JAARTRAINING VOOR COACHES
Onderscheid jezelf door hoge kwaliteit coaching en wordt een
lichtbaken van bewuste creatie en persoonlijk leiderschap
Begin januari 2021 start Mind of Your Own met een jaartraining voor
coaches. Doel van deze training is expert worden in bewuste creatie en
persoonlijk leiderschap zodat jij gaat bijdragen aan de positieve
veranderingen die nodig zijn en je je gaat onderscheiden door je hoge
kwaliteit coaching. Dit doen we door:
•
•
•

•

eﬀectief en consistent resultaten te leren bereiken voor jouw klanten
zodat je vol zelfvertrouwen coacht;
zelfsabotage te vervangen voor jij in je authentieke kracht zodat je
voluit gaat doen waarvoor je gekomen bent;
onze cliënten te leren ZELF blijvend te veranderen (je leert ze vissen ipv
vis voor ze te kopen) zodat we bijdrage aan een soevereine mensheid
die haar potentieel verwezenlijkt;
onze cliënten te leren de creatie-kracht van hun bewustzijn te benutten
zodat ze de bewuste makers worden van de nieuwe aarde.

De methode waarin je expert wordt is een combinatie
van Neuro-Semantiek, NLP, schaduwwerk, hypnose,
oude wijsheidstradities, kwantumfysica en
hersenwetenschap.
Modellen die je zelf ondergaat en leert beheersen zijn de Assen van
Verandering, Persoonlijk Leiderschap/ Persoonlijke Genialiteit/
Zelfactualisatie, het Matrix model, schaduw werk en technieken die
gebaseerd zijn op het werk van Joe Dispenza (jezelf opnieuw bedraden en
programmeren), Hart Coherentie en het werk van Gregg Braden (auteur van
de Divine Matrix).

Je leert beperkende patronen blijvend te doorbreekt en vervangen door jezelf
en je clienten op onderbewust niveau opnieuw te programmeren en
neurologisch gezien letterlijk opnieuw te bedraden. Je leert hoe je dit voor
jezelf doet en je leert hoe je jouw clienten dit leert.
De methode is ervoor gemaakt jezelf en de mensen die je coacht
innerlijk leiderschap en bewuste creatie aan te leren. De tools
leren je te creëren met het kwantumveld/ zero-point field/ de
Matrix. Dit is de volgende stap van de evolutie van ons
bewustzijn.

KOM NAAR DE INFORMATIE BIJEENKOMST
Inspireert dit vooruitzicht je en wil je onderzoeken of deze jaartraining voor
jou is? Kom naar een van de informatie bijeenkomsten. Lees eerst hieronder
meer over onze visie.
Wij geloven dat coaches de komende jaren heel
belangrijk gaan zijn om mensen bewuste creatie en
innerlijk leiderschap aan te leren.
Waarom?
We zijn in een overgangsfase gekomen en staan als mensheid op een
kruispunt. Eeuwenlang hebben we vertrouwd op autoriteiten buiten ons. Het
wordt nu duidelijk dat die autoriteiten en machtsstructuren ons niet zullen
brengen wat we nodig hebben en er is geen tijd meer om af te wachten.
Elk systeem waar onze wereld op is gebouwd, blijkt corrupt en dat heeft
ertoe geleid dat we op veel verschillende afgronden tegelijk aan het
afstevenen zijn (financieel, ecologisch, sociaal, gezondheidszorg, politiek
noem maar op).

Tot zover het goede nieuws :-) Wat heeft dit met coaching te maken?
Wij mensen zijn de afgelopen duizenden jaren onbewust geconditioneerd
om leiderschap buiten onszelf te vinden. We varen op onbewuste inprenting
van onze (voor)ouders, opvoeding, opleiding, cultuur, media, machthebbers,
politiek, kerk etc.
We zijn afgesneden geraakt van onze bron en hebben niet geleerd hoe
immens krachtig we eigenlijk zijn. We zijn vergeten dat wij zelf bijdragen aan
onze werkelijkheid, door waar we onze aandacht op richten, wat we geloven
en hoe we ons dag in dag uit voelen. Dat is al eeuwen het geval en als we zo
doorgaan, wordt dat onze ondergang.
Om het tij te keren is het nodig dat wij mensen weer
opnieuw gaan putten uit onze innerlijke autoriteit. Ons innerlijk
leiderschap aanboren. Meesterschap krijgen over de scheppende
kracht van ons bewustzijn. Verbinden met onze bron.
De kwantumfysica heeft inmiddels bewezen wat mystici al eeuwenlang
weten: wij mensen creëren de werkelijkheid door onze aandacht, overtuiging,
verwachting en emoties.
De tijd is aangebroken dat we die kennis in de praktijk gaan
brengen. Wij zijn zelf de makers van onze realiteit en wij zijn het
zelf die deze kunnen en moeten veranderen! Verandering komt
van binnenuit. Dat is de fase van evolutie waarin we nu zijn
aangekomen.
Het probleem is alleen dat je niet op school of van je ouders leert hoe je dit
bewust en op een heilzame manier doet.
Dit is waar coaches zo enorm van belang zijn!
Coaches zijn experts in succesvolle verandering en het zijn coaches die de
visie, passie en mogelijkheden hebben om de mensheid door deze fase heen
te begeleiden. In alle jaren dat ik coaches train en coach heb ik ondervonden
dat coaches deze visie delen maar dat ze niet precies weten hoe je dit

