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Kalender Juli
Juli 2018
Drie Veren is gesloten van 7 t/m 15 juli en van 20 t/m 29 juli

Lieve wenst je van harte een zonnige zomer toe!
Bijeenkomst voor schedels en schedelhoeders : “Geboren uit water”
donderdag, 05/07
20.00-22.00u

20 €

Elke maand worden schedels en hun hoeders uitgenodigd om samen te komen en energie uit te wisselen. Na een stiltemoment om toe te komen, maken we een mandala van schedels (en andere
krachtvoorwerpen) rond een centraal thema. Daar mediteren we bij en krijgen boodschappen door
vanwege het Schedelbewustzijn – ter plaatse door Lieve gechanneld. Na de meditatie zitten we gezellig samen om (schedel)verhalen te delen. In de “transit trays” staan altijd schedels die een nieuwe hoeder zoeken. Misschien ben jij dat wel? Iedereen is welkom, ook zonder kristallen schedel.
Bij het opstellen van deze kalender kreeg Lieve spontaan het beeld door van Boticcelli´s beroemde
schilderij “De geboorte van Venus”. Aangezien sinds 21 juni de Mother of Water regeert over het
godinnenjaarwiel, voelt het goed vanavond onze kring te wijden aan water en alles wat erin leeft.

Bijeenkomst voor draken en drakenhoeders : “Into the Deep”
woensdag, 18/07
20.00-22.00u

20 €

Draken vormen een speciale groep binnen de kristallen schedels. Ze hebben hun eigen energie én
een eigen willetje! Ze hebben Lieve gevraagd om aparte bijeenkomsten te organiseren waarbij ze
zich kunnen verbinden met hun soortgenoten en eventueel een partner of (nieuwe) hoeder zoeken.
Water verschilt van mensen in die zin dat het altijd stroomt naar het diepste punt, terwijl mensen
steeds hogerop willen ☺. Vanavond heeft het Drakenbewustzijn een geleide meditatie naar de diepte voor ons in petto, waar we niet droog uitkomen. Als dat maar goed komt! Handdoek meebrengen!

Begeleide spirituele zomerreis met als thema “De Cirkel is Rond”
vrijdag, 20/07 t/m vrijdag 27/7
Het thema verwijst naar het Godinnenjaarwiel, de zich steeds herhalende cyclus van geboorte, sterven en wedergeboorte, de cirkel van de seizoenen. Gedurende de acht dagen van deze reis worden
de acht stadia van het godinnenjaarwiel doorlopen. ´s Morgens na het ontbijt komen we samen in
de lounge en maken kennis met 1 van de aspecten van de godin van de dag en bezoeken daarna een
krachtplaats waar we contact maken met haar energie d.m.v. een meditatie en/of ritueel. Na de middag ben je vrij om je eigen ding te doen en op je eigen manier de energie van de dag te verwerken.
Je hebt dan uiteraard ook tijd om zelf op pad te gaan in de natuur of een bezoek te brengen aan de
vele spirituele winkeltjes, een restaurantje of tea-room enz. Op een afgesproken tijdstip komen we
terug samen in de lounge om de ervaringen van de dag met elkaar te delen en de dag af te sluiten.
Op het moment dat deze kalender werd opgesteld is er nog 1 plaats vrij in de auto. Contacteer
Lieve indien je interesse hebt om mee te rijden en deel te nemen aan het programma of gewoon je
eigen ding te doen. In dat laatste geval betaal je enkel een bijdrage voor de verplaatsing.

Channelling met kristallen schedels : “Messages from Avalon”
maandag, 30/07
20.00-22.00u

20 €

Elke maand is er een groepsconsult of -channeling, waarbij een boodschap wordt doorgegeven
voor álle aanwezigen als groep. Daarnaast mag iedereen 1 persoonlijke vraag stellen. Elke avond
wordt op een andere manier ingekleed. Twee weken voor deze channeling was Lieve nog in Avalon.
Niet te verwonderen dus dat de boodschappen van vanavond daaraan gelinkt worden. De vraag
welke schedels daarbij voor het voetlicht treden, blijft voorlopig echter onbeantwoord... Spannend!

Gelieve voor alle activiteiten tijdig vooraf in te schrijven. Breng sokken
of pantoffels met zachte zolen mee om de meditatieruimte te betreden.
INDIVIDUELE AFSPRAKEN EN COACHING
Contacteer Lieve voor consulten (tarot, zielentaak, dromen, reïncarnatie,
lichtwezens, enneagram, celzouten, godinnen, het grote alienspel) en healings
(edelstenen, engelen/meesters, klankschalen/chakrafoon/trom, kristallen schedels)
Vooraf bellen of mailen voor een afspraak!
Je kan op weekdagen ook producten komen ophalen. Bel vooraf om te checken of
het product op voorraad is en om af te spreken wanneer je erom kan komen.

