
   
 

 



   
 

 
 

 
 
 

Morpheus: ‘This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the 
blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to 
believe. You take the red pill - you stay in Wonderland and I show you how deep the 

rabbit-hole goes.’ 
 
 
 
 

 
 
 
In ons werk als coach gebruiken wij het unieke 7 Matrix model om de 
vragen waar cliënten mee komen specifiek te kunnen analyseren en 
doelgericht te coachen. Deze methode bieden we nu aan zodat jij ook 
effectiever en doelgerichter kunt coachen. 
 
 
Het geaccrediteerde Meta-Coach programma coacht op een systemische manier 
de hele mens (geest-lichaam-emotie), en maakt het voor de gecoachte mogelijk 
om te ontwikkelen langs 7 kernaspecten van hun persoonlijkheid.  
 
Een belangrijk deel van het Meta-Coach programma is het systemische 
coachmodel:´Matrix Coachen´.  
 

‘Word wakker, Neo! De Matrix heeft je!’ 
 
De Matrix stuurt wie we zijn, waar wij over gaan, wat we doen, met wie we dat 
doen, de betekenis die we geven aan het leven en wat we waardevol vinden. De 
Matrix waar wij in leven is in eerste instantie onzichtbaar voor ons. Onze Matrix 
is onze interne wereld van kaders. Deze Matrix van de geest is opgebouwd uit 
gedachten, gevoelens en de fysiologie die we gebruiken om onze wereld in kaart 
te brengen. Hieruit ontstaan onze ´staten´, onze gemoedstoestanden.  
 
Terwijl we onze ervaringen in kaart brengen in onze geest, genereren we 
betekenis. Wij kennen allemaal betekenis toe aan onze ervaringen. Onze staten 
en gemoedstoestanden worden gecreëerd door de betekenissen die we aan onze 
ervaringen toekennen. Als een prikkel een betekenis activeert ontstaat een staat, 
deze activeert dan gevoelens en gedrag, en zo kan het Spel beginnen! 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
Er zijn 7 essentiële Matrices van Geest-Lichaam-Emotie. Om effectief te kunnen 
coachen is het essentieel om deze zichtbaar te kunnen maken en er een selectief 
coachplan voor te ontwikkelen, zodat de hele mens kan veranderen en zelf-
actualiseren.  
 
De 7 Matrices zijn: Betekenis, Zelf, Kracht, Tijd, Anderen, De Wereld en Intentie. 
 
De centrale Matrices die we gebruiken om onze werkelijkheid te creëren zijn de 
Betekenis- en Staat-Matrices. Vanuit deze kaders worden de andere Matrices 
gevormd. Ons Zelfbeeld, onze toegang tot onze Vermogens, onze relatie met 
Tijd, onze kaders rond Relaties en Anderen. Ons perspectief op de Wereld en de 
Werelden, waar we in zouden kunnen duiken en onze Intentie Matrix, die 
zichtbaar maakt wat onze diepere en diepste bedoelingen zijn.  
 
Om de Matrix bloot te leggen gaan 
we veel gerichte vragen stellen zodat 
we een beeld krijgen over de Matrix, 
wat de relaties zijn tussen de 
verschillende Matrices en welke 
Matrix nu werkelijk het probleem en 
de oplossing creëert. 
 
En wat dan? 
 
Als je geleerd hebt hoe de Matrix 
gevormd wordt en hoe je het kunt 
analyseren gaan we je specifieke 
technieken aanbieden die selectief de 
Matrices zullen transformeren zodat 
jij jouw Matrix weer hebt en de 
Matrix niet jou! 
 
Het doel van deze training is om 
bewustzijn te creëren van hoe 
individuen hun werkelijkheid creëren, 
hoe je de onzichtbare lagen van de 
Matrix kunt blootleggen en hoe je 
dan specifiek kunt ingrijpen zodat jij 
en je eventuele cliënten hun 
volledige potentieel kunnen 
realiseren en tot zelf-actualisatie 
kunnen komen. 
 

Het werkelijk onderscheidend 
vermogen van de kampioen ligt 

alleen in de geest. Als je het 
innerlijke spel wint, is het slechts een 

kwestie van tijd voordat je het 
uiterlijke spel wint. 

 
 

      

   
 
Wat levert Matrix analyse ons 
op? 
 
Het geeft ons inzicht in hoe ons 
neuro-semantisch systeem werkt, 
wat het stuurt, hoe het geest-
lichaam-emotie systeem werkt en 
waar de kansen en mogelijkheden 
liggen. Het geeft ons ook toegang 
om de sturende en kritische massa 
achter elke ervaring bloot te leggen. 
   
Wil je naar het volgende niveau toe? 
Wil jij ook een attitude die 
ondersteunend en empowering is? 
Wil jij een Matrix vol mogelijkheden, 
betekenisvolheid, zelfvertrouwen en 
een spannend en gebalanceerd 
leven? 
Wil je Coach-tools leren die een 
belangrijk verschil voor jou en je 
cliënten zullen maken? 
Ben je klaar voor een intense 
training waarbij je je eigen Matrix 
leert kennen en die van anderen 
leert blootleggen en coachen? 
 

Wat wordt het..., de rode of de 
blauwe pil? 

 
 
 



   
 

 


