Spiraal III

Dit is een jaar van dagelijkse bezinning en meditatie als voorbereiding
op je gelofte aflegging. Je wordt persoonlijk begeleid gedurende 4 weekends (om de 12 weken) zodat je je Godin nog dieper en intenser leert
kennen. Ze wordt je beste vriendin, Raadgever en Gids in je leven als
Priesteres/Priester. Je leert een jaarwiel creëren, volledig afgestemd op
jouw Godin in al Haar facetten.
Deze cursus start in januari 2018. Het gaat hier om 4 weekends,
elke 12 weken. De kostprijs is € 300.- per weekend (lunch en lesmateriaal inbegrepen). Je bent ingeschreven bij storting van het eerste
weekend op de navolgende rekening BE53 3800 1740 0053 tnv
Lieve Volcke onder vermelding van “ spiraal III weekend 1. Je kan
altijd bellen voor meer info (0498042493)

Spirituele cursussen 2017
gegeven door Lieveke Volcke

KELTISCHE PRIESTERES/PRIESTER
VAN DE BELGAE
Priesteres/Priester zijn ... “Is a way of living”. Nauw verbonden met
de Godinnen, met de Keltische cultuur, met het Wiel van Brittannia en
van de Belgae !! Als Priesteres/Priester doe je ceremonies voor jezelf
en anderen. Je luistert veel meer dan je spreekt. Je leeft mee en geeft
wijze raad aan anderen. Je bent een Wandelaar tussen de Werelden.
Priesteres/Priester ben je na twee jaar opleiding, je ten volle ten dienste
stellende aan de Oergodin Nolava in al haar verschijningen. Het derde
jaar richt je je als Priesteres tot één specifieke Godin, die je naderhand
volledig zult dienen. Je leert mensen coachen op cruciale momenten in
hun leven: zwangerschap, geboorte, puberteit, zoektocht naar de ware,
spiritueel huwelijk, sterven...met het grootste respect. Priesteres/Priester
was je, ben je en zal je altijd zijn...
Deze cursus vereist een groot engagement... Priesteres/Priester word
je na de nodige inzet, uitdagingen en het oplossen van blokkades op je
pad. Een prachtig avontuur, verbonden met elkaar voor het leven. Op
het einde van elk Spiraal wordt er een gelofte afgelegd.

De cursus bestaat uit drie zg “spiralen”

Spiraal II

Spiraal I
Spiraal II
Spiraal III

Tijdens dit jaar word je klaar gestoomd om als Priesteres/Priester op
te treden als ceremonialist. Je leert methodes om als tussenkanaal te
fungeren tussen de Oer Godin en de mensen via Scrying, Embodimenten Orakel zijn. Je leert de krachtdieren, bomen en bloemen van elke
periode kennen. De kennis van het eerste jaar wordt automatisch meegenomen.Via rollenspel wordt life coaching bij gebracht. Je verdiept
je in mediumship. De Zwanen Zusters spelen een belangrijke rol in
dit jaar. Via verhalen nemen ze je mee naar mysterieuze plaatsen en
dompelen jullie in de magie van Hun zijn. Het werken met de diverse
orakelkaarten komt nog dieper en uitgbreider aan de orde.

Keltische Zuster/Broeder van de Belgae.
Keltische Priesteres/Priester van de Belgae.
Priesteres/Priester van een specifieke Godin.

Spiraal I
Tijdens dit jaar maak je kennis met het jaarwiel van de Belgae en het
Keltische jaarwiel. De verschillende periodes van het jaar met hun
kleuren, hun Godinnen en Hun Krachtdieren en bomen. Je maakt kennis met de Godinnen in al Hun vormen via muziek, meditatie en dans...
Je leert werken met diverse Godinnen kaarten. Je gaat naar je eigen
bron...en zal merken dat je na dit jaar, na het persoonlijk doorleven
van elke periode, een volledige transformatie hebt ondergaan.

De eerste cursus datum van Spiraal I is op 15 januari 2017 van
10.00 uur tot 16.00 uur (incl. lunch en cursus materiaal). Bijdrage is € 150.- per cursusdag. De overige 8 dagen (éénmaal per
6 weken) worden vastgelegd, in onderling overleg, op de eerste
cursusdag.

De eerste cursus datum van Spiraal I I vindt plaats vanaf januari 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur (incl. lunch en cursus materiaal). Bijdrage is € 150.- per cursusdag. De overige 8 dagen
(éénmaal per 6 weken) worden vastgelegd, in onderling overleg,
op de eerste cursusdag.

