Nieuwsbrief Imbolc 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.
IMBOLC CEREMONIE

Dag lieve Goddess vrienden,
De Imbolc ceremonie gaat door op zondag 27 januari om 17 uur in onze
Tempel van de Belgae te Anzegem. Tijdens deze ceremonie maak je kennis met
Zwanezusje Greeta en de Indianen Godin Butterfly Maiden, het krachtdier de
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wolf brengt healing en de éénhoorn scherpt jullie intuitie aan. Het is een
ceremonie vol magie, dans en spel.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 19 januari 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 Imbolc periode
Reiki-spray

Contact Universele energie
Deze magische spray is een streling voor de zintuigen... Het
bevordert je innerlijke kracht en je zelfbewustzijn, en zorgt voor
vrede en harmonie. De spray helpt je bij het uitwisselen en de
doorstroming van de Universele energie. Het werkt diephelend op
angsten en verdriet, en laat je het mooie in het leven opnieuw
beleven. Het is ook een perfecte spray voor meditatie en is
trancebevorderend.
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Morgen Thitis-spray

Deze Morgen Thitis- spray brengt speelsheid, onschuld en verhoogt de
creativiteit. Het helpt je prachtige gedichten te schrijven en mooie kunst te
maken. Het kind in jezelf wordt gevoed, je wil de hele dag door dansen, met
een oeverloos vertrouwen in het leven.

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019

17 januari 2019

Informatie avond over de spirituele reizen 2019 om
19.30 uur.

19 januari 2019

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

20 januari 2019

Introductie lesdag Helen met behulp van de harp van
10 uur tot 16 uur.

3 februari 2019

Para Astro (Bloom) beurs in Waregem.
[4]

Nieuwsbrief Imbolc 2019

10 februari 2019

Start jaarcursus Ambassadeur van Moeder Aarde.

9+10 maart 2019

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

20 t/m 24 mei 2019

Sacred Union Retreat in onze Tempel of Love Alcobaca
(Portugal)

5 t/m 8 juli 2019

Love retreat in onze Tempel of Love Alcobaca

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.
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.

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