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Nieuws - groeien doorheen de seizoenen
2022

Wat wil jij oogsten?

Voel je welkom! ik begeleid je via sound - ritme - ademhaling - individueel of in
groep - geleid via het hart en het ritme van de natuur

Info en inschrijven kan elk moment via info@lielemmens.be 

Jullie ontvangen deze update van activiteiten per seizoen omdat het binnen en
buiten werken zich afwisselt

https://dashboard.mailerlite.com/preview/52292/emails/64419533817906206
mailto:info@lielemmens.be%C2%A0


Op woensdag
meditaties in
whatsapp groep

25/09 en 6/11
Sound&ritme
vrouwencirkel aan
de Luysmolen
Bocholt

2/10 - Multiculturele
vrouwencirkel op
wereldfeest Hamont.
Open voor iedereen

Geef jezelf een groei-
Traject kado

Volledig nieuw traject

Individueel traject: Thuiskomen
bij Jezelf

De komende maanden kan je starten
met een individueel traject, helemaal
voor jezelf , dat gaat over
T huiskomen bij jezelf  in
verschillende aspecten.

Dit bestaat uit 4 thema's in een
maandelijkse individuele sessie.

In de kijker*

OOGSTEN? Wat wil jij oogsten binnen je gezin of bij jezelf? 

En wat heb je daarvoor nodig? 

Stel jij jezelf  deze vraag ooit? Maar ook heel serieus aan je diepste
binnenste of aan je hogere Zelf?

En krijg je dan ook een antwoord?  

Eerlijk gezegd, ik wel, steeds vaker en dit kan jij ook leren, vanuit de
stilte, in interactie met jezelf . Zo ontstaan ook mijn meditaties,

ingetuned op wat ikzelf  of de persoon die voor me zit nodig heeft... 

Zo groeien we stapje voor stapje in bewustzijn.



De 4 tools Ritme, Klank, Ademhaling,
Natuur leren we doorheen deze sessies
gebruiken en ervaren!!!

Jouw kadootjes tijdens dit
traject zijn

Meer innerlijke rust - meer
zachtheid - meer 
(zelf )Vertrouwen - meer energie
voor jezelf  en je omgeving... want
als jouw energie positief  
verandert, verandert je omgeving
mee! 

OPTIE A - we plannen 4 live sessies
aan huis of op locatie.

OPTIE B - je krijgt maandelijkse
opnames, tips en gadgets
toegestuurd Via de Post om zelf  mee
aan de slag te gaan

Een uitgebreide beschrijving van de
verschillende onderdelen vind je hier
samen met wat je nog allemaal extra
kan verwachten!

Klik voor meer Info

Mini-aanbod

Verbinden met de 4
natuurelementen

Mijn verblijf  in Zwitserland was in 1
woord gezegd "inspirerend"

De natuur is er zo puur en krachtig dat
het me sterk bij mezelf  bracht en me
via deze intense connectie door
stukken heen hielp.   Dit wil ik zo graag
delen, je aanleren.  

Ik heb er enkele korte opnames over
gemaakt.  

Door deze te beluisteren leer je je
dieper verbinden met de natuur als je
gaat wandelen of als je de dag begint. 
 Je leert je intenser verbinden met de

https://www.lielemmens.be/theekopjes-met-een-verhaal-weggever/?et_fb=1&PageSpeed=off


elementen Aarde - Water - Vuur -
Lucht

Heb je hier interesse in?  Klik dan maar
verder...

Klik voor meer

Soundwaves op YOUTUBE

YES! Tamara en Ik zijn zover, trots op
ons... onze experimenteerfase is
voorbij.  Onze sound-dialogen,
meditaties en inspiratiemomenten
zenden we de wereld in.  Neem gerust
een kijkje. Op onderstaande button
kom je rechtstreeks in het eerste
fimpje terecht. Er staan er
ondertussen 3 op. Elke Nieuwe maan
verschijnt er weer eentje.  

