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Individuele afspraken
Lieve is een rasechte Aquariër; haar manier van lesgeven, consulteren en begeleiden is er
altijd op gericht mensen zelf tot inzichten te laten komen. Zij weet dat dit voor haar de
enige correcte weg is in dit tijdperk van Waarheid en Bewustwording. Hoewel zij vaak
mag kijken over de grens van tijd en ruimte, wil zij zich niet opstellen als medium. Zij
verkiest de positie van de priesteres - die zij is in hart en ziel - van de leerkracht, die de
ander begeleidt in respect en onvoorwaardelijkheid. Al haar kennis en wijsheid staan ter
beschikking van wie bereid is de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven in hanhan
den te nemen. In deze folder vind je een overzicht
overzicht van wat Lieve zoal aanbiedt dit jaar.

Consulten
Levensvragen en deTarot
Hoewel er altijd een aspect van verleden en toekomst in een kaartlegging zit, is een tarottarot
consult geen waarzeggerij, maar het peilen naar antwoorden vanuit de ziel van de vraagvraa
steller. Lieve werkt daarbij met de Tarot in de Herstelde Orde,, de originele tarot met 80
kaarten. Je kan de tarot raadplegen om inzichten te krijgen in dagelijkse problemen of bebe
langrijke levensvragen en -keuzes
keuzes of voor een jaarlegging (kalenderjaar of persoonlijk
jaar), een relatielegging, een horoskooplegging of een chakra-reading.
chakra reading. De kaarten liegen
nooit en openbaren altijd wat op het gegeven tijdstip mag geweten worden. Occasioneel
neemt Lieve ook andere tarottarot of orakelkaarten ter hand voor nog meer
mee duiding.

Zielentaak en karma
Aan de hand van de tarotkaarten geven deze consulten meer inzicht in de zielentaak in
dit leven en de missie van de ziel over alle incarnaties heen. Bovendien worden gelijk
mogelijke blokkades en te leren lessen blootgelegd. Wie wil kan zelfs inzicht krijgen in
(familie)karma dat mag worden
worden opgelost; daarbij is het van belang over de geboortedata
van alle betrokkenen te beschikken. Deze consulten zijn niet vrijblijvend: ze sporen écht
aan om te doen waarvoor je in dit leven naar de aarde bent gekomen en om je plaats in te
nemen in het kosmische
smische plan! Een must voor wie (nog) bewust(er) in het leven wil staan.

Dilemma
Veel van onze onzekerheden ontstaan door dilemma´s. De keuze om iets wel of niet te
doen; de keuze om dit of dat te doen. De tarotkaarten zullen je niet zeggen wat je moet
doen of laten, maar kunnen je wel helpen om een bewuste keuze te maken door
interessante aspecten van beide mogelijkheden aan het licht te brengen. Hierbij wordt
twee keer dezelfde legging gelegd, een voor de ene optie en een voor de andere. Met deze
inzichten kan de consultant dan zelf tot besluiten komen en tot actie overgaan. In sommige gevallen zal namelijk heel duidelijk zijn welke optie de “beste” is. Vaak echter zal
blijken dat beide keuzes goed zijn en dan kan de vraagsteller gerust zelf beslissen.

Reïncarnatie
Het is maar goed dat er een sluier hangt over al onze vorige levens: we zouden enorm belast zijn als we wisten wie we allemaal al geweest zijn en vooral wat er al allemaal met
ons is gebeurd. Toch is het soms toegestaan om de sluier weg te nemen en een blik te
werpen in een andere incarnatie om ons te helpen met vragen, blokkades, problemen in
het huidige leven en vooral om ons duidelijkheid te geven over de missie van onze ziel.
Bij dit consult hanteert Lieve de Reincarnation Cards. Het is de vraagsteller die de kaarten trekt en op die manier herinneringen uit de ziel naar boven brengt; Lieve interpreteert,
verduidelijkt en legt verbanden. Je krijgt nooit te zien waar je niet aan toe bent.

Channeling
Bij dit consult maakt Lieve gebruik van een of meerdere kristallen schedels of bollen om
persoonlijke boodschappen te capteren vanuit het Kristalbewustzijn in het Universum.
Deze boodschappen komen uit de Bron zelf die Liefde is en zijn erop gericht mensen
enerzijds inzichten te bieden in kosmische en karmische wetten en anderzijds een antwoord te geven op de vele levensvragen waarmee zij worstelen. Verwacht geen pasklare
oplossingen voor al je problemen, maar wijsheid waarmee je zelf aan de slag kan gaan.

