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Nieuwsbrief PFI Belgium 

Voorwoord 

Ostara. 

Één naam van de zovele voor 
een feest met minstens even-
veel tradities en betekenissen. 

Ééntje steekt er voor mij met 
kop en schouders bovenuit:  
de terugkeer van het groen!! 
De kleur, de geur, het gevoel, 
de warmte, de belofte,… 

Voor mij als zomerkind is de 
winter elk jaar opnieuw wen-
nen.  
Wennen aan de koude, wen-
nen aan de duisternis, wennen 
aan de grijsheid, wennen aan 
de geslotenheid en de eindelo-
ze nachten. 

Begrijp met niet verkeerd, ik 
hou best van alles wat de win-
ter is en brengt, maar op een 
andere manier.  
Ingetogen.  
Zoals het seizoen het zelf 
voorschrijft. 

Maar dan ruik ik voor het 
eerst de lente in de lucht. Heel 
even maar, als in een droom. 
Maar zo onmiskenbaar, zo 

ongetwijfeld écht, dat mijn 
hart meteen een sprongetje 
maakt… het is bijna zover! 

Van dat moment af kan geen 
koude me meer deren, geen 
sneeuwvlok is te veel, geen 
gure dag kan mijn humeur 
besmeuren. Ik weet dat de 
lente er is, dat de zomer lonkt. 

Ik speur elke dag naar nieuwe 
sprietjes gras, bestudeer einde-
loos de grootte van de knop-
pen aan de planten in mijn 
tuin en praat vrolijk tegen de 
overblijfselen van de bloeitijd 
van het vorige jaar. 

En dan gebeurt het! 

De eerste kruiden steken hun 
kop op: dit jaar is het bies-
look. Heerlijk nieuw fris groen 
dat eerst twijfelend, daarna 
sterk en doelgericht zijn 
sprietjeskop bovensteekt. 

En dan gaat het snel: overal 
barsten knoppen open en 
komen kleine en grote, lichte 
en donkere, frisgroene blade-
ren tevoorschijn. Het gras 
heeft er super zin in en groeit 
in sterke, nieuwe bosjes. 

Hier en daar blijft een plant 
ogenschijnlijk in winterslaap. 
Maar ik weet dat dit maar 
schijn is, want het bruisen van 
de energie is overal voelbaar. 
Elke dag brengt nu wat 
nieuws mee. 

En niet alleen in mijn tuin. 

Ook erboven. 

Vrolijk fluitende vogels vlie-
gen af en aan om hun nieuwe 
nest te maken of het oude op 
te frissen. De hele dag ijverig 
bezig om ’s avonds met z’n 
allen een schitterend fluitcon-
cert te geven. Het lijkt of voor 
de natuur niets te veel is! 

Hoog tijd om de laatste restjes 
winterrust van me af te schud-
den en me ook over te geven 
aan de opborrelende lente-
energie. 

Grote schoonmaak, de laatste 
winterrestjes uit de tuin te 
halen, nieuwe planten aanha-
len om de tuin zomerklaar te 
maken, dat komt later wel. 
Eerst  alles uit de garage sle-
pen om mijn ‘zomerhuis’ klaar 
te maken: tuinstoelen, tafels, 
en nog meer spulletjes om 
mijn ‘buitenleven’ compleet te 
maken. 

En daar zit ik dan, eerst nog 
even beverig, maar al snel 
opgewarmd door de eerste 
zonnestralen, te genieten, te 
proeven, te ruiken, te zijn. 

Ostara. 

De lente. 

Ze is er! 

Springerige lentegroeten 

Maya 

Stuur je evenementen en 
artikels naar: 

wynndig@gmail.com 
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met typische sjamanistische gebruiken en 
slaagde erin om de bezoekers warm te 
maken voor meer. De interesse was zelfs 
zo hoog dat er spontaan het collectief idee 
ontsproot om in juni met de groep deel te 
nemen aan een exclusieve drumcirkel. In-
formatie en gezelligheid ten top dus. 

