Festival De dag buiten de tijd op 25 juli 2014 te Utrecht.
Een voorproefje op deze dag door Annine van der Meer

Op 25 juli wordt in fort Blauwkapel te Utrecht de dag buiten de tijd festival georganiseerd.
Hoofdorganisator en inspirator is Nicole E. Zonderhuis zie
http://dagbuitendetijd.nl/ceremonie-en-teaching/ www.dagbuitendetijd.nl. Ik heb Nicole
ontmoet op de basiscursus Symboliek van Oude Culturen die ik in Utrecht gaf. Daarna vroeg
zij mij om deel te nemen aan het festival en dat zal ik doen, van ganser harte. Ik laat hieronder
Nicole zelf aan het woord. Zij formuleert de visie en de 7 geintegreerde thema’s helder en
scherp. Aan het eind van dit overzicht van het festival dat gebaseerd is op info uit haar
website, vermeld ik de hoofdceremonie en info over mijn praatje.

Algemene info. De Dag buiten de Tijd is een ééndaags buitenfestival dat elk jaar op 25 juli valt. Het wordt sinds
1997 in Nederland gevierd. Het is een dag waarop wereldwijd mensen samen komen. Sleutelwoorden voor deze
dag: samen zijn, dromen delen van een vreedzame en duurzame samenleving, creativiteit, inspiratie opdoen en
handreikingen krijgen voor het dagelijks leven.
Het is een dag waar kinderen meer dan welkom zijn als vormgevers van de toekomst. Er heerst een vreedzame
gemoedelijke sfeer. Respect voor elkaar en de plek staan voorop. De ruimte sprankelt door het natuurlijke groen,
mensen in feestelijke zomerse kleding, de kleurrijke marktkramen en tipi’s.
Achtergrond Dag buiten de Tijd
De ‘Dag buiten de Tijd’ komt uit de 13 Manen ‘Maya’ Kalender, een eeuwenoude maar ook eigentijdse manier om
naar het fenomeen tijd te kijken. 24 juli is de laatste dag van het Maya-jaar, 26 juli de eerste dag van het nieuwe
jaar. 25 juli is dus de dag tussen de jaren in, de ‘Dag Buiten De Tijd’. Op deze dag wordt het oude losgelaten, de
intentie voor een volgende jaar gezet, en met jong en oud het leven gevierd.
Er zijn wereldwijd mensen die met de 13 Manen Kalender werken. Zij zijn verenigd in The Foundation for the Law
of Time en het Planet Art Network. Zie ook www.mayatzolkin.com voor achtergronden van de 13 Manen
Kalender, Planet Art Network en de Dag buiten de Tijd.

7 Thema’s
Alle activiteiten op het festival hebben te maken met een of meer van deze thema’s.

Locatie
Het Festival de Dag buiten de Tijd vindt altijd buiten plaats op een lokatie met gras, bomen, vuurplaats en water,
liefst centraal in het land. Na jaren zwerven vonden we in 2013 opeens om de hoek de ideale festivallocatie: Fort
Blauwkapel in Utrecht. De Dag buiten de Tijd 2014 vieren we graag weer op deze bijzondere cultureel erfgoedlocatie in Utrecht.
Visie
De uitgangspunten (je kunt het ook de ‘spirituele basis’ noemen) voor dit festival zijn:

Onderlinge verbondenheid
Wij geloven en zien de onderlinge verbondenheid van alles dat leeft. Alles is energie, ook onze gedachtes. Wat
we hier doen heeft invloed op de andere kant van de wereld. Elke opgelost verdriet draagt bij aan het
verminderen van het wereldverdriet. Elk gezamenlijk vieren en vertrouwen in elkaar draagt bij aan het totale
geluksgevoel. Niemand is te klein om een verschil te maken. Niemand is te klein om een verschil te
maken.Niemand is te klein om een verschil te maken. Niemand is te klein om een verschil te m

Liefde
We geloven dat liefde altijd een antwoord is. Alles is mogelijk. We geloven dat alles mogelijk is als je wens
en intentie zuiver zijn en vanuit je hart komt. Want het hart staat in één lijn met de Bron en vanuit de bron zijn we
met alles verbonden. Want het hart staat in één lijn met de Bron en vanuit de bron zijn we met alles
verbonden.Want het hart staat in één lijn met de Bron en vanuit de bron zijn we met alles verbonden. Want het
hart staat in één lijn met de Bron en vanuit de bron zijn we met alles verbonden.

