Foto-collage van highlights van de Glastonbury Goddess Conference augustus
2017 door Annine van der Meer

Voorzijde van programma van 40 pagina’s. Voor volledig overzicht van het gigantische programma
zie desbetreffende website.

Dinsdag 1 augustus, 10.00u. Ontvangst in het stadhuis van Glastonbury. The Ceremonial Goddess
World Temple Circle met de organizerende (Nederlandse) priesteressen Marion Brigantia van Eupen
en Kathinka Soetens op het toneel. De (staande) vrouwelijke burgemeester van Glastonbury spreekt
de bomvolle zaal toe. Dresscode was rood/oranje.

Het hoofdaltaar op het toneel. Er waren door de grote zaal heen talloze kleinere altaren.

Dinsdag 1 aug. 11.30u. Katie Hoffner ‘Celebrating a visual journey of Her Story and the goddesses
of the world’. A visual journey of Goddess Icons from around the world as we meet and greet a few
of Lydia Ruyle’s gorgeous Goddess banners flying about the Town Hall’. Katie is het nichtje van
Lydia Ruyle, bekend om haar godinnen op zijden banieren uit alle hoeken van de wereld. Katie nam
banieren mee uit de VS, ze hingen in de zaal. Zij gaf een overzicht van het werk van haar tante wijlen
Lydia Ruyle die helaas in 2016 heenging en zo in haar kunst toch bij ons aanwezig was.

Woensdag 2 aug. 11.30-12.30u. Wisdom Returning dr Annine van der Meer, Nederland. Plenaire
lezing, 1 uur.
Wisdom Returning. Abstract: Before male-dominated societies there were egalitarian societies of
peace, in which the mothering female was at the center, matriarchies. These female oriented
societies used a lost language of symbols that mostly is not understood by traditional science. A
multidisciplinary method is used to reconstruct and remember this lost language of symbols.
Retracing sacred feminine art or ‘Venus Art’ can provide a great leap forwards in retrieving women
friendly egalitarian cultures. This new Her Story approach brings to an end a male world history
without women. It maps the contribution of woman to evolution and future world peace.

Links: in gesprek met de Oostenrijkse dr. Angelica Dawson, een van de drie vertaalsters van de geupdate nieuwe Duitse versie van The Language of MA getiteld Die Sprache unsrer Ursprungs-Mutter
MA. Die Entwicklung des Frauenbildes in 40.000 Jahre globaler ‘Venus’-Kunst, 2017-2018.
Rechts: De lezing is goed ontvangen. Ik stond stil bij het essentialisme van de Spirituele
Vrouwenbeweging, die uit gaat van de Bron of Essentie en geest-ziel-lichaam integreert, en legde het
verschil uit met het postmoderne deconstructionalisme, populair in kringen van het academisch
feminisme. In deze stroming ontkent men de Essentie of de Bron samen met geest en ziel. Ook
ontkent men de wereldwijde samenhang van vrouwelijke symbolen en sacrale lichaamshoudingen. Ik
benadrukte het universalisme van Venuskunst. Ik toonde beelden van oermoeders en godinnen en
nam onder de indringende muziek uit het hypogeum te Malta samen met de zaal de 13 sacrale
lichaamshoudingen aan waarin oermoeders en godinnen over de hele wereld sinds de oudste tijden
staan. De oermoeders, godinnen en ik kregen na afloop een staande ovatie. Ik hoorde zeggen: ‘it was
‘very powerful’ en werd door Glastonbury priesteres Kathy Jones en tal van anderen bedankt met
name voor mijn bijdrage met de 13 houdingen. Ik kreeg uitnodigingen voor Australië en Hongarije.

Woensdag 2 Aug. July Felix op toneel: ‘You are a song’

Woensdagmiddag 2 aug. 14.30-17.00u. Bilawara Lee: The Ancient Wisdoms of Aboriginal
Spirituality and Healing. Een indrukwekkende workshop van deze Elder van de Larrakia Natie uit
Darwin in Noord-Australië (pal ten zuiden van Bali). Je ziet haar linksonder op de foto.