Op de volgende bijeenkomsten zal je res-
pectievelijk kunnen genieten van interes-
sante onderwerpen en uiteenzettigen over 
‘heksenkruiden’, ‘paganisme en tradities’ en 
in juni worden er volop magische ervarin-
gen uitgewisseld. Inmiddels staan de on-
derwerpen al vast tot december, maar voel 
je vrij om zelf ook je inbreng te doen. Bui-
ten dit alles speelt Guy ook nog met het 
idee om de gesprekken ook door te trek-
ken tot heuse activiteiten. 

De bijeenkomsten vallen steeds op de der-

Heksen op café  

Dat pubmoots en heksencafés gedoemd 
zijn om na verloop van tijd dood te 
bloeden, hebben we in het verleden al 
meermaals mogen ondervinden. Toch 
slaagde Guy Smout erin om met zijn 
tweede editie maar liefst 15 belangstel-
lenden bij mekaar te sprokkelen. De 
eerste editie, op 18 februari, was goed 
voor zo’n 21 spiritueel gegadigden. 

Uniek aan dit paganistisch onderonsje is 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de themagesprekken of om gewoon 
gezellig de sfeer te komen opsnuiven. 
Het vorige heksencafé was er één om je 
vingers bij af te likken! Johan van 
‘Nature’s Call’ gaf namelijk een interes-
sante uiteenzetting over sjamanisme, 
geheel met uitleg en attributen. Hij liet 
het bonte genootschap kennis maken 
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de woensdag van de maand en zullen van-
af heden plaats vinden in een pittoresk 
café in Deurne: ‘De Witten Hert’. Dat 
plaatsje was reeds befaamd in de 16de eeuw 
en het ziet ernaar uit dat het een tweede 
kans krijgt. De inkom is uiteraard volledig 
gratis, drankjes zijn voor eigen rekening. 
Nog een laatste pittig detail: de uitbater 
voorziet een privé-plek zodat we in alle 
intimiteit en gezelligheid kunnen van el-
kaars gezelschap kunnen genieten. 

Wie na het lezen van dit artikel plots zin 
heeft om een heksencafé bij te wonen, 
stuurt als de gesmeerde bliksem een elek-
tronisch heksenberichtje (alias mailtje) 
naar: guysmout@telenet.be  

Eva Marijnissen 

Cerridwen en Talliesin. 

Na nog wat wandelen heeft Arghuicha – 
voor we gaan mediteren met wilg – nog 
een interessant experiment in petto: hij 
vraagt ons contact te zoeken met (het aura 
van) 2 eiken. Voor mij persoonlijk voelt de 
grootste van de 2 het duidelijkst zoals je 
van een eik mag verwachten: heel manne-
lijk, stoer, warm en sterk. De kleinere voelt 
eerder zacht aan, koeler ook en eerder 
vrouwelijk. Na rondvraag blijkt wel dat de 
meningen binnen de groep sterk verdeeld 
zijn. Arghuicha meent dat wij hieruit mo-
gen besluiten dat bomen – net zoals men-
sen – een eigen karakter en persoonlijkheid 
hebben en dat ieder van ons een boom 
ook op zijn eigen, persoonlijke manier 
aanvoelt. Dus moeten wij toch maar een 
beetje opletten met het toekennen van te 
algemene, universele kenmerken of wetma-
tigheden. 

Na dit eik-intermezzo geeft Hera ons wat 
water te drinken, opgeladen tijdens de vo-
rige volle maan en waaraan enkele drup-
pels bachbloesem ‘WILLOW’ werden toe-
gevoegd. Tijd nu voor een individuele me-
ditatie bij een van de talrijk aanwezige knot

Impressies van een boomwandeling 

Het is de 3de maandag van de maand: ik 
ga naar Hulst voor een boomwandeling 
onder leiding van Hera en Arghuicha. 
Wij verzamelen rond 8 uur in De Klinge. 
Wij zijn met 14, allemaal regelmatige 
deelnemers. De begroeting is zoals 
steeds heel hartelijk. Na een korte rit 
naar een geschikt bos ergens in Hulst 
begint de wandeling. Merlijn laat ons 
allemaal een steen kiezen, voor het 
steenzingen en -dansen later op de 
avond. 

