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The Diamond Process® 
Persoonlijke & Spirituele Ontwikkeling 

Een Proces van Bewustwording naar puur 

Bewustzijn en Ontwikkeling van Authenticiteit. 

Alles in het Leven is een Proces en “The 

Diamond” vertegenwoordigd de eeuwige Ziel. 
 

"The Diamond" 
Een Diamant is het symbool voor de rijkdom 

van de Authentieke Zelf, de Ziel. 

Het vertegenwoordigd zuiverheid, liefde, 

helderheid, overvloed en onschuld. 
 

Medium Viviana Geurten 
Viviana Geurten is een Medium.  

Ze is heldervoeldend, helderwetend en 

helderhorend en gebruikt deze gave om jou 

te helpen op je pad. Daarnaats is ze 

gecertificeerd Reiki-Master en CACR™ 
(=gecertificeerd engelenkaartlezer,  Doreen Virtue en Radleigh Valentine) 
 

Channeling Column© 
 

Viviana Channelt met de ‘Lords of the 

Akashic  Records’. De  Akasha Records zijn 

een bewustzijnsdimensie die een vibrerende 

blauwdruk bevat wat iedere ziel ooit heeft 

gedacht, gezegd en gedaan in de loop van 

haar bestaan, evenals al zijn toekomstige 

mogelijkheden. Je bewustzijn wordt beïnvloed 

door deze kwaliteit van Licht. 
 

Innerlijke Reis 
Op basis van je Intenties maken we samen 

een Innerlijke Reis naar je Onderbewuste. 

Deze Reis heeft een Helende werking op je 

leven.   

Akasha Reading 
Op basis van jouw vraag Channelt Viviana  

met jouw Akasha Record.Via automatisch 

schrift ontvangt ze jouw antwoorden. Je 

ontvangt een Reading per mail die je 

inzichten geeft en ondersteunt in je eigen 

ontwikkeling. 
 

 

 

Tarotkaarten Consult 
Tarotkaarten zijn ‘s werelds oudste en meest 

accurate voorspellende instrumenten. 

Vooral als je gestrest, bezorgd of gevoelig 

bent voor de energieën van deze wereld 

geven deze kaarten je de antwoorden en 

inzichten. O.a. Keltisch Kruis legging. 

 

The Diamond Process® biedt ook: 
 BewustzijnsCoaching -Relatiecoaching 

 Trainingen Authentieke Kracht 

 Workshops Authentieke Kracht 

 E-Cursussen (Shop 24/7) 

 E-Boeken (Shop 24/7) 

 Lezingen Persoonlijke & Spirituele 

Ontwikkeling 
 

Meer informatie 
The Diamond Process® is een geregistreerd 

handelsmerk en is ontwikkeld door  

Viviana Geurten. 
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