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Ontdek jouw uniekeOntdek jouw unieke

energieenergie
  door de lens van Human Des�gndoor de lens van Human Des�gn

  



Dag lieve jij!
Wat leuk dat �e �nteresse hebt �n UN�QUE. D�t �s m��n 1:1
programma waar�n �k �e coach om �ouw un�eke energ�e te
ontdekken door de lens van Human Des�gn.

Dat ��� �nteresse hebt �n UN�QUE, geeft al aan dat ���
klaar bent voor een n�euwe start. �e voelt dat er �ets mag
veranderen �n �ouw leven. En �e hebt �e waarsch��nl��k al
(een beet�e) �n Human Des�gn verd�ept, anders zou �e n�et
b�� m�� terecht z��n gekomen. 

M�ssch�en �s het t��d voor �ou om de punten met elkaar te
verb�nden. Om écht te gaan exper�menteren en te
ontdekken hoe het voor �ou werkt. Om verder te k��ken
dan wat �e al weet. �e weet namel��k al heel veel. �e weet
�ouw type. �e kent �ouw strateg�e. �e weet wat �ouw
autor�te�t �s. �e hebt gelezen over �ouw prof�el. �e hebt
zelfs �ouw poorten en kanalen opgezocht.



�e voelt dat Human Des�gn �e �ets vertelt. V�nd �e het t��d
om er �ets mee te gaan doen? �n UN�QUE leer �k �e vooral
werken met Human Des�gn en gaan we naar de d�epere
lagen van �ouw des�gn én van �ou k��ken. 

Maar het belangr��kste �s dat ��� de connect�e met �ezelf
gaat maken en gaat onderzoeken en voelen wat voor �ou
klopt. We zoomen �n op versch�llende onderdelen van
�ouw leven en bek��ken welke elementen u�t �ouw des�gn
h�er relevant b�� z��n. Zo ontdek �e stap voor stap hoe
�ouw energ�e werkt.

�n d�t document lees �e hoe het programma globaal �s
opgebouwd. Maar onthoud: ��� bent un�ek, dus als ��� een
andere behoefte hebt, volgen we d�e. 



Activatie

Integratie

Transformatie

Evolutie

�k gebru�k de theor�e van Human Des�gn om �ou te act�veren en
�ou te laten voelen wat voor �ou klopt

�k geloof er�n dat ��� het beste kunt voelen als �e voldoende t��d
neemt om kenn�s te laten �ntegreren, te reflecteren en te observeren

Nadat ��� geact�veerd bent en de �nformat�e geïntegreerd hebt,
kun ��� voelen welke transformat�e �e w�lt maken

��� stapt �n �ouw un�eke energ�e als �e weet wat past b�� �ou en
kunt loslaten wat �ou n�et meer d�ent

DE CODES VAN UN�QUE



Wat ontvang �e �n UN�QUE?
Complete G�ds, met daar�n alles

rondom �ouw Human Des�gn
u�tgewerkt (aan het e�nde ontvang �e

deze �n gedrukte boekvorm)
Op maat gemaakte werkboeken, op

bas�s van �ouw des�gn en de
coach�ngsess�es

Bodygraph�c (d�g�taal en �ngel��st)
6 coach�ngsess�es van 60-90 m�nuten,

�nclus�ef replay - �edere maand
3 heal�ngsess�es (waar�n we met behulp
van EFT gaan loslaten wat �e n�et meer
d�ent) van 45-60 m�nuten. �n te plannen

wanneer ��� de behoefte voelt
Toegang tot de UN�QUE L�brary met

meer achtergrond�nformat�e over
Human Des�gn en med�tat�es

Onl�ne support v�a Telegram, om snel
en makkel��k met m�� �n contact te

komen
Toegang tot WE MOVE



Introductie
Nadat ��� besloten hebt om �n te stappen, ontvang �e
van m�� een �ntroduct�ewerkboek. H�er�n ga �e een
aantal reflect�evragen beantwoorden, zodat ��� voor
�ezelf helder hebt waar �e tegenaan loopt en welke
transformat�e �e w�lt maken en zodat �k een beter
beeld van �ou heb. We plannen een gesprek van 45
m�nuten om d�t alles door te spreken.

