Go with the flow

dankzij het magische jaarwiel

Als ‘Sister of Avalon’ (en Priesteres vanaf
september 2013) ben ik helemaal in vervoering van het ‘Wiel van Brittania’, met
de Godinnen die het hele jaar door heel
nadrukkelijk aanwezig zijn met hun specifieke kwaliteiten en energieën. Ze helpen
ons waar het nodig is en als we hun raad
in totale overgave opvolgen, kunnen ze
ons leven een prachtige wending geven
en wonderen verrichten.

Merlijn) uit de 12de eeuw. Het zijn negen
zussen die alle kwaliteiten van de oergodin, de vrouw, vertegenwoordigen, van
jong naar oud.

Het Wiel van Brittania werkt met acht periodes. Vier periodes duiden de natuurelementen aan en vier periodes geven een
bepaald stadium in een vrouwenleven
weer. In het midden staat Morgen La Fey.
Zij regeert over de acht andere Morgens
(Godinnen). Voor elke periode van het
wiel staan er een reeks Godinnen, waaronder elke keer een Morgen.

De Morgens worden vaak afgebeeld in
een zwarte cape en zittend in een magische cirkel, wakend over de Aarde. Je
kan ze zien, voelen, horen, ruiken in de
nevelen, in het landschap en de natuur
van Avalon.

Wie kent er niet de Negen Morgens? De
beroemde poëet Taliesin (Merlijn) schreef
hun namen neer in zijn boek ‘Geoffrey of
Monmouth’s’, Vita Merlina (het leven van

De beroemdste is Morgen La Fey, vooral
wegens haar markante rol in het leven
van de alom bekende en legendarische
Koning Arthur, als zijn halfzus en moeder
van zijn kind.

Deze negen bijzondere zussen kunnen ons vandaag, in de eenentwintigste
eeuw, helpen op ieder moment van de
dag en in elke fase van ons leven om een
stap vooruit te zetten naar waar geluk.
Een sprookje dat werkelijkheid wordt.

Morgen Tyronoe
Wijsheid
De periode van 21 december tot 1 februari (Yule)
wordt toegewezen aan de Godin van de Lucht.
Zij staat voor het noorden. De Godin Morgen Tyronoe brengt wijsheid, afzondering en verhoogde
spirituele energie en met haar wind verjaagt ze
de muizenissen uit ons hoofd. Ze wordt vergezeld van alle vogels die je maar kunt bedenken
én door de luchtdraken.

De periode van 1 februari tot 21 maart (Imbolc) is
de periode van de Godin van de Jeugd. Ze staat
voor het noordoosten. Morgen Thitis staat voor
speelsheid, creativiteit, handwerk en poëzie. Door
haar wordt het innerlijke kind in ons wakker gemaakt. Je danst door het leven en je bent blij dat
je leeft! Haar krachtdieren zijn: de Zwaan (schoonheid), de Wolf (moed) en de Slang (heling).

Deze Morgen Tyronoe-spray brengt helderheid,
wijsheid en spiritualiteit. Hij helpt je te mediteren
in complete afzondering en hij zorgt voor visioenen. De spray is een welgekomen hulp bij palliatieve zorgen en brengt heling bij het verlies van
een dierbare. De sluier tussen Hemel en Aarde
wordt heel erg dun, waardoor er een perfecte
verbinding tussen beiden tot stand komt.

Deze Morgen Thitis-spray zorgt voor speelsheid en onschuld en verhoogt de creativiteit. Hij
zal je helpen prachtige gedichten te schrijven en
aantrekkelijke kunst voort te brengen. Het kind in
jezelf wordt gevoed, je krijgt zin om de hele dag
door te dansen met een oeverloos vertrouwen in
het leven.

Morgen Cliton
Enthousiasme
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Morgen Thitis
Speelsheid
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De periode van 21 maart tot 30 april (Oestre) wordt toegewezen aan de Godin van
het Vuur. Ze staat voor het oosten. Morgen Cliton staat voor de lente, voor passie, groen, enthousiasme en een nieuwe
start. Het is een ideale periode om met de
sterren in contact te komen. Haar krachtdieren, zijnde de Haas (geluk), de Kat (intuïtie) en de Kip met de eieren met jouw
potentieel erin begeleiden Haar.