Onderaan de video kan je je
abonneren op ons kanaal, zo vind je
ons makkelijker terug ;-)

Ik geef toe dat ik het best wel een hele
stap vind, het zichtbaar en hoorbaar
zijn op een medium als YOUTUBE,
misschien herken je dit?  Ik voel wel dat
hoe meer ik dichter bij mezelf en mijn
zielemissie sta ik ook zulke dingen met
meer zelfvertrouwen doe! Dus ook voor
jou de wijze raad.. groei stap voor stap
naar Jezelf!

Klik voor de youtube video

25 september en 6 november 2022

Sound&Ritme vrouwencirkel
aan de Luysmolen

SAVE THE DATE...Op zondagochtend 25
september en 6 november van 9u tot

https://www.lielemmens.be/de-natuurelementen-mini-aanbod/?et_fb=1&PageSpeed=off
https://youtu.be/nd7ADYiI4Sk


10.30u aan het water, in de
bloemenweide achter de Luysmolen
in Bocholt . Daar kwam ik thuis en
geef ik voor de derde keer een
sound&ritme cirkel voor Vrouwen. We
zingen Sound en mantra's onder
begeleiding van gitaar en drum. Elk
seizoen heeft zijn eigen energie, altijd
een reden om samen een moment te
vieren. We eindigen met een thee-
ritueel met kruiden en bloemen. 

Vorige keer kwamen we heel spontaan
bij het thema van de grootmoeder-
moeder-dochter energie... we
wisselden uit, gaven door, stonden stil
bij de wijsheid van onze
grootmoeders... Verrijkend...

Inschrijven kost 22 euro

Voel je vrij om daarna nog samen
te genieten van een drankje in de
Molen of maak een wandeling in de
prachtige omgeving.  Dit is zeker de
moeite waard!!!

Ik schrijf  me in

2 oktober 2022 en ...

Multiculturele vrouwencirkels

Een wens die al even groeit... vrouwen
uit allerlei culturen samenbrengen en
samen zingen-dansen-klinken-ritmes
maken ... met elkaar verbinden via een
universele taal ... Zich thuisvoelen bij
elkaar en hier bij ons!  Eind juni was de
vorige in Lommel bij Huis van de
Wereld! En het was een blij intens
feestje met een mooie verbinding!  

Op 2 oktober om 11.30u vind je me op
het wereldfestival in de Posthoorn in
Hamont (Gratis inkom)

Om dit verder te zetten, zoek ik een
geschikte locatie voor een maandelijks
event waar er na een korte

https://www.lielemmens.be/?page_id=855&et_fb=1&PageSpeed=off


vrouwencirkel nog een thee-tje
gedronken kan worden of een vleugje
muziek beluisterd bij een babbeltje. 
Een idee?

"klik" - Ik weet iets

Op woensdag

RustPunt meditatie

Nog enkele woensdagochtenden bied
ik mijn meditatiecirkel in mijn eigen
tuin aan om van 9u tot 10u
te Hamont  om samen te mediteren
vanuit het hart. Er komen klanken,
verbindingen, een mantra, ... 

Ik neem je graag mee met mijn
woorden en mijn stem. 

Verwonderd en diep geraakt zijn we
telkens, in verbinding met de natuur. 
Even resetten, even herbronnen.  

Ook zin om eens mee te doen?  

Vanaf 2 tot max. 6 deelnemers.
Deelnemen kost 12 euro.

Augustus 31

September 7  - 14 - 21 - 28       

Oktober 5 - 12 - 19

Ik schrijf  me in

Misschien denk je: "alweer dezelfde onderdelen in deze Nieuwsbrief?"

Nee, zo moet je het niet bezien  ;-)

Ik wil zo graag dat je meegroeit met mijn aanbod, dat je voelt dat mijn
aanbod rijpt, gericht groeit en verdiept en dat jij kan voelen op welk moment

het opnieuw bij je past, snapje?

