
De Heart of Life*Coach® is een holistische coach die werkt vanuit de eenheid van het Hart. Vanuit 

eenheidsbewustzijn kan gewerkt worden op verschillende niveau’s zodat aangesloten kan worden op 

de behoefte en het ontwikkelingsniveau van de client. 

De Heart of Life*Coach® werkt vanuit het Supra (-mentale) bewustzijn/Eenheidsbewustzijn op 4 

niveau’s, zoals: 

1. het Onderbewustzijn, 
2. het Dagelijks bewustzijn, 
3. het Hogerbewustzijn en 
4.   het Eenheidsbewustzijn (Unified Field) non-duality. 
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Hij kan zich verplaatsen in de situatie van de client en op het gewenste niveau begeleiding geven.

Het gaat om

• bewustwording, 

• bewustzijn en 

• bewust handelen

Het 4-staps leermodel zal zijn:

• Onbewust onbekwaam (zo begin je aan je rijles). 

• Bewust onbekwaam

• Bewust bekwaam

• Onbewust bekwaam ( zo rij je nu).

Elk bewustzijnsniveau heeft in feite zijn eigen ‘taal’, zijn eigen werkelijkheid. Vaak bevindt problematiek 

zich op meerdere niveau’s of  werken problemen van het ene niveau door op het volgende niveau. 

Hierdoor is oplossing van de uiting van een probleem op het ene niveau meestal niet voldoende omdat 

de oorsprong van het probleem vaak in een 

andere bewustzijnslaag ligt of doorwerkt. 

Bovendien kan vanuit hetzelfde niveau meestal 

niet een oplossing komen maar vanuit een ruimer 

bewustzijnsniveau. 

Effectief Coachen vanuit het Hart
Effectief coachen is daadwerkelijk effectief als 

deze onder- of bovenliggende 

bewustzijnsniveau’s worden betrokken. Hierdoor 

krijgt de client ook wonderlijk en helder inzicht in 

de oorzaak van bepaalde problematiek zelf, 

waardoor client ook steeds meer zelf in staat om 

vanuit eigen inzicht problemen in de toekomst te 

vermijden of op te lossen.  

Voor de verduidelijking: Alle bewustzijnsniveaus zijn simultaan aanwezig, alleen de focus bepaalt de 

bandbreedte waar binnen wordt bewogen. In feite is er geen hoger of lager niveau en zijn de 
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verschillende niveaus niet echt van elkaar gescheiden omdat alles een is. Voor uitleg en praktische 

toepassing gebruiken we deze begrippen. Bovendien willen we de aanpak niet probleem gericht 

hanteren waardoor de focus alleen gericht wordt op de oplossing van een probleem of het modificeren 

van bepaalde aspecten. 

De probleemstelling waar client mee komt is slechts een uitgangspunt om tot het antwoord te komen 

dat in een diepere laag van een bepaald probleem of bewustzijnsniveau al aanwezig is. Zo kan het zijn 

dat er gekeken vanuit een ruimer bewustzijnsniveau geen sprake is van een probleem en er 

verheldering optreedt die voldoende inzicht verschaft om de desbetreffende transformatie te doen 

plaats vinden in het huidige moment.

Het heeft ook te maken met het loslaten van het idee dat er iets ‘moet’ gebeuren.

Aangenaam bijproduct van deze vorm van coachen is dat de problematiek vaak luchtiger wordt en 

ruimte ontstaat en de client tot wonderlijk en verassende inzichten kan komen die ruimte maken voor 

een nieuw perspectief. 

De verschillende Bewustzijnsniveaus waarmee gewerkt wordt.
Het onderbewuste  betreft 95% van het gebied dat onze dagelijks  handelen aanstuurt. Door contact te 

maken met dit onderbewuste en daar mee te werken, kunnen oorzaken van patronen die in het 

dagelijks  leven problematiek met zich meebrengen zich 

neutraliseren en positieveren. Het is een wereld waarin 

geschenken en sleutels gevonden kunnen worden die 

door de client in dankbaarheid ontvangen kunnen 

worden. Om met het onderbewuste te kunnen werken 

zijn er specifieke methoden en technieken nodig en 

inzicht in de functie en de werkwijze van het 

onderbewuste. Het onderbewuste is een wereld op zich. 

1. Het dagelijkse  bewustzijn  betreft het bewustzijn 

waarmee in de realiteit van de ‘dag tot dag wereld’ wordt 

genavigeerd. Ook op dit niveau kunnen er obstakels zijn 

die via een specifieke aanpak benaderd en opgelost 

kunnen worden. De dagelijkse wereld van werk, relaties, 

familie, vrienden en maatschappij is ook een wereld op zich. 