Deze spray wekt passie en enthousiasme
en helpt je bij het maken van een nieuwe,
frisse start. De lente in jezelf kan beginnen, met groei en bloei. De verbinding met
de astrale wereld wordt vergemakkelijkt.
Je ontvangt hernieuwde energie van je
Moeder-Ster en je voelt je sterk en krachtig.

Morgen Thetis
Sensualiteit
Van 30 april tot 21 juni is er de periode van de
Godin van de Liefde. Zij wordt aan het zuidoosten
gelinkt. De periode wordt Beltane genoemd. Morgen Thetis staat voor liefde, sensualiteit en seksualiteit. De Witte Merrie, de Witte Duif en zwermen
kleine vogeltjes staan Haar bij.
Deze spray stimuleert de liefde, sensualiteit en
seksualiteit. Je voelt je mooi, jong en behaaglijk.
Je geniet van seks zonder schaamte voor je lichaam. Je wordt verliefd op jezelf, op je partner
en op het leven.

Morgen Moronoe
Voorspoed
De periode van 23 september tot 31 oktober
wordt toegewezen aan de Godin van de Aarde.
Ze staat voor het westen. De periode wordt Mabon genoemd. Morgen Moronoe vertegenwoordigt Moeder Aarde zelf. Ze brengt overvloed en
dankzij haar ben je geaard en beschermd en heb
je een oeverloos vertrouwen in het leven, terwijl
je op Haar prachtige lichaam woont. Haar krachtdieren de Vos, de Das en het Everzwijn geven
extra energie.
Deze spray vertegenwoordigt Moeder Aarde zelf.
Je voelt je veilig, beschermd en vol voorspoed.
Je weet dat Ze om je geeft en wil dat je gelukkig
bent, elke dag opnieuw. Deze spray schenkt je
vertrouwen in het leven op deze mooie planeet
Aarde.

Morgen Mazoe
Wedergeboorte
Van 31 oktober tot 21 december is er de periode van de Oude Vrouw-Godin. Ze staat voor
het noordwesten. De periode wordt Samhain genoemd. Morgen Mazoe brengt transformatie en
wedergeboorte en in haar magische ketel word je
herboren. Haar krachtdieren de Havik, de Merel,
het witte Varken met de rode oren en de Pad zijn
altijd bij haar aanwezig.
Deze spray staat voor dood, transformatie en wedergeboorte. Hij helpt mensen datgene los te laten
dat niet langer bij hen past. Op die manier vindt er
een transformatie plaats waardoor er uiteindelijk
iets nieuws kan geboren worden. Een magische
spray die je in de ketel van Mazoe brengt. Je hebt
volledig vertrouwen in de uitkomst. Een schitterend avontuur voor jezelf, hand in hand met de
Goddess.

Morgen Gliten
Emoties
De periode van 21 juni tot 1 augustus (Litha)
wordt toegewezen aan de Godin van het Water.
Zij staat voor het zuiden. Morgen Gliten brengt
evenwicht in de emoties en schenkt mededogen
en genade. Ze helpt je om anderen vergiffenis te
schenken. Alle vissen en waterdraken staan aan
haar zijde.
Deze spray brengt healing bij overweldigende
emoties. Je bent vol mededogen en schenkt vergiffenis aan jezelf en de anderen. Oude rommel
laat je makkelijker los, voor eens en voor altijd.
Je zult je gezuiverd voelen en als herboren. Een
bevrijdende ervaring!

Morgen Glitonea
Moederschap
De periode van 1 augustus tot 23 september
(Lammas) is die van de Godin-Moeder. Ze staat
voor het zuidwesten. Morgen Glitonea maakt de
moeder in je wakker. Ze voedt je en schenkt je
voorspoed. Ze helpt je bij het moederschap en
geeft je een gevoel van geborgenheid. Haar
krachtdieren zijn alle hoorndragende dieren, zoals
herten, geiten, schapen en koeien.
Deze spray maakt de moeder in je wakker. Hij
voedt je en schenkt je voorspoed. Uitermate aangewezen tijdens de zwangerschap, de bevalling,
na de geboorte en tijdens de opvoeding van kinderen. De spray geeft moeders een groter zelfvertrouwen en meer rust in periodes van stress en
weinig slaap, zodat ze de kracht hebben om hun
kroost te koesteren, te verzorgen en te beschermen.

