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In dit nummer: 
Voorwoord 

Als ik de eerste lijnen van 
deze nieuwsbrief schrijf, doet 
de zon een zwakke poging om 
door de wolken te breken en 
voel ik haar afnemende warm-
te door het raam van de zol-
der waar ik mijn werkkamer 
heb. Na de regenbuien van 
deze morgen voelt dat heerlijk 
aan.  

De voorbije week werden we 
verrukkelijk verwend door de 
zon. Schitterend toch zo’n na-
zomertje! Maar het heeft ook 
een keerzijde: NA- zomer. 
Inderdaad. De zomer is voor-
bij.  

En nu denken natuurlijk velen 
onder jullie: welke zomer? ☺ 
Het weer was misschien niet 
wat we zouden willen, maar 
als je een beetje moeite deed 
zag je toch overal de over-
vloed! 

In de natuur. 

In je omgeving. 

En hopelijk ook in jezelf. 

De zomer: een tijd van spelen, 
van genieten, van oogsten, 
maar ook van offeren. 

En verhalen over offeren 
bereikten me het meest. Velen 
worstelden met problemen, 
moesten afscheid nemen van 
vrienden, huis of werk achter-
laten. Velen namen beslissin-
gen die hun leven grondig 
veranderden, en ook zij na-
men afscheid van gewoontes, 
plaatsen én mensen. 

Offeren. 

Een woord dat door de eeu-
wen heen zo veel betekenis-
sen had. Heel bloederige, heel 
serene, en soms heel onbegrij-
pelijke.  

Als spirituele wezens weten 
we dat we ons eigen lot in 
handen hebben. Maar die 
vrijheid van denken en hande-
len komt met een grote ver-
antwoordelijkheid.  

Bewust hiermee leren omgaan 
is een uiterst moeilijke bezig-
heid en vraagt iets wat vaak in 
deze maatschappij ontbreekt: 
tijd, geduld, aandacht, concen-
tratie en inzicht. 

Een goed beeld vormen van 
wie je bent, en waar je naartoe 
wil is een grote uitdaging. 
Maar groeien betekent ook 
snoeien. 

Als je een offer leert zien als 
een noodzakelijke stap voor 
groei wordt het een kans op 
vernieuwing in plaats van een 
afscheid.  

Moeilijk? Zeer zeker!! Nood-
zakelijk?? Probeer het eens, 
zeer bewust, zeer oprecht. 
Dan heb je meteen het ant-
woord. 

Een schitterende mabon ge-
wenst! 

Blessings 

Maya 



De Tarotkaart ‘de Magiër’ geeft ons hier 
aanwijzingen over. De Magiër heeft de vier 
elementen binnen handbereik. Daarmee 
kan hij zijn grote werk tot stand brengen. 

Het begint altijd met het idee, de intuïtie, 
het element vuur. Vervolgens gebruikt de 
Magiër het element water om na te gaan of 
dit idee goed voelt. Zo niet, meteen terug 
op zoek naar een beter idee. Zo ja, dan 
gaan we verder met het element lucht. Een 
plan bedenken en naar buiten brengen dat 
je dit graag wilt gaan doen. Tot slot ge-
bruikt de Magiër het element aarde om het 
plan tot uitvoer te brengen. 

Voorbeeld: 

Idee (element vuur): ik heb zin in appel-
taart 

Gevoelsmatige beoordeling (element wa-
ter): voelt prima 

Plan, communicatie (element lucht): er zijn 
meerdere mogelijkheden, ik kan zelf gaan 
bakken, dan heb ik meel, boter, appels, 

Breng meer Magie in je leven! 
Jurre Yntema 

Voor we meer magie in ons leven willen 
brengen, moeten we eerst weten wat we 
bedoelen met Magie. 

Magie is voor mij iets tevoorschijn bren-
gen, iets manifesteren wat voorheen niet 
aanwezig was. Dus zoiets als goochelen, 
er is geen konijn in de hoge hoed, en sim 
sala bim even later komt er een duif 
uitgevlogen, volgens de onnavolgbare 
magie van mijn favoriete goochelaar 
Tommy Cooper. 

Helaas komt dit soort magie maar al te 
vaak voor. Enkele voorbeelden: Ik wil 
op reis, en ik ga inderdaad op reis, maar 
kom niet verder dan tot in Boom. 

Ik wil rust, maar krijg mijn ontslag, 
breek een been of word ernstig ziek. 

Ik wil een partner. Tja, vul maar in wat 
voor soort dat zal worden… 

Bij magie is het blijkbaar belangrijk om 
precies te weten wat je wil en hoe je dat 
kunt bereiken! 
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rozijnen, noten en eventueel rum nodig, 
een receptenboek, een oven, enzovoort. Ik 
kan ook naar het dorp gaan, naar een bak-
ker of naar een lunchroom. 