Maand 1
�n deze maand ontvang ��� het eerste onderdeel van
�ouw G�ds, dat �ngaat op de bas�s �ouw un�eke
energ�e. �k behandel welke energ�e b�� �ou
gedef�n�eerd �s (de energ�ecentra en de
verb�nd�ngen tussen �ouw energ�ecentra) en waar �e
energ�e van anderen kunt opnemen. D�t kan �e meer
vertellen over �ouw energ�epe�l, hoe �e besl�ss�ngen
kunt nemen en wanneer �e kunt voelen dat �e tot
act�e kunt komen. �n een coach�ngsess�e gaan we
h�er d�eper met elkaar op �n.

BACK TO BASICS

wat: g�ds (deel 1), coach�ngsess�e



Maand 2
Nadat �e deel 1 van �ouw G�ds en de coach�ng hebt
ontvangen als act�vat�e, �s het t��d om te gaan
�ntegreren hoe de d�ngen voor �ou voelen. Na de
coach�ngsess�e ontvang �e een op maat gemaakte
werkboek, waarmee ��� kunt gaan observeren hoe
�ouw energ�e werkt, kunt reflecteren, med�teren en
vooral voelen wat voor �ou klopt. �e kunt m��
tussendoor contacten v�a Telegram en eventueel
een EFT-sess�e �nplannen als �e merkt dat �e ergens
tegenaan loopt. 

Maand 3
�e ontvangt deel 2 van �ouw G�ds, waar�n �k d�eper
�n ga op �ouw un�eke talenten en thema's. D�t
gedeelte gaat �n op �ouw 'hoe' en wat kan werken
voor �ou �n het doen van de d�ngen op �ouw man�er.
D�t onderdeel kan van toepass�ng z��n op �ouw werk
of �ouw bedr��f. �k behandel prof�el, poorten,
kanalen en een aantal van de var�abelen. Ook �n
deze maand hebben we een coach�ngsess�e.

TALENTS & THEMES

INTEGRATION

wat: werkboek, coach�ngsess�e, EFT-sess�e (eventueel)

wat: g�ds (deel 2), coach�ngsess�e, EFT-sess�e (eventueel)



Maand 4
Nadat �e deel 2 van �ouw G�ds en de coach�ng hebt
ontvangen als act�vat�e, �s het t��d om te gaan
�ntegreren hoe de d�ngen voor �ou voelen. Na de
coach�ngsess�e ontvang �e een op maat gemaakte
werkboek, waarmee ��� kunt gaan observeren hoe
�ouw energ�e werkt, kunt reflecteren, med�teren en
vooral voelen wat voor �ou klopt. �e kunt m��
tussendoor contacten v�a Telegram en eventueel
een EFT-sess�e �nplannen als �e merkt dat �e ergens
tegenaan loopt.

Maand 5
�e ontvangt deel 3 van �ouw G�ds, waar�n �k �ouw
energ�e �n relat�e tot anderen en �ouw omgev�ng
bespreek. �e kunt de energ�e van �ou en een persoon
naar keuze (partner, fam�l�el�d, vr�end(�n), collega*)
door m�� laten u�twerken. D�t kan �e meer �nz�cht
geven �n hoe �ouw energ�e werkt �n comb�nat�e met
anderen. 
*het �s h�erb�� belangr��k om de �u�ste geboortegegevens te hebben en toestemm�ng te vragen

ENVIRONMENT

INTEGRATION

wat: werkboek, coach�ngsess�e, EFT-sess�e (eventueel)

wat: g�ds (deel 3), coach�ngsess�e, EFT-sess�e (eventueel)



Maand 6
Het laatste onderdeel gaat over �ouw levensdoelen,
de r�cht�ng van �ouw leven. H�er�n behandel �k �ouw
�ncarnat�on Cross, mot�vat�e en North Node. �e
ontvangt ook �ouw Bodygraph�c, met daarop een
overz�cht van al �ouw un�eke talenten en �ouw
levensm�ss�e. Maar het gaat �n deze laatste fase
vooral om hetgeen waar ��� voelt dat �e �n mag
stappen om te transformeren. Om te leven volgens
�ouw un�eke energ�e. En om dat te doen waar ���
voor gemaakt bent. Het zou zomaar kunnen dat ���
�n deze fase voelt wat �e los mag laten en dat we
h�er v�a EFT d�eper mee aan de slag gaan.

