
 

INTEGRATED ENERY THERAPY â 

7 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 maar als een diepgaand transformatie-traject. Door de 
hele 2-daagse heen zal de Goddelijke Energie van de Engelen via mij als MI door jouw heen 
stromen, waardoor jouw vibratie steeds hoger en hoger wordt, wat je helpt te ondersteunen 
in jouw persoonlijke transformatie.  
 
Bij bijna elke stap ontvang je naast het proces zelf een herinwijding op jouw DNA waarbij 
jouw DNA dus opnieuw wordt geactiveerd. Wereldwijd gingen al duizenden mensen jou voor 
en volgden deze prachtige 7 STEPS TO TRANSFORMATION , welk stap-voor-stap channelde 
boodschappen van Ariel zijn. Sommige onderdelen herken je uit de BIA training en zullen een 
verankering van je kennis zijn. Meer en meer kwartjes zullen via je zielester je zo worden 
ingegeven op jouw zielspad.  
 
Wat kun je o.a. verwachten?  
 

¨ Deel- en schrijfprocessen: 
o onderzoeken van jouw proces door te schrijven en van elkaar leren door te 

delen 
¨ Healing wonderen opeisen:  

o Inzicht krijgen wat het is wat jij werkelijk wilt  
¨ Blessing bowl proces 

o na elk proces laten we de energie van het proces vrij naar de engelen, gidsen 
en spirts. 

¨ Je leert uiteraard veel nieuwe IET â technieken.  
¨ Iedere stap is een IET âproces op zich. 
¨ Iedere stap op zich is weer een hele krachtige healing en voorziet je van nieuwe 

Goddelijke inspiratie en energie.  
¨ Met elk van de stappen wordt nog veel duidelijker wat jouw richting is, wat de 

essentie is van wat jij mag gaan doen om mensen te helpen.  
 
 



 

 

 

7 STEPS TO TRANSFORMATION 

 
 
Stap 1: Hartlink met de engelen 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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7 STEPS TO TRANSFORMATION 

KORTE BESCHRIJVING 

 
Stap 1: Hartlink met de engelen en het verhaal van ‘Interview with an Angel’ 
 

Tijdens deze stap gaan we bepalen wat je zieledoel, intentie, wens is om mee te geven 
aan deze 14 IET stappen naar transformatie, groei en verlichting. En die zetten we in 
de hartlink. 

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 
(opnieuw) 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  

Tijdens dit proces ga je herhalende levenspatronen (karmische herinneringen) die je 
terughouden in je leven zuiveren en 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  

Dit proces helpt je 3 mensen te vergeven; 1 persoon uit het verleden, 1 persoon uit 
het heden, en jezelf. Door te vergeven/los te laten, 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 van je toekomstige 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: 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. 

 

Na deze 7 stappen is er een vervolg 2-daagse genaamd HIGHER STEPS TO TRANSFORMATION 
waar stap 8 t/m 14 aan bod komen.  
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