
 

      

 

IEMTspiratie Kerntransformatie 
 
Gecertificeerde IEMT-practitioners  kunnen deelnemen aan IEMTspiratie bijeenkomsten, die een aantal 
keer per jaar plaats vinden. Hier gaan we dieper in op een thema. Fijn om zo je lesstof verder te integreren 
en  je toepassingsmogelijkheden uit te breiden. En zelf een keer de vruchten te plukken van IEMT. De 
ervaring leert dat degenen die veel IEMTspiraties volgen kanjers zijn geworden in IEMT.  

De IEMTspiratie KERNTRANSFORMATIE bied je de gelegenheid om  te transformeren richting meer liefde, 
rust, vrede, vrijheid of louter zijn. 

De inspiratiebron voor deze IEMTspiratie is het werk rondom  ‘Kern-transformatie’  zoals ontwikkeld door 
Connirae en Tamara Andreas. Mogelijk vind je het fijn om van tevoren hun boek te lezen. 

Bij ‘Kern-transformatie’ gaan we ervan uit dat elk gedrag-ook probleemgedrag- een positieve intentie 
heeft. Een doel wat een deel van jou  nastreeft. En als dat doel bereikt is, is er weer een volgend doel. 
Wanneer we doelen nastreven lijkt er een volgordelijkheid te zijn. En pas als je aan al je doelen voldaan 
hebt, kom je terecht bij een fijne staat van zijn zoals liefde, rust, vrede, vrijheid, louter zijn. 

In deze IEMTspiratie gaan we ervaren dat het ook anders kan. Dat je niet alle stappen hoeft te zetten om 
je ultieme doel te ervaren. En dat het behalen van je ultieme doel effect heeft op alle onderliggende 
doelen. 
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