat deed ik volop: eigen droombedrijf gestart, veel interessante gesprekken/lezingen, 
netwerkbijeenkomsten, actief op social media, opleidingen volgen, workshops geven en 
daarnaast mijn baan en gezin (op  de eerste plaats!) 
 
Mensen zeiden wel eens tegen mij : “waar haal je de energie vandaan? Waar haal je de tijd 
vandaan?”  Mijn antwoord was altijd: “Als je dingen doet die je allemaal energie geven, kan 
het toch niet fout gaan?”  

Tot een jaar geleden…toen ging het mis. Want ondanks alle 
energiegevers gaf mijn lichaam  aan dat het niet klopte. En ik 
negeerde het. Mijn lichaam gaf duidelijk signalen af. Lopen 
werd een drama, opstaan na lang zitten lukt e niet makkelijk 
meer en ik kreeg steeds meer fysieke klachten. Door de 
medische molen gegaan en gesprekken gehad met artsen, 
met als conclusie: Fibromyalgie (weke delen reuma, chronische 

pi jn in bindweefsel  en spieren, vermoeidheid).  

Dus na 43 jaar weer een wijze les: Luister naar je lichaam. Ook leuke dingen kosten energie! 
Mijn agenda was te vol! 
 
En daar zat ik dan. De weg kwijt in een speeltuin met allemaal leuke attracties. Zal ik eerst van 
de glijbaan gaan, eerst schommelen en daarna met de kabelbaan ? Of toch eerst in de houten 
ton en de familiewip? Allemaal leuke dingen, maar ook hier moet je keuzes maken. Net als in 
het dagelijkse leven. 
 
De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan mezelf en geleerd  om mezelf in balans te 
houden. Mijn energieniveau in mijn hoofd was en is soms zoveel malen hoger dan mijn 
lichamelijke energieniveau. Die twee moeten in balans blijve n. Ik wil zoveel, ik heb zoveel 
ideeën die ik graag uitvoer, ik help mensen altijd en overal, ik wil niets missen van alle leuke 
bezigheden, maar mijn lijf zegt: STOP, maak keuzes!  
 
Ik heb zelf de touwtjes weer in handen. En hoe hard de tegenwind is, ik blijf koers houden 
over mijn leven. Dus daarom de afgelopen maanden  iets minder nieuwsbrieven, blogs, 
berichtjes…..maar ik ben er weer! Ik blijf jou coachen bij  de zoektocht naar je droombaan! Dat 
is mijn keuze voor 2017! 
 
 
Welke keuzes vind j ij  moeilijk?  
 
 
 
Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2017; dat al je goede 
voornemens mogen worden verwezenlijkt! 
 
Lianne van Wanrooy 
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