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Dag lieve mensen
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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.

SAMHAIN CEREMONIE OP ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zondag 29 oktober om 17 uur zijn jullie van harte welkom op de viering
van de Crone Godinnen van Samhain...
Samhain is een feest van loslaten, transformeren en weder geboren worden.
Het is tevens een herdenking aan allen die ons zijn ontvallen, in diepe
dankbaarheid voor wat ze geweest zijn in ons leven. De sluier is flinterdun.
Hemel en Aarde verbinden zich met elkaar.
Via meditatie ontmoeten we de zielen zie van ons zijn heen gegaan, in
sereniteit en wederzijds respect.
Zwanezusje Gabriella zal jullie meenemen naar Haar magische toverketel.
Durf je er in te stappen ? Transformatie en wedergeboorte zijn de geschenken
die Zij jullie zal aanreiken.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail of
telefoon voor 25 oktober 2017.
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Reservatie

vooraf

is

gewenst

via

0498042493 of

via

mail

lieveke_volcke@hotmail.com
adres: Krommestraat 5, 8570 te Anzegem

Godinnendag 2017 ( 15 oktober 2017 )
Lieve mensen,
De Godinnendag is verplaatst naar 15 oktober. In het kader van de praktische
organisatie is het noodzakelijk dat de inschrijvingen vanaf nu bekend worden.
De opbrengst van deze wel heel bijzondere dag, in het teken van de Warrior
Queen, gaat volledig naar de aankoop van een Mongoolse tent voor in ons bos.
Deze tent zal worden gebruikt voor diverse doeleinden en zal een waardevolle
toevoeging zijn voor onze tempel…. Zeg het voort…

Voor zover dit niet bekend is zal de volledige opbrengst van die dag worden
besteed aan de aanschaf van een Mongoolse tent die in ons bos zal worden
geplaatst. Deze tent zal worden aangewend voor diverse activiteiten.
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Opening Tempel van universele liefde in Portugal

De opening van de tempel in de stad van de liefde was een waar succes.
Liefdevolle

mensen

uit

Portugal

en

België

namen

deel

aan

de

openingsceremonie. We hebben ook een facebook pagina “the temple of love
Alcobaca". Wees welkom om hier lid van te worden.
Er zullen weekends en midweeks georganiseerd worden naar deze hemelse
plaats, volledig in het kader van innerlijke en uiterlijke schoonheid en liefde in
al haar vormen we houden jullie op de hoogte.
LOVE IS THE KEY TO HAPPINESS
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Een nieuwe aanvulling op onze Aphrodite
verzorgingslijn
Aphrodite’s Revitalizing Body scrub (€ 40.- voor 200 gram)
Deze scrub is bedoeld om 2x per week te gebruiken in de
douche of bij het nemen van een bad. Hij wordt
aangebracht op een vochtige huid en cirkelvormige
bewegingen ingemasseerd.

Daarna

wordt

de

scrub

afgespoeld en kan de secret body serum op de huid
aangebracht

worden.

Deze

scrub

is

volledig

doorgechanneld geweest in Dornes. De fijnste oliën in
combinatie met gemalen amandelnoten zijn hiervoor gebruikt. De huid wordt
zijdezacht, volledig gezuiverd van dode huidcellen en gerevitaliseerd.

Sprays en oliën in de kijker voor de Samhain periode
The Angelic Touch Oil
De Angelic Touch olie is gechanneld door mij via vijf
Aartsengelen om verdriet te helen...je kan het aanbrengen
op je kruin chakra, je derde oog chakra, je keel chakra en
je hart chakra. Onmiddellijk voel je verlichting, en
innerlijke vrede, gekoesterd in de Engelenvleugels van
Aartsengel Michael, Raphael, Chamuel, Azrael en Gabriel...
De prijs voor deze olie (10 ml) is € 15.-
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Angeldust-spray

Deze spray is een krachtige reiniger van je eigen aura en die van anderen. Het
kan ook voor ruimtes en kristallen gebruikt worden. De spray verbetert
bovendien de communicatie met de Engelen en werkt diephelend. Deze spray
kan worden gebruikt als beginritueel bij elke vorm van healing. Het werkt
relaxerend en is een uitstekende hulp bij stres situaties.

Morgen Mazoe-spray
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Deze spray vertegenwoordigt Moeder Aarde zelf. Je voelt je veilig, beschermd,
vol voorspoed, levende op Haar prachtig lichaam. Je weet dat Ze om je geeft en
wil dat je gelukkig bent, elke dag opnieuw. Deze spray geeft vertrouwen in het
leven op deze mooie planeet Aarde. De spray is te koop via deze website. De
prijs is € 14.-

Alvast een tipje van de sluier gelift…
In 2018 zijn we van plan om 2 spirituele reizen te organiseren. In mei 2018
(4 mei t/m 9 mei) zouden we naar het prachtige Godinnen eiland Sardinië
gaan. Wie geïnteresseerd is kan ons contacteren. Meer info volgt.

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