
Padcoaching in een kleine groep 
 

 
 
Waarom Padcoaching? 
 
Door de dag heen wordt je permanent en onbewust geregeerd door zich altijd herhalende 
gedragspatronen, zo werkt je psyche. Maar het kan ook anders. Je hebt een keuze om 
vanuit vrijheid te gaan kijken naar wat je zo bezighoudt. Vanuit vrijheid kijken is eigenlijk een 
diep rusten in hoe het werkelijk is. Diep in het moment zelf. Als je zo kijkt, ontdek je heldere 
inzichten over jezelf en de situatie die je bezighoudt. Het is een opwindende, ontspannende 
en vaak prachtige manier van kijken, doordat je hart spontaan opent. Je kunt het vergelijken 
met de onbevangen blik van een kind.  
Als je regelmatig kijkt op deze wijze wordt je losser van je patronen, terwijl ze wel blijven. 
Deze manier van Zijn is all-included, precies zoals je bent. Zo ent je in jezelf, in het moment, 
in vrij zijn.  
 
Met een kleine groep (3 a 4)  leer je zo te  kijken. Deze vrije manier van kijken is inherent 
aanwezig. Wij, volwassenen zijn alleen vergeten daar contact mee te houden.  
Dit contact herstellen we middels een meditatie, waarmee we het dagdeel starten. Van 
daaruit kijk je vanuit je vrije blik naar belangrijke vragen of issues in je leven. Einstein zei het 
als volgt; ‘je kunt een probleem niet oplossen vanuit dezelfde optiek als waarin het 
gecreëerd is’. Kijken vanuit vrijheid laat ook zien dat je een keuze hebt. Je kunt veel losser 
zijn van wat je in z’n greep houdt. 
 
 
 
 
 



Waarom in een groepje? 
 
Samen met anderen is het leerproces intensiever en leuker, maar de belangrijkste reden is 
dat je slechts samen met een ander jezelf kunt leren kennen. Dit bewustzijnswerk is altijd in 
relatie met de wereld om je heen, het is niet jouw persoonlijk gecreëerde bijzondere staat. 
Het is down to earth, hier en nu en dus samen. De sfeer is respectvol op een natuurlijke 
manier door de zijnsgeoriënteerde werkwijze. In de setting van een kleine groep ga je 
samen op pad, je leert veel over jezelf. Je oefent de hele tijd, ook als jezelf niet aan de beurt 
bent. Oefenen, of liever gezegd rusten in jouw vrije aard is de sleutel om losser en 
gemakkelijker in het leven te staan, kortom, gelukkig te zijn! 
 
Zijnsoriëntatie 
 
Ik ben Zijnsgeoriënteerd leraar (lid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde 
begeleiders), meditatieleraar en ik loop als Padloper dit verlichte westerse Levenskunstpad. 
Oriëntatie op Zijn is het uitgangspunt van dit pad. Zijnsoriëntatie is eveneens diep beïnvloed 
door de westerse psychologie en psychotherapie door grondlegger Hans Knibbe. Deze 
combinatie van invloeden maakt het een uitermate compleet en volwassen bewustzijnspad. 
Zijnsorientatie start vanuit probleemloosheid, nooit vanuit het probleem.  
 
 
Indeling van de ochtend 
 
We starten de ochtend met meditatie en bewustzijnsoefeningen. Na een korte pauze 
kijken we naar ieders persoonlijke inbreng en werk ik met je, maar je bent nooit niet aan de 
beurt. Vanuit jouw eigen ruime blik beweeg je mee met de ander en krijg je de mogelijkheid 
te reageren vanuit jouw zicht. Hierdoor verdiept zich het zicht op jezelf en de ander. Alles is 
vanzelfsprekend vertrouwelijk. Dit programma is een beproefd concept van de School voor 
Zijnsoriëntatie te Utrecht.  
 
Kennismakingsgesprek 
Als je interesse hebt maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin ik je 
nog uitgebreider vertel over hoe of wat. Daarna beslis je of je deelneemt.  
 
● Data :  Zondagochtend 8 oktober, 5 november, 3 december van 10.00 

uur tot 14.00 uur. Daana maak je de keuze om in januari  
verder te gaan of niet.  

● Deelnemers: max. 4 (dezelfde deelnemers) 
● Onkosten : €255 (incl. btw) voor deze serie van drie ochtenden inclusief  

versnaperingen in de pauze 
● Waar: Caspar van den Broek Fysiotherapie, Hofstukken 102, Uden 
 

Wees welkom! 
 
 