Lichtwezens
In een Lichtwezenconsult maak je contact met je persoonlijke beschermengel/gids/totemdier of andere energieën uit de astrale wereld die op dit moment bij jou zijn om je te ondersteunen. Deze lichtwezens lossen je probleem niet op, maar zijn altijd een liefdevolle
aanwezigheid. Eventueel worden er orakelkaarten geraadpleegd om antwoorden of boodschappen door te krijgen. Een andere invulling is een consult waarbij je je in verbinding
stelt met een overleden persoon. Niet Lieve, maar jijzelf maakt contact en je kan vragen
of zeggen wat op het moment zelf aan de orde is of je kan een ziel naar het Licht sturen.

Godinnen
Meer en meer vrouwen (en mannen!) komen in voeling met hun vrouwelijke stuk en zijn
bereid om de Godin in zichzelf te laten ontwaken. Daarbij is alle hulp welkom; zeker als
ze van de Godin zelf komt. Jij kiest bewust of intuïtief welke energie jou kan bijstaan om
een volgende stap te zetten. Eventueel worden godinnenkaarten geraadpleegd om inzichten te krijgen rond levensvragen en –thema´s. In een geleide meditatie ontmoet je de Godin die nu bij jou is en krijg je alvast een persoonlijke boodschap... en innerlijk werk mee.
Het is aan te raden als ondersteuning te werken met de essence die bij jouw Godin hoort.

Dromen
In dromen krijgen onverwerkte impulsen een uitlaatklep en helpen je af van wat je niet
bewust hebt geregistreerd overdag. Wanneer dromen zich herhalen, willen ze je echter
iets duidelijk maken. Ook de zgn “heldere” dromen vormen een uitnodiging om dieper te
gaan kijken in je onderbewuste. Aan de hand van Droomkaarten wordt jouw droom geanaliseerd en verklaard; je krijgt een aantal vragen die je helpen om de betekenis te vatten.
Het is aangewezen om de droom die je wilt voorleggen, zo gedetailleerd mogelijk op te
schrijven, omdat alle elementen belangrijk zijn. In dromen wordt nl. “symbooltaal” gehanteerd; een duidelijke droomduiding kan pas als alle symbolen herkend zijn.

Bachbloesems
Bachbloesems vormen een uitstekende ondersteuning bij verdriet, angst en andere emotionele klachten, waardoor je terug in je centrum komt en je leven weer in handen kan nemen. Als je op een intuïtieve manier met deze energieën omgaat, kan je doorstoten tot de
onderliggende oorzaken van de gevoelde emoties, zodat je op een dieper niveau kan helen. Om te weten welke bloesem op dit moment de beste ondersteuning biedt, trekt de
consultant(e) één kaart uit de Helende Kleur- en Bloesemkaarten. Een sprookje verduidelijkt waarom je precies die bloesem nu nodig hebt. Lieve werkt nooit met samenstellingen van bloesems, maar laat je bewust stap voor stap gaan in je groeiproces.

Edelstenen
In dit consult krijg je advies bij de keuze van stenen als ondersteuning voor lichaam en
ziel of om ruimtes te energetiseren en handige tips voor zuiveren en opladen. Lieve werkt
zelf ruim 30 jaar met stenen en weet nét dat ietsje meer dan wat je in de boeken vindt. De
meeste stenen heeft ze trouwens ook in huis, zodat je er niet naar op zoek moet gaan als
je wilt werken met de stenen die in het consult als heilzaam naar boven kwamen.

Enneagram
Een enneagramconsult is een aanrader voor wie nog twijfels heeft over zijn type en/of
zich herkent in verschillende van de 9 persoonlijkheidstypes. Door eenvoudige vragen te
beantwoorden a.d.h.v. de Enneagramkaarten kom je vanzelf bij het enneagramtype terecht dat bij jou bovendrijft. In een aanvullendend gesprek wordt het type verder toegelicht. Je wordt niet in “in een hokje geduwd”: je leert hoe je eruit kan breken! De enneagramtest die gehanteerd wordt is betrouwbaarder dan tests die je in boeken kan vinden. In
die tests kan je immers gemakkelijk je “schaduwkant” of blinde vlek omzeilen, waardoor
je uitkomt bij het type dat je zou willen hebben, eerder dan het type dat je werkelijk hebt.

