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Healings
Bij spanning of stress kan een healing wonderen doen, omdat vanbinnenuit de balans
wordt hersteld. Op die manier voelt de ontvanger zich goed om te doen wat moet worden
gedaan. Immers, geen engel, geen steen, geen essence lost jouw problemen op of doet de
dingen in jouw plaats! Niemand kan je afhouden van jouw te leren lessen en zielentaak.
Het is mogelijk dat het effect van een healing van voorbijgaande aard is. Dat komt omdat
een heler enkel de energie in balans brengt, maar niet in staat is de oorzaak van een blokkade weg te nemen. Dat kan enkel jijzelf: door inzichten op te doen en ernaar te handelen, door ballast overboord te gooien en nieuwe energie in de plaats te zetten, door blokkades op te lossen en opnieuw te kiezen. Enkel jij kan waarlijk jezelf helen!
Een healing wordt altijd afgerond met een kort na-gesprek over de bevindingen van gever
en ontvanger. Bij elke vorm van healing is er ondersteuning van Lichtwezens, die mogelijk ook een boodschap doorgeven voor de ontvanger.

Edelstenen en Handen
Bij een traditionele chakrahealing wordt gewerkt met de 7 chakra-healingstaaf en meerdere edelstenen, kleurkaarten voor elk van de 13 chakra´s, nadat eerst alle chakra´s worden uitgependeld. Er wordt ook gewerkt met handoplegging bovenop de kleren. De behandeling gebeurt op een massagetafel. Voor een zuiver resultaat draag je best geen stenen of juwelen. Gebeurlijk komen er boodschappen of beelden door voor de ontvanger.

Klanken en Trilling
Bij deze behandelwijze wordt gewerkt met klankschalen/-staafjes, de chakrafoon en/of
een sjamanistische trom. De aura wordt schoongeveegd van alles wat er niet in thuishoort
wordt weggehaald. De trilling en frequentie van de chakra´s worden gestemd. Naargelang
van de tools die Lieve kiest gebeurt deze healing liggend of zittend. Het is handig als je
losse kledij draagt met zo weinig mogelijk knopen en ritsen; juwelen of haarspelden doe
je het beste uit vóór de behandeling. Gebeurlijk komen er beelden/boodschappen door.

Engelen en Meesters
Bij een energie-overdracht met een essence van LichtWezen of Angel-Touch wordt energie van een Engel of Meester ingestraald in het fysieke lichaam, de aura en de 13 chakra´s, gevolgd door een korte meditatie of innerlijke reis. De ontvanger kiest zelf met welke energie de overdracht gebeurt door een kaartje te trekken. De behandeling zelf gebeurt
op een krukje zonder rugleuning; zodat goed rondom in de aura kan worden gewerkt.
Na afloop krijg je de essence waarmee gewerkt werd mee naar huis; die is echter niet in
de prijs van de healing inbegrepen. Informeer je vooraf over de prijs. Koop een meditatiekaartje (2€) of noveenkaars (5 €) om thuis te mediteren op de ingestraalde energie.

Healing Crystals of Angels
Bij een eerste behandeling met de Healing Crystals of Angels worden 8 opgeladen kristallen op en naast het lichaam gelegd in een welbepaalde volgorde. Lieve observeert
nauwkeurig wat er gebeurt aan energie-uitwisseling tussen de kristallen en de ontvanger
én tussen de kristallen onderling. Ze mediteert en capteert daarbij mogelijke beelden en
boodschappen. Daarna worden de kristallen in omgekeerde volgorde terug weggenomen.
Er moeten minstens 10 dagen zitten tussen twee behandelingen; bij opvolgsessies gebeurt
de oplegging eerder intuïtief en komt de 9de kristal ook uit de doos.

Helende Kleuren
De Elohim bevatten de hoogste trilling van Engelenenergie en het mooie is dat die energie ook in ons aanwezig is, zij het dan vaak “verstopt”. Bij deze vorm van healing wordt
met een of meerdere oliën in de aura gewerkt, al dan niet met ondersteuning van de kristallen van de corresponderende kleurstralen. De ontvanger kiest zelf intuïtief welke straal
of stralen van Elohim hij op het moment nodig heeft. Door deze vorm van energie-overdracht wordt de innerlijke balans hersteld en komt de bewuste persoon meer in zijn centrum. Mogelijk worden er boodschappen doorgegeven of krijgt de ontvanger raadgevingen om bepaalde kleurfrequenties in zijn omgeving aan te passen. De olie en of kristallen
kunnen eventueel aangekocht worden om thuis mee verder te werken.

Kristallen Schedels
Kristallen in de vorm van een schedel, bevatten het geheugen van de aarde, de geheimen
van de kosmos, de wijsheid van het Al. Door ermee te werken, krijgen wij toegang tot die
bronnen en kunnen voor ons belangrijke informatie ontsluiten. Bij deze healing geven de
schedels zelf aan wie aan bod komt en op welke manier ze worden ingezet om de ontvanger terug in contact te brengen met zijn innerlijke wijsheid, talenten en gaven. Kristallen
schedels hebben een bewustzijn en communiceren rechtstreeks met dat van de mens.
Een healing kost 80 € (1) en duurt maximum anderhalf uur, inclusief een gesprek.
Voor meer informatie of een afspraak, contacteer Lieve via mail: info@drieveren.be
of telefoon: +32.475.904.762 (spreek eventueel een boodschap in met je vraag).
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Exclusief essence bij een energie-overdracht met LichtWesen of Angel-Touch.