Dankbaarheid
“live with an attitude of gratitude.”
Het is niet de vreugde die ons dankbaar maakt, maar dankbaarheid die ons blij maakt. De vibratie van
dankbaarheid is zelfs nog sterker dan die van liefde. Dankbaarheid kan je leven veranderen. Een dagelijkse
oefening in dankbaarheid blijkt een boost te geven aan je immuunsysteem. En er is zo veel om dankbaar voor te
zijn…“live with an attitude of gratitude.””live with an attitude of gratitudelive with an attitude of gratitude.”

Tijd = Kunst
Tijd is niet de uren van de klok, want deze herhalen zich steeds. Tijd is uniek – geen moment is hetzelfde. Eén
enkel uur kan een eeuwigheid lijken, maar soms vliegt het uur voorbij – het hangt er maar vanaf wat je in dat uur
beleeft. Tijd vraagt om geleefd te worden, en leven is een kunst; je kunt het zelf creëren; KUNST is (MUZIEK en
alle vormen van CREATIVITEIT) de meest krachtige manier om de aarde te veranderen. KUNST is de meest
krachtige manier om de aarde te veranderen. Tijd vraagt om geleefd te worden, en leven is een kunst; je kunt het
zelf creëren;

We zijn nergens ‘tegen’, we zijn ‘voor’!
Voor de vrede. Tegen bevat een oordeel, een antireactie. Daarmee geef je energie aan dat waar je tegen bent en
volgens de wetten van het iniversum geldt: wat je voedt groeit. Daarom zijn we vóór! Een positieve insteek: met
open hart, gevuld met liefde en dankbaarheid.Voor de vrede. Tegen bevat een oordeel, een antireactie. Daarmee
geef je energie aan dat waar je tegen bent en volgens de wetten van het iniversum geldt: wat je voedt groeit.
Daarom zijn we vóór! Een positieve insteek: met open hart, gevuld met liefde en dankbaarheid.

De kracht van SAMEN
Als we samen komen in intentie en gebed, zal de kracht van onze intentie versterkt worden in de vortex. Laten we
vieren, samen onze droom dromen, en onze prayers aan het vuur meegeven.
Laten we vieren, samen onze droom dromen, en onze prayers aan het vuur meegeven.

Duurzaamheid
Het festival Dag buiten de Tijd besteedt al jaren aandacht aan duurzaamheid. Zowel voor, tijdens als na het
festival.




Een groot deel van de workshops en lezingen op deze dag gaat over duurzaamheid of duurzame
oplossingen; permacultuur, natuur beleving, recycling.
De locatie die goed bereikbaar is met OV en stimuleren gebruik hiervan.







De catering biedt alleen biologische hapjes en drankjes aan
We maken waar mogelijk gebruik van lokale en regionale leveranciers.
In de marktkramen worden veel zelfgemaakte producten verkocht waar materiaal wordt hergebruikt of
ge-upcycled, zoals waskaarsen, kleding, en (kracht)stokken uit de natuur.
De Poespas Posse komt (mogelijk) dit jaar een speciale workshop voor kinderen geven. Kinderen
worden op een speelse en leuke manier geprikkeld tot het apart inzamelen van papier.
Ook krijgen onze vrijwilligers dit jaar het draaiboek digitaal aangeboden.

