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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.

OESTRE CEREMONIE OP ZATERDAG 24 MAART 2018 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zaterdag 24 maart 2018 om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom op

de Oestre ceremonie en de viering van de Godinnen van het vuur.Tijdens
deze ceremonie staan passie, enthousiasme en aanwakkering van je potentieel

centraal, alsook het lopen van het labyrinth en een myterieuze ontmoeting met

Nele die via de vlam een persoonlijke boodschap zal doorgeven. De Godinnen
Ostara, Wivina, Nele, Cliton en Stella heten jullie van harte welkom op deze
ceremonie vol vuur.
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Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail of
telefoon voor 18 maart 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 Oestre periode
Green Man-spray

De Green Man Spray brengt je onmiddellijk in contact met de natuur...met de
bomen, struiken, met de bloemen en het gras...Hij komt je helen met zijn

groene energie zodat je opnieuw kunt ademhalen...waar je je ook bevindt... op
je werk, in je huis... Je waant je in het meest magische natuur tafereel... samen
met Green Man!
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Morgen Cliton-spray

Deze spray brengt passie en enthousiasme. Het helpt je bij het maken van een

nieuwe, frisse start. De lente in jezelf kan beginnen, met bloei en groen... De

verbinding met de astrale wereld wordt makkelijk. Je krijgt vernieuwde
energie van je Moeder Ster en je voelt je sterk en krachtig.

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
3 maart

Aanvang Mediumship cursus 10 lessen van 4 uur van

24 maart

Aanvang cursus Lichtwerker met behulp van de

21 januari

11 februari
11 maart
8 april

13.00 uur tot 17.00 uur.

Engelen. 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur
IET Basic.

1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

IET Intermediate.1 lesdag van 10 uur tot 16 uur
IET Advanced. 1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

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

1 juni

Avond workshop rond de Heilige Geometrie. Van

16 september

Ambassadeur van Moeder Aarde. Jaarcursus

8 september

19 januari 2019

16 uur

19.30 uur tot 22.00 uur.

bestaande uit 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

Keykeeper van Aphrodite’s geheimen en rituelen van

liefde en schoonheid. Spiraal I. 8 lesdagen van 10 uur
tot 16 uur.

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

Nieuw Nieuw Nieuw
Adraniel olie

11-11-2016 Geboorte van Aartsengel Adraniel via
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11-11-2016 Geboorte van Aartsengel Adraniel via schriftelijke channeling en
schilderij aan Lieve Volcke . Hij gaf haar de magische formule door voor een
helende olie. Deze olie brengt veiligheid en verlichting, geborgenheid en

koestering. Hij schenkt alertheid en wijsheid, vreugde en vrede. Bovendien

biedt hij de hoogste bescherming vanuit de Hemelse sferen. Je mag de olie op
alle chakras aanbrengen.
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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We kijken er naar uit jullie terug te mogen
ontmoeten....We are a tribe of LOVE, all over the world!
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