Nieuwsbrief Mabon 2018

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.
MABON CEREMONIE OP ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 VAN 17.00 UUR tot 19.30 UUR
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Dag lieve Goddess vrienden,
Op zaterdag 15 september 2018 om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom
op de Mabonceremonie en de viering van de Godinnen van de Aarde.
Tijdens deze ceremonie staan Arduina en Zwanenzuster Terra centraal. Via
meditatie kom je in contact met je diepste zielsverlangens en via een bijzonder
grondingsritueel ben je ook in staat om de manifestatie in gang te zetten.
Wil je deelnemen aan deze bijzondere viering? Schrijf je dan in via mail
of telefoon voor 10 september 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.
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Sprays in de kijker voor de Mabon periode
Old Tree Spirit-spray

Onthulling Geheime zielscode
1-11-2017... een nieuwe energetische poort gaat open... De geboorte van onze
Old Tree Spirit-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, 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 stevige bast...
opgeladen, in innerlijke rust,met een rotsvast vertrouwen, nooit meer
alleen,neem je je leven weer op...

Shamanic-spray
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Deze magische spray geeft je daadkracht, versterkt je emotionele energie en het
helpt bij geestelijke overbelasting en slapeloosheid. Het zorgt voor een pure,
vriendelijke energie in je huis, versterkt je vertrouwen en leert je los te laten en
te aanvaarden. Angsten worden weggenomen, waardoor je meer levenskracht
krijgt. Een uitstekende spray om te gebruiken bij Shamanistische inwijdingen..

Agenda nieuwe cursussen en workshops 2018/2019
15 september

Keykeeper van Aphrodite’s geheimen en rituelen van
liefde en schoonheid. Spiraal I. 8 lesdagen van 10 uur
tot 16 uur.

16 september

Para Astro beurs Kortrijk

29 september

Dag workshop rond de nieuwetijdsengelen Eugeniel
en Adraniel.

30 september

Para Astro beurs in Oudenaarde

14 oktober

Lichtwerker met behulp van de Engelen Les 1

20 oktober

Ambassadeur van Moeder Aarde. Jaarcursus
bestaande uit 12 lesdagen van 10 uur tot 16 uur.

27 oktober

Samhain ceremonie

28 oktober

Para Astro beurs Oostende

22 december

Yule ceremonie

19 januari 2019

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

9+10 maart 2020

Weekend rond healing over tijd en ruimte heen
vanuit je bron met de Godin Isis.
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Nieuwe produkten
Maya Ix-Chel-spray en olie

Deze produkten brengen je in diepe meditatie en je krijgt visioenen vanuit het
verleden en de toekomst. Je onderbewustzijn wordt geheeld. The producten
kunnen worden gebruikt bij Maya initiaties, healing sessies en ook gewoon in
je dag dagelijlkse leven. Als je de olie en de spray samen gebruikt versterkt dat
de werking.

Isis time line spray en olie
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Deze spray is pure magie en sacrale Alchemie. Hij brengt je in nauw contact
met de Godin Isis. Zij brengt je over de tijdslijn heen naar je eerste leven als ziel
op aarde en helpt je om oude wonden van je ziel vanuit deze bron aan te
pakken en te helen. Je voelt je herboren, gezuiverd en volledig opgeladen...
Een perfect spray om te gebruiken bij de Isis initiatie en Isis meditatie healing,
alsook bij regressietherapie.

Het Sprookjesboek
“Het sprookje van de Negen Zwanezusjes” boek + CD kunnen vanaf heden
worden besteld. Het is wondermooi geworden. Een echte special edition met
hardcover. Zoals eerder aangegeven gaat de opbrengst volledig naar de
aanschaf van een Yurt voor in ons Sprookjesbos. De prijs van het boek is € 40.De CD komt op € 15.- Als je ze samen koopt betaal je in totaal € 50.-

Reizen 2019
We organiseren in 2019 de volgende reizen :
• Maria Magdalena reis naar Frankrijk van 25 februari t/m 1 maart
• Moeder Aarde reis naar Portugal van 8 april t/m 13april
• Culinaire Tempelier en kasteel reis naar Portugal van 3 juni t/m 8 juni
• Godinnenreis naar het magische Ierland van 30 augustus t/m 4
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.
Indien er interesse is voor Avalon,(en Tintagel), Schotland en Sardinie
vernemen we dat graag.

Portugal project
Hier nog wat nieuws over ons prachtig project in Portugal...Het voorlopig
koopcontract is getekend en we hebben nu tot midden september de tijd voor
de rest. We zijn volop bezig met de banken aldaar...
Ondertussen zetten we door...om centjes binnen te krijgen...
Dank aan de mensen die ons tot nu toe al op de een of andere manier hebben
bijgestaan...
De volgende actie is de verkoop van een witte en rode Portugese wijn Gran
Reserva. Topwijnen!
We verkopen ze per doos van 6. Het is 50 euro/ doos.
Een laatste actie is het uitschrijven van twee prachtige Portugal reizen voor
2019

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