Engelen Healing Cursus IET Ò
Integrated Energy TherapyÒ van Stevan Thayer

OPLEIDINGSINFORMATIE

door Mirjam van Gaalen – Healing Company - practitioner & master instructor

Welkom!
Wat super dat je informatie wilt over deze prachtige methode van healen met de engelen.
De opleiding bestaat uit 3 modules, gegeven over 3 dagen en een herhalingsmiddag:
•
•
•
•

Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dagdeel 4:

Basic Level
Intermediate Level
Advanced Level
Herhaling, vragen en oefenen

Na het volgen van de 3 modules ben je IET® Practitioner en kun je jezelf behandelen of
anderen een behandeling geven. Je kunt zelfs meteen starten met je eigen praktijk mocht je
dat willen. Per module ontvang je een bewijs van deelname in de vorm van een officieel
certificaat van het internationale Centre of Being, Inc USA.
In dit document lees je wat je per module gaat leren en wat je kunt verwachten (en dat is een
hoop moois en wonderbaarlijks, dat kan ik je verzekeren!)
Veel leesplezier.
Hartegroet,
Mirjam van Gaalen
HEALING COMPANY

Je mag me altijd bellen via 06-55-784780
Of mailen via info@healingcompany.nl
De website bezoek je via www.healingcompany.nl
Volgen en vrienden worden kan via https://www.facebook.com/healingcompanynl/
En/of via https://www.instagram.com/healingcompanynl

IETÒ PRACTITIONER– BASIC LEVEL
Wat leer je tijdens dag 1 van de cursus Integrated Energy Therapy Ò:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je leert een engelen hartlink te maken waardoor je je kunt verbinden met de 9
IETÒ aartsengelen, die elk hun specifieke gave hebben.
Hierdoor ervaar je meteen hoe enorm liefdevol, krachtig en helend de energie van de
engelen is.
Je leert de 9 cellulaire geheugengebieden van het lichaam te kennen.
Per cellulair geheugengebied leer je welke onverwerkte emoties mensen daarin
opslaan en tot welke blokkades dat kan leiden.
Je leert met welke integratiepunten gewerkt wordt. Integratiepunten zijn de punten op
het fysieke lichaam van waaruit blokkades worden verwijderd én via waar de helende
energiestraal van de IETÒ engelen wordt aangevoerd.
Je leert per cellulair geheugengebied welke aartsengel meewerkt om zijn of haar
helende energie en gave aan te voeren tijdens de behandeling.
Je ontvangt een inwijding op Basic Niveau waardoor je bent afgestemd op de
helende energie van de IETÒ engelen.
Door de inwijding op Basic Niveau kun je de IET Ò engelenenergie kanaliseren voor
jezelf en anderen om te werken op het fysieke lichaam.
Van iedere blokkade en per integratiepunt leer je tevens wat de positieve
tegenhanger ervan is en hoe je dat aanvoert en integreert.
Je leert een krachtige, korte techniek toe te passen op jezelf en/of op een ander.
Deze 5-minute empowerment bekrachtigingstechniek geeft je direct een energieboost
waarmee je positieve energie aanvoert in je cellen en open gaat staan voor het
aantrekken van positieve zaken in jouw leven.
Je gaat tijdens deze dag met de geleerde technieken jezelf behandelen én je leert
meteen het geleerde op je mede-cursisten toe te passen.