Ook het nemen van beslissingen is een 
facet van het element lucht. 

Als ik de beslissingen genomen heb, kom 
ik bij: 

Doen (element aarde): appeltaart eten (met 
slagroom) 

Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld, 
maar in feite is het proces hetzelfde voor 
ieder ander idee. Het maakt niet uit of het 
gaat om appeltaart of om de schepping van 
onze wereld. Daarom spelen de vier ele-
menten in alle wereldreligies zo’n belangrij-
ke rol. De reden waarom zijn de meeste 
religies kwijtgeraakt, behalve natuurlijk de 
druïden en de heksen… 

De allereerste Mabon Confe-

rentie van PFI Belgium kan 

niet anders dan een succes 

worden genoemd. Het was 

een heerlijk warme herfst-

dag, de opkomst was goed 

en de sfeer zat er dankzij de 

openingsceremonie goed in. 

Tijdens het ritueel werden de 

krachten van vijf dieren uit-

genodigd om ons te verge-

zellen tijdens de conferentie: 

de wijsheid van uil, de con-

centratie van kat, de intuïtie 

van dolfijn, het respect van 

paard en de vrolijkheid van 

aap. Nadat we heel wat ener-

gie in de cirkel hadden verza-

meld door te zingen en te 

dansen, splitsten de groepen 

zich op om naar de verschil-

lende workshops te gaan. 

Het aanbod was ruim, en 

iedereen vond wel wat van 

zijn of haar gading. Er was 

beweging met tribal belly 

Mabon PFI Conference Belgium 
Een klein verslag — Lies 

dance, er werden workshops 

mindfulness, chants voor 

beginners, astrale magie en 

Keltische knoopjuwelen gege-

ven, er waren informatieve 

workshops over de Keltische 

bomenkalender, de energie 

van kristallen en mineralen, 

magische vierkanten en gif-

planten, en nog heel veel 

meer. 

Buiten stonden winkeltjes met 

prachtige kleren en krachtige 

stenen, en het café draaide op 

volle toeren omdat iedereen 

wilde bijpraten met vrienden 

en kennissen. We sloten af 

met een barbecue en met een 

fantastisch optreden van Ma-

lahide. We zongen mee, dans-

ten, genoten met volle teugen 

van de heerlijke folkmuziek. 

Bedankt aan iedereen die erbij 

was, en graag tot volgend jaar! 

We gaan voor nóg beter, nóg 

gezelliger, nóg leuker. 



De nieuwsbrief van Koningsteen komt 
binnen in mijn mailbox en mijn oog valt 
op de melding: zondag 29 juni spirituele 
dag. Ik lees verder dat er zal gewerkt 
worden met de energie van engelen, bo-
men en dolfijnen. Meer aansporing heb 
ik niet nodig en dus schrijf ik me in. 

Al vroeg in de ochtend blijkt dat de zon-
negod Lugh zich in zijn volle glorie zal 
tonen. 

De openingsceremonie kan dus zonder 
enig probleem buiten doorgaan. Er is een 
altaar gemaakt uit een boomstronk, 
boomschors, takken , een pentakel en 
kristallen. De ceremonie wordt geleid 
door sjamaan Wannes Vandenbroek. Hij 
nodigt de elementen, elementalen, gidsen 
en energieën uit in een korte 
begroeting. Er worden in een 
schaal zuiverende kruiden aange-
stoken. De schaal wordt rondge-
geven met de uitnodiging om 
met de rook onze aura te reini-
gen. We worden meegenomen 
in een meditatieve inleiding 
waarbij we ons verbinden met 
de weg die we hebben afgelegd 
om daar te geraken en we ver-
binden ons met onze levensweg. 
We verbinden ons in het huidige 
moment met de aarde en met de 
kosmos, een verbinding die tot 
stand komt door het chanten 
van klanken, begeleid door geba-
ren. Terwijl ik een bloem voor 
mijn hartchakra houd, voel ik 
hoe de trilling van de m-klank 
die ik chant doorheen heel mijn 
lichaam weerklinkt en me uitno-
digt om mijn hart open te stellen 
voor de anderen en voor alle 
energieën waar we mee gaan 
werken. Samen met de anderen 
offer ik tot slot mijn bloem aan 
het altaar, waarbij ik mezelf als 
kwaliteit “verbinding” toewens. 

