Cursussen
Integrated Energy Therapy cursussen
Voor iedereen die wil leren werken met energie, biedt Akasha Coaching
onderstaande cursussen. Voor meer inhoudelijke informatie over
Integrated Energy Therapy (helen met de energie van engelen) of een van
de cursussen zie https://akashacoaching.nl/aanbod.html en klik op het
gewenste onderdeel.
I.E.T. practitioner cursus oftewel opleiding tot I.E.T. Practitioner
Deze opleiding bestaat uit vier onderdelen: Healing Angels, IET Basic,
Intermediate en Advanced. Na voltooiing van deze onderdelen ben je
officieel Integrated Energy Therapy practitioner. In deze opleiding leer je
healingen te geven aan jezelf en anderen, tevens kun je met deze
opleiding zelf een healing praktijk starten. Het spreekt voor zich dat er
nog veel meer komt kijken bij het starten van een praktijk dan alleen
maar behandelingen geven. Ben je helemaal nog niet bekend met energie
werk of is je ervaring hierin nog beperkt, volg dan eerst de Healing Angels
workshop om te kijken of het iets voor je is.
Healing Angels of the Energy field. Deze cursus wordt, bij voldoende
belangstelling als 5-weekse workshop van 5x2 uur gegeven. De 5-weekse
workshop heeft als voordeel dat je wekelijks leert afstemmen waardoor je
in een flow komt. Dit wordt als prettig en overzichtelijk ervaren.
Daarnaast kun je in de week na de les, thuis oefenen en in de opvolgende
week jouw vragen stellen.
Tijdens deze workshop maak je kennis met de negen Engelen van de
Integrated Energy Therapy. Je leert ook dat Engelen energie een
universele energie is en op welk gebied je de energie van de verschillende
engelen in kunt zetten. Elke week behandelen we een specifiek thema
waardoor je niet alleen af leert stemmen maar ook healing ontvangt op
dat specifieke gebied.
Kosten:
• 5-weekse workshop (5 x 2 uur) 5 x €32,50 of een éénmalige betaling
van €150,- vóór aanvang van de cursus.
• Zie ook totaalpakket onder IET Advanced level.
Data en tijden in overleg of volgens de website.
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IET Basic Level (basis niveau) cursus
data en tijden in overleg of volgens de website.
2 dagdelen van 3 tot 3 ½ uur.
Kosten: €165,- (zie ook totaalpakket)
IET Intermediate Level (tussenliggend niveau) cursus
data en tijden in overleg of volgens de website.
2 dagdelen van 3 tot 3 ½ uur.
Kosten: €195,- (zie ook totaalpakket)
IET Advanced Level (gevorderden niveau) cursus
data en tijden in overleg of volgens de website.
2 dagdelen van 3 tot 3 ½ uur.
Kosten: €205,- (zie ook totaalpakket)
TOTAALPAKKET!
Wil jij IET-practitioner worden of weet je al dat je in ieder geval alle
cursussen wilt volgen? Meld je dan gelijk aan voor alle vier de cursusdelen
met een mooie korting!
Totaalprijs bij aanmelding/deelname aan alle 4 cursusonderdelen €655,i.p.v. €715,- wanneer je alle cursusdelen los volgt.
Bij aanmelding vanaf 2 of meer personen tegelijk (bijvoorbeeld met
een partner / vriend / vriendin) betaal je €644,- voor alle cursussen
samen. Dompel jezelf onder in de engelenenergie en leer in 11 ochtenden
hoe je healing op jezelf en anderen toepast.
Vooropleiding:
Voor de Healing Angels workshop is geen voorkennis vereist. Voor de
basiscursus wordt het volgen van de Healing Angels sterk aanbevolen
omdat je hier leert werken met energie en energie leert interpreteren.
Voor de intermediate cursus is een certificaat van het basisniveau vereist
en voor de Advanced Cursus is een certificaat van het intermediate niveau
vereist. Na het volgen van de Basic, Intermediate en Advanced Cursussen
mag je jezelf I.E.T. Practitioner noemen.
Praktische zaken
❖ Elke cursusdag begint op het aangegeven tijdstip, inloop is telkens 15
minuten voor aanvang dus wees op tijd!
❖ De cursussen zijn inclusief werkboek, een certificaat voor elk van de 4
delen en inclusief water, thee of oploskoffie en kleine versnaperingen
tenzij anders aangegeven.
❖ Cursuslocatie: Praktijk van Akasha Coaching, adres Zuideinde 101 in
Volendam. Ingang via poort aan de achterzijde van de woning.
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❖ Totale prijs wanneer alle cursussen afzonderlijk gevolgd en betaald
worden: €715,-. Totaalpakket €655,- of €644,- per persoon bij
aanmelding van minimaal 2 personen.
❖ De IET- cursus wordt gegeven door IET practitioner & Master-Instructor
Joyce Koning-Breet.
Op de website http://akashacoaching.nl/aanbod.html vind je meer
informatie over andere mogelijkheden bij Akasha Coaching.
Heb je vragen? Bel 06 44 880 528 of mail me gerust
joyce@akashacoaching.nl .
Voorwaarden voor workshops en cursussen
• Aanmelding graag via het inschrijfformulier op de website
• Na een telefonische aanmelding of aanmelding via e-mail, ontvang
je alsnog een inschrijfformulier. Door invullen van het
inschrijfformulier en/of het overmaken van de aanbetaling ga je
akkoord met deze voorwaarden.
• Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier, ontvang
je een factuur.
• Bij inschrijving ben je een aanbetaling verschuldigd van 25% van de
totale factuur.
• De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.
• De restant betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van de
workshop of cursus te zijn voldaan.
• Bij annulering van de workshop of cursus door uzelf, wordt het
aanbetalingsbedrag niet gerestitueerd!
• Voor het annuleringsbedrag (aanbetalingsbedrag vermindert met
€25,- administratiekosten) kun je in overleg binnen hetzelfde jaar
iets anders bij Akasha Coaching doen.
• Een workshop biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers.
Lees hieronder enkele Reacties op de Healing Angels cursus
✓ Ik heb niets met Engelen maar Joyce vertelde dat ik het niet als
Engelen hoef te zien maar als niet-fysiek bewustzijn dat altijd bij mij
is en altijd klaar staat om mij te helpen als ik er maar om vraag,
ervoor opensta en duidelijk omschrijf wat ik wil weten. Dank je wel
voor deze bijzondere en mooie workshop, lieve Joyce.
✓ Elke week leerden we 2 Engelen kennen en elke Engel heeft een
eigen helende gift en helpt je met iets specifieks.
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✓ Mijn waarnemingen waren bij elke Engel anders en bijzonder en
ieder gaf mij inzicht waar Joyce mij ook mee hielp.
✓ Engel Gabriël raakte mij het meest. Ik voelde zoveel liefde dat ik er
bijna van moest huilen en Gabriel liet me inzien dat ik op mezelf
mag vertrouwen en dat het ik zelf kan.
✓ Het was fijn om tijdens deze workshop te leren me aan te sluiten op
de energie van mijn niet-fysiek bewustzijn en te merken hoe dat
altijd klaar staat voor me en ik daar mooie inzichten door krijg.
✓ Er is altijd een verbinding met alles in het Universum, want ik ben
net als jij en alles en iedereen op deze planeet; een deel van het
grote geheel en daar stem ik mij elke dag opnieuw op af. Voor mij
werkt dit perfect.
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