INTEGRATED ENERY THERAPY â

7 STEPS TO TRANSFORMATION

2 DAAGSE IET â 7 HIGERS STEPS TO TRANSFORMATION
Tijdens deze krachtige 2-daagse IET â 7 STEPS TO TRANSFORMATION gaat er heel veel bij
jou in gang worden gezet. Zie het als een diepgaand transformatie-traject. Door het hele
programma heen zal de Goddelijke Energie van de Engelen via mij als IET â Master
Instructor door jouw heen stromen, waardoor jouw vibratie steeds hoger en hoger wordt,
wat je helpt te ondersteunen in jouw persoonlijke transformatie.
Elk van de stappen is een prachtig IET âproces op zich met zeer kachtige healingen,
inwijdingen, herstructureringen van het DNA waardoor diepe inzichten, helderheid en
verlichting ontstaan. Aan de hand van boodschappen Aartsengel Ariel kom je in een hogere
frequentie, waar vandaan je in je eigen individuele proces gaat.
Je kunt jezelf vergelijken met een zaadje dat geplant is in vruchtbare aarde, dat water heeft
gekregen en veel zonlicht. Wat ontspruit is, was al aan het wachten in het zaadje. In jou zijn
prachtige gaven van creativiteit en zingeving en doel gecodeerd en aan het wachten om tot
leven te komen. Tijdens dit programma worden Engelenenergie en Heilige Geometrie
gebruikt om deze gaven, die een slapen potentieel in jou zijn, te ontwaken tot prachtige
gaven van service en creativiteit, die niet alleen voordeel opleveren voor jou, maar ook goed
zijn voor de wereld als deel van wat Aartsengel Ariel noemt het Goddelijke Plan.
M.b.v. meditaties, schrijfopdrachten, vortexen, blessing bowl processen, vreugdesteen
(kristal), Healing Wonderen Claimen, Heilige Geometrie, De Piramide van Tetrahedron en
handmudra’s (die je na dit programma inzet voor automatische heractivering van elk proces)
ga je stap voor stap dieper jouw eigen transformatieproces in. Ieder proces geeft diepe
healing, geeft verlichting en inzicht en brengt je dichter bij jezelf.
Het totale programma bestaat uit 14 stappen van Transformatie, waarvan dit de eerste 7
zijn die in een 2-daagse te volgen zijn. Alle transformatiestappen tezamen zijn een prachtige
en verdere verdieping van jouw spirituele pad. En geheel tegenovergesteld aan het motto
‘geen pijn beleefd, geen winst behaald’ (no pain, no gain), is het motto van dit bijzondere
programma ‘Geen plezier beleefd – geen schat gevonden’. Liefde Zijn en Liefde Leven is pure
vreugde ervaren. Je krijgt een prachtige, vreugde- en liefdevolle duw in de rug door deze
transformatiestappen te volgen. Wees dus voorbereid op vreugdevolle energetische groei en
persoonlijke transformatie.

DE STAPPEN/DE PROCESSEN DIE JE GAAT DOORLOPEN

Stap 1: Hartlink met de engelen van het energieveld
en het verhaal van ‘Interview with an Angel’
Stap 2: Heractiveren van de 12- DNA Strengen
Stap 3: Karma opruimen met de energie van de engelen
Stap 4: Het IET vergevingsproces
Stap 5: Bekrachtigd hart en ‘je ware essentiële’ Actie Proces
Stap 6: Vooruitgang van je toekomstige leven
Stap 7: Het IET Vrijheid van mede afhankelijkheid proces