Woensdagavond 2 aug. 14.30-17.00u. 19.30u. LAMMAS ceremonie en LAMMAS vuur in Bushy
Combe o.l.v de Goddess Temple Priestesses. Rechtsboven.
Donderdag 3 aug. In de morgen korte en krachtige lezingen van Roz Bound (godinnewiel Canada),
Dov Ahava (Tanit, Israel) en Anique Radiant Heart (Walking the Wheel of our Soul’s Evolution,
Australia). In de middag talloze workshops.
Donderdagavond 3 aug 19.30. Wonderment Evening met poppenspel, dans, zang, muziek en drama.
Diepe indruk maakte het laatste onderdeel: het sacred drama GATERHING THE ANCIENT GODDESSESRETURN OF THE TOP GIRLS, o.l.v. Alexandra Cichon, geassisteerd door haar zuster Joan Cichon, mij
welbekend van talloze matriarchaatscongressen. Het drama was gebaseerd op de Dinner Party, een
‘installation art work’ van Judy Chicago en hier aangepast op godinnen door Jade Kelly. Op de foto zie
je de Sheela na Gig, een naakte top girl die op het punt staat aan te gaan zitten aan de diner tafel.

Vrijdag 4 aug. 9.50u. Kathy Jones. Shadow and Soul: Birthing Motherworld. Kathy Jones presenteert
haar nieuwste boek, een autobiografie. Op onderstaande foto wordt zij gefeliciteerd en bedankt voor
de 21 jaar organisatie van de godinneconferentie (en nog veel en veel meer in de gemeenschap in
Glastonbury) door Marion en Kathinka.

Vrijdag 4 aug. 10.10u. Ceremonial Priestesses: A Priestess’ Journey into Embodiement. Wat
betekent het om haar uitstraling in levende lijve te belichamen? Hierboven zie je de negen in functie.

Vrijdag 4 aug. Luchtime storytelling. Anique Radiant Heart en Bilawara Lee. Stories and songs from
the dreamtime. Een byzondere Australische samenwerking van Bilawara Lee, Aboriginal Elder en
Anique, Hogepriesters van de Global Goddess, Goddess Scholar, Oermoeder van de Australian
Goddess Community, grondlegster van een driejarige priesteressen opleiding in Australië.

Zaterdag 5 aug. 9.50-10.30u. Jane Meredith: The Goddess and Her Symbols (linksonder). Zij is
Australische auteur en ritualist. Haar lezing was bijzonder indrukwekkend.
Zaterdag 5 aug. 10.30-11.00u. Brooke Medicine Eagle: White Buffalo’s woman’s vital message
(rechtsonder). Brooke is een Earthkeeper, wisdomkeeper, visionaire en genezeres.

.

1.30-14.00u Lunchtime Storytelling. Brooke Medicine Eagle: White Buffalo’s woman Brings
Hunkapi – The making of Relatives. Assembly Rooms.

Zaterdag 5 aug. 14.30-16.30. Annine van der Meer, New Light on the Black Madonna, workshop, in
the Assembly Room. Dit is de donkere kamer waar de vermeende heksen wachtten om naar de
plaats van berechting gebracht te worden. Zie voor de donkere ruimte boven de foto’s van het
storeytelling van Brook Medicine Eagle. Beide bijeenkomsten vonden plaats in dezelfde ruimte.

Why is it that in France one finds a disproportionally larger number of statues of the Black Madonna
than in other countries? Why is she found here preferably in power places in a landscape with an
increased energy level? Why is it that in France the character of the Black Madonna is closely related
to Mary Magdalene?
We will research from different perspectives the colour black in connection with the Dark Mother:
cosmology, alchemy, depth psychology, neuro psychology, sacred geography and art history. She is
the dark cosmic womb of the first light. In her dark and light work together. We will honor and
experience the 13 sacred body postures of the Divine Female.
Verslag. De workshop was goed bezocht en geanimeerd. Er werden indringende vragen gesteld. Men
wacht met smart op de Engelse vertaling van het Zwarte Madonnaboek.
Zondag 6 aug. 10.00u. Goddess Processie door Glastonbury in het Sacraal Landschap van Avalon

De Tor beklimmen

Zondag 14.30u Sluitingsceremonie. Weaving the web of the World of Goddess and Cary Her Gift
into the World. Een groot spinneweb werd door de hele zaal geweven van zeven kleuren wol.

Een tevreden mannelijke deelnemer, blij met de geschenken van sjaal en bloemenkroon!
Annine van der Meer, 21 augustus 2017.

