
Welkom bij deze masterclass! 
Hoe je kunt bijdragen aan de nieuwe aarde 

met behulp van bewuste creatie 
en persoonlijk leiderschap 

 
We starten over een paar minuten  



ALLEREERST: FOCUS 
Zet alle afleiding eerst uit.  

 



WAT JE LEERT TIJDENS DEZE 
MASTERCLASS 

•Wat is er gaande in de wereld?  

•Hoe kunnen we midden in deze grote veranderingen tot bloei komen? 

•Hoe werkt dat en wat hebben we hiervoor nodig? 
  

•Het plan. 



EVEN VOORSTELEN 
Wie is Kirsten en wat is haar 

achtergrond?  

 



Mijn hoogste intentie is bijdragen  
aan de  

evolutie van het bewustzijn  

DE MOEDIGE BANGERD 
MET EEN MISSIE



WAT IS ER GAANDE IN DE WERELD



PROPHECY ROCK 



DE WERELD ALS HOLARCHIE 
Kenmerken zijn: 
• Alles in de wereld bestaat uit holons 
• Hierarchie: steeds grotere diepgang 
• Holons streven naar zelfactualisatie

Twee oorzaken dat dit proces spaak loopt: 
1. Holon die zijn rol niet neemt  

(teveel deel, te weinig geheel; 
2. Holon die tiranniek wordt door  

zichzelf alleen nog als geheel te zien.

Welke van de twee herken je in jezelf en/of in de wereld momenteel?



DE TRANSITIE DIE WE MOMENTEEL DOORMAKEN  
•van afhankelijk van externe autoriteiten naar innerlijk leiderschap; 

•van onbewuste beïnvloeding (door opvoeding, cultuur, politiek, media) naar bewuste creatie; 

•van overheersing en onderdrukking naar ontplooiing en verbinding;  

•van ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid; 

•van overleven naar echt tot bloei komen: zelfactualisatie. 



WAT IS ER IN ESSENTIE NODIG? 
 
1. Dat iedereen aanhaakt op zijn/haar bedoeling; 
2. Dat overheersende ‘holons’ in dienst komen van 
het grotere geheel of anders verwijderd worden.  



HOE WE DAT GAAN DOEN…



WE LEVEN IN EEN DIVINE MATRIX

1. De Matrix is een zee van informatie die alle  
mogelijkheden bevat; 

2. De Matrix verbindt alles met alles in het universum; 

3. De Matrix is een spiegel: het spiegelt aan ons terug,  
wat we geloven, verwachten en voelen.



MENSEN BEÏNVLOEDEN DE WERKELIJKHEID 
VIA DE INHOUD VAN HUN BEWUSTZIJN!

JOHN WHEELER  
Collega en tijdgenoot van Einstein: 

“We are part of a universe that is work in 
progress, we are tiny patches of the universe 
looking at itself and the building of itself. We 
live in a participatory universe. The universe 
exists because we create it. We are building 
it.”  



3 STAPPEN VAN  
ONBEWUSTE BEÏNVLOEDING  

NAAR BEWUSTE CREATIE

1. Focus op wat we WEL willen; 

2. Voelen hoe het voelt als dit er al is; 

3. Afsluiten met dankbaarheid.



HET BELANG VAN HART-BREIN COHERENTIE

1. Toegang tot intuïtie ‘at will’ en synchroniciteit: 

2. Krachtige manifestatie; 

3. Verlaagd stress en boost je immuunsysteem 



IN 3 STAPPEN NAAR   
HART-BREIN COHERENTIE

1. Adem langzaam en diep in en uit naar je hart;  

2. Roep emoties op van liefde, dankbaarheid of zorgzaamheid; 

3. Adem dit gevoel 5 tot 15 minuten naar je hart toe.  



HET PLAN

1. Het veld beïnvloeden met de kracht van onze intentie, verwachting,  
emotie en overtuiging; 

2. Hiervoor gebruiken we twee modellen.  



Toegang tot de matrix 

1. De matrix/blauwdruk van  
ons individueel 

en collectief onderbewuste



2. De matrix/blauwdruk van succesvolle verandering

 

Ga voor het kaartspel naar www.mindofyourown.nl/assen-van-verandering-coach-spel/

BEREIKENVERMIJDEN

INZICHT 

  BESLISSEN

AANMOEDIGENNIEUWE GEEST

NIEUW GEDRAG BIJSTELLEN

TEMPLATE ASSEN VAN VERANDERING



De volgende sessie en daarna gaan we 
In groepjes werken met de assen van verandering en de blauwdruk 

onder mijn begeleiding en de begeleiding van een aantal nieuwe geest coaches. 
 

Doel is een blauwdruk te maken van ‘de nieuwe aarde’ en helder te krijgen waar 
we naartoe gaan en waar we van weg blijven.  

Met de input maak ik een geleide meditatie die iedereen in de groep krijgt.  

Deze meditatie doen we dagelijks gedurende de zomervakantie (of zo vaak als je 
wil). 

In de groep doen mijn nieuwe geest coaches en ik regelmatig een sessie om bij te 
stellen en aan te moedigen. 



VRAAG EN ANTWOORD 