Het is prachtig mooi lenteweer, dus heel 
aangenaam om te wandelen. Zoals 
steeds geniet ik van het contact met de 
natuur, het gevoel van verbondenheid 
met Moeder Aarde. Bovendien is het de 
maand van de wilg, een zachte, milde, 
heel vrouwelijke boom waarmee je nor-
maal gemakkelijk contact kan hebben en 
waar je al je gevoelens aan kwijt kan. 

Na een eind wandelen zetten we ons 
voor de 1ste maal in de cirkel, en Arg-
huicha geeft een woordje uitleg over de 
betekenis van deze boom en zijn plaats 
op de boomkalender. Hij vertelt ook 
gedeeltelijk het verhaal van de ketel van 

- en struikwilgen. Blijkbaar heeft het 
drankje goed geholpen, want de meditatie 
verloopt heel vlotjes. Kernidee van mijn 
meditatie: zoek het geluk in jezelf, eerder 
dan in materiële zaken. Zoals gebruikelijk 
zetten wij ons na de meditatie terug in de 
cirkel en mag ieder die dat wenst wat ver-
tellen over zijn/haar persoonlijke ervaring. 
Wat mij vooral opvalt tijdens deze ge-
spreksronde is dat heel wat deelnemers er 
helemaal niet tegen opzien heel persoonlij-
ke dingen te vertellen, wat zij hebben mee-
gemaakt, hoe zij zich voelen, een probleem 
waarmee zij worstelen,… 

Naar goede traditie wordt de avond afge-
rond met steenzingen en -dansen, chanten 
en dansen rond de ketel en cake & wine. 
De sfeer is nu heel ontspannen, er wordt 
heel gezellig gepraat en gelachen en Arg-
huicha vertelt nog enkele leuke verhaaltjes. 

Ten slotte wandelen wij rustig terug naar 
het vertrekpunt. Ik vond dit een heel toffe, 
erg geslaagde avond; had zo helemaal het 
gevoel te zijn waar ik op dat ogenblik 
‘thuis’ hoorde, in contact met de natuur, 
met de groep en met mijn eigen innerlijk.  

Raymond Smits 



Camelot weekend 

Camelot-weekend. De herinneringen aan 
het vorige weekend, in september 2007, 
stonden nog in het geheugen gebrand van 
iedereen die toen mee was. Ik herinner 
me nog precies hoe ik me voelde na dat 
weekend: euforisch, boordevol energie en 
met een hart vol liefde. Geen wonder dus 
dat ik al een tijdje reikhalzend uitkeek 
naar het nieuwe weekend. 

Polariteit, dat zou het thema zijn, dat was 
al lang geleden besloten. Hilde en Tara 
hadden voor de organisatie gezorgd, 
Maya voor de inhoud, en de rest van ons 
voor het eten. Het zonnetje echter 
waren we jammer genoeg verge-
ten: het heeft het hele weekend 
pijpenstelen geregend. Salonhek-
sen als we wel eens durven zijn, 
hebben we het grootste deel van 
het weekend dan ook binnen 
doorgebracht, lekker knus in de 
zithoek. 

Denk nu niet dat we niets gedaan 
hebben, integendeel. Zo luchtig 
en fijn als het vorige weekend 
was, zo zwaar en emotioneel was 
dit weekend. De mannelijke en 
vrouwelijke eigenschappen uitspitten is 
niet zo moeilijk, maar je eigen positieve 
en negatieve kenmerken onder ogen zien, 
ze bespreken in groep en ze laten aanvul-
len door je vrienden, dat is andere koek. 
De sfeer in de groep is fantastisch op dat 
vlak: we vertrouwen elkaar door en door, 
en ik durf aan mijn mede-Camelotters 
veel meer blootgeven dan ik aan sommige 
goede vrienden zou doen. Niet dat dat 
geheimen zijn, maar je zet jezelf wel – 
figuurlijk – helemaal in je blootje, natuur-
lijk. 

