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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.
YULE CEREMONIE OP ZONDAG 17 DECEMBER 2017 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR

Dag lieve Goddess vrienden,
Op zondag 17 december om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom op deze
feest editie ( De tempel bestaat dan 5 jaar ) en de viering van de Godinnen van
de lucht. (Yule/ Winter Solstice viering). Tijdens deze ceremonie staan
meditatie, story telling, profetie en embodiment van Zwanenzuster Anna
centraal. Samen gaan we aan Soul song zingen doen en ons levensweb weven.
Nadien is er een receptie met een drankje en een hapje.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail of
telefoon voor 10 december 2017.
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.
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Sprays in de kijker voor de Yule periode
Ascended Master-spray
Master

Bij het gebruik van deze spray komt de al-oude
al oude wijsheid naar boven en je
herinnert je wie je werkelijk bent in je ziel. Je wordt gezegend met
boodschappen over het uitoefenen van magie op een heel hoog niveau. Deze
spray zorgt voor een algemeen gevoel van magie in je leven, maar mag zeker
ook gebruikt worden bij healings.

M
Morgen
Tyronoe-spray
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Deze Morgen Tyronoe-spray brengt helderheid, wijsheid en verhoogt je
spirituele energie. Het helpt je te mediteren in volledige afzondering. Hij geeft
je visioenen en laat je acteren als ziele- vroedvrouw tussen dood en
wedergeboorte. De spray helpt bij palliatieve zorgen en brengt heling na het
verlies van iemand bijzonder. De sluier tussen beiden wordt heel erg dun,
zodat er en perfecte verbinding ontstaat tussen Hemel en Aarde.

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
18 februari + 4 maart

Tweedaagse workshop Lifecoaching via kaartlegging

3 maart

Aanvang Mediumship cursus 10 lessen van 4 uur van
13.00 uur tot 17.00 uur.

24 maart

Aanvang cursus Lichtwerker met behulp van de
Engelen. 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur

21 januari

IET Basic.

1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

11 februari

IET Intermediate.1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

11 maart

IET Advanced. 1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

8 april

Volledige dag rond het praktisch werken met de
negen IET engelen. 1 lesdag van 10 uur tot 16 uur

1 april + 6 mei

Tweedaagse workshop Maya expert . van 10 uur tot
16 uur

1 juni

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

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.

19 januari 2019

Keltische Priesteres/Priester van de Belgae Spiraal I. 8
lesdagen van 10 uur tot 16 uur.
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Nieuw Nieuw Nieuw
The Old Tree Spirit-spray
spray

1-11-2017...
2017... een nieuwe energetische poort gaat open... De geboorte van onze
Old Tree Spirit-spray...
spray... Zo trots om de oude wijsheid van deze loyale vriend en
leraar met de wereld te delen...
Deze spray brengt eeuwenoude wijsheid en coderingen naar boven.
Vriendschap en oer vertrouwen in een loyale bondgenoot, doorheen vele
levens...Hij kent je ziel,
iel, en de paden en uitdagingen die je hebt doorstaan. Bij
Hem kan je jezelf zijn...want Hij kent je door en door...Bij Hem kan je tot rust
komen, en uithuilen, als het nodig is...krachtig als Hij is, neemt Hij je in zijn
sterke armen en drukt je tegen zijn
zijn stevige bast...opgeladen, in innerlijke
rust,met een rotsvast vertrouwen, nooit meer alleen,neem je je leven weer op...
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Spirituele reizen

In 2018 zijn we van plan om 1 spirituele reis te organiseren. (Jullie hebben
daar reeds een mail van ontvangen)
o
In april 2018 (24/28 april)
april zouden we
naar het prachtige Godinnen eiland Sardinië gaan. Wie geïnteresseerd is kan
ons contacteren.

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