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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.
LITHA CEREMONIE OP ZONDAG 17 JUNI 2018 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,

Op zondag 17 juni 2018 om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom op
de Litha ceremonie en de viering van de Godinnen van het water. Tijdens
deze ceremonie staat het water dan ook centraal. Ook het o’oponopono ritueel
waarbij vergiffenis geschonken wordt aan jezelf en anderen, wordt op een
bijzondere manier uitgevoerd. Je wordt gezegend met het helende water van
Avalon en de moederbron van België. En elke vorm van negatieve emotie wordt
door Zwanezusje Pieternelle omgezet in het positieve.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail of
telefoon voor 12 juni 2018.

[2]

Nieuwsbrief Litha 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.

Sprays in de kijker voor de Litha periode
Atlantis-spray

De Priesteressen van Atlantis bezochten mij in een droom...en gaven me de
juiste aromatische geuren door voor het maken van deze bijzondere Atlantisspray. Deze spray brengt je terug naar je vorige levens. Je herinnert je wie je
werkelijk was. Je trauma's worden geheeld en goeie herinneringen neem je
mee terug naar dit leven. Deze schat die je ziel doet ontwaken, brengt je
onmiddellijk naar je ware zielepad en zuivert je van alle obstakels en angsten...
Voor deze spray hebben we een combinatie gebruikt van het heilige water van
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de bronnen van Avalon, samen met het sacrale water van de Moederbron in
het land van de Belgae.

Morgen Gliten-spray

Deze spray brengt healing bij overweldigende emoties. Je voelt jezelf vol
mededogen en schenkt vergiffenis aan jezelf en anderen. Oude rommel laat je
los, voorgoed. Je bekomt een hernieuwde en gezuiverde gewaarwording. Je
voelt je vrij!
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Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
1 juni

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

7 juli

Andean Magical day

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.

29 september

Dag workshop rond de nieuwetijdsengelen Eugeniel
en Adraniel.

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.
Zijn pad is het universele spirituele bewustzijn, vanuit het Andean shamanic
perspectief gezien, te verhogen om zo eenheid in de wereld te bekomen.
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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 zijn nog enkele plaatsjes vrij, 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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