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Samhain/hallowe’en 2014
Tegen de tijd dat je dit leest is de nieuwe inrichting alweer helemaal
gewoon! Maar we hebben er hard voor gewerkt…

Winkelthema November
Samhain/Hallowe’en staat voor de
deur, het wordt weer tijd om naar
binnen te gaan en het gezellig te
maken.
In deze editie:
Heremiet nieuwe stijl met
interviewtje en presentatie theehoek
De ieu e sta tafel kreeg
Wat is Palo Santo wierook?
Verslagje Open Dag
Ter Overweging: maanfasen
Gedicht………en nog veel meer.

In het van Abbe museum

Even voorstellen.. je hebt de
eerste editie van de nieuwe
Heremietkrant in handen. We
hopen dat iedereen er veel
plezier aan beleeft om langs
deze weg geïnformeerd te
worden over alle mogelijke
aspecten van het leven bij
Centrum De Heremiet. We
blijven natuurlijk de agenda
uitbrengen zodat je alle
lezingen en workshops kunt
terugvinden . In deze krant
vind je nieuwe producten,
thema’s van bijv. lezingen,
interviews met (nieuwe)
medewerkers ….

Ik schrijf dit op de 20ste… het is
vandaag nog even prachtig weer
geweest maar het zal toch gauw herfst
worden. Tijd om te kokkerellen,
vesten te breien, kadootjes te
bedenken… wat is jouw oogst van
deze zomer?

Nieuwe opstelling Shoyeido producten
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Dit weekend Mantra healing en groep meditatie op zaterdagavond………..

Heremiet nieuwe stijl: ruimte voor iedereen

Pompoencreme recept
Hiernaast: je
kunt nu overal
zitten! Lezen,
relaxen, praten
en geuren
opsnuiven! Vaak
genoeg staat er
iets lekkers in de
o e …

Meestal kun je er terecht voor een verwarmende (vegetarische) soep
of een pasteitje uit de oven, alles biologisch en ter plekke
klaargemaakt door onze nieuwe huiskok Freya. Er is 6 dagen per
week iemand, meestal is Freya er zelf en soms haar vriend Roar.
Eventuele koopzondagen denken we nog over na. Als er mensen zijn
moet er iets te eten zijn. Freya (53) is geboren Nijmeegse, woonde
daarna is Valkenswaard, en is al vroeg begonnen in de horeca als
keukenhulpje. Van huis uit is ze grimeur en heeft lang als amateur bij
het ballet gewerkt. Freya vindt het superleuk om bij de Heremiet te
werken. Waarom bio? Bij de Heremiet willen we voedsel aanbieden
dat ‘schoon’ is: niet genetisch gemanipuleerd of bespoten of wat ook,
omdat we merken dat dan de voedingswaarde het hoogst is. En je
belast het milieu niet, en neemt verantwoordelijkheid voor al wat
leeft. En: iedereen met eetproblemen moet in dit etablissement iets
kunnen eten!

Freya snijdt de pompoen eerst in
dunne repen en zet hem dan in de
oven op 150° met wat Himalaya zout
erover. Je ziet het als ie gaar is, dan
haal je het vel eraf en kun je de
pompoen prakken met beetje
olijfolie, of in de keukenmachine.
Dit kun je heel lekker op brood eten,
onder een omelet, of op een
feestavond op een toastje, als vulling
in een quiche, te gebruiken als boter.

Palo santo
wierook in
abalone
schelp

Een mooi product wat ik even aan je wil voorstellen is de vrij nieuwe
Palo Santo wierook in de winkel. Het is een wierookstokje dat dezelfde
geur heeft als de houtblokjes van Palo Santohout, met het voordeel dat
je het stokje kunt laten branden zolang je wilt of tussendoor uitmaken.
In Zuid-Amerika wordt Palo Santo al duizenden jaren gebruikt als
energetische reiniging. Daar worden soms enorm grote houtbrokken
gebruikt! De geur van Palo Santo is krachtig, zoet (richting Steranijs),
houtig en kruidig en ik ervaar hem als troostend en aardend, volgens
mij helpt hij om oud verdriet los te trekken en om te zetten. Een echte
aanrader voor de koele tijd die eraan komt!
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Maandag 27 okt. start nieuwe serie Tantra workshops o.l.v. Koos Broer. Boeken: Margot Anand. Check ook
www.margotanand.com, prachtige kleuren… én links naar haar youtube channel ….
“Tantra is een oude Indiase filosofie,
die hier in een nieuw, westers jasje is
gestoken. Elke school en elke trainer
zet er zijn eigen stempel op. Maar de
essentie is altijd: verzet je niet tegen
de vitale levensenergie die door je
lichaam stroomt, maar werk ermee.
Daarvan wordt je leven dieper, voller,
rijker.” Bron www.soulwoman.org