2. Het hogere bewustzijn betreft het bewustzijn dat wij ervaren als de begeleiding van het hogere, 

de intuïtie en de etherische wereld. Op dit niveau kunnen er problemen of overtuigen zijn die 
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doorwerken op de dagelijkse realiteit 

maar ook bevinden zich hier vaak 

oplossingen of  hulpbronnen voor de 

oplossing van problematiek. Ook dit is 

een wereld op zich waarbij de coach 

en de client hun eigen taal vinden. Het 

i s  de wonder l i j ke were ld van 

mogel i jkheden en creat ie, van 

begeleiding en het zielsniveau.

3. Het supra bewustzijn gaat voorbij 

het denken, voorbij de taal, voorbij de 

dualiteit van het onderbewuste, het dagelijkse en het hogere bewustzijn. Het is een gebied dat deze 

werkelijkheden ontstijgt en tegelijkertijd op alle niveaus werkt. Om te werken vanuit dit bewustzijn is 

als een sleutel die op alle sloten past. Het vergt grondige zelfanalyse, bewustzijn en ervaring om op 

dit niveau dat in feite voorbij niveau’s gaat als coach te kunnen werken. 

Dit gebied van bewustzijn is  de stabiele verblijfplaats in het hier en NU van waaruit de Heart of  Life 

Coach begeleiding geeft op de verschillende voorgaande niveau’s. 

Kortom: De Heart of  Life Coach is een coach die met alle fases in het proces van transformatie weet 

om te gaan. Voor de client worden problemen steeds meer ervaren als boodschappen en kansen tot 

verdere bewustwording en bevrijding.

Het supra bewustzijn werkt transformerend omdat het doordringt tot de kern van de materiële 

werkelijkheid. Het geeft het vermogen om alles wat er is te omarmen en welkom te heten. Het is een 

bewustzijn dat voorbij gaat aan de categorisering van het hoofd. Het is het non-locale bewustzijn ofwel 

het bewustzijn dat overal is, de heilige ruimte van het hart en met name ‘the tiny space’ is een ingang 

tot dit bewustzijn. 

Een Coach die werkt vanuit dit bewustzijn en deze oorspronkelijke staat, ziet vanuit compassie, wat 

nodig is op het niveau van de problematiek. De THOL Coach geeft wat passend is om tot verruiming en 

inzicht te komen. Dit kan ver strekken maar nooit verder dan wat passend is in de situatie, anders is er 

sprake van een vorm van coachen die contra-productief is. 
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Er kan al naar gelang de behoefte van de client gebruik gemaakt worden van: 

Duale coaching/Councelling: Waarbij de client binnen het proces van bewustwording met een 

ruimere blik en vanuit andere gezichtspunten naar de problematiek leert kijken waardoor er 

oplossingsmogelijkheden ontstaan die vaak snel, effectief en praktisch zijn toe te passen. 

Verruimende/Transformatief coaching/Councelling.: Waarbij de client dieper naar binnen gaat en 

vanuit de eigen hulpbronnen, intuïtie en groter potentieel blijvende veranderingen in zijn of  haar 

perceptie van zichzelf  en de wereld teweeg brengt. Door verstilling, bewustzijn en focus ontstaan 

nieuwe inzichten. ‘Problematiek’ vormt hier de aanleiding voor de client de dieper drijfveren van zichzelf 

te ontdekken.  

Zijnscoaching (non-dual i ty) en 

Mindfulness of the Heart Coaching: 

Waarbij de client kennis maakt of 

dieper contact maakt met de ware 

n a t u u r v a n h e t l e v e n e n d e 

verschillende verschijningsvormen. De 

client leert een probleemloos gebied in 

zichzelf  kennen, de grond van zichzelf 

waarop alles kan verschijnen en 

verdwijnen en van waaruit er volledig 

geleefd kan worden. Het gaat in deze 

vorm van coaching dus niet om het 

oplossen van problematiek of modificatie van de ego/persoonlijkheid maar het zien van wat er is zoals 

het is, zonder er iets aan te willen veranderen. Puur Bewustzijn is hierbij de gouden draad.  

De Heart of  Life coach® staat bij al deze vormen van coaching/councelling in dienst van de behoeften 

van de client en niet andersom. Hij stemt de vorm van coaching of combinatie van coaching op de 

client af. Coaches hebben soms een overmatige behoefte om een probleem situatie vanuit hun eigen 

inzicht, niveau en stroming, met alle goede bedoelingen van dien, voor de client op te lossen. Dit werkt 

vaak juist contra-productief. De Heart of  LifeCoach® ondersteunt op maat het bewustzijnsproces en 

probleemoplossend vermogen van de client zelf  vanuit verschillende niveaus van het bewustzijn binnen  

coaching van het bewustzijn. Hierdoor wordt blijvende transformatie op verschillende levels en 

inzichten tegelijkertijd teweeg gebracht waar de client daadwerkelijk mee verder kan.  
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Is client bijvoorbeeld verder gegroeid en bewuster dan zal eventueel  de coaching verder opschuiven naar 
het niveau van non-duality. Het gebied van waaruit de coach vanaf het begin al functioneert. Dit is het gebied 

van het besef dat er geen 'ik' is, geen verleden en toekomst, alleen maar 'nu'. Hierdoor opent zich een 
geheel nieuw spectrum in de aanpak van gedrag en problematiek omdat in feite deze worden 'gezien/

ervaren' en er niet aan wordt gemodificeerd waardoor ze vanzelf zullen wegvallen of hun kracht zullen 
verliezen. Een weg naar meer vrijheid en mogelijk zelfrealisatie opent zich voor de client.

