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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.
LAMMAS CEREMONIE OP ZATERDAG 28 JULI 2018 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zaterdag 28 juli 2018 om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom op de
Lammas ceremonie en de viering van de Moeder Godinnen. Tijdens deze
ceremonie staat de Moeder en tevens vroedvrouw dan ook centraal. Moeder
Maria bekleedt een hele belangrijke rol in het wiel van de Belgae. Zij wordt
gezien als de universele moeder. Ze zal je helpen tijdens deze ceremonie om
koestering te ervaren en de oogst binnen te halen van datgene wat je gezaaid
hebt. Ze zal je bijstaan bij het laten geboren worden van een project.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 25 juli 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 Lammas periode
Goddess Mist-spray

Vrouwelijke energie - Zelfvertrouwen
De spray laat mannen en vrouwen stralen dankzij het aanwakkeren van de
vrouwelijke energie. Men voelt zich zachter, aantrekkelijker en sensueler. Je
intuïtie wordt versterkt. Je komt meer in je kracht te staan en wordt ook
assertiever. De spray zorgt voor een betere communicatie met de “Goddess”en
heeft een helende werking. Je voelt je gekoesterd en geborgen.
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Morgen Glitonea-spray

Deze spray maakt de moeder in je wakker. Het voedt je en geeft je voorspoed.
Prachtig om te gebruiken tijdens je zwangerschap, de bevalling, na de geboorte
en tijdens de opvoeding van kinderen. Het geeft moeders een gevoel van
zelfvertrouwen en relaxatie in periodes van stress en weinig slaap. Ideaal om te
gebruiken als je een moeder nodig hebt die je voor een tijdje kan koesteren en
beschermen.
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Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
7 juli

Andean Magical day

5/18 augustus

Communicatie en healen van van dieren

11/12 augustus

Weekend rond intuitief schilderen

8 september

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

16 september

Para Astro beurs Kortrijk

29 september

Dag workshop rond de nieuwetijdsengelen Eugeniel
en Adraniel.

30 september

Para Astro beurs in Oudenaarde

14 oktober

Lichtwerker met behulp van de Engelen Les 1

20 oktober

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

27 oktober

Samhain ceremonie

28 oktober

Para Astro beurs Oostende

10 november

Mediumship Les 1 (Jaarcursus bestaande uit 5
volledige lesdagen van 10 tot 16 uur)

22 december

Yule ceremonie

19 januari 2019

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

Andean Magical day
Deze dag wordt gegeven door Miguel Lorenzo Lopez en Lieve Volcke
Miguel Lorenzo Lopez is een Chileense man die in Peru leeft, volledige volgens
de oude Andean tradities. Hij is een channeler, en spiritueel beeldhouwer van
hele bijzondere kristallen schedels en krachtvoorwerpen. Tevens maakt hij
prachtige Andean music met typische muziekinstrumenten van daar.
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Zijn pad is het universele spirituele bewustzijn, vanuit het Andean shamanic
perspectief gezien, te verhogen om zo eenheid in de wereld te bekomen.

Het Sprookjesboek
“Het sprookje van de Negen Zwanezusjes” boek + CD kunnen vanaf heden
worden besteld. Het is wondermooi geworden. Een echte special edition met
hardcover. Zoals eerder aangegeven gaat de opbrengst volledig naar de
aanschaf van een Yurt voor in ons Sprookjesbos. De prijs van het boek is € 40.De CD komt op € 15.- Als je ze samen koopt betaal je in totaal € 50.-
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Er is nog één plaats vrij, dus wees er snel bij.

Reizen 2019
We organiseren in 2019 de volgende reizen :
• Maria Magdalena reis naar Frankrijk van 25 februari t/m 1 maart
• Moeder Aarde reis naar Portugal van 8 april t/m 13april
• Culinaire Tempelier en kasteel reis naar Portugal van 3 juni t/m 8 juni
• Godinnenreis naar het magische Ierland van 30 augustus t/m 4
september
Alle reizen gaan door als er minstens 6 mensen meegaan. De prijs is €
1111.- ( reis, hotel op basis van kamer en ontbijt, vervoer in het land en
programma inbegrepen.) Betaling 50% bij inschrijving en 50% 2 maanden
voor vertrek.
Indien er interesse is voor Avalon,(en Tintagel), Schotland en Sardinie
vernemen we dat graag.
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Portugal project
Hier nog wat nieuws over ons prachtig project in Portugal...Het voorlopig
koopcontract is getekend en we hebben nu tot midden september de tijd voor
de rest. We zijn volop bezig met de banken aldaar...
Ondertussen zetten we door...om centjes binnen te krijgen...
Dank aan de mensen die ons tot nu toe al op de een of andere manier hebben
bijgestaan...
De volgende actie is de verkoop van een witte en rode Portugese wijn Gran
Reserva. Topwijnen!
We verkopen ze per doos van 6. Het is 50 euro/ doos.
Een laatste actie is het uitschrijven van twee prachtige Portugal reizen voor
2019

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