Die sessie was dus best zwaar, maar 
werkte ook heel bevrijdend. Als je jezelf 
kent, kan je jezelf veranderen als je dat 
wil. Als je je fouten kent, kan je daaraan 
werken. Als je je goede eigenschappen 
kent, kan je die wat meer in de verf zet-
ten. 

Die avond, zaterdagavond, hebben we 
elkaar een totemnaam gegeven, zoals in 
de scouts. Een dier dat past bij je karak-
ter, en een adjectief dat aanvult wat het 
dier mist. Prachtige dingen zijn eruit 
voortgekomen, en stuk voor stuk passen 
de namen – mijns inziens – perfect bij de 
persoon. Een eekhoorn, een wolf, een 
giraf, een dolfijn, een kangoeroe, een 
jachthond en een stokstaartje zaten sa-
men in de zetel en zagen dat het goed 
was :-) 

Voor mij persoonlijk was het zwaarste 

moment vrijdagavond, toen we alleen 
buiten het donker in werden gestuurd. 
Echt donker. Niet zo van dat donker 
zoals we hier in Vlaanderen kennen, met 
overal straatverlichting dat je een veilig-
heidsgevoel geeft. Pikdonker. Aardedon-
ker. Het bracht een irrationele angst bij 
me los, bang voor verkrachters en moor-
denaars enzo. Alsof een verkrachter mid-
denin de Ardennen in het pikdonker 
langs een aardebaantje achter een boom 
zou staan wachten tot er ooit eens een 
vrouw alleen langskomt. Yeah right. Bij-
zonder irrationeel, zoals ik al zei :-) Maar 
toch. Ik ben dat niet gewend, zo donker. 
Tot in mijn tienerjaren keek ik elke avond 
onder mijn bed om te zien of er niemand 
onder zat. In de loop van de tijd had ik 
die dwaze gewoonte gelukkig achter me 
gelaten, maar ik was me er niet van be-

wust dat die angst voor het donker niet 
helemaal weg was. Ik kom geen donker 
meer tegen, tenzij in de veiligheid van 
mijn eigen huis. Ik ben mezelf dus tegen-
gekomen, daar op dat nachtelijke baantje 
tussen de bomen. Beter mezelf tegenko-
men dan een verkrachter, da's waar, maar 
ik had het echt niet verwacht. Weer iets 
om aan te werken dus. 

Als afsluiting van het weekend was zon-
dagochtend zeker een van de hoogtepun-
ten. We kregen de opdracht een nieuwe 
Charge of the God en Charge of the 

Goddess te schrijven, in twee 
groepen. Ik had er niet zoveel van 
verwacht: te weinig tijd en te veel 
verschillende meningen. Maar oh 
boy is dat even anders uitgedraaid. 
Twee ongelooflijk mooie en sterke 
teksten zijn eruit gekomen. Dánk-
zij de deadline. Dánkzij de ver-
schillende meningen en visies. Het 
zijn twee fantastische teksten die 
ik zeker nog vaak ter hand zal 
nemen om mee te werken. En ik 
vermoed dat ze ook wel binnen 
Camelot hun plaatsje zullen krij-
gen. 

En toen was het weekend weer voorbij. 
Geen euforie deze keer bij mij, eerder 
opluchting. Ik was doodop en verlangde 
naar mijn bad en mijn bed. Maar wat een 
fantastisch diepgaande tevredenheid voel-
de ik ook! Het gevoel dat we belangrijk 
werk hadden verricht. Dat ik gekregen 
had wat ik zo hard nodig had, ook al wist 
ik het niet. Dat de band tussen de aanwe-
zigen nog sterker was geworden dan hij 
daarvoor al was. Toch één ding hetzelfde 
als het vorige weekend: ik ben vertrokken 
met een hart vol liefde. En begrip. En 
hartverwarmende vriendschap. 

Bedankt Maya, Luc, Raymond, Bianca, 
Caroline, Lise en Eva! 

Lies Coppens 
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Mabon Conference 2009 

Op  september 2009 is het weer zover: de tweede editie van Mabon 

Conference. Het belooft een speciale dag te worden!  