De eerste workshop, mantra’s 
zingen, vindt plaats in de zonne-
zaal. De zaal zelf ademt al een sterke spi-
rituele sfeer uit: symbolische voorstellin-
gen van de vier elementen, in de vloer 
gekrast, scharen zich rondom een davids-
ster. Aan de muur een kunstige voorstel-
ling van de zon die opkomt, in haar zenit 
staat en ondergaat. Onder begeleiding 
van oosterse instrumenten neemt een 

heldere, sprankelende stem ons mee op 
een reis doorheen India, Tibet en Afrika. 
We zingen een mantra om de mannelijke 
en vrouwelijke energie te harmoniseren. 
Eerst werken we in twee groepen volgens 
het principe van de polariteit. De ene 
groep zingt de om mama Shiva, de zang 
van de mannelijke pool. De andere groep 
zingt Adi Shakti, de zang van de vrouwe-
lijk pool. Na een tijdje wisselen de groe-
pen, zodat je in de andere pool kan gaan 
staan en beide energieën in jezelf kan 
voelen. Er is dan een kort moment van 
stilte waarbij we worden uitgenodigd om 
ons “te laten aantrekken” door een van 
beide polen en tijdens het zingen ook een 
paar keer over te schakelen naar de ande-
re pool. Ik heb net in de vrouwelijke pool 
gezeten en ben een beetje ongerust dat ik 

de mannelijke zang al vergeten ben. Ik 
stel me open om de energie te ontvangen 
die naar me toe wil komen. Tot mijn ver-
bazing rollen de klanken van de mannelij-
ke pool naar buiten alsof ik in het laatste 
half uur niets anders heb gedaan. En als 
vanzelf neemt later de vrouwelijke ener-

gie over. Terwijl ik merk hoe in de ruimte 
de energie van de god Shiva en die van de 
godin Shakti in elkaar vloeien, voel ik ook 
hoe beide polen in mijn lichaam tot har-
monie komen en ik krijg tintelingen over 
heel mijn lichaam. 

Na een zalige vegetarische maaltijd is er 
in de namiddag nog een workshop klank-
heling die een diepe indruk heeft nagela-
ten. De vloer ligt bezaaid met matjes. In 
het midden van de ruimte bevindt zich 
een vreemdsoortige verzameling van mu-
ziekinstrumenten: koperen en glazen 
schalen in verschillende maten, trommen, 
ratels, fluiten, een regenbuis en een for-
midabel grote gong die opgehangen is aan 
een staketsel gemaakt van berkentakken. 
De sjamaan nodigt ons uit om te ervaren 
hoe ons eigen lichaam als klankkast kan 

fungeren wanneer hij ons vraagt 
om een diep grommend geluid te 
maken en te observeren hoe dit 
in ons lichaam voelt. Dan worden 
we uitgenodigd om te gaan lig-
gen. Terwijl het lokaal wat ver-
duisterd wordt, sluit ik mijn ogen 
en stap in een wereld van klan-
ken. Al snel wordt me duidelijk 
waar al die instrumenten voor 
nodig zijn, hoe ze elk met hun 
eigen trillingen resoneren met de 
trillingen van mijn chakra’s en zo 
heling brengen. Terwijl de sja-
maan zachtjes en laag bromt, 
vermengt de trom zich met het 
aardse ritme van de wortelchakra. 
De klank van de regenbuis vloeit 
samen met het ritme van de sa-
craalchakra. Ik merk hoe mijn 
hartritme wordt opgezweept als 
mijn zonnevlecht wordt aange-
sproken wanneer het ritme van 
de trom versnelt en de zang van 
de sjamaan verandert. Vervolgens 
klinkt vooral een hoog en ijl fluit-
je terwijl ik word beroerd door 
een zachte windvlaag, vermoede-
lijk veroorzaakt door de sjamaan 
die wuivend met een bos salie 
tussen de matjes door stapt. Hoe 

de keel en voorhoofdchakra zijn aange-
sproken, is me niet goed bijgebleven. Op 
het einde van de klankmeditatie werd er 
vlak boven mijn kruin met zachte belle-
tjes gerinkeld. Het was een bijzondere 
ervaring! 

Pagina 3 herfst  ‘08 PFI  Belg ium 

Een spirituele dag in Koningsteen 
Tara 



verwijst naar een verruimde bewustzijns-
toestand waarbij je buiten de grenzen 
treedt van je alledaagse bewustzijn. Extase 
kan op verschillende manieren tot stand 
komen: doordat je wordt geraakt door 
schoonheid, de geboorte van een kind, een 
fantastische natuurbeleving, … Binnen een 
spirituele of religieuze context kan je in 

vervoering geraken voor het Goddelijke, 
doorheen je gebed en rituelen. De extase 
zorgt ervoor dat je op dat moment jezelf 
overstijgt. Er is dan ruimte om dat andere 
te ontvangen dat ons kracht, healing en 
verbondenheid geeft. 

