
Welkom bij deze masterclass! 
Hoe je als coach uitstekend wordt in het aanwakkeren 

van innerlijk leiderschap en bewuste creatie 
 

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?  

•Wat we nodig hebben om tot bloei te komen in tijden van grote veranderingen; 

•Wat is de rol van coaches en hoe breng je dit in de praktijk; 
  

•Wat er nodig en mogelijke is om dit verder te ontwikkelen en hier  
heel goed in te worden.



EVEN VOORSTELEN 
Wie is Kirsten en wat is haar 

achtergrond?  

 



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;  

2. Holon die tiranniek wordt door  
zichzelf alleen nog als geheel (God) te zien.

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



DE TRANSITIE DIE WE MOMENTEEL DOORMAKEN  
VAN NAAR 

Afhankelijkheid van externe autoriteit Innerlijk leiderschap 

Onbewuste beïnvloeding (door cultuur, 
opvoeding, media, politek Bewuste creatie 

Overheersing en afgescheidenheid Ontplooing en verbinding 

Ongelijkheid Gelijkwaardigheid 

Overleven 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.  



Dit is precies waar wij coaches van belang zijn. 
  

Nu meer dan ooit! 



TWEE DINGEN ZIJN NODIG OM DIT ALS  
COACH TE KUNNEN GAAN DOEN…



1: GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWSTE  
KENNIS OVER ONS BEWUSTZIJN 

2: COACHSKILLS GEBRUIKEN DIE EFFECT  
HEBBEN OP HET NIVEAU WAAR DIT NODIG IS 



1: GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWSTE  
KENNIS OVER ONS BEWUSTZIJN

1. De Matrix is een zee van energie die de informatie van 
alle mogelijkheden/elke potentieel bevat; 

2. Deze 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. 

4. Deze Matrix werkt als een hologram: verander je iets  
in een deel, dan verandert het geheel mee. 

We leven in een Matrix



MENSEN CREËREN DE WERKELIJKHEID 
VIA DE INHOUD VAN HUN 
(ONDER)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.”  



1. Focus op wat we WEL willen; 

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

3. Afsluiten met dankbaarheid.

Er zijn drie stappen naar bewuste creatie



2: COACHSKILLS GEBRUIKEN DIE EFFECT  
HEBBEN OP HET NIVEAU WAAR DIT NODIG IS 

Coachen met de Matrix



DIT VRAAGT EEN ANDERE AANPAK DAN WE  
GEWEND ZIJN 

VAN NAAR

Inhoud Structuur

Heel worden Zelfactualisatie 

Sturen, invullen, adviseren Persoonlijk leiderschap



Drie voorbeelden 
van coachen met 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



Kaartenset van de  
Assen van Verandering  

met deze code ontvang je €10,- korting 
Code: kaarten

Inhoud van de doos: 
Een overzichtskaart met alle acht aspecten 
Een handleiding 
Acht vraag-kaarten 
Acht grond-kaarten 



3. De matrix/blauwdruk van persoonlijke genialiteit/ 
persoonlijk leiderschap 

Intentionaliteit: je hoogste intentie vooraan je geest 

Eigenaarschap: over je vier krachten, over wat je gelooft, 
hoe je betekenis geeft (over je blauwdruk) 

Onvoorwaardelijke eigenwaarde: acceptatie, waardering, 
bewondering voor je ZIJN  



WIL JE JOUW HOOGSTE 
INTENTIE HELDER 

KRIJGEN?  

Met deze code krijg je 50% 
op het e-book die je de tool 

leert.  
CODE: 50%



Samen aan de slag …. 



Wil je hiermee verder? Er zijn twee opties.  
 

1. Doe mee met de jaartraining. 
20 lesdagen. Start in september.  

Informatie en demonstratie bijeenkomst op 15 juli 9:30 tot 
12:30 in Tienhoven (Utrecht) 

 
2. Haak aan bij de beweging die we starten in de 

Transformatie Challenge groep.  
  
 



VRAAG EN ANTWOORD 