Maand 7
Na het doorlopen van de zes maanden, ontvang �e
per post �ouw �ngel��ste Bodygraph�c en alle delen
van �ouw G�ds gebundeld tot een boek, d�e �e
cont�nu erb�� kunt pakken om te bl��ven ontdekken
hoe het voor �ou werkt.

WRAP-UP

EVOLUTION

wat: g�ds (deel 4), bodygraph�c, coach�ngsess�e, EFT-sess�e
(eventueel)



Ben �e een member van m��n
commun�ty en/of heb �e al een
Human Des�gn G�ds? En heb

�e �nteresse �n UN�QUE? 
Sow�eso hartst�kke leuk! �e kunt zeker

meedoen aan UN�QUE, alleen zal er wel een
aangepaste vorm komen. Voor �ou heb �k al
een G�ds u�tgewerkt, dus d�e ontvang �e n�et

meer. Wel ga �k �e op bas�s van �ouw G�ds
coachen, na �edere coach�ngsess�e een op
maat gemaakte werkboek creëren om de
kenn�s verder te laten �ntegreren en EFT-
sess�es met �e doen om los te laten wat �e

n�et meer d�ent. 
 

We kunnen aan het beg�n van het tra�ect
afstemmen op welke geb�eden ��� �e w�lt

r�chten (werk, bedr��f, relat�es, etc.). �e kunt
k�ezen voor dr�e of zes maanden UN�QUE.

Neem vooral contact met me op om de
mogel��kheden te bespreken!



Ho�, �k ben Kat�a en �k ben klaar om �ou te coachen naar
een vers�e waarvan ��� voelt dat het klopt. M��n aanpak �s
zowel theoret�sch als �ntuït�ef en zowel ger�cht op deta�ls
als op het complete plaat�e.

Toen �k zelf begon om m��n e�gen Human Des�gn te lezen,
zag �k vooral gefragmenteerde onderdelen en
general�ser�ngen. Zoals �e m�ssch�en al weet, 
kon �k m�� n�et d�rect 
herkennen �n de
beschr��v�ng van m��n
energ�etype ('generator'). 
�k las dat �k veel energ�e 
had om d�ngen te doen 
en dat andere types 
vooral gesch�kt waren om
anderen te g�dsen

Over mij



en te coachen (de 'pro�ectors' en 'reflectors'). Dat was
frustrerend voor me, want �k was de �aren daarvoor
versch�llende keren u�tgevallen met een burn-out en had
m��n baan �n het onderw��s opgezegd en voelde dat �k
r�cht�ng persoonl��ke coach�ng w�lde.

Het werd du�del��ker voor me toen �k m��n type los begon
te laten. �k leerde de d�epere lagen van m��n des�gn
kennen v�a versch�llende read�ngs, cursussen en een
stud�egroep d�e �k volgde. �k kon steeds meer z�en dat �k
n�et m��n des�gn was, maar dat m��n des�gn me kon helpen
om te verb�nden met m��zelf en m��n gevoel. �nm�ddels
kan �k z�en waarvoor �k h�er ben en waar �k anderen �n
mag helpen. �k z�e anderen voor w�e ze z��n door al m��n
openhe�d (�k heb zes ongedef�n�eerde of open centra), �k
kan d�epe connect�e met anderen maken (door m��n 596-
kanaal) en �k ben h�er om hel�ng te brengen (m��n
�ncarnat�on Cross LAX of Heal�ng 2). En �k zeg d�t n�et
omdat het �n m��n des�gn staat, maar omdat �k het voel en
z�e terugkomen �n m��n leven. 