Extase is een universeel menselijke erva-
ring die gekend is bij alle volkeren op deze 
planeet. De vorm waarin de extase plaats-
vindt verschilt van cultuur tot cultuur. Het 
hoeft niet altijd op een euforische of op-
zwepende wijze te gebeuren, je kan even-
goed extatisch zijn vanuit verstilling. Zo 
kan een zenmeditatie even extatisch zijn 
als een rituele dans. De éénwording met 
het geheel, met spirit of het goddelijke kan 
tot stand komen via ervaringen als medita-
tie, natuurbeleving, gebed, ceremonie, vas-
ten, rituelen, dans, vision quest, pelgrims-
tocht, zweethut, … Op zo’n moment kijk 
je naar jezelf en het leven vanuit overgave 
en openheid. Je bent dan ontvankelijk voor 
een nieuwe visie, een andere kijk, voor 
healing.  

De sjamanistische extase  

Bij de sjamanistische extase wordt bewust 
een verruimde bewustzijnstoestand opge-

Extase is beweging 

Het Griekse woord ‘ekstasis’ betekent 
beweging. Als je naar het leven kijkt als 
een levend bewustzijn dat bestaat uit een 
netwerk van samenwerkende krachten, 
dan ontdek je dat alle processen in deze 
wonderbaarlijke cyclus op elkaar afge-
stemd zijn. Dat kan enkel doordat alles 
steeds in beweging en verandering is. 

Het Griekse woord ‘stasis’ verwijst naar 
stilstand: een vastgeroeste situatie, het 
ongewenste verhaal dat we uitleven en 
dat zich uit in lichamelijke, psychische 
en spirituele problemen. Op mondiaal 
niveau zien we een excessieve economi-
sche expansiedrift en een sociaal-
ecologische crisis die ons voor een aantal 
keuzes stelt. Blijven we het westerse 
maatschappijmodel met zijn pathologi-
sche groeidwang en consumentarische 
levensstijl volgen, ook al overschrijden 
we daarmee de grenzen van onze planeet 
en vinden er wereldwijd sociale en eco-
logische catastrofes plaats?  

Extatisch leven betekent terug in bewe-
ging komen, de vastgeroeste levenswijze 
ombuigen, transformeren, helen. Je weer 
herinneren wie je in wezen bent: een 
deel van een levend organisch netwerk, 
een deel van de schepping, een schep-
pend wezen in beweging. Zowel de kos-
mische als de aardse natuur heeft de 
drang om te evolueren en tegelijk te zijn 
zoals ze is. Beseffen dat je als mens deel 
uitmaakt van iets veel groters dan enkel 
je persoonlijke of culturele identiteit.  

De natuur is een evoluerende kracht, een 
voortstuwende beweging die overal aan-
wezig is, zelfs de meest trage elementen 
zoals de aardplaten zijn in beweging. 
Zaad groeit uit tot een plant of boom 
die vervolgens opnieuw vruchten, noten, 
zaad produceert om de cyclus verder te 
zetten. De mens groeit op van baby tot 
volwassene om iets te scheppen en dit 
vervolgens als erfenis achter te laten 
voor de komende generaties. Schepping 
en evolutie zijn geen tegengestelden 
maar eerder synoniemen aangezien het 
leven een voortdurende schepping in 
evolutie is met de mens als medeschep-
per. 

Extase is bewustzijnsverruiming 

‘Ekstasis’ (of ‘exhistasthai’) betekent ook 
‘uittreden’, ‘in vervoering geraken’. Het 
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roepen die de sjamaan de mogelijkheid 
biedt om andere realiteiten te betreden, die 
voor het gewone waakbewustzijn meestal 
onzichtbaar zijn. De verschillende vormen 
om de trance op te wekken zijn o.a. rit-
misch drummen of ratelen, dans, gezan-
gen, gebed, sensorische deprivatie zoals 
duisterniswerk, vasten, plant- of diermedi-
cijn, … 

De verruimde bewustzijnstoestand (het 
trance-bewustzijn) kan tegenwoordig ook 
gemeten worden. Tijdens ons waakbewust-
zijn zenden onze hersenen beta-golven uit. 
Tijdens het trance-bewustzijn veranderen 
die golven naar alfa (verruimde waarne-
ming, creativiteit, informatieopname, …) 
en teta (droomtoestand). 