De unieke locatie, het uitgebreide aanbod van interessante sprekers, 

het live muziekoptreden en het marktje dragen alvast hun steentje bij 

tot het geheel. Als je er vorig jaar bij was, reken er dan maar op dat 

het dit jaar minstens even geweldig wordt! Vorig jaar gemist? Wees 

er dan snel bij om je in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt. 

Mabon Conference vindt opnieuw plaats op de unieke locatie van 

het Steenbakkerijmuseum EMABB (Noeveren 67 in Boom). De site 

won al meerdere prijzen en verzekert ons van een extra troef. EMABB 

zorgt ook met plezier voor geleide rondleidingen voor iedere geïnte-

resseerde. Neem alvast een kijkje op www.emabb.be 

Programma 

Na de opening door Maya brengen we om tien uur graag iedereen 

samen in het openingsritueel. Wie dit jaar het ritueel zal voorgaan 

blijft nog even een verrassing. Die wordt immers elk jaar door een 

andere traditie verzorgd. 

Tijdens de dag zullen er workshops, lezingen en cirkelgesprekken 

worden georganiseerd met sprekers van verschillende paganistische 

strekkingen. Ze vertellen over hun traditie of levensbeschouwing, 

lichten symboliek en geschiedenis toe, zingen en dansen, ontsluieren 

de geheimen van de natuur en nog zo veel meer. We beschikken 

over meerdere zalen en kunnen daarom drie verschillende keuzemo-

gelijkheden per tijdsblok aanbieden en dat tot 18 uur. 

Verder zijn er infostanden, praatmomenten met sprekers en schrijvers 

en een magische markt. De kers op de taart is het avondritueel om 

19 uur, met aansluitend het cake and wine-gedeelte: de BBQ. Ui-

teraard bent u niet verplicht de maaltijden bij ons te nuttigen en kunt 

u zelf voor uw drank en eten zorgen. De avond wordt rond 20.30 uur 

afgesloten met een live optreden. Nadien kunt u gerust nog bijpra-

ten en nagenieten. 

Meer weten? Inschrijven? Aarzel niet contact op te nemen! 

Warme groeten 

Maya 

National Coordinator PFI Belgium 

+32 (0)486 80 10 13 

maya@paganfederation.be 



• 1 april 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 3-4 april — Emovere (Ramsel) — Bouw nieuwe zweethut en healing-
zweethutceremonie 

• 3-5 april — Agape (Koolskamp) — Authentic Movement & Laban 
Movement Analysis 

• 9 april 20 u — Zilveren Griffioen (Boom) — Volle Maanwandeling 

• 9 april 20 u — Emovere (Leuven) — Vlindermassage 

• 10 april 20 u — Zilveren Griffioen (Ekeren) — Boomwandeling 

• 13 april— Emovere (Leuven) — Gratis proefles Emotioneel 
Lichaamswerk 

• 13 april 10 u — Agape (Koolskamp) — Vuurloop 

• 15 april 20 u — Heksencafé (Deurne – De Witten Hert) 

• 16 april 19 u — Emovere (Leuven) — Voorstelling lente-massageprogramma 

• 16 april 20 u — Emovere (Leuven) — Info- en ervaringsavond over massagegroeijaar 

• 17 april — Brussels Pagans (Taverne "North Express" Noordstation) 

• 18 april 10 u – 18 u — Agape (Koolskamp) — Workshop met Junior Alden Narengo 

• 19 april 4.30 u — Atelier nachtwandelingen (Hallerbos) 

• 19 april 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut met Junior Alden Narengo 

• 20-26 april — Agape (Koolskamp) — Sweat Lodge Leader Training 

• 23 april 20 u — Emovere (Leuven) — Thema verwenavond 'Voeten' 

• 24 april 20 u — Anima Mundi (Gent, Backstage) — Proefsessie Trancedans Reeks 'Chakra Journey' 

• 25 april 19.30 u — Emovere (Leuven) — Begeleide meditatie 

• 26 april 14 u — Zilveren Griffioen (Sint-Katelijne-Waver, Domein Roosendael) — Jaarfeest Beltain 

