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Teresa Collins is CEO of Wisdom University and one of those people who combines a great inner
presence, intelligent mind and an ability to apply that to systems in the world – a great example of
Integral in practice! She spent many years working closely with Barbara Marx Hubbard, after which
she has gone on to inspire Wisdom University to its next phase of life. I have got to know her in that
context and have been touched and moved by her teaching, both live and recently through the 3
month online retreat on Living in Mastery. She is in the Netherlands for a few days and I didn’t want
to miss the opportunity for you to have a chance to get to know her and her work. Her bio says:
“Teresa brings a rare blend of dynamic presence, a whole systems strategic mind, and a large loving
heart to the endeavors that call her into service. At the core of her calling is a commitment to
empowering learning communities of all shapes and sizes to thrive in these profoundly potentiated
times.” I can attest to that, and hope you can join us.(Peter)
CHE’s new purpose: A sacred partnership in life. We assume oneness.

What’s the lens I’m looking through?
Right now the universe is organizing us. We only have to do our part.
The sacred space of nothing at all. It is safe to be emotional and feel the safety of the group.

Teresa’s hero’s journey:
Eerst kapster en make up artist. Toen leerde ze heel goed te luisteren en dingen terug te geven. The
ability to reflect back. Ze merkte dat dat mensen zelfvertrouwen gaf. En toen ontvouwde zich als het
ware natuurlijk leiderschap in haar.
Vervolgens startte ze een visual graphic company waardoor ze leerde inzien dat er zonder
verbeelding geen goede overdracht kan plaatsvinden.
Daarna kwam het verlangen tot synergie en communityvorming en richtte ze
 The Concious Evolution op (mbv Barbra Marx Hubbard)
 Het platform Evolve op
Vanaf toen was ze gefascineerd door het fenomeen holistic community learning.
Goede leermeesters waren de dolfijnen voor haar. Zwermen, scholen vissen -> pod concioussness.
We are all one part of a unified/living field.
In such a visceral way. Tot op celsniveau.
Sindsdien is ze bezig met het scheppen van communities waarbij ons unieke en geniale aangesproken
kan worden via het betreden van gewijde sferen.
In order to help liberate the unique creativity which we all have in our selves.
Waar we in deze tijd heen gaan weet niemand.
Waar het wat haar betreft om draait is:
 Wat zij de juiste vragen?
 Wat zijn de juiste omgevingen?
Om ons in dat niet weten te gaan begeven.
We bevinden ons in een tijdperk van geboorte; op kosmisch niveau. We zitten nu in de fase waarin
de vlinder zich in de pop/cocon vanuit de oersoep om gaat vormen tot een vlinder die daarna uit mag
breken. En we kunnen kiezen hoe we dit tijdperk ondergaan. Of traumatisch of extatisch.
Vanuit de axioma’s van hermes trismagistus bezien (zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten enz)
en daaraan gekoppeld Powers of Ten (Filmpje Eames) zit de mens precies in het middelste spectrum
qua grootte.
Bezie het pneumatische ritme van de fractals.
We staan afwiselend in verbinding met onszelf en met onze omgeving.
Wij zijn niet slecht. Wij zijn de moedigen. God is in ons. Wij zijn de scheppende kracht. Straf jezelf
niet met dat gevoel van afgescheiden zijn. Voel je verbonden en schep.
Haar doel is drieledig
1. To cultivate the present moment
2. Zorgen voor resonance. The abilty to join the energy. To stabilize the present moment. To
conciously cultivate that connection. To be in collective resonance with…..
 Breakdown?
 Love?
Because the one thing we can contribute is our resonance to the field.

3. Coherence. Zoals de zwerm vogels, de school vissen. Laten we proberen small islands of
coherence te scheppen in the sea of chaos. They are the only spaces in the universe who are
able to shift the equilibrium. N.B. Deze islands of coherence kunnen demonic of devine van
karakter zijn.
Kortom. Tune in viscerally to the resonance of life. Want de wedergeboorte gaat plaatsvinden. Daar
kunnen we niet om heen. De vraag is hoe we deze willen ervaren. Open en vol vertrouwen de impuls
van het leven tot je laten komen zou het mooiste zijn. Relax. Zo gaat het al 15 mld jaar.
We are longing to giving our unique gift. How to see ourselves in a larger framework? Are we willing
to be the radiant & courageous expression of what nature meant us for?
Human conciousness
 Definition
 Direction
 Purpose
With passionate intent & unconflicted behaviour.
Als je het zo doet dan zal natures conciousness/intelligence hierop aansluiten. Dan treedt
synchroniciteit op.
Verder heeft ze ervaren dat het komen met snelle oplossingen niet de weg is. Stel goede vragen.
Dan komt er vanzelf dat wat goed of beter is op je pad.
Laten we niet langer human or planetary centric zijn. Het gaat om het hele kosmische veld.
Kies je ervaring(en) terwijl we ons in deze tijd van wedergeboorte bevinden.
We hebben geen antwoorden…..
We zitten met een aantal grote vragen….
Wisdom University -> to liberate our unique genius
What do we want it to be?
What does it want to be?
What does this mean to me/CHE/The world?
Awareness – Receptiveness. The possibility to create circumstances for supra sexual experiences.
As often as possible. (Helmer)
Teresa: als ik weerstand voel ga ik stilstaan. Ze laat het toe en kijkt wat er daarna gebeurt.
Dáár speelt ze vervolgens op in. Learning into the current situation.
Voor geïnteresseerden is er ook een Linked In groep Wisdom University.

