Nieuwsbrief Oestre 2019

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

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zondag 24 maart om 17 uur zijn jullie van harte welkom om de terugkeer
van de lente te vieren, en dit met internationaal gezelschap vanuit
Griekenland...
De zeemeermin van het Vuur, Stella, Godin van het Wiel van Moeder Aarde,
zal jullie via het kijken in het vuur een persoonlijke boodschap geven over hoe
je je eigen potentieel kan onderkennen en jullie de kracht en moed geven om
het ten volle te benutten.
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Via de vuurdans kan je je toverstaf extra power geven...wie er geen heeft, kan
er hier in het bos een vinden.
Overal in de tuin zitten de krachtdieren en voorwerpen van Zwanezusje Nele
verstopt...haasjes, kippen...aan jullie om ze te vinden...ze dragen een bijzonder
kokertje bij zich, met een persoonlijke mantra.
Bij het labyrint staan twee poortwachters...ze zullen jullie begeleiden tot je in
het midden komt bij de Godin Elana, waar je je overbodige bagage
achterlaat...Ze zal jullie een bijzondere bloem aanbieden die staat voor passie,
enthousiasme en lente...
Je komt toch ook?
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 20 maart 2019. Er is slechts plaats voor 25 mensen, dus wees
er snel bij. Reservatie vooraf is gewenst via 0498042493 of via mail
lieveke_volcke@hotmail.com

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 Oestre periode

Elana Mystic-spray
Liefde, Moed en Kracht
Elana is een hele oude Griekse Godin die staat voor kracht, moed, liefde,
zielsmissie, healing en wandelen tussen de werelden. Deze magische spray zal
je zorgen verlichten. Je wordt gezuiverd door Haar sacrale water. Je zult in
staat zijn om je waarheid te spreken tegenover iedereen op een liefdevolle en
welgemeende manier. Rechtvaardigheid zal geschieden. Deze spray is eind
februari geïntroduceerd in Griekenland. Iedereen was diep onder de indruk
van de krachtige werking van deze spray. Vanaf heden beschikbaar.

Elana Mystic-olie
Liefde, Moed en Kracht
[3]

Nieuwsbrief Oestre 2019

Deze olie laat de tovenaar in jou ontwaken in connectie met Hemel en Aarde.
Alle angsten omtrent het tonen van je ware zelf zullen verdwijnen. Je zal je
beschermd en gekoesterd voelen in de armen van de Griekse Godin Elana.

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.
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Green Man-spray
Contact met de natuur
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!

Pantelis in België
Dag workshop Artemis en Amazones

Tijdens de maand maart krijgen we bezoek van Priester van de Goddess en
Elana, Pantelis Efthimiou. Hij organiseert op zaterdag 23 maart van 11 tot 19
uur een dag workshop rond de kracht van de natuur in ons. Samen met de
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Godin Artemis zal je leren om je doel te bereiken en hoe je te focussen op je
levenspad. De amazones zullen jullie leren wat het betekent om in je kracht te
staan en limieten te zetten. Je wordt onderricht in het energetisch zuiveren van
je licht lichaam. Een Artemis staf wordt gecreëerd. Deze zal kracht en stem
aangereikt krijgen. Op het einde van de dag zullen Pantelis en Lieveke samen
een sacred drama uitvoeren. Bijdrage voor deze dag, lunch inbegrepen is €
111.- Reservatie op voorhand is gewenst.
Avondlezing over de oude Griekse cultuur en bevolking

Tijdens deze lezing wordt de primordiale lijn van de Minoan beschaving aan
jullie uitgelegd en wat dit betekent op de dag van vandaag via de moderne
mysteries van de Godin. Deze lezing gaat door op maandag 25 maart van
19.00 u tot 22.00 uur. De bijdrage start vanaf € 5.- ten voordele van de
Tempel van de Belgae.
Engelendag Nieuwetijdsengel Astarkielle
Op zaterdag 13 april van 10.00 tot 16.00
uur. Tijdens deze dag word je via meditatie
in

contact

Nieuwetijdsengel

gebracht
Astarkielle

met

de

die

zich

openbaarde op 1/11/2018. Je krijgt een
inwijding met de Heilige symbolen van deze
Engel waardoor je in staat bent om positieve
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veranderingen aan te brengen in je persoonlijke leven. Je voelt je licht als een
vlinder, klaar om moeiteloos door je leven te vliegen. Je leert ook een
bijzondere healing methode met deze Engel die er voor zorgt dat je vol kracht,
moed en een verhoogde trilling doorheen je verdere leven zult gaan. De
bijdrage voor deze dag is € 111.- ( lunch inbegrepen ). Gelieve vooraf te
reserveren 0498042493 of via Lieveke_Volcke@hotmail.com.

The Fit-Fest 2019
Op zondag 17 maart geef ik een Engelen
seminar ten voordele van het goede doel op het
Fit-Fest 2019 dat doorgaat in de Fit out in
Destelbergen, Damvalleistraat 40. De hele dag
door kan je ten volle genieten van een ware
weldaad voor je lichaam, ziel en geest. Je kan je
nog inschrijven tot 10 maart in voorverkoop
(€30.-). Op de dag zelf betaal je € 40.- Meer
info op www.thefitfest.online

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
23 maart

Dag workshop met Pantelis Efthimiou rond de Godin
Artemis en Haar amazones.

24 maart

Oestre ceremonie

25 maart

Avond lezing over de oude Griekse cultuur en
bevolking, gegeven door Pantelis Efthimiou.

13 april

Engelendag met de Nieuwetijds Engel Astarkielle

20 t/m 24 mei 2019

Sacred Union Retreat in onze Tempel of Love Alcobaca
(Portugal)
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5 t/m 8 juli 2019

Love retreat in onze Tempel of Love Alcobaca

7 september 2019

Dag van Moeder Aarde.

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