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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

Dag lieve Goddess vrienden,
De Yule ceremonie gaat door op zondag 23 december om 17 uur in onze Tempel
van de Belgae te Anzegem. Via meditatie wordt je de visionair van je eigen leven
in 2019. Een vallende ster geeft je de kans om een eenmalige wens te doen, zodat
de Godin Silencia deze voor jou kan vervullen. En via het luisteren naar
intuitieve harp klanken ontwerp je je eigen unieke levensweb voor 2019... Een
boeiende en inspirerende ceremonie om het jaar af te sluiten en vol goeie moed
aan een nieuw jaar te beginnen.
Na de ceremonie vieren we 6 jaar Tempel van de Belgae, met een heerlijk
Godinnendrankje en een bijzondere feest taart en met internationaal gezelschap
uit Griekenland.
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Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 20 december 2018. 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.

[2]

Nieuwsbrief Yule 2018

Sprays in de kijker voor de Yule periode
Angeldust-spray

Aura reiniger
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 stress situaties.
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Morgen Tyronoe-spray

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 een perfecte verbinding ontstaat tussen Hemel en Aarde.

Adraniel olie

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.
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Bovendien biedt hij de hoogste bescherming vanuit de Hemelse sferen. Je mag
de olie op alle chakras aanbrengen.

Eugeniel olie

Deze Nieuwetijdsaartsengel diende zich aan op 1/11/2011. Hij gaf Lieve Volcke
de magische formule van een krachtige olie door. Deze bijzondere olie neemt
angsten weg, verhoogt je trilling en opent je hart chakra naar een heel nieuw en
bijzonder niveau. Een ideale olie voor lichtwerkers en therapeuten. Je brengt het
aan op je kruin chakra, hart chakra en wortel chakra.

Aartsengel Astarkielle
Op 1-11-2018 diende er zich een derde Nieuwetijds Aartsengel aan. Haar naam
is Astarkielle. Hieronder Haar boodschap en schilderij. De olie en spray zijn in
aantocht, als ook de inwijding en healing.

Ik ben de Engel van de sterren, van de maan in al haar fases. Ik heb de vleugels
van een vlinder, om jullie volledig te transformeren. Ik ben degene die alles wat
jou dierbaar is verdedigt. Ik ben de kruiden Engel, de dieren Engel, de Engel die
de kinderen beschermt in deze nieuwe tijden. Ik ben de Engel van Profetie, een
Engel van Vertrouwen en Hoop. Ik ben hier om jullie allen te healen … Geef
jullie zorgen af in Mijn vlindervleugels… en voel de moeiteloosheid in jezelf om
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vrij te vliegen in je leven. Ik ben de Godinnen Engel die Haar elegantie en sterkte
uitstraalt naar iedereen die Me nodig heeft. Ik kom tot leven op 1/11/2018 om
grote veranderingen in de wereld en in jouw persoonlijk leven te brengen via
channeling van Lieve Volcke. Ze zal Me tekenen en schilderen en een speciaal
kruiden geschenk creëren die jullie zal toelaten om altijd te stralen in alle
manieren … Zegeningen en heel veel liefde,
Aartsengel Astarkielle
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Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
5 december 2018

Workshop Leren werken met de Wolf Life Path
orakelkaarten. Aanvang 19.30 uur.

23 december 2018

Yule ceremonie. Aanvang 17 uur.

17 januari 2019

Informatie avond over de reizen die worden
georganiseerd in 2019.

19 januari 2019

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

12 februari 2019

Workshop Leren werken met de Aphrodite Dragon Fly
orakelkaarten. Aanvang 19.30 uur.

3 maart 2019

Para Astro beurs Gent.

9+10 maart 2019

Weekend rond healing over tijd en ruimte heen
vanuit je bron met de Godin Isis.

23 maart 2019

Ambassadeur van Moeder Aarde 12 lesdagen van 10
uur tot 16 uur.

20 t/m 24 mei 2019

Sacred Union Retreat in onze Tempel of Love Alcobaca
(Portugal) (€ 555.-)

5 t/m 8 juli 2019

Love retreat in de Tempel of Love Alcobaca (€ 369.-)

7+8 september 2019

Elfen festival België

Reizen 2019
We organiseren in 2019 de volgende reizen :
• Moeder Aarde reis naar Portugal van 8 april t/m 13april
• Reis Avalon/ Tintagel van 28 april t/m 3 mei
• Culinaire Tempeliers en kasteel reis naar Portugal van 3 juni t/m 8 juni
• Godinnenreis naar het magische Ierland van 30 augustus t/m 4 september
• Reis Schotland van 23 september t/m 28 september.
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Alle reizen gaan door als er minstens 6 mensen meegaan. De prijs is € 1111.( reis, hotel op basis van kamer en ontbijt, vervoer in het land en programma
inbegrepen.) Betaling 50% bij inschrijving en 50% 2 maanden voor vertrek.
In januari 2019 wordt er een informatie avond gegeven rond de reizen. Deze
avond zal doorgaan op 17 januari om 19.30 uur in Anzegem.

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