Morgen La Fey
Magie
In het midden van het Wiel staat Morgen La Fey.
Zij is één en al magie en schoonheid en ze vertegenwoordigt Avalon. Ze wordt bijgestaan door de
elfen, de Raaf en de Zwarte Kat.
Deze spray vertegenwoordigt de Lady van Avalon. Zij overweldigt ons met haar wijsheid en haar
elfenwereld. Mysterieus als een orakel zorgt Zij
voor heling, schoonheid en eeuwige jeugd.

Als aromatherapeute heb ik via de Morgens voor elke periode een geheime formule doorgekregen waarmee ik sprays kon samenstellen. De sprays vertegenwoordigen de energie
van deze krachtige, wijze en mooie Godinnen en hun krachtdieren. Het water dat wordt
gebruikt om deze sprays te vervaardigen, is afkomstig van de rode bron in Glastonbury,
beter bekend als Chalice well.
Je kunt de sprays gebruiken wanneer je maar wil, door ze te verstuiven in je eigen energieveld of dat van anderen, op je chakra’s en die van anderen en in de ruimte. In het dagelijkse
leven kan je de sprays aanwenden in overeenstemming met de periodes van het jaar of
afhankelijk van de energie die je op dat moment nodig hebt. Je mag ze gerust combineren,
indien je dat wenst.
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Deze negen sprays kan je ofwel afzonderlijk ofwel in combinatie gebruiken, tijdens de periode
die ze vertegenwoordigen of als je aan een welbepaalde energie behoefte hebt.

Lieve Morgen Moronoe,
Nolava van de Aarde, Ertha, Gaya, Banbha,
Vrouwe van het Land van voor de overstroming.
Kom tot mij met Uw weelderige natuur,
grond me, laat me me veilig voelen,
tussen de planten en Uw kristallen...
Moge al mijn dromen en wensen
gemanifesteerd worden.
Gezegend zijt U

Als spirituele schilderes heb ik ook negen schilderijen op postkaart gezet. Een tiende doet
dienst als verzamelkaart. Elke kaart bevat een
affirmatie, die je eventueel samen met de sprays
kunt gebruiken.
Hier vind je een voorbeeld van één van de tien
kaarten. Het gaat om de kaart van Morgen Moronoe met de daarbij horende affirmatie.

Ook in het chakra-systeem is er een hele evolutie.
Voor het gebruik van de Morgan Cliton-spray was er dit beeld:
Links: de chakra’s zijn
overal verspreid, er is
geen doorstroming en
het onderbewuste speelt
baas over de proefpersoon, omdat zijn emoties
en de lagere persoonlijkheid (ego) regeren.

Lieveke Volcke, Zuster van Avalon

Rechts: na het gebruik van
de Morgen Cliton-spray is
er weer samenhang met
het Hogere Zelf en de ziel
van de persoon, de chakra’s werken opnieuw samen. De hartenergie is nu
hersteld, het bewustzijnproces komt opnieuw op gang
en zo vindt de persoon
zichzelf terug en krijgt hij
meer aarding.

Mogen jullie met z’n allen ondergedompeld worden in de kracht en de onvoorstelbare magische werking van deze sprays, zodat jullie de flow in jullie leven
altijd mogen beleven en ultiem geluk mogen ervaren.
Blessed be,
Lieveke Volcke

€12

per fles

€99

set van
9 flessen

€21

€2,50

set van
9 kaarten

per kaart

Conclusie van de test: de basisspray Morgen
La Fey mag gecombineerd worden met een
spray die bij de gebruiker hoort, hier in dit geval
de Morgen Cliten-spray die de emoties opnieuw
in balans brengt.

De winnaar wordt midden september op onze website
(www.para-astro.be/win) bekend gemaakt.

Gelieve in de mededeling uw keuze van het product en het aantal dat u wenst
kenbaar te maken.
Of via onze online-winkel: www.para-astro-shop.be

