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Over de bijeenkomst. In een multimediale presentatie over liefde en schoonheid van het leven op 
aarde bracht Academie Pansophia in samenwerking met Yessof Art, met muziek, meditatie, beeld en 
geluid een hommage aan het vrouwelijk bewustzijn en de kennis van het hart.  
 
De presentatie was een coproductie van dr. Annine van der Meer, 
matriarchaatsdeskundige, en Koen Fossey, beeldend kunstenaar 
uit België, de creatieve geest achter Yessof Art, Art for Sophia, 
www.yessof.com  
  
Over de inhoud. Zij lieten met beeld en woord zien hoe eerst het 
vrouwelijke in partnerschap met het mannelijke centraal staat; hoe 
het vrouwelijke inslaapt en verborgen raakt. Dan wordt het 
mannelijke dominant en sluit het vrouwelijke uit. Nu, in de 21e 
eeuw, komt het vrouwelijk bewustzijn tot nieuw leven en toont ons 
haar verbindende kwaliteit.  
 
Het eindproduct. Uit deze productie zullen enkele presentaties 
voortkomen die kunnen bijdragen aan het verder bekend raken 
van het gedachtegoed van de academie. Er zal een ingekorte 
‘light-versie’ tot stand komen die geschikt is voor korte 
presentaties op algemene locaties. Vervolgens zal er ook een 
langere versie gemaakt worden waarbij de eerste opzet en 
opbouw gehandhaafd blijft: het gaat daarin van oude lente naar 
zomer, herfst, winter en nieuwe lente.  
 



Meer over de multimediale presentatie: ‘ De kennis van het hart: Het vrouwelijk bewustzijn 

ontwaakt’ 

Alles wijst erop dat het vrouwelijk bewustzijn of te wel de kennis 

van het hart lang afwezig is geweest. Vandaag de dag komt het 

terug. Het grote moederhart opent zich. Eenmaal met dit proces 

bekend, laat dit proces zich herkennen en kan men zich ervoor 

open stellen. Wil het zich ten volle ontvouwen in heden en 

toekomst, is kennis van het verleden noodzakelijk. Na het schrijven 

van His-story moet  het verhaal van Her-story verteld worden zodat 

beiden kunnen samenvloeien tot Our-story. Weinigen weten dat er 

ooit een tijd is geweest wanneer de mensen leven vanuit het hart; 

zij schrijven Her-story niet in woorden maar in grote stenen en vele 

met name vrouwelijke beelden. Daarna breekt een tijd waarin de 

mensen met de rechterhand gaan schrijven; zij schrijven His-story. Ze leven nu niet meer vanuit het 

hart maar vanuit het hoofd. Zij berekenen alles vanuit het eigenbelang. De harten verharden zich en 

worden koud en van steen. Het kosmische moederhart wordt met pijlen doorboord en lijdt pijn. De 

kennis van het hart verdwijnt. Deze tijd loopt nu ten einde.  

Het vrouwelijke heeft hart voor het leven, kent het innerlijk, het bezielt, het geeft vanuit 

onvoorwaardelijke liefde, het lenigt de behoeften, het geeft leven en onderhoudt het leven. Het 

vrouwelijke bezit de kennis van het hart omdat het in verbinding staat met het gouden moederhart.  

In onze tijd worden hoofd en hart samengebracht in een geïntegreerd bewustzijn. Via het actieve 

vrouwelijke hartdenken wordt het mannelijk hoofddenken aangeraakt en gaan ze samen. Maak kennis 

met dit nieuwe bewustzijn als balans tussen het gelijkwaardig vrouwelijke en mannelijke, met leven in 

balans tussen buiten en binnen, boven en beneden, licht en duister, geest en stof. Een nieuw 

bewustzijn in balans brengt harmonie, vrede en eenheid binnen ons bereik.  

In deze multimediale presentatie wordt getoond hoe het 

vrouwelijke in partnerschap met het mannelijke centraal 

staat; hoe het inslaapt en  verborgen raakt. Nu wordt het 

mannelijke dominant wordt en sluit daarbij het vrouwelijke 

uit. Dit heeft naast het complementair zijn ook de kwaliteit 

van het samenbrengen van de delen tot een geheel. Nu het 

vrouwelijk bewustzijn in de 21
e
 eeuw tot nieuw leven komt, 

toont het ons juist deze verbindende kwaliteit. Het actief 

worden van het vrouwelijk bewustzijn raakt ons allen. 

Kennismaken met het gouden moederhart, opent het eigen 

hart voor de schoonheid van kosmos en leven in alle 

varianten, voor nieuwe eenheid en verbondenheid in 

broeder- en zusterschap. Open je hart voor dit vrouw-

mannelijk menselijk bewustzijn.  

Een multimediale presentatie over liefde en schoonheid 

van het leven op aarde als hommage aan het terugkerende 

vrouwelijk bewustzijn en de kennis van het hart. Academie 

PanSophia in samenwerking met Yessof Art.  

 

 