praktisch doet; coachen op bewuste creatie en innerlijk
leiderschap. Bovendien zijn coaches vaak onzeker of ze goed genoeg zijn.
Dat komt omdat de meeste coach-opleidingen:
- Therapeutische technieken gebruiken terwijl de fase van onze evolutie
waarin we nu zitten niet gaat over 'heel' worden maar over zelfactualisatie;
het verwezenlijken van ons potentieel. Dat vraagt een wezenlijk andere
benadering. Eentje die mensen in hun kracht zet en ze die kracht laat
benutten.
- Veelal met de inhoud van ervaringen en oud zeer werken en daarmee met
het gevolg, niet met de oorzaak. Wat mensen moeten leren is HOE zij ZELF
hun eigen ervaringen creëren, in stand houden en veranderen.
- Een veelheid aan technieken aanbieden waardoor je in niet één echt goed
wordt. Hierdoor onzeker blijft en het gevoel houdt dat je maar wat doet, wat
je zelfvertrouwen en daarmee je eﬀectiviteit niet ten goede komt.
DE NIEUWE GEEST COACHOPLEIDING BRENGT HIER VERANDERING IN
Het is namelijk tijd dat wij coaches powerhouses van manifestatie en bewuste
creatie gaan zijn EN gaan kweken.
Het is tijd dat we zelf in onze kracht komen en mensen in hun kracht zetten,
zodat we niet langer afhankelijk zijn van uiterlijke omstandigheden of
instanties om een gelijkwaardige maatschappij te creëren en een rijk en
betekenisvol leven te leiden.
Dit doen we door weergaloze goede coaching aan te bieden aan zoveel
mogelijk mensen. En dat leer je tijdens deze jaartraining.
De verandering die nu nodig is komt namelijk niet van onze beleidsmakers en
machthebbers. Die komt van binnenuit. Door mensen die aangehaakt zijn op
hun Bron en gaan doen en Zijn waarvoor ze gekomen zijn.
Wij (de coaches die ik heb opgeleid en ikzelf) willen hier aan bijdragen en jij
bent uitgenodigd aan te haken.

In grote lijnen ziet de jaartraining er zo uit:

- Maximaal twaalf deelnemers;
- Twintig lesdagen in Tienhoven Utrecht;
- Je leert een combinatie van coach-technieken die bewuste creatie en
-

-

persoonlijk leiderschap tot stand brengen;
Je wordt expert in succesvolle verandering en wordt hierdoor een zeer
eﬀectieve coach;
Je kiest één belangrijk thema wat je in jezelf wilt veranderen en ondergaat
de coach-technieken en tools, waaronder het Nieuwe Geest Coachtraject
welke je doorloopt in dit jaar. Dit zit in de prijs inbegrepen;
Jij leert je medestudenten en oefen-clienten met deze tools en technieken te
coachen;
Na dit jaar kun je - mits je bent geslaagd - toetreden tot het team van
Nieuwe Geest Coaches en kun je tegen betaling van een jaarlijks bedrag
onbeperkt gebruik maken van alle online programma's van Mind of Your
Own;
Wat de voorwaarden hiervoor zijn vertel ik tijdens de
informatiebijeenkomst;
De investering voor deze opleiding is €3995,- ex. BTW;
Als je op één van de informatie bijeenkomsten besluit aan te haken kun je
meedoen tegen gereduceerd tarief.

Resoneert dit met jou en past de inhoud van deze training bij de fase waarin
je nu zit? Voel je inspiratie wanneer je je voorstelt hier deel vanuit te maken?
En ben je in de gelegenheid hiertoe? Meld je dan aan voor één van de
informatiebijeenkomsten. Ik kijk er naar uit je binnenkort te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Kirsten Schults

