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Bijeenkomst voor schedels en schedelhoeders : “Niet van de Aarde”
donderdag, 06/06
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.
Vandaag brengen we schedels samen die een buitenaardse energie hebben: starbeings, travellers,
draken, elven en alle mogelijke aliens. Ook humans met een sterke buitenaardse connectie worden
in de kring verwacht en uiteraard zijn zoals altijd gewoon alle schedels welkom. Zelfs jij mag erbij!

Workshop : “Het Grote Alienspel” – Al spelend leren over je zielentaak
dinsdag, 11/06
20.00-22.30u

25 €

Niet alle zielen die momenteel op aarde leven, zijn origineel van de aarde. Integendeel. Een groot
aantal onder ons komt van andere planeten en sterrenstelsels, maar heeft er bewust voor gekozen
hier incarnaties door te maken. Vaak herinnert de mens zelf zich niet meer waarom hij of zij hiernaartoe gekomen is en daar wil dit spel verandering in brengen. Aan de hand van een soort
ganzenbord met alienschedels als pionnen en alienkaarten met opdrachten en boodschappen, krijgen de deelnemers meer inzicht in hun sterrenafkomst en hun zielenmissie op aarde. Wees welkom!
Inschrijven en bijdrage storten op rekening BE61001409741517 vóór 8/6 – plaatsen zijn beperkt!

Bijeenkomst voor draken en drakenhoeders : “Kosmische Draak”
maandag, 17/06
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.
Draken zijn momenteel niet fysiek op aarde aanwezig; hun energie is echter des te voelbaar. Vandaag maken we daarmee extra contact, door draken met de hoogste trilling in de kring te plaatsen
en ons open te stellen voor boodschappen uit het Kosmische Drakenbewustzijn. Doe jij ook mee?

Meet&Greet met de Braziliaanse master carver Leandro de Souza
zaterdag, 22/06
14.30-17.30u

22 €

Vooraf aanmelden verplicht! Zie aparte folder en de uitnodiging op de website www.drieveren.be

Channelling met kristallen schedels : “Schedelcollectief”
vrijdag, 28/06
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. Op het moment dat deze kalender werd samengesteld, was
niet duidelijk welke schedels dit keer de boodschappen zullen capteren. Wél duidelijk was dat er een
soort “collectief” de dienst zal waarnemen – een representatieve groep van verschillende carvings.

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.