IETÒ PRACTITIONER– INTERMEDIATE LEVEL
Wat leer je tijdens dag 2 van de cursus Integrated Energy Therapy Ò:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Deze dag ontvang je een inwijding op Intermediate Niveau.
Hierdoor raak je afgestemd op de energiestraal van het tussenliggende IETÒ niveau.
De geïntegreerde engelen energie wordt sterker evenals jouw trilling die vanaf de
inwijding door je energieveld stroomt.
De secundaire chakra’s in jouw handpalmen worden geactiveerd.
Hierdoor werken jouw handen als magneten en kun je niet alleen het fysieke lichaam
schoonmaken (wat je hebt geleerd op Basic Niveau), maar vanaf deze inwijding kun
je ook het energieveld van jezelf en van anderen vrijmaken van blokkades.
Dit betekent dat je blokkades kunt helen op fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch
niveau. Dus; patronen die zich herhalen uit het verleden en uit vorige levens die je in
de weg kunnen zitten, maar ook beperkende gedachten en overtuigingen die je
stoppen op jouw weg, leer je te helen.
Je bent daardoor in staat voor jezelf en anderen álle blokkades uit het fysieke
lichaam en energieveld te verwijderen en te helen door het aanbrengen van de
tegenoverliggende emotie. Alles natuurlijk met de liefdevolle medewerking van de
9 IETÒ engelen.
Door healing op dit niveau kom je steeds dichter bij jouw zieledoel; dat wat jij hier te
doen hebt op deze mooie aarde. Je ziet als het ware steeds meer wat jouw ware
bestemming in dit leven is.
Je ‘heldere weten’ (of je intuïtie) groeit vanaf deze inwijding en met elke behandeling
die je jezelf of een ander geeft vergroot je alle heldere kanalen als helder horen,
helder weten, helder zien, helder ruiken, helder proeven en helder voelen.
Je gaat tijdens deze dag met de geleerde technieken jezelf behandelen én je leert
meteen het geleerde op je mede-cursisten toe te passen

IETÒ PRACTITIONER– ADVANCED LEVEL
Wat leer je tijdens dag 3 van de cursus Integrated Energy Therapy Ò:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ontvangt de derde en laatste inwijding van deze opleiding Integrated Energy
Therapy Ò.
Hiermee ben je afgestemd op de energiestraal van het Intermediate Niveau.
Dit niveau is gericht op het ‘beleven van jouw zieledoelen’. Je gaat steeds meer zien
wat jouw echte zieledoelen zijn en wat jouw ware bestemming in dit leven is.
De inwijding zet jou als het ware op het pad van je zieledoelen.
Je krijgt inzichten in de verschillende fases waar jouw zieledoel door heen mag.
Jouw bewustzijn krijgt een hele grote boost omdat je gaat zien welke patronen je in
de weg hebben gezeten en wat je onbewust tussen jou en je zieledoel hebt geplaatst.
Je leert dit energetisch te healen, natuurlijk weer met hulp van de 9 IETÒ engelen.
Je leven komt hierdoor in een stroomversnelling en er zullen wonderbaarlijke dingen
in je leven gaan gebeuren (geloof me, ik ben er zelf het levende bewijs van!).
Je gaat manifesteren wat jij werkelijk wilt in dit leven.
Je leert je eigen zieledoelen en die van anderen sneller tot leven te brengen.
Je leert hiervoor allerlei prachtige technieken toe te passen als de ‘zielester
schoonmaak’, de ‘hartnet techniek’, de ‘harthug’ en de ‘hartgolf’s.
Je leert weerstanden en angsten, die je in de weg zitten om je zieledoelen te gaan
leven, op te ruimen aan de hand van een spierspannings- en ontspanningstechniek.
Je leert hartstralen te plaatsen waardoor je jouw gift van heling kunt verankeren in de
aarde waarmee je de aarde en al zijn gebruikers healing, liefde en kracht kunt geven.
Je gaat tijdens deze dag met de geleerde technieken jezelf behandelen én je leert
meteen het geleerde op je mede-cursisten toe te passen.

Geloof me, het is een prachtige, fantastische methode om te leren healen en jezelf en
anderen te voorzien van de helende energie van de engelen. Aards en nuchter als ik zelf
ben, ben ik geraakt door deze manier van leven, aan deze manier van ‘zijn’, aan deze
manier van ontvangen en nog mooier: aan deze manier van doorgeven.
Dat is wat ik jou ook gun.
Hartegroet,

Mirjam van Gaalen – www.healingcompany.nl – 06-55-784780 – info@healingcompany.nl
Practitioner & Master Instructor Integrated Energy TherapyÒ