De psychologische visie beschouwt de 
andere realiteit als projecties uit de innerlij-
ke wereld. Vanuit sjamanistisch perspectief 
bestaan er werkelijk parallelle realiteiten 
waar je heen kunt reizen met je bewustzijn, 
terwijl je tegelijkertijd bewust blijft van de 
gewone realiteit. De quantumfysica be-
schrijft parallelle realiteiten waarin materie-
deeltjes verdwijnen of plotseling verschij-
nen in het veld van bewustzijn en ontelba-
re mogelijkheden. Australische aboriginals 
noemen de parallelle wereld de 
‘Droomtijd’, de Kelten vertelden over ‘de 
Andere Wereld’ en Carlos Castaneda 
noemde het ‘de niet-gewone werk-
jkheid’.  

In de meeste tribale culturen wordt de 
andere realiteit onderverdeeld in beneden-
wereld, middenwereld en bovenwereld. 
Hierbij hoort het beeld van de levensboom 
of de ‘Axis Mundi’ die de drie sferen met 
elkaar verbindt en waarlangs de sjamaan 
kan reizen naar de verschillende werelden. 

Een belangrijk onderdeel van het sjamanis-
me is het verrichten van genezingswerk 
voor individuen en de gemeenschap. Een 
onevenwichtige toestand wordt gezien als 
het verlies van levenskracht doordat essen-
tiële delen van jezelf ontbreken (zielverlies) 
of doordat ongewenste energieën binnen-
dringen (krachtintrusie). Zielverlies ont-
staat bij traumatische gebeurtenissen waar-
bij een deel van de essentie van de persoon 
wegvlucht (In de psychologie spreekt men 
over dissociatie). Het is dan de taak van de 
sjamaan om in de andere realiteit, samen 
met zijn/haar gidsen, deze zieledelen op te 
sporen en ze dan terug te brengen naar de 
persoon (soul retrieval). 

Extase als levenskracht 
David van Anima Mundi 
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Ervaringscentrum voor sjamanisme en 
vrijheidspsychologie 

(Oost Vlaanderen)  

 

We bieden een brede waaier aan activiteiten 
en individuele sessies ter bevordering van 
healing, zelfbekrachtiging en het verruimen 
van zelfbewustzijn. Het uitgangspunt is het 
herstellen en voeden van je innerlijke en 
uiterlijke relaties. Het aangaan van deze 
zielsverbinding brengt je in contact met 
‘spirit’ op aarde, de Anima Mundi of We-
reldziel. 

Het aanbod vormt een kruisbestuiving 
tussen ‘universele’ sjamanistische benade-
ringswijzen en hedendaagse methoden: 
Sjamanisme (zowel de basis- als gevorder-
de workshops), zweethutceremonie, tran-
cedans, spirit-wandelingen, seizoensgebon-
den jaarvieringen, individuele councelling 
en healing, rituelen of ceremonies op 
maat,... 

Voor meer info en contact: 

www.animamundi.be 

0032(0)477/47.20.25 

0032(0)55/21.61.21  

Anima Mundi 

scheppende energieën zijn tijdloos, ze 
staan klaar om te verbinden en te helpen. 

Een andere hedendaagse methode die 
kernprincipes uit het sjamanisme hanteert 
is ‘trancedans’. Deze vorm van sjamanisti-
sche dans werd ontwikkeld door Frank 
Natale vanuit het idee dat een oeroude 

sjamaanse extatische dansvorm ook toe-
pasbaar is binnen een hedendaagse con-
text. Je danst, vertrekkend vanuit een in-
tentie, op traditionele en hedendaagse mu-
ziek uit diverse culturen. Je lichaam vindt 
haar eigen ritme, en je ziel kan reizen om 
antwoorden te krijgen op levensvragen, 
om te bidden, in vervoering te geraken, om 
te helen en de innerlijke scheppingskracht 
te laten ontluiken.  

Een ecologische visie 

De extatische beleving biedt de mogelijk-
heid om samen te werken met de schep-
pende krachten van het bestaan en een 
gewenste realiteit te creëren die duurzaam 

Ongewenste energieën die binnendringen 
kunnen zijn: inbreuk op je privacy, het 
overnemen van patronen en overtuigin-
gen die niet van jezelf zijn maar die je als 
een spons opzuigt uit je omgeving, … In 
dit geval zal de sjamanistische beoefenaar 
deze binnengedrongen intrusies opspo-
ren en verwijderen (extraction). 

De weg van de sjamaan 

Een inwijding tot sjamaan was 
niet altijd eenvoudig, vaak zelfs 
ongewenst omwille van de soms 
zware beproevingen en crisis 
waarin de sjamaan kon verkeren. 
Het optreden van lichamelijke en 
psychische pathologische symp-
tomen waren niet vreemd tijdens 
dat proces. Het afsterven of uit 
elkaar vallen van de vorige identi-
teit was/is een noodzakelijke stap 
tot het worden van iemand an-
ders.  