Respect
En, last but not least: een van de pijlers van dit festival is respect. En dat dragen wij op de festivaldag volop uit.
Respect voor de plek, voor bewoners, beheerders. Respect voor de geschiedenis, de gasten, de kinderen, de tijd
en moeite van de vrijwillige organisatie. Respect voor de aarde en het water, en voor het veld dat we even mogen
lenen van de schapen, ringslangen, ganzen en vogels.
Wij geloven ook dat respect niet alleen iets is wat je roept, maar iets wat je leeft, wat je uitdraagt met je gedrag.
In de wc’s hangt dan ook een oproep om de toiletten schoner en mooier achter te laten; door tekeningen te
maken, mooie gedichtjes te schrijven, bloemetjes neer te zetten e.d. in de wc’s. En uiteraard is ook het
festivalterrein nog schoner achterlaten dan we het aantroffen is een belangrijk motto van deze dag.
“Be kind whenever possible. It is always possible.” – Dalai Lama

7 thema’s
Festival Dag buiten de Tijd biedt een podium aan activiteiten die passen bij de volgende thema’s en die onze visie
ondersteunen.

Duurzaamheid
Duurzaam leven is mindful leven: je steeds bewust zijn van de gevolgen van je acties. Op alle vlakken. Streven
naar een balans. Niet meer nemen dat je nodig hebt. Duurzaam in Native American termen betekent “For the
good of all, to support all life, now and for the next Seven Generations. ” “For the good of all, to support all life,
now and for the next Seven Generations. “”For the good of all, to support all life, now and for the next Seven
Generations. ” For the good of all, to support all life, now and for the next Seven Generations. “

Inheemse volkeren
Andere culturen, met name de natuurvolkeren leven dicht bij de aarde en hebben een eeuwenoud systeem om
met elkaar samen te leven waarbij er balans is tussen mens, dier, natuur en de ongeziene wereld. Hun kennis (in
woord en ritueel) hierover is waardevol en welkom.
Hun ceremonies openen ons hart en zetten ons weer op onze plaats: tussen hemel en aarde. Hun ceremonies
openen ons hart en zetten ons weer op onze plaats: tussen hemel en aarde. Hun ceremonies openen ons hart
en zetten ons weer op de aarde.

Gezondheid
Ons lichaam en onze geest zijn nauw verbonden. Willen we goed doen in de wereld dan zullen we eens gezond
lichaam nodig hebben. Door beweging, natuurlijke remedies en transformatiewerk kunnen wij krachtig worden.
En dat straal je dan naar buiten uit. En je kunt doen wat er gedaan moet worden in de wereld.
Mogelijke activiteiten/marktkramen: Lichaamswerk, tai chi, dans, healing, tarot, …

Natuur
Zonder de aarde zouden we hulpeloos verloren zijn. De aarde voedt ons, geeft ons eten en water, ze draagt ons
en is geeft ons het materiaal waarvan we onze huizen bouwen. Daarom noemen we haar Moeder Aarde. Wij
hebben de taak voor haar te zorgen als voor onze eigen moeder. We zullen niet meer van haar nemen dan we
nodig hebben. Duurzaamheid als Natuurlijkheid! Mogelijke activiteiten/marktkramen: Permacultuur, stadstuinen,
bijen houden, natuureducatie, bevorderen van kennis over lokale kruiden en bomen, hergebruik van energie en
middelen.

Kinderen
Zonder kinderen geen Dag buiten de Tijd. Kinderen zijn onze toekomst. Zij worden gevormd door wat wij hen
aanbieden. De manier waarop wij tegen hen praten vormt hun innerlijke stem. Hoe wij met onze omgeving
omgaan is hun voorbeeld. We zouden de kinderen niet alleen moeten leren lezen, we zouden hen moeten leren
vragen te stellen over wat ze lezen. We zouden hen moeten leren alles te bevragen. We zouden hen moeten
leren alles te bevragen.We zouden hen moeten leren alles te bevragen.We zouden hen moeten leren alles te
bevragen.