 Eclectisch gebruik kunnen maken van Methoden en Technieken

• De Heart of  Life coach is in staat ook heel goed te werken met o.a. gevestigde en beproefde 

methoden binnen Coaching, van moderne psychologische en wetenschappelijke inzichten als van 

oude wijsheden en/of daar aan voorbij en ter alle tijden vanuit het onderliggende eenheidsbewustzijn. 

• De THOL*Coach zal dan ook niet verdwalen in technieken en methodes die op een bepaald 

bewustzijnsniveau zeer effectief kunnen 

zijn. Het is niet de methode, het is de 

methode achter de methode die er toe 

doet. Het luisteren achter de woorden. De 

stilte die voorafgaat aan alles dat 

plaatsvindt. 

• De ‘Aanwezigheid/Presence’ van de 

Heart of Life*Coach zal (o.a. via het 

w e t e n s c h a p p e l i j k a a n g e t o o n d e 

energetische ‘hart-veld’) als katalysator 

werken voor de processen en ontwikkeling 

van de client.

•  De kracht achter de methode is het bewustzijn zelf, ‘de woorden achter de woorden” die op zichzelf 

al een transformatieve uitwerking hebben, relatief  los van de gebruikte methode. De methode is het 

voertuig, het bronbewustzijn is dat wat het aandrijft.

• De Heart of  Life*Coach is niet gebonden aan de beperking of  rigiditeit van een bepaalde ‘school’ of 

‘leer’ maar kan zich intuïtief  op vrije wijze bedienen van het gereedschap dat het beste past op de 

problematiek en hulpvraag van de client. 
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• Deze vorm van coachen laat ook de client waarnemen vanuit een breder perspectief. Door gebruik te 

maken van nieuwe inzichten en oude wijsheden, aanwezig zijn in het huidige moment, verstilling, 

bewustwording en focus ontstaat er een andere manier waarop de wereld wordt ervaren. 

Zelf-oplossend vermogen
• Het zelf-oplossend vermogen van de client wordt met bovenstaande benaderingswijze vergroot en bij 

verder inzicht ook steeds meer toepasbaar in de dagelijkse praktijk waardoor de client ook 

vertrouwen krijgt. 

• Dat wat vast en onmogelijk leek, blijkt meer vloeibaar te zijn en meer ruimte te bieden aan allerlei 

mogelijkheden. Is de client verder 

gegroeid in bewustzijn zal eventueel de 

coaching verder opschuiven naar het 

niveau van supra-bewustzijn en ‘non-

duality’. Het gebied van waaruit de 

coach vanaf  het begin al functioneert. 

Dit is het gebied van het besef  dat er 

geen 'ik' is, geen verleden en toekomst, 

geen ‘dit’ en ‘dat’, alleen maar 'nu' en 

‘zijn’. 

•Hierdoor opent zich een geheel nieuw 

spectrum in de aanpak van gedrag en 

problematiek omdat in feite deze worden 

'gezien/ervaren' en er niet aan wordt  

gemodificeerd waardoor ze vanzelf 

zullen wegvallen of hun kracht zullen 

verliezen. Een weg naar meer vrijheid en mogelijke zelfrealisatie opent zich voor de client.

Uniek en op maat
Bovenstaande maakt The Heart of  Life coaching® zo uniek, zo krachtig en integraal. Het bestrijkt het 

gebied van het manifeste en het niet-manifeste en handelt direct uit het Hart van kennis en ZIJN. 

De client kan op elk niveau 'instappen' en kan tegelijkertijd ook zo ver gaan dat de diepere essentie van 

het leven doorgrond kan worden. De Coaching zal stap voor stap op maat zijn, afhankelijk van de 

situatie op basis van 

• duale/veruimende, transformatieve en non-dual coaching. 
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De coach is hierin niet alleen een ‘facilitator’ die over ‘coaching-tools’ beschikt maar vooral ook het 

ruime bewustzijnsveld aanbiedt waarbinnen het oplossend vermogen wordt gemaximaliseerd en 

holistisch geïntegreerd, zodat de client zich verder kan ontwikkelen van bewust-wording naar bewust-

zijn en bewust-handelen. 

                                                                 ................//...............
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