INTEGRATED ENERY THERAPY â

7 HIGHER STEPS TO TRANSFORMATION

2 DAAGSE IET â 7 HIGERS STEPS TO TRANSFORMATION

Tijdens dit krachtige 2-daagse programma IET â 7 HIGERS STEPS TO TRANSFORMATION
gaan we nog meer de diepte in, met als doel te ervaren wat pure Liefde is. Liefde Zijn en in
Liefde Leven is het hoogst haalbare goed hier op aarde. In het hart van het IETâ Hogere
stappen naar transformatie programma staan de Engelen IETâ Hartstralen centraal die je
helpen je trauma’s te helen zonder de drama of de pijn te hoeven herleven.
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 een hogere
frequentie, waar vandaan je in je eigen individuele proces gaat. M.b.v. meditaties,
schrijfopdrachten, vortexen, blessing bowl processen, vreugdesteen (kristal), de Kristallen
Stad, Kristallen Sleutel, Ascentie Hartster Proces, 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. Wie ben je werkelijk? Wat is jouw mooie, complete zijn? Wat is
het wat jij de wereld te bieden hebt? Deze stappen geven je een ‘weten’ vanuit je hart
waaruit je zult gaat handelen.
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 8: World Angel Grid Healing
Stap 9: Proces van Pure Vreugde
Stap 10: Proces van Compassie
Stap 11: Thuiskomen - een reis naar Eenheid
Stap 12: Eenheid in Aktie– de kristallen sleutel
Stap 13: Het IET Ascension Heartstar Proces
Stap 14: Liefde Zijn en Liefde Leven

DE STAPPEN NAAR TRANSFORMATIE, GROEI EN VERLICHTING

Stap 8: World Angel Grid Healing
Tijdens deze healing word je gelinkt naar alle (World Angel Grid) Helende engelen van het
energie veld en krijg je een uitgebreide healing. Vervolgens worden alle 7 stappen tot nu
herhaald door een heractivering hetgeen de energie van de eerste 7 stappen verder zal
verankeren.
Stap 9: WAG fase 3 – Proces van Pure Vreugde
Met behulp van de World Angel Grid engelen en de Cherubijnen, komt er tijdens dit proces
een diep gevoel van vrede in je en raakt je hart gevuld met pure vreugde. Er is maar een
klein beetje vreugde nodig om grote hoeveelheden angst te overwinnen. Je straalt een
Kristal in tot vreugde steen die je elke keer kunt gebruiken om iemand of jezelf te zegenen,
hetgeen steeds weer je energie verhoogt tot de energie van pure vreugde.
Stap 10: WAG fase 4 – Proces van Compassie
Van de energie van pure vreugde word je nog een stapje hoger gebracht naar de energie van
compassie. Vanuit compassie met onszelf en anderen brengen we een liefde in de wereld die
ongekend is.

Stap 11: Thuiskomen - een reis naar Eenheid
Tijdens dit prachtige proces kom je thuis bij je Ware zelf en word je in een verhoogde staat
van Eenheidsbewustzijn gebracht.
Stap 12: Eenheid in Aktie– de kristallen sleutel
Van eenheid word je geschakeld naar de Kristallen vibratie. Je engelen gids begeleid je naar
de Kristallen Stad waar een prachtige groep engelen al op je staat te wachten om je Kristal in
te stralen met de taal van licht en liefde, opdat het een Kristallen sleutel wordt die je hart
verschillende codes zal ontsluiten en je zal helpen duidelijk te maken of datgene waar je
passie voor hebt in je leven ook begeleid wordt door ‘Goddelijke Richting’.
Stap 13: Het IET Ascension Heartstar Proces
Tijdens dit proces word je begeleid door de engelen in het creëren van een 'Hartster'. Het is
een Hartster die gevormd wordt door een samensmelting van de energie van je Zielester
(het licht van je Ziel, wat je de weg wijst, eigenlijk de gps van je Ziel) met de energie van je
Aardester (die je helpt om dingen echt neer te gaan zetten op aarde). Het creëren van je
Hartster zal je helpen om jouw hoogste Zijn te Zijn, en jouw hoogste potentieel te
manifesteren in de wereld.

Stap 14: Liefde Zijn, Liefde Leven
Onze Bron is Liefde. Alles vibreert met Liefde en wordt verlevendigd door Liefde. Elke atoom,
iedere molecuul , elk organisme. De lucht die om ons heen is en die we ook inademen is
gevuld met de vibratie van Liefde. In dit proces wordt je 'Hartster' uitgelijnd met Eenheid en
gaan we terug naar waar we tot in onze Bron uit bestaan, we gaan terug naar één Zijn met
Liefde.
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