Wetenschap
In het westen bepaalt wetenschap onze toekomst. Gelukkig houden steeds meer wetenschappers zich bezig met
het ontwikkelen van duurzame technieken, energie en bouwwijzen. Andere zoeken naar nieuwe manier van
vreedzaam samenleven, of spitten in de grond om oude waarheden aan het licht te brengen, om ons weer ‘heel’
te maken. Een goed wetenschapper staat open voor inzichten. Samenkomst met spiritualiteit en kunst kan
mooie inzichten brengen. We zouden hen moeten leren alles te bevragen.

Kunst
Kunst is een uiting van cultuur. Zonder onze culturele erfenis zou het leven veel van zijn waarde verliezen.
Cultuur moet bewaakt en gemotiveerd worden. Onze tijd op aarde benutten om onze dagelijkse leefomgeving tot
kunst maken – dat is ons doel!
Ceremonie
Zoals gebruikelijk hebben we een centrale ceremonie op de dag; de openingsceremonie.

Samen openen we de ‘heilige ruimte’ door de Windrichtingen aan te roepen en steken we samen het vuur aan.
We leggen de verbinding met de vele groepen wereldwijd die met dezelfde droom samenkomen.
In kleinere groepen kunnen er meer ceremonies worden aangeboden, zoals een vuurceremonie,
waterceremonie of despacho ceremonie.
Teachings
Een teaching is anders dan een lezing. Een lezing geeft informatie over een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld de
kunst van het kantklossen. Teachings geven je iets mee aan levenslessen. Teachings komen meestal vanuit een
bepaalde (native) traditie. De Dalai Lama bijvoorbeeld geeft teachings.

Carola Esparza Calderon
Ceremonie
Velen van jullie kennen haar al: De Chileense Carola Esparza: vuurvrouw, medicijnvrouw, 13 Manen Kalender
specialist, beoefenaar van de Mapuche traditie, Reikimaster, masage therapie, buikdanslerares en zij maakt
prachtige leren heupbanden en tassen. Wie haar aan het werk heeft gezien weet dat ze een groot hart heeft en
zeer bijzonder en veelzijdig mens is die veel te bieden heeft. Ze heeft veel humor en weet te genieten van wat er
is. Zij zal vandaag i.i.g de openingsceremonie doen. “My wishes of reconnecting to my ancestors has led me to
walk, following on the steps of Dona Rosa Huenufil, custodian of the Mapudungun, the native language of the
Mapuche Nation and a Sacred Prayer Woman or Ginipullera.”
Bekijk hier het interview met Carola Esparza.

teaching

Annine van der Meer
anninevandermeer.nl

Annine is een voorbeeld van hoe wetenschap niet los kan staan van spiritualiteit of kunst. In haar werk komen alle
7 thema’s van de dag terug. Annine zal vertellen over “MA, de Grote Moeder en de schoonheid en diepgang
van haar kunst, Venuskunst. Wat is haar boodschap van liefde en wijsheid ons, onze kinderen en
kleinkinderen?”
Overal ter wereld worden beeldjes gevonden van vrouwfiguren. Deze voorchristelijke, voornamelijk vrouwelijke
kunst komt in grote getale voor en toch weten zo weinig mensen hiervan. Waarom? Annine neemt ons mee in de
tijd vóór het patriachaat, naar de tijd toen tijd nog heilig en één was en culturen openstonden voor energiewerk en
hogere dimensies.
Dr. Annine van der Meer is godsdiensthistoricus en theoloog. Zij promoveerde in 1989 bij Professor Gilles
Quispel. Zij reisde en speurde om het spoor van de verborgen Moeder en het verloren moederland door middel
van historisch en archeologisch onderzoek in allerlei culturen tot in de oertijd terug te vinden.

Tot zover dit overzicht van de dag buiten de tijd. Komt allen!
Annine van der Meer, 5 juni 2014.

