Nieuwsbrief Imbolc 2018

[1]

Nieuwsbrief Imbolc 2018

Dag lieve mensen
Hieronder een uitnodiging voor diverse bijzondere evenementen die bij ons in
de Tempel te Anzegem doorgaan... Het is heel belangrijk dat jullie vooraf
reserveren zodat we weten wie er komt.
IMBOLC CEREMONIE OP ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zaterdag 3 februari 2018 om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom op de
Imbolc ceremonie en de viering van de Young Maiden Goddesses. Tijdens deze
ceremonie staan creativiteit, zang en healing van je innerlijke kind centraal. De
Godinnen Arkanua, Berecynthia, Brigit, Morgen Thitis en zwanezusje Greetje
heten jullie van harte welkom op deze ceremonie vol speelsheid en blijheid.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail of
telefoon voor 28 januari 2018.
Reservatie

vooraf

is

lieveke_volcke@hotmail.com

gewenst

via

0498042493 of

via

mail

adres: Krommestraat 5, 8570 te Anzegem

Bijdrage is € 15.- per persoon of € 25.- per koppel.
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Sprays in de kijker voor de Imbolc periode
Fairydust-spray

Dit is een ideale spray voor Nieuwetijdskinderen. Het brengt hen meer rust en
ze bloeien ervan open. Deze spray is ideaal om hun kamer mee te verstuiven
voor het slapen gaan. Door het gebruik wordt ook ieders creativiteit
aangewakkerd en het brengt je in nauwer contact met de natuur. Volwassenen
kunnen

met

deze

spray,

in

het

makkelijker ervaren.
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Morgen Thitis-spray

Deze Morgen Thitis- spray brengt speelsheid, onschuld en verhoogt de
creativiteit. Het helpt je prachtige gedichten te schrijven en mooie kunst te
maken. Het kind in jezelf wordt gevoed, je wil de hele dag door dansen, met
een oeverloos vertrouwen in het leven.

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
18 februari + 4 maart

Tweedaagse workshop Lifecoaching via kaartlegging

3 maart

Aanvang Mediumship cursus 10 lessen van 4 uur van
13.00 uur tot 17.00 uur.

24 maart

Aanvang cursus Lichtwerker met behulp van de
Engelen. 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur

21 januari

IET Basic.

1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

11 februari

IET Intermediate.1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

11 maart

IET Advanced. 1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

8 april

Volledige dag rond het praktisch werken met de
negen IET engelen. 1 lesdag van 10 uur tot 16 uur
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1 april + 6 mei

Tweedaagse workshop Maya expert . van 10 uur tot
16 uur

1 juni

Avond workshop rond de Heilige Geometrie. Van
19.30 uur tot 22.00 uur.

16 september

Ambassadeur van Moeder Aarde. Jaarcursus
bestaande uit 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

8 september

Keykeeper van Aphrodite’s geheimen en rituelen van
liefde en schoonheid. Spiraal I. 8 lesdagen van 10 uur
tot 16 uur.

19 januari 2019

Keltische Priesteres/Priester van de Belgae Spiraal I. 8
lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

Nieuw Nieuw Nieuw
Sparkling Fairy Body oil

Deze massage olie is Hemels… Hij wordt gebruikt om jong en oud te masseren.
Je voelt je zo wegglijden in een magische wereld waar de Elfen, Kabouters,
Gnomen en Boomgeesten je heel graag als vriend of vriendin verwelkomen. Je
voelt je blij, speels, boordevol hernieuwde positieve energie… Je creativiteit is
aangescherpt en je hebt weer volop zin in het leven…
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Tinkling fairy oil

Deze anointing oil is speciaal doorgechanneld geweest om te gebruiken bij
healing, massage, inwijdingen en thuisgebruik. Je raakt de chakra’s aan met de
magie van de verborgen werelden. Hij is geschikt voor groot en klein. Na
gebruik voel je je één met het verborgen volkje en je gelooft opnieuw in je
eigen sprookje op Aarde.
Ceremonies 2018
De ceremonies zijn als volgt vastgelegd voor het hele jaar. De ceremonies
beginnen om 17.00 uur en eindigen om 19.30 uur. Met uitzondering van Yule
omdat dan de Tempel 6 jaar bestaat.
Imbolc

zaterdag

3 februari

2018

Oestre

zaterdag

24 maart

2018

Beltane

zaterdag

5 mei

2018

Litha

zaterdag

23 juni

2018

Lammas

zaterdag

28 juni

2018

Mabon

zaterdag

22 september

2018

Samhain

zaterdag

27 oktober

2018

Yule

zaterdag

22 december

2018
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Spirituele Godinnen reis volledig in het kader van Atlantis naar Sardinie in
April 2018.

Sardinie is een prachtig eiland, boordevol oude Godinnen plaatsen
p
en
schitterende stranden...de zee is daar azuurblauw. Het eiland doet me aan
Atlantis denken, alsook de mensen die daar wonen...spiritualiteit zit in hun
bloed...
We vertrekken op 24 april en komen terug op 28 april. Het gaat dus om 5
dagen. We slapen
lapen in een pittoresk hotel dicht bij de zee. De bijdrage voor deze
schitterende reis is 888 euro. De vliegreis, hotel en ontbijt, auto, en spirituele
begeleiding inbegrepen...

Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

We kijken er naar uit jullie terug te mogen
ontmoeten....We are a tribe of LOVE, all over the world!
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