
N E W  O R D E R  O F 
D R U I D S

De New Order of Druids heeft 
tot doel mensen te verenigen met 

dezelfde interesse: wijsheid en 
inzicht. We geloven dat wijsheid 
onschatbaar is, en daarom is en 

blijft aansluiten bij onze Cirkel en 
College altijd gratis. Zo lang als 
iemands intenties positief zijn 

maakt het niet uit welke leeftijd, 
geslacht, nationaliteit of religie 
iemand heeft om lid te worden 

van de Cirkel.  We zijn geen 
sekte, maar een groeiende Cirkel 

van mensen met dezelfde en 
verschillende geloven die zich 

samen verenigen.

N E W  O R D E R  O F  D R U I D S

W:www.druidcircle.net

http://www.druidcircle.net
http://www.druidcircle.net


D E  G R O V E  O F  D A N A

De Grove of Dana werd gecreëerd met als doel het verstrekken van een gratis studiecursus over 
Druïdische spiritualiteit en de oorspronkelijke Keltische tradities van verering van de Aarde. Veel 

van  wat er gelezen en gedaan moet worden focust op de tradities van Ierland, maar we verwelkomen 
ook hen die geïnteresseerd zijn in of werken met andere tradities. Waar het mogelijk is zal de 

informatie uitgebreid worden om deze tradities te omvatten.

D E  B A R D E N  C U R S U S!

De eerste van drie cursussen neemt je mee doorheen de 
Druïdische graad van Bard. Omvat een breed scala van 
onderwerpen: een verkenning van de Druïdische identiteit, de 
kosmologie van Ierland en de Kelten, en de Ketels van de Ziel.

D E  O VA T E N  C U R S U S!

Dit is de tweede cursus uit een serie van drie. Je moet de Barden 
cursus afgewerkt hebben om je voor deze cursus in te schrijven. 
Deze cursus omvat een breed gebied van onderwerpen als: 
natuurmystiek; de Keltische krijgers traditie van waarheid, 
onbevreesheid; soevereiniteit; initiatie en het “zielegeschenk”; 
Jungiaans archetypisch werk, sjamanisme, en ook een experimenteel 
proces-intensief stuk gebaseerd op een Iers verhaal dat de Reis van 
Maelduin heet. 

D E  D R U I D E N  C U R S U S!

Dit is de derde cursus uit een reeks van drie, voor afgestudeerden 
van de Barden en Ovaten cursussen. Deze cursus omvat 
onderwerpen als: religie, paganisme, rituelen, de Keltische kalender 
en Keltisch sjamanisme.

Bij de New Order of Druids waarderen we het idee 

dat er op wijsheid geen prijs te plakken is, dat de 

mogelijkheid om te groeien als persoon niet 

beperkt zou mogen worden door wat je financiën 

toestaan. Daarom bieden we een GRATIS 

lidmaatschap aan dat toegang geeft tot onze 

ledenforums en de standaard cursussen van onze 

online Druïden College. Een organisatie leiden 

kost echter geld, en om dit allemaal gratis te 

kunnen blijven aanbieden hebben we ook een 

inkomen nodig om onze jaarlijkse onkosten te 

kunnen betalen. . 

Het Upgraded Lidmaatschap heb je voor een 

bescheiden prijs en biedt je vele voordelen, 

bijvoorbeeld, mentors voor de standaard cursussen, 

specia l i sat iecursussen, het NOD e -Zine, 

uitgebreide database, geen reclame op de site en 

nog veel meer. Een lidmaatschapskaart zal je met 

de gewone post toegestuurd worden, en bij je 

ee r s te upgrade kr i j g j e ook een 

introductiebrochure met de gewone post! 

Daarboven i s e lk l idmaatschap nog eens 

milieuvriendelijk, want van elk lidmaatschap gaat 

er 5 euro naar de milieubescherming.

Individueel: 1 jaar voor EUR 29.95.  

Individueel: 2 jaar voor EUR 49.95.

De Lidmaatschapsmogelijkheden

D E  B A R D I S C H  J O N G E R E N 
C U R S U S 

Deze cursus is vooral bedoeld voor jonge studenten van 16 
jaar of jonger. Afhankelijk van de wet in jouw land en je 
huidige leeftijd kan het nodig zijn de toestemming van je 
ouders te krijgen (dit is verschillend van land tot land, maar 
in de meeste gevallen is ouderlijke toestemming maar 
vereist tot de leeftijd van 13 jaar).

Deze cursus bespreekt verschillende fundamenten van de 
Keltische tradities en de traditionele kennis van de 
Druïden. Onder de onderwerpen vind je de Keltische 
feesten, het stamleven van de Kelten, rollen van de Bard en 
de Druïde, Keltische waarden en tradities, Keltische 
geschiedenis en mythologie, en nog veel meer.

S P E C I A L I S A T I E  C U R S U S S E N!

De cursussen zijn beschikbaar voor Upgraded members. 
Op dit moment biedt de College verschillende 
specialisatiecursussen aan, andere cursussen zijn op komst.

De Keltische Goden & Godinnen Cursus omvat de studie 
van de Britse, Gallische, Ierse en Welshe Goden en 
Godinnen.

De Keltische Geschiedenis Cursus omvat onderwerpen als 
de Keltische Landen, de Kelten en de Klassieke Wereld, 
Goden en het hiernamaals, en nog veel meer.