• 29 april 20 u — Emovere (Leuven) — Start avondreeks 'Tao, tantra en het levende lichaam' 

• 30 april 20 u — Emovere (Leuven) — Thema verwenavond 'Handen' 

• 30 april 19.30 u — Camelot (Boom) — Open sabbat Beltane 

Agenda 

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    

April 2009 Agenda april 2009 
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Agenda mei 2009 

• 1 mei — Anima Mundi (Ronse) — Jaarviering Beltane 

• 6 mei 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 7 mei 20 u — Emovere (Leuven) — Thema verwenavond 
'Hoofd en gezicht' 

• 8 mei 19.30 u — Camelot (Boom) — Workshop: Staf oogsten 

• 8 mei - 19 juni — Anima Mundi (Gent, Backstage) — Trance-
dans Reeks 'Chakra Journey' 

• 14 mei 20 u — Emovere (Leuven) — Thema verwenavond 
'Rug en schouders' 

• 15 mei — Brussels Pagans (Taverne "North Express" Noord-

station) 

• 16 mei — Carl Bigheart Team België (Onze-Lieve-Vrouw-

Waver) — Zweethutceremonie 

• 17 mei — Carl Bigheart Team België (Onze-Lieve-Vrouw-

Waver) — Zweethutceremonie 

• 20 mei 20 u — Heksencafé (Deurne – De Witten Hert) 

• 21 mei 10 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 22 mei 18 u — Agape (Koolskamp) — Avondzweethut 

• 23 mei 10 u — Agape (Koolskamp) — Vuurloop 

• 24 mei 3.30 u — Atelier nachtwandelingen (Kluisbos) 

• 29 mei 19.30 u — Camelot (Boom) — Chakra's les 3 & 4 

• 30 mei 19.30 u — Emovere (Leuven) — Begeleide meditatie 

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 

Mei 2009 
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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      

Juni 2009 

Agenda juni 2009 

• 3 juni 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 3-6 juni — Agape (Koolskamp) — Fire Keeper Training 

• 14 juni 14-22 u — Emovere (Sint-Joris-Weert) — Vuurloop 

• 17 juni 20 u — Heksencafé (Deurne – De Witten Hert) 

• 19 juni 19.30 u — Camelot (Boom) — Workshop: Staf afwerken 
en opladen 

• 19 juni 18 u — Agape (Koolskamp) — Avondzweethut 

• 19 juni — Brussels Pagans (Taverne "North Express" Noordstati-

on) 

• 20 juni 18 u — Agape (Koolskamp) — Introductiedag Opleiding 
Integrale Therapie & Sjamanisme 

• 20 juni — Anima Mundi (Ronse) — Jaarviering Midzomer 

• 21 juni 7 u — Emovere (Ramsel) — Zonnewende-
zweethutceremonie 

• 21 juni — LithaLier (Lier) — Midzomerfeest a/d Donkhoeve 

• 27 juni 19.30 u — Emovere (Leuven) — Begeleide meditatie 

• 28 juni 3.30 u — Atelier nachtwandelingen (Hallerbos) 



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 

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 

 

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  
 

Carl Bigheart Team België 

(Onze-Lieve-Vrouw-Waver) 

Carl BigHeart is een warm mens, die zijn 

leven laat leiden door Spirit. Hij helpt je 

te herinneren dat we één zijn, één hart, 

één ziel, verbonden met heel de 

schepping en al zijn bewoners. Het is zijn 

wens om deze universele wijsheid via 

zweethutceremonies en voordrachten in 

de wereld te brengen. 

www.bigheart.wjaco.com 

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  

 

 

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 
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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 ver-
antwoordelijkheid om de eigen 
ware natuur te leren kennen en 
deze in harmonie met de gemeen-
schap te ontwikkelen. Dit wordt 
vaak uitgedrukt met de woorden 
"Als het niemand schaadt, doe wat 
je wilt".  

Eerbied voor de volledige goddelij-
ke realiteit, die het mannelijke en 
vrouwelijke overstijgt, zonder even-
wel het mannelijke of het vrouwe-
lijke aspect van het Goddelijke 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 