Mede dankzij de introductie van 
het kernsjamanisme door Micha-
el Harner is in het Westen een 
heropleving ontstaan van de sja-
manistische levensbeschouwing. Deze 
hedendaagse benadering brengt de oer-
oude kernprincipes uit verschillende sja-
manistische culturen samen, zonder de 
specifieke culturele elementen uit die 
tradities zomaar ten toon te spreiden. 
Harner gaat ervan uit dat trance, soul 
retrieval, extractie en andere rituelen per-
fect toepasbaar zijn binnen onze huidige 
context. Ook al verschilt onze leefwereld 
van die van onze voorouders, de andere 
realiteiten, de helpende krachten en de 

en heilzaam is voor de mens en de brede-
re ecologische cirkel. Het belang van het 
sjamanisme op ecologisch vlak strekt zich 
uit naar het bewust in het leven staan, het 
besef dat je als mens een onderdeel vormt 
van een fantastisch levend netwerk, een 
bewustzijn waar je contact mee kunt ma-
ken, waar je mee kunt samenleven en uit-

wisselen, waarmee je vreugdevol 
kunt vieren. Het is deze wederke-
righeidsvisie die van belang is 
wanneer we spreken over het 
creëren van onze werkelijkheid. 
Er bestaan talrijke mogelijkheden 
van bestaan, alles bestaat uit po-
tentiële mogelijkheden en kwali-
teiten. De manier waarop je naar 
de realiteit kijkt, hoe je denkt, wat 
je projecteert, hoe je je gedraagt, 
… bepaalt mee deze realiteit.  

De natuur fluistert tot ons vanuit 
onze innerlijke diepte waarin 
voorouderlijke wijsheid ons toe-
spreekt. Open je ogen voor de 
schoonheid van het leven, in eer-
bied voor haar eenvoud en over-
vloed. Luister naar het verhaal 

van de aarde, de stenen, planten, bomen 
en de dieren. Kijk naar de wolken, luister 
naar de fluistering van de wind en het 
ruisen van het water, voel de hitte van het 
vuur, het licht van de zon en de zachte 
gloed van de maan. Verbind je met de 
jaarcyclus, ervaar het draaiende spinne-
wiel, een web van verbinding wevend tot 
een wonderbaarlijk tafereel. Ontwaak in 
verwondering voor de magie van de 
schepping en zie jezelf als medeschepper 
van het geheel.  

© David Jelinek, 2008 

Meer info over sjamanisme  

www.animamundi.be  



• 8 oktober 20 u — Emovere (Ramsel) — Mannenbijeenkomst bij het vuur 

• 10 oktober 20 u — Emovere (Leuven) — Exploratie element aarde 

• 10 oktober 19.30 u — Camelot (Boom) — (Half)(edel)stenenenergieën 

• 12 oktober 19 u — Emovere (Leuven) — Klankhelingsconcert en Reiki 

• 12 oktober 11 u — De Cirkel (Wijgmaal) — Herfstviering met zweethut 

• 14 oktober 21 u — Zilveren Griffioen (Boom) — Volle Maanwandeling 

• 17 oktober 20 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element: water 

• 18 oktober 10 u — Agape (Koolskamp) 

— Vuurloop 

• 18 oktober — Anima Mundi (Ardennen) 

— Spiritwandeling 'Ninglingspo' 

• 19 oktober 6 u — Atelier nachtwan-

delingen (Hallerbos) 

• 19 oktober 14 u — Anima Mundi 

(Gent) — Drumcirkel sjamanisme  

• 24 oktober 20 u — Emovere (Leuven) 

— Exploratie element water 

• 24 oktober 19.30 u — Camelot (Boom) 

— Law of attraction 

• 26 oktober 14 u — Zilveren Griffioen 

(Sint-Katelijne-Waver) — Jaarfeest Samhain 

• 31 oktober 20 u — Emovere (Leuven) 

— Dans je in je element: vuur 

Agenda 
Opgelet: 

Niet alle activiteiten van de deelnemende organisa-

ties worden in de agenda vermeld. Van sommige 

werd slechts een selectie van de activiteiten hier 

gepubliceerd, omdat de lijst anders te lang zou wor-

den. Hebt u interesse in de activiteiten van een be-

paalde groep, ga dan ook eens kijken op hun website 

en/of neem contact op met de organisatoren. 

ma di woe do vrij zat zon 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Oktober 2008 Agenda oktober 2008 
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Agenda november 2008 

• 1 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 1 november 20 u — Emovere (Leuven) — Energetisch dansen 

