
R ubriek van de Wijkkrant waarbij
kennisgemaakt wordt met onbe-
kende behandelingsmethoden in

Nijmegen-Oost.  

Frido Bijl heeft in Bottendaal een intuïtieve
coachingpraktijk aan huis. Ik ga voor één van
zijn expertises: reading.

Hij zit schuin tegenover me en vraagt me
mijn naam en leeftijd te zeggen. Frido: “Ik
heb je niet gegoogeld of zo, ik werk vanuit
de energie die ik bij je zie.” 
Hij vraagt of hij de diepte in mag, wat ook
confronterend kan zijn, of dat hij opper-
vlakkig moet blijven. Doe maar de diepte in,
maar dat zet ik dan allemaal niet in de Wijk-
krant natuurlijk, haha. Dan doet hij zijn ogen
dicht en tunet in op mij. Hij opent zijn ogen
en kijkt een beetje naar mij en een beetje
naast me tegen de witte muur.
“Ik zie oranje bij jou. Dat is passie, enthou-
siasme. Als jij ergens enthousiast over bent,
kun je mensen inspireren en meenemen in je
enthousiasme. Ik zie warmte, gevoel en een
liefdevol hart. Je hebt een open hart. Je bent
nieuwsgierig, wil graag nieuwe dingen doen.
Je hebt een goed leven, maar het kan nog
veel rijker worden. Je hebt veel mensen om
je heen, maar kunt ook heel goed alleen
zijn. Mensen willen je graag om zich heen
hebben en je kunt ook met heel veel soorten
mensen opschieten. Je wil ook graag dat ie-
dereen in een groep het naar zijn zin heeft.”
Ja, dat klopt, daarom ga ik bijvoorbeeld niet
met groepsreizen mee. Dan ben ik veel te
veel met die groep bezig. 

Hij vertelt welke energie hij bij mij voelt:
“Licht, positief. Maar ik zie ook een muur
staan, je kunt je nog verder openstellen. Ik
zie iets met je moeder. Ben je met je moeder
bezig? Was je moeder streng? Begreep ze je
wel?” 
Na deze intro verdiept het consult zich en
vertelt Frido verder, vooral op rustige toon,
zonder waardeoordeel.
We gaan terug naar mijn jeugd en een reünie
van de lagere school waar ik me opeens he-
lemaal weer in het midden van de groep be-
vond. Kennelijk voelde ik me toen heel vei-
lig.
Af en toe voel ik een brok in mijn keel. Waar-
schijnlijk raakt hij me daar op een gevoelig
punt. Heel af en toe vraagt hij of ik iets her-
ken in wat hij zegt. Ja, heel veel wel. 

We praten door over de plaats in een groep.
Dat ik vaak de observeerder ben, de analyse
maak. Meer in hoofd dan in gevoel. Hij zegt
enthousiast dat daar een groot groeipoten-
tieel zit. Dat het leven door meer overgave
nog mooier zal kunnen zijn. Dat ik rustig die
groep in kan gaan, omdat het niet meer no-
dig is om aan de kant te blijven staan.

Tja, ik herken een patroon dat als een rode
draad door mijn leven loopt. Ik begon met
de muziektherapie-opleiding omdat ik graag
non-verbaal wilde werken. Vervolgens ben ik
enorm de verbale kant op gegaan. Daardoor
is mijn contact met mensen veranderd. En
dat heeft dan weer met mijn moeder te ma-
ken. Het grootste deel van zijn woorden
herken ik wel.

Frido is als het ware de spiegel die me over
mezelf vertelt. Fascinerend. Hij geeft me in
feite handvatten aan waarmee ik zelf verder
kan, of niet natuurlijk. 
Wat ik ook prettig vind, is dat hij een rustige
kamer heeft voor het gesprek; ik krijg sterk
het gevoel dat hij betrouwbaar is en dat
mijn woorden zijn kamer niet zullen verla-
ten.

Frido: “Ik ben een nuchter persoon en wil la-
ten zien dat spiritualiteit niet zweverig hoeft
te zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen
verantwoordelijkheid nemen voor hun ei-
gen leven. Niet in een slachtofferrol gaan zit-
ten en alles afschuiven. De dingen om je
heen hebben betekenis, ze hebben je iets te
zeggen.”

Ik vraag hem welke mensen hij vooral in z’n
praktijk krijgt. “Ik sta open voor iedereen die
zich wil bezighouden met persoonlijke
groei. Het kan zijn dat je in een moeilijke
fase van je leven zit, maar het kan ook dat je
een andere wending aan je leven wilt geven.
Of gewoon wat inzichten wil in bepaalde is-
sues of relaties. Er komen ook geregeld coa-
ches bij me, voor hun eigen innerlijke pro-
ces. Maar ook opvallend veel 65-plussers.”
Huh? “Ja, kennelijk sta ik erg open voor ou-
deren.” Lachend: “Maar dat is misschien ook
omdat ik in een bejaardentehuis heb ge-
werkt.”

Voor meer info: www.fridobijl.com
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