Celzouten
Door ziekte, stress of omgevingsfactoren verliezen we bepaalde mineralen die we nodig
hebben voor ons algemeen welbevinden en onze gezondheid. In dit consult krijg je advies
bij de keuze van de gepaste celzouten om van binnenuit terug in balans te komen. Die
keuze wordt bepaald door de fysieke klachten, het sterrenbeeld en de constitutie (o.a. gezichtsanalyse) van de consultant(e). Aan de hand van een kinesiologische test worden de
juiste mineralen geselecteerd die jouw lichaam op dit moment nodig heeft. Vraag naar de
folder over de Schüssler celzouten voor meer informatie over hun werking!

Traject & Coaching
Soms is een enkele sessie (healing of consult) niet voldoende om al je vragen te beantwoorden of je klachten aan te pakken. Daarom is het mogelijk om in een traject te stappen om onder begeleiding de weg naar jezelf terug te vinden.
In een traject leer je naar de signalen van je lichaam te luisteren en achterhaal je wat de
oorzaak is van je fysieke, emotionele en psychologische klachten (zelfs als die oorzaak in
een vorig leven ligt). Eens het signaal van het lichaam (h)erkend is, kan de energie in het
corresponderende chakra hersteld worden, waardoor je jezelf stap voor stap heelt en alle
klachten verdwijnen. Zo´n traject brengt je helemaal bij jezelf en maakt de weg vrij om je
eigen leven te leiden, los van de verwachtingen van de omgeving. Je leert dat je niet afhankelijk bent van de ander; dat je zelf tot inzichten kan komen en jij jezelf kan helen.
Een traject begint waar andere therapieën tekort schieten en eindigt op het moment dat jij
je veilig genoeg voelt om alleen weer verder te gaan. Het is een interessante reisweg voor
wie wil afrekenen met oude denkpatronen, overtuigingen en fysieke klachten en/of voor
wie begeleiding wenst bij zijn/haar persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.
In een intakegesprek wordt een dossier aangelegd en bekijken we wie je op dit moment
bent, met je fysieke, emotionele, psychologische klachten of met je vragen rond spiritualiteit en de zin van het leven. Je omschrijft zelf waarom je in een traject stapt en wat je eruit wilt halen (doel). De opvolgsessies kunnen de vorm aannemen van elk van de consulten of healings die beschreven staan in de bewuste folders, alles wordt bepaald door wat
op dat moment bovendrijft. Het aantal sessies hangt af van jouw doelen en wat we onderweg tegenkomen. We sluiten een traject (tijdelijk) af in onderling overleg.
Een traject is niet alleen voor wie met zichzelf of de wereld in de knoop ligt, maar voor
iedereen die op een bepaald moment nood heeft aan een begeleidende hand bij het maken
van bepaalde keuzes of stappen in zijn leven (ander werk, andere relatie, andere woning).
Een speciale vorm van traject is bestemd voor wie, net als Lieve, een (spirituele) praktijk
als zelfstandige wil opstarten of heroriënteren en daarbij meer greep wil krijgen op de
eigen zielentaak en –missie, talenten en gaven, tools en werkvormen enerzijds maar ook
op aardse en praktische aspecten (boekhouding, btw, inkoop-verkoop, prijszetting).

Een consult kost 80 € (1) en duurt maximum anderhalf uur. Voor de opvolgsessies in
een traject betaal je slechts 70 € (2) op voorwaarde dat de volgende afspraak binnen
de twee weken valt en vooruit betaald wordt. Een afspraak kan altijd gewijzigd of
verzet worden. Bij annulatie binnen de 24 u wordt de sessie wel aangerekend.
Voor meer informatie of een afspraak contacteer Lieve via info@drieveren.be of
+32.475.904.762 (spreek een boodschap in indien je oproep niet beantwoord wordt).

(1)
(2)

Exclusief essence bij een Godinnen consult; exclusief celzouten of crèmegels bij een Celzoutenconsult.
Exclusief essence bij een Godinnen consult; exclusief celzouten of crèmegels bij een Celzoutenconsult.