• 2 november 20 u — Emovere (Ramsel) — Zweethut 

• 7 november 20 u — Emovere (Leuven) — Exploratie element 

vuur 

• 9 november 19 u — Emovere (Leuven) — Klankhelingsconcert 

en Reiki 

• 10 november 10-18 u  — Agape (Koolskamp) — Pipe Carrier 

Training 

• 11 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 12 november 20 u — Emovere (Ramsel) — Mannenbijeenkomst 

bij het vuur 

• 14 november 20 u — Emovere (Ramsel) — Dans je in je ele-

ment: lucht 

• 14 november 19.30 u — Camelot (Boom) — Open esbat: con-

tact met gidsen en engelen 

• 16 november 6 u — Atelier nachtwandelingen (Kluisbos) 

• 21 nov. 16 u - 22 nov. 12 u — Agape (Koolskamp) — Chippewa-

cree Pipe Stem Dance Ceremony 

• 22 november 20 u — Anima Mundi (Gent) — Losse Trance-

dans  

• 23 november 14 u — Anima Mundi (Gent) — Zondags dans-

atelier: Primal dance en Cirkeldans  

• 24 november 10-18 u — Agape (Koolskamp) — Elk Dance Cere-

mony - workshop voor vrouwen  

• 25 november 10 u — Agape (Koolskamp) — Wien-ti-ko-ka-nis 

Lodge  

ma di woe do vrij zat zon 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

November 2008 

Agenda december 2008 

• 5 december 20 u — Emovere (Leuven) — Exploratie element ether 

• 5 december 19.30 u — Camelot (Boom) — Toneel: witte wieven 

• 6 december 20 u — Emovere (Leuven) — Energetisch dansen 

• 6 december 13 u — Anima Mundi (Ronse) — Zweethutceremonie 

• 10 december 20 u — Emovere (Leuven) — Mannenbijeenkomst bij 

het vuur 

• 12 december 20 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element: 5 

elementen 

• 12 december 20 u — Anima Mundi (Gent) — Losse Trancedans: 

Midwinterdans  

• 14 december 19 u — Emovere (Leuven) — Klankhelingsconcert en 

Reiki 

• 14 december 14 u — Anima Mundi (Gent) — Zondags dansatelier: 

Primal dance en Cirkeldans 

• 19 december 19.30 u — Camelot (Boom) — Open sabbat Yule 

• 20 december 16 u — Anima Mundi (Ronse) — Midwinterviering  

• 26 t.e.m. 29 december  — Agape (Koolskamp) — 4-winds: vierdaagse 

zweethutceremonie 

ma di woe do vrij zat zon 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

December 2008 
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Camelot 

(Boom) 

Groep onder leiding van Maya, die 

samengesteld is uit verschillende lagen: 

een coven, een ritueelgroep, een 

studiegroep. Wij vieren geregeld open 

feesten die toegankelijk zijn voor 

iedereen die oprecht geïnteresseerd is. 

Camelot.Boom@skynet.be 

Arcadia 

(Lier) 

Eclectic Wicca, open rituals, workshops, 

weekends, events, training 

webmaiden@arcadiacoven.be 

 

 

 

Agape 

(Koolskamp) 

Agape is een centrum voor vorming, 

training & supervisie in sjamanisme en 

integrale therapie. In de pijler 

sjamanisme leren we ons via ceremonie 

en ritueel opnieuw te verbinden met onze 

‘roots’.  

E-mail: info@agapebelgium.be 

www.agapebelgium.be 

Atelier nachtwandelingen 

We trekken een paar uur in stilte door het 

nachtelijke duistere bos tot we het 

ochtendlicht zien opdagen. Dit stappen 

van duisternis naar licht is bijzonder 

heilzaam voor de geest. We leren onze 

innerlijke angsten herkennen en loslaten. 

Na de wandeling praten we na bij een 

klein ontbijt.  

http://www.sarahbeweging.net 

Brussels Pagans 

(Noordstation Brussel) 

Elke derde vrijdag van de maand komen 

de Brusselse pagans bij elkaar in de 

taverne “North Express” in het 

Noordstation (CCN)  

Meer informatie: 

zardoz@telenet.be 

 

Werkgroep Traditie 

Nieuwheidense Asatru-beweging die 

gebruik maakt van natuursymboliek 

geïnspireerd op het Germaanse 

voorchristelijke erfgoed. 

Vormingsavonden, tijdschrift en 

jaarfeesten. 

E-mail: hoofdzetel@traditie.be 

www.traditie.be 

Stralende Zon 

(Dilbeek—Sint-Pieters-Leeuw—Leuven) 

Vereniging die mensen wil stimuleren 

actief bezig te zijn met hun lichamelijke 

en geestelijke gezondheid, en die ook 

echt in eigen handen te nemen. 