Energiecoach, Hugo Van Verdegem, gebruikt de GDV (Gas Discharge Visualisation)- Energiecamera van Dr. Korotkov uit Sint-Petersburg om het effect van sprays na te gaan. De techniek
staat beter bekend onder de naam ‘Kirlian fotografie’. Voor de voorbeelden hieronder werden
twee Morgen sprays weerhouden, uit het totale aantal van negen. De bedoeling was om visueel
het effect van deze sprays op de aura en de chakra’s vast te leggen. Er is ook gewerkt met de
combinatie van een Morgen La Fey-spray en een Morgen Cliton-spray om aan te tonen dat de
Morgen La Fey-spray het effect van de andere sprays positief beïnvloedt.
Morgen Cliton-spray
Voorbeeld 1: Jonge man van 29, heel actief en dynamisch, maar innerlijk onrustig.
Dankzij het gebruik van de Morgen Cliton-spray, meditatieve woorden en muziek
komt er meer rust en verbinding met de Levensenergie.
Links: Voor het gebruik van de Morgen-Cliton spray in het GDV Energyfield: er
zijn behoorlijk veel openingen in de aura, hetgeen op energieverlies wijst.
Voor de test werd gekozen voor volgende methode: de proefpersoon beluistert een
meditatieve tekst over de Godin Morgen Cliton. Nadien blijkt, dat er veel openingen
in de aura zijn gedicht. Je ziet op de afbeelding dat de energie veel gemakkelijker
wordt vastgehouden. De proefpersoon voelt zich energieker; het energiepotentieel
steeg immers van 38 % naar 78 % en het stressniveau ging van 7.4 naar 4.6.
Alle organen vertonen een groter rustgehalte, omdat ondermeer de
emotionele belasting veel lichter is geworden. Hier een voorbeeld in
het GDV-diagram.

VOOR

Morgen La Fey-spray

Voorbeeld 2: de proefpersoon is een jonge
vrouw van 20, die de neiging vertoont zich terug te trekken, zich te isoleren om contacten en
spanningen te vermijden.
Het is meteen duidelijk dat de tweede en de
derde chakra niet uitgelijnd zijn en bovendien is
haar derde oog niet geactiveerd, waardoor ze
zich in de buitenwereld verliest. Op een ander
niveau heeft ze nauwelijks begeleiding van de
wezens en de sferen die bij haar horen (kleine
bol).
Door toepassing van de Morgen La Fey-spray
komt er overal doorstroming van de chakra’s.

Een gat in de aura wijst
op energieverlies

Het derde oog bezit meer energie (de bol is groter) en staat nu rechts. Hierdoor krijgt de vrouw
innerlijke inzichten en is ze in staat om eigen
keuzes te maken die niet langer door de buitenwereld worden opgelegd.

Dankzij het gebruik van de Morgen La Feyspray is er een stressdaling van 3.90 naar 2.80

(de normale waarde ligt tussen 2 en 4) en het
energiepotentieel is gestegen van 52 (score 6)
naar 80 % (score 9). Dat is erg veel, want de
meeste mensen scoren tussen 40 en 65 %.
Het is dus duidelijk dat de Morgen La Fey-spray
de levensenergie beter kanaliseert, waardoor
de persoon in kwestie zich gezonder en fitter
voelt. Bovendien verbetert het psychisch welzijn, wat op zijn beurt de verdere evolutie stimuleert.

NA
Hugo Vanverdegem
Meer info omtrent GDV:
www.gdv-energiecoaching.be

GDV Diagram

Het effect van de
Morgen-sprays
is getest door
Hugo Van
Verdegem

Met Morgen La Fey- en Cliten-spray

Voor België: banknummer: IBAN BE28 461-6525191-20 BIC: KREDBEBB
van Para-Astro, Kortrijkseweg 353/3, 8791 Beveren-Leie
Voor Nederland: Postbank 5914052 van Para-Astro, Postbus 350, 4560 AJ Hulst.

Zonder spray

U kan het desbetreffende bedrag overschrijven + €3 (portkosten):

Met Morgen La Fey-spray

Hoe bestellen?

Mail je antwoord naar info@para-astro.be of bel naar +32 (0)56 48 49 52.
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rechts in het uro-genitaal gebied. Dit duidt op
energieverlies. Na toediening van de sprays zijn
de gaten hersteld. De vrouw voelt zich rustiger,
omdat de aura dicht en beschermd is.

Inhoud: 100 ml

PRIJSVRAAG:
Wie is de centrale figuur in het Keltische Wiel?
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De proefpersoon is een 52-jarige vrouw die
last heeft van wisselende emotionele stemmingen, maar die, desondanks, goed verbonden is met haar Hogere Zelf. De afbeeldingen
zonder sprays tonen ons een groot gat links en

Zonder Morgen La Fey-spray

WIN

1 set energetische kaarten
& diverse Morgen-sprays

Bestel deze unieke affirmatiekaarten en/of
Morgen-sprays bij Para-Astro.

Morgen La Fey-spray
in combinatie met de Morgen Cliten-spray
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