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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. 
 

SHOP 
In de Shop online vind je haar populaire  

E-Cursussen en E-Boeken om jouw Proces te 

ondersteunen en verder te ontwikkelen. 

Alleen beschikbaar in het Engels. 
 

E-Cursussen 
Master Your Authenticity 
Een integer persoon zoekt Meesterschap 

onderneemt actie en worstelt om zijn of haar eigen 

uitdagingen te overwinnen om Authentiek te 

worden. Meesterschap betekent dat je geaard , 

geïntegreerd en gecentreerd bent in je Ware 

Essentie.  

 

13 Diamond Steps to Develop Authentic Power 
De Cursus bevat 13 geavanceerde Stappen te 

vervulling van je Ziel. Jouw Innerlijke Diamant moet 

worden opgegraven, geslepen en gepolijst, zodat 

het helder kan schijnen. 

 

Values and Beliefs 
Een Gids om je Leven te veranderen en je Realiteit 

creëren die gebaseerd is op je  Authentieke Zelf. 

Wat je waardeert, waardeert, jou. Wat je Gelooft is 

jouw Waarheid. Maak je lijst van waarden.  

Ontdek jouw Top 5 Persoonlijke Waarden.  

Beperkende en ondersteunend.  

Transformeren van beperkende overtuigingen. 

 

Discover Your Authentic Life Purpose 
Ontdek Je Authentieke Levensdoel. Je Authentieke 

Levensdoel leven Vervult en is Zinvol. Het 

ontdekken van je authentieke levensdoel is het 

belangrijkste dat je voor je zelfontwikkeling kan 

doen om echt geluk en succes te bereiken. Het 

ontsluit het volledige potentieel van je ziel en doel 

op alle gebieden van je leven. 

 

E-Boeken 
Diamond Questions 
“Diamond Questions” zijn vragen die provoceren 

het innerlijk zien, voelen en om meer informatie te 

krijgen dan je verstand ooit zou kunnen bedenken. 

Zelf-Coaching is een geweldige manier om 

veranderingen in je privé of werkleven te creëren 

en te manifesteren om jouw geluk en succes een 

impuls te geven. 

 

Diamond Quotes 
Diamond Quotes zijn Inspirende en Treffende 

Woorden.Voel de impact van een “Diamond 

Quote”. Zit je vast, ben je geblokkeerd of weet je 

niet wat je echt nodig hebt in je Leven ? 

Neem tijd voor jezelf en ga eens zitten. Wees rustig, 

adem diep door en vraag je Authentieke Zelf om je 

te begeleiden naar jouw “Diamond Quote”. 

 

Kijk voor meer Inspiratie in de Shop. 

www.vivianageurten.com 

 

The Diamond Process® biedt ook: 
 BewustzijnsCoaching -Relatiecoaching 

 Trainingen Authentieke Kracht 

 Workshops Authentieke Kracht 

 Lezingen. Persoonlijke en Spirituele 

Ontwikkeling. 
 

Meer informatie 
The Diamond Process® is een geregistreerd 

handelsmerk en is ontwikkeld door  

Viviana Geurten. 

 

 
www.vivianageurten.com 

info@vivianageurten.com 

 06 - 212 099 65 

http://www.divinebalance.eu/shop/
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