Lezingen, workshops en 

ervaringsactiviteiten.  

E-mail: info@stralendezon.org 

www.stralendezon.org  

Emovere 

(Leuven) 

Lichaamsgerichte technieken vol 

groeibevorderende mogelijkheden. 

Spirituele cursussen en workshops: 

emotioneel lichaamswerk, rebirthing, 

reiki, massage, lichttherapie, 

zweethutten,... 

E-mail: emovere@skynet.be 

www.emovere.be 

De Cirkel 

(Wijgmaal) 

Vanuit een natuurminnende filosofie 

trachten we onderwerpen aan te bieden 

die bewustzijnsverruimend kunnen 

werken: lezingen, workshops, 

zweethutten, festival 2012,... 

E-mail: decirkelvzw@yahoo.com 
www.decirkelvzw.be 

 

Zilveren Griffioen 

De activiteiten van de Sacred Well Open 

Circle zijn toegankelijk voor iedereen. 

Voorzie aangepaste kleding en schoenen 

voor buiten. Cake&Wine meebrengen is 

gebruikelijk maar niet verplicht. 

E-mail: Zilveren.Griffioen@tiscali.be 
Merlyn en Willow:  

0477/17 64 58 of 0475/23 21 20  

Anima Mundi 

(Ronse — Gent) 

Ervaringscentrum voor sjamanisme en 

vrijheidspsychologie  

http://www.animamundi.be  

0032(0)477/47.20.25 

0032(0)55/21.61.21  

Organisaties 



De PF informeert het grote pu-
bliek, de media, de politieke en 
religieuze overheden over paga-
nisme om zo misverstanden over 
alternatieve spiritualiteit uit de 
wereld te helpen.  

De doelstelling van PFI is iden-
tiek aan de doelstelling van de 
Pagan Federation in Engeland, 
maar het accent ligt meer op 
sociaal contact, onderlinge ont-
moeting en hulp dan op samen-
werking met overheidsinstanties, 
hoewel dit in de toekomst niet 
wordt uitgesloten en zelfs wordt 
nagestreefd. Daarom werd PFI 
recent naar een Stichting omge-
vormd om zo een platform te 

De Pagan Federation is een orga-
nisatie die paganisten van ver-
schillende alternatieve spirituele 
paden vertegenwoordigt. Met 
meer dan 7000 leden is de Pagan 
Federation de grootste paganisti-
sche organisatie ter wereld. De 
meeste leden leven in het Vere-
nigd Koningrijk, maar sinds 1997 
worden steeds meer afdelingen 
overal ter wereld opgericht, die 
zijn ondergebracht in Pagan Fe-
deration International. De wer-
king van PFI staat los van PF, 
o n d e r  l e i d i n g  v a n  d e 
‘international coördinator’. Elk 
land heeft zijn eigen ‘national 
coordinator’.  

bieden om breder te kunnen 
handelen. 

Maar in de eerste plaats proberen 
we als een contactpunt te funge-
ren voor eerlijke zoekers van de 
Oude Weg, de dialoog tussen de 
verschillende heidense stromin-
gen onderling te promoten en de 
relaties met de meer bekende 
religies zoals bijv. het christen-
dom, de islam,… te verbeteren. 

Het lidmaatschap staat open voor 
iedereen die 18 jaar of ouder is, 
en die zich in de volgende levens-
houding herkent:  

Liefde en verwantschap met de 
natuur, eerbied voor de levens-

Wat is Pagan Federation International? 

PFI Belgium 

krachten en de cycli van leven en 
dood.  

Een positieve ethiek, die uitdruk-
king geeft aan de individuele 
verantwoordelijkheid om de ei-
gen ware natuur te leren kennen 
en deze in harmonie met de ge-
meenschap te ontwikkelen. Dit 
wordt vaak uitgedrukt met de 
woorden "Als het niemand 
schaadt, doe wat je wilt".  

Eerbied voor de volledige godde-
lijke realiteit, die het mannelijke 
en vrouwelijke overstijgt, zonder 
evenwel het mannelijke of het 
vrouwelijke aspect van het God-
delijke te ontkennen. 

Oproep 

Voor deze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar artikels. Heb je een leuke activiteit meegemaakt, schrijf er dan een verslagje 

over. Wil je reclame maken voor een toekomstige activiteit, doe dat dan gerust! Hoe meer interactie tussen de leden onderling, 

hoe gezelliger het Vlaamse paganistische landschap wordt! 

Contact: 

Maya 

Tuyaertstraat 61 

2850 Boom 

e-mail: maya@paganfederation.org 


