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The Diamond Process® 
 

 Spreker Viviana Geurten  
 

 
 

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. 

 

Intentie 
Mijn Intentie is om zoveel mogelijk mensen te 

assisteren in hun Proces van Ontwaking naar 

Puur Bewustzijn en Ontwikkeling van 

Authenticiteit. Spreken is een geweldige 

mogelijkheid om een groep mensen te 

inspireren die zich gemotiveerd voelen om 

Authenticiteit, Balans te ontwikkelen en een 

Creator te zijn van hun eigen Leven. 

 

Publiek 
Mijn favoriete publiek is mensen die 

geïnteresseerd zijn in persoonlijke en spirituele 

ontwikkeling in alle gebieden van hun leven. 

Ze zijn klaar om te groeien, te transformeren 

and komen naar mij voor nieuwe inzichten, 

helderheid, moed, focus, hulpmiddelen, 

inspiratie en motivatie die hun raakt. 

 

 

Authentieke Spreker 
Ik ben een dynamische en een enthousiaste 

spreker. Ik verbind vanuit mijn hart en ziel met 

het publiek. Ik ben in interactie met de 

energie van de mensen op een onvergetelijke 

en zinvolle manier. Na mijn presentatie gaan 

mensen op een geïnspireerde manier weg.  
 

Radiogast - Australisch Radioprogramma 
Ik ben wekelijks te gast als Spreker in het 

Australische Radioprogramma “Soul2Soul” 

van het radiostation RPP FM Live.  

“Soul2Soul” is een Life-Style Programma over 

Persoonlijke en Spirituele Ontwikkeling 
 

 

Plannen van een Evenement of Conferentie ? 

Als u een Evenement of Conferentie aan het 

plannen bent, zou ik graag degene zijn om 

uw publiek te inspireren. Neemt u contact op 

met me voor meer informatie over het 

Evenement of de Conferentie en laat me 

weten hoe ik u kan assisteren en uw publiek 

ga motiveren. 
 

The Diamond Process® biedt ook: 
 BewustzijnsCoaching -Relatiecoaching 

 Trainingen Authentieke Kracht 

 Workshops Authentieke Kracht 

 E-Cursussen (Shop 24/7) 

 E-Boeken (Shop 24/7) 

 

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://rppfm.com.au/show/page/Soul-2-Soul1
https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=953085&markID=3263006
https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=953085&markID=3263006