�k kan mezelf als compleet z�en. �k hoef mezelf n�et meer
te f�xen. �k hoef n�et meer weg te poetsen wat n�et zo
moo� aan m�� �s. �k ben w�e �k ben en dat �s goed. En �k
wens �ou toe dat ��� dat ook gaat voelen b�� �ezelf.



M��n ervar�ng
�k ben opgele�d als onderw��skund�ge MSc, docent en
coach. �k heb vele �aren ervar�ng met het begele�den van
(�onge) mensen. Door m��n onderw��skund�ge achtergrond
geleerd hoe �k stof behapbaar kan maken voor anderen en
welke �ngred�ënten nod�g z��n om tot leren te komen.

Daarnaast heb �k me de afgelopen �aren sterk verd�ept �n
sp�r�tuele tools, waar Human Des�gn degene �s waar �k me
het meest �ntens�ef mee werk. Human Des�gn voelt voor
m�� als het meest complete systeem, omdat het veel
elementen samenpakt (astrolog�e, chakra's en energ�e,
l�chaamsbewustz��n en mentaal bewustz��n). 

�n 2021 ben �k vanu�t m��n e�gen bedr��f begonnen om
anderen te begele�den �n hun zoektocht naar hun Human
Des�gn. �k heb �n dat �aar voor veel mensen een G�ds
gecreëerd, een u�tgebre�d document waar�n �k alles over
hun des�gn u�tlegde en voor hen toegesp�tst
reflect�evragen en exper�menten u�twerkte. Nu �s het t��d
om m��n e�gen energ�e te volgen en meer 1:1 met mensen
te werken. M��n werkw��ze en producten z��n n�et
veranderd, maar wel de man�er waarop �k het aanb�ed.



M��n aanpak

- �k gebru�k Human Des�gn als �nput
�k heb geleerd hoe �k Human Des�gn kan gebru�ken om
anderen te act�veren, zonder dat ze voelen dat hen �ets
opgelegd wordt. Het �s een perfecte man�er om �n te
zoomen op versch�llende onderdelen van �ouw energ�e en
hoe d�t terug kan komen �n �ouw leven. �k werk �ouw
persoonl��ke des�gn u�t �n een G�ds, verdeeld �n v�er
onderdelen.
- �k coach �ou om �n �ouw e�gen un�eke energ�e te stappen
M��n energ�e �s zo �nger�cht dat �k veel van �ou �n me op
kan nemen. �k laat �e zelf ontdekken en exper�menteren
met wat voor �ou werkt. M��n coach�ng �s ger�cht op �ouw
energ�e �n het 'nu' en de toekomst. We gebru�ken het
'verleden' om te verklaren en te onderzoeken en het 'nu'
en de toekomst om te exper�menteren. �k maak op bas�s
van de coach�ng op maat gemaakte werkboeken, zodat �e
zelf aan de slag kunt.
- �k gebru�k EFT zodat �e los kunt laten wat n�et van �ou �s
EFT staat voor Emot�onal Freedom Techn�que. �n een
EFT-sess�e gaan w�� onderzoeken waar �ouw angsten,
beperkende overtu�g�ngen of stress l�gt. V�a tapp�ng gaan
we deze negat�eve gevoelens herprogrammeren.



WE MOVE: �n WE MOVE neemt Claud�a Penders �e
mee door beweg�ng met energet�cs te verb�nden. �e
leert om �ouw energ�e �n �ouw l�chaam te voelen en
vanu�t l�efde en verb�nd�ng met �ezelf te bewegen. 
Med�tat�es op bas�s van Human Des�gn

Expert�se van anderen



Zin om verder teZin om verder te
praten of UNIQUEpraten of UNIQUE
iets voor jou is?iets voor jou is?

Plan �ouw
kenn�smak�ngsgesprek h�er

https://calendly.com/katjadebeurs/kennismakingsgesprek

