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Kalender Mei 2019
Drie Veren is gesloten van 6 tot en met 13 mei

Bijeenkomst voor schedels en schedelhoeders : “De Meesters”
donderdag, 16/05
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.
Schedels komen in alle kleuren en formaten, maar ook met heel verschillende energieën. Vandaag
nodigen we de “oude zielen” in de kring, de wijzen, die verbonden zijn met de energie van Verheven Meesters. Alle schedels zijn uiteraard welkom, maar de Master Skulls leiden dit keer de dans.

Bijeenkomst voor draken en drakenhoeders : “Vandaag is ´t Rood”
donderdag, 23/05
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.
Op 1 mei draaide het Godinnenjaarwiel door naar Beltane, met Rhiannon aan het roer. Zij is de
Geliefde en haar kleur is rood. Vandaag dragen we onze drakenkring op aan de Universele Vrouw,
de Godin, die in en door ieder van ons werkzaam is. De draak is het symbool voor godinnenkracht.

HERNEMING WEGENS ANNULERING VORIGE MAAND
Voordracht : “Ze zijn onder ons” – over sterrenmensen en starbeings
maandag, 27/05
20.00-22.00u

20 €

Momenteel zijn er veel zielen op aarde die origineel van een andere planeet komen of zelfs van een
ander sterrenstelsel. Mensen met zo´n buitenaardse ziel vertonen vaak problemen om zich hier aan
te passen. Dat vertaalt zich zelfs fysieke, mentale en emotionele klachten. Hierover inzichten te krijgen kan helpen om alles klaarder te zien en het leven op aarde toch draaglijk te maken. En dat is
precies wat Lieve met deze voordracht beoogt. Speciale aandacht zal ook gaan naar de starbeing
schedels, die met een “missie” naar ons toekomen. Via hen maken we vandaag contact met “thuis”.

Channelling met kristallen schedels : “Christos Aeon spreekt”
donderdag, 30/05
20.00-22.00u

22 €

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. Alle zielen op aarde zijn onderweg naar de Verlichting,
naar het Meesterschap. Christus is een van de vele zielen die ons daarin is voorgegaan. Christos
Aeon is een grote mookaïetschedel die verbonden is met de Christusenergie. Hij werd door het
Schedelbewustzijn uitgekozen om de boodschappen door te geven op deze Hemelvaartdag.

Drie Veren is gesloten van 6 tot en met 13 mei
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.