DE EERSTE 7 STAPPEN NAAR TRANSFORMATIE, GROEI EN VERLICHTING
Stap 1: Hartlink met de engelen en het verhaal van ‘Interview with an Angel’
Tijdens deze stap leer je hoe je een energetische verbinding maakt met de engelen, hoe je
met de engelen kunt werken, ervaar je de kracht van de engelen, en ga je dieper in op jouw
zieledoel.
Stap 2: Heractiveren van je DNA Strengen
Dan is het tijd om je DNA strengen te heractiveren. Je kunt dit zien alsof er een beetje
ijzervijlsel onder invloed van een sterke magneet op één lijn komt. Die sterke magneet wordt
gecreëerd door de energie van de 3 inwijdingen die je tijdens dit proces ontvangt. Deze DNA
heractivering zorgt er voor dat je volledige spirituele potentieel duidelijker en helderder
wordt gemaakt zodat je zieledoelen zich duidelijker en helderder zullen aandienen en
ondersteund worden in de tijd die volgt op deze stap.
Stap 3: Karma opruimen met de energie van de engelen
Je bent hier op aard o.a. om Spiritueel Meesterschap te ontwikkelen. Echter, karmische
imprints zorgen voor herhalende levenspatronen die ons iets te leren hebben en ons in de
weg kunnen zitten bij het vooruit gaan op onze Zielsweg. Tijdens het Karma Zuiverings
Proces ga je herhalende levenspatronen opruimen. Denk hierbij bv aan herhalende patronen
met betrekking tot relaties, gezondheid, overvloed, werk. Opdat er niets meer in de weg
staat om je zieledoelen te verwezenlijken.
Stap 4: Het IET vergevingsproces
Tijdens dit prachtige proces van Ware Vergeving spreken we niet alleen de woorden van
vergeving uit. Dat is nooit genoeg om ware liefde te laten stromen. Dit is een proces waarbij
je óók energetisch alle oordeel en boosheid loslaat. Door energetisch te vergeven, laat je
werkelijk boosheid achter je, zuiver je je hart en wordt je hart lichter, zodat je verder kunt
gaan naar stap 5.

Stap 5: Bekrachtigd hart en ‘je ware essentiële Actie’ Proces
Met je hart centrum gezuiverd en geopend door alle processen van vergeving, word je
krachtcentrum tijdens dit proces één met je hart centrum. Deze vereniging van hart en
kracht creëert ‘Het Bekrachtigd Hart’. Als we leven vanuit een ‘Het Bekrachtigd Hart’
energie, dan laten we ons ware zelf, onze ware essentie, aan de wereld zien, in service aan
anderen. De engelen noemen het laten zien aan de wereld van onze ware essentie, ‘je ware
essentiële actie’. Tijdens dit proces wordt ‘jouw ware essentiële actie’ heel duidelijk en
helder.
Stap 6: Vooruitgang door je toekomstig leven
Je werpt een blik op een toekomstig leven van jou. Niet zo maar een toekomstig leven, maar
een leven waarin je vanuit een perfecte briljante staat van Zijn bent. Vanuit je bekrachtigd
hart, je essentiële actie, een leven waarbij je al je gaven en talenten kunt benutten terwijl je
je Goddelijk plan voor dat leven moeiteloos uitvoert. Je gaat voelen, ervaren, zien, horen,
weten hoe je dat alles ervaart in dat leven. En al die nieuwe inzichten, informatie en
ervaringen neem je met je mee weer terug in je huidige leven.
Eenmaal weer terug in je huidige leven, is dit een fonkel nieuw leven voor je, omdat je nu
alle nieuwe inzichten, informatie en ervaringen met je meedraagt. De reis die je gemaakt
hebt naar je toekomstig leven zal daardoor deuren voor je openen naar nieuwe
mogelijkheden in je huidige leven.
Stap 7: Vrijheid: het IET Vrijheid van mede-afhankelijkheid Proces
Mede-afhankelijkheid wil zeggen dat je vanuit een zoeken naar liefde en goedkeuring bij
anderen, een sterk verlangen hebt om de mensen om je heen te willen helpen, te willen
helen, genezen, beter te maken, te willen beheersen… Je bent zo bezig met anderen en geeft
daarmee zoveel kracht weg aan anderen, dat je zelf niet meer in je kracht staat.
Door de koorden van mede-afhankelijkheid door te snijden, kun je ware vrijheid ervaren.
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