Dus blijf  nog maar even ;-)

https://www.lielemmens.be/?page_id=855&et_fb=1&PageSpeed=off
https://www.lielemmens.be/?page_id=855&et_fb=1&PageSpeed=off


Op woensdag

***NIEUW***
ZEN&ZACHT&ZIJN
whatsapp-groep

Vanaf NU start een whatsapp groepje
*zen&zacht&zijn* met als "doel"

steeds beter in je zachtheid en bij je
innerlijke rust te blijven en je hart te

openen, wat er ook gebeurt.  

Elke woensdagochtend stuur ik een
opname van een geleide meditatie

van ongeveer 15min, verweven met de
tools ritme, klank, ademhaling en de

natuur.  Zo leer je een momentje voor
jezelf  te nemen en leer je stilstaan bij

bepaalde vragen. Je kiest zelf  wanneer
en hoe vaak je naar de opname

luistert. Herhaling zorgt voor diepgang.

Voor slechts 20 euro kan je twee
maanden lang deelnemen (dat zijn

dus gemiddeld 9 sessies) 

met verschillende thema's en een
bron van o.a. innerlijke rust, zachte

hartekracht en een positieve energie
 

Dit idee is tot stand gekomen omdat
geregeld cliënten een opname vragen
in combinatie met een sessie, om een
thema te kunnen doorwerken, om
beter te slapen, om hun innerlijke
onrust te behouden, om bepaalde
spierspanning of pijn te verminderen. 
Als ik dan vaak te horen krijg "jij hebt er
de stem voor", "alleen met jouw
stembegeleiding lukt dat" dan wil ik hier
ook graag verder iets mee doen... met
mijn stemtrilling en met de woorden
vanuit mijn hart.

Ik schrijf  me in

https://www.lielemmens.be/?page_id=855&et_fb=1&PageSpeed=off


Wat geeft jou energie?

Deze "inzichts"kaart trok ik voor jullie...

Wie zich aangesproken voelt die "mag"

Aan hulpverleners, leerkrachten,
moeders, vrouwen en dochters... je
kan het allemaal wel alleen, maar
soms is het ook belangrijk dat je je
energie kan blijven hoog houden en
heb je daar wel altijd voldoende tools
voor? Of ga je maar gewoon verder en
verder en verder...  

Ik heb het zelf  ook ondervonden,
je batterijen zijn niet oneindig en er
zijn 101 manieren om ze op te vullen.
Maar welke manier past het best bij
jou? Wat brengt jou tot rust
vanbinnen? Wat is jouw krachtbron en
passie?

Ik heb doorheen de jaren geleerd dat
het niet de bedoeling is dat je wel altijd
zelf  je antwoorden vindt maar dat je
hierin wel ondersteund kan worden.  Ik
heb geleerd dat je dat help-
stemmetje mag uitspreken en je dan
nog steeds een sterke vrouw bent!

Leer bewust hulp vragen zodat ook het
universum met je meespeelt... Want
deze zorgt ervoor dat je de juiste
personen tegenkomt op het juiste
moment.  Voel maar als ik iets voor jou
of iemand rondom je kan betekenen.

Je vindt mijn volledig aanbod op www.lielemmens.be Klik hier

Straal jouw bloem * Beleef jouw Zon * Leef
jouw Geluk *

"Sound is giving space to the inner body and the heart"

https://www.lielemmens.be/


Liesbeth Lemmens

Bosstraat 105, Hamont-Achel
België

gsm 0494-110822
info@lielemmens.be

Je ontvangt deze mail omdat je je hiervoor
ingeschreven hebt of interesse toonde in

mijn aanbod

Uitschrijven

Flowers are opening your hart

Heal your body so that Your Soul loves to live inside"

LieLemmens relaxatie -en muziektherapie

tel:gsm%200494-110822
mailto:info@lielemmens.be
https://dashboard.mailerlite.com/preview/52292/emails/64419533817906206
https://www.mailerlite.com/