Maanfasen en hoe je in het dagelijkse leven staat
Uit nieuw onderzoek is gebleken, dat er in de vier opvolgende
maanfasen, telkens andere stofjes aangemaakt worden in onze hersenen.
Als je dat uitpluist komt eruit voort dat het eerste kwartier vooral is voor
nieuwe dingen (logisch toch) en is ook sociaal, gezellig, dus goed om
afspraken met mensen te maken. Tweede kwartier is meer
teruggetrokken, dan wil je graag ergens aan werken en dingen klaar
krijgen, en dan bereik je ook meer. In het derde kwartier, na Volle Maan
dus, is er weer tijd om betrokken te zijn bij mensen, maar nu veel meer
gevoelsmatig, bijna empathisch. En dan is er het vierde kwartier, de
laatste week voor de Nieuwe Maan: dan zijn we aan het opruimen,
organiseren en plannen. Een goed moment om te evalueren en kijken wat
er beter kan. Mensen die hiermee werken, zeggen 40% meer resultaat te
bereiken zonder dat ze een spat méér doen… alleen door het ding op een
ander moment te doen!.....
Angeliet is een steen die staat voor
gelijkheid en delen, en werkt
uitstekend voor mensen die zich
altijd wegcijferen(…..)verder helpt
angeliet je om los te komen van het
verleden, brengt yin en yang in
evenwicht, helpt je ook meer
mededogen te hebben en meer te
accepteren, vooral dingen die niet te
veranderen zijn.… uitstekende steen
in geval van shock, paniek of een
burn-out. Goed voor benen, voeten,
nieren, blaas en hormoonhuishouding… voor meer informatie
kijk op www.lichtpuntjekristallen.nl

Angeliet voor
acceptatie en
balans

Verslagje Open Dag Het is alweer een
poos geleden maar toch: de eerste
Open Dag op 30 augustus bij de
Heremiet was een succes. Er kwamen
ook veel nieuwe mensen op af.
Vooral bij de aanwezige therapeuten en
consultgevers was het een drukte van
belang. De voetreflextherapeute en de
astrologe hadden eigenlijk zelf geen
tijd voor een kopje thee ;-) maar het
was zo gezellig. Wanneer is de
volgende keer? Ook dit hoort bij de
Heremiet nieuwe stijl!

Vandaag is het 1 dag na de Nieuwe
Maan en afhankelijk van hoe je kijkt,
staat hij in Weegschaal of Schorpioen –
die plek heet Via Combusta en men
zegt dat dit een goed moment om het
even rustig aan te doen en geen
belangrijke beslissingen te nemen.
Deze periode duurt normaal een paar
dagen maar is morgen, de 25ste al
voorbij…
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Het water spiegelt
in mij
waar ik me bevind.
Het woud brengt
voort
wat ik doe.

Zaden zweven, dobberen
in de tijd slapend
tot een volgend eiland
van waken,
een weiland om te grazen,
te groeien;

eik in de regen

De heilige eik in Den Hout,
net ten westen van Breda:

John Loopstra

Colofon
De Heremietkrant wordt
uitgebracht door Centrum De
Heremiet en komt elke vier weken
uit. Artikelen, ideeën en
opmerkingen kun je doorgeven
aan: Eline van Kinsbergen,
elineeugenie@gmail.com.

Prachtig he deze
Hekse bolete …
als je durft, ze zijn
nog eetbaar ook
naar het schijnt zelf houd ik het
nog even op
eekhoorntjes brood!
Check voor meer info www.wilde-eetbare-planten.nl. ook leuke video’s over zelf
paddenstoelen verzamelen + recepten!

