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Inhoud inspiratiebox Dreaming of Avalon  

Zwanenveren, geraapt en gewassen, samengebonden met paars lint. De zwaan is een heilig dier van Avalon. 

Zij speelt een rol in de mythe van het ontstaan van het heilige land, waarin de Godin als zwaan naar het land 

kwam en daar neerstreek. * Met deze veren kun je luchtigheid aanbrengen, of rook verspreiden tijdens 

smudgen. 

Water van de heilige bronnen: het ijzerrijke water, symbool voor het vrouwelijk bloed van de Godin van de 

Challice Well, vermengd met het kalkrijke water van de mysterieuze White Spring met haar grotten waarin de 

Godin wordt vereerd in haar verschijningsvormen van meisje, vrouw en oude vrouw. (Niet van drinken, 

daarvoor is het te oud.) 

Een kaarsje, aangestoken met de altaarkaars in Goddess Temple, gezegend met een gebedje.  

Aarde van de Tor, de heilige berg, gegraven naast het pad, in het hart van het labyrinth tijdens ceremonie.  In 

dit potje vind je ook een steentje  van het pad wat de Tor op leidt.  

The wheel of the year -kaart van Wendy Andrews, kunstenares uit Glastonbury, nauw verbonden met 

Goddess Temple.  

Een kaart van een andere kunstenaar (diverse verdeeld over de inspiratieboxen), aangeschaft in Goddes 

Temple Gift Shop, zo steunen we de Tempel en de kunstenaars.  

Een angel aura mineraal, gekocht in de GiftShop van Chalice Well Gardens, gereinigd en gezegend in de 

wateren van Chalice Well. Angel Aura reinigt je energieveld en maakt contact met diepe dimensies 

makkelijker. Een mineraal vol Avalon-energie!  Met een schepje bergkristal om te laden en versterken.  

Salie om te reinigen 

Een kaarsenstandaardje gemaakt op de oude wijze: van klei, geverfd met rode oker -een natuurlijk pigment 

uit de Franse bodem. (Hiermee werden grotschilderingen ooit mee gemaakt, onder andere van de vrouw als 

Godin.)  

Een offerzakje, op basis van kruiden en mineralen uit Avalon, gezegend aan Chalice Well en gebruikt als offer 

tijdens de labyrint loop om de Tor. (Deze is ook te gebruiken als zakje voor orakelkaarten.) 

Een ritueel om te doen met de materialen. Maar je kunt de materialen uit deze box natuurlijk ook los 

gebruiken, mee mediteren of op je altaar leggen. Met het water zegen en reinig je voorwerpen bijvoorbeeld, 

en met de aarde in je handen kun je verbinden met Avalon, of een beetje aarde tussen je handen wrijven voor 

een nog dieper contact.  

Tule om als altaarkleedje te gebruiken, of bij andere rituelen als sluier. 

Een athame/briefopener van De Godin. Een athame is een ritueel mes, hiermee kun je een cirkel openen of 

aarde opscheppen, of zout bij water scheppen om te verenigen. 

Een klein zakje onyx, om mee te aarden.  

* het landschap van Glastonbury, waarin je de zwaan herkent, met de Godin tussen haar vleugels. De kop van 

de zwaan is Wearyall Hill, in het verlengde ligt de Tor.  

 

 


