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 In deze editie: 

Het grote verhuisfeest; 

Ter Overweging: waar – en wie – was 

jij toen je 12 was? 

Saint Germain en de Violette Straal, 

een kennismaking; 

Wierook: Kyara 

Mooie bomen en leuke linkjes 

-……en nog veel meer. 
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Joechei, verhuizen met 

Carnaval middenin het centrum 

van Eindhoven! Dat betekent 

dat je een week lang op het 

fietspad bivakkeert met je 

meubelberg… terwijl de 
stromen feestvierders lopend en 

fietsend om je heen proberen te 

zeilen zonder ongelukken. 

Allemaal goed gegaan! 

Alles is nu, oef, veilig en wel in de opslag. Ondanks dat het een enorme 

hoop werk was.. kun je je voorstellen!.. was de sfeer erg goed. We hadden 

ook genoeg mensen om alles uit te ruimen en te versjouwen (zelfs familie 

van beide zijden heeft nog enorm meegeholpen). En wat kost het een tijd.. 

om alles netjes in te ruimen in de opslag.. sommigen van ons dromen er nog 

van. Wat heeft een mens een hoop spullen. Heb je dit nou werkelijk 

allemaal nodig?? Ja, dit heb je allemaal - straks weer nodig… 

Voor nu is het even rustiger, in ieder geval op het fysieke vlak. De sfeer is 

meer naar binnen gericht, we kijken ook erg uit naar het voorjaar. We 

hebben een mini-wierookmagazijntje aan huis ingericht (leúk!), het 

assortiment voor de webshop wordt uitgezocht, je komt er nog maar weer 

eens achter dat je niet van mensen afhankelijk moet zijn om dingen af te 

krijgen, of hadden we dat al gezegd? Samenwerken is nóg belangrijker dan 

we dachten te weten…  

We proberen vooral ook met de mensen contact te houden en dat valt soms 

niet mee. Dan bedenk je weer: hee, die heb ik al een hele poos niet gezien, 

hoe is het ermee? Het is dan je eigen initiatief om contact te maken. 

En een hoop dingen gaan ‘vanzelf’ goed… als je intenties kloppen, komt er 
weer, nog steeds, hulp en gaan dingen vanzelf. En: het gáát niet sneller… 
en het heeft geen zin om ongeduldig te zitten zijn. Het is een andere manier 

van leven. Dichterbij, en dichter bij alles…! 

NB 20 maart a.s. gedeeltelijke 

Zonsverduistering, tussen 08.00 en 

11.00 ’s morgens! 



 

  

 

 Voor de energie van 

saint germain en de 

violette straal 
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Hieronder vind je de link naar een wonderlijke video uit 1987 (!) waarin 

Azena Ramanda St.Germain channelt. Ik wist er niets van toen ik dit 

aanklikte; heb inmiddels de hele video (in het engels, met engelse 

ondertiteling) drie keer bekeken.. Kijk zelf en laat ons weten wat je ervan 

vindt!  

https://www.youtube.com/watch?v=3czn9oM-iRo&feature=iv&src_vid=-

Q6_4AmW0F0&annotation_id=annotation_2889327863 

Hiernaast de Engel van de Violette Vlam, Zadkiel. Op 

www.summitlighthouse.nl vind je mantra’s en andere meditatietechnieken 

om de genezende kracht van de Violette Straal te leren kennen. We zien dat 

het allemaal gaat om dat deel in jezelf terug te vinden dat van zichzelf 

divine is, goddelijk, en dat zijn/haar kracht te laten manifesteren. Een 

mantra die veel gezegd wordt is 

I AM the purity God desires 

Ik ben de zuiverheid waar God naar verlangt. 

Mooi, toch? We benadrukken altijd maar weer wat er mis is met ons, terwijl 

we echt wel weten dat we allemaal ook een licht-kern hebben, die veel 

vermag.  

  

  

 Agarwood, Aloëswood of –hout, Kyara, en Oud (Oodh) zijn allemaal 

namen voor een soort Oost-Aziatisch kienhout (fossiel hout uit de vennen 

zoals de Grote Peel bij ons). Door een infectie met een schimmel wordt het 

hout al snel donker en harsrijk, en daar komt de lekkere geur vandaan. Een 

belangrijke grondstof in de wierook van Shoyeido. Leuke site van iemand 

die de beste kwaliteiten gedestilleerde oud-olie maakt en verkoopt: 

http://agarwood.ensaroud.com/. Allerlei avonturen in grondstoffenland . 

In het engels. 
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Fossiele stukjes Kyara-hout links, en rechts  

kun je zien hoe de boomstam een grote ring 

nieuw, wit hout is gaan aanmaken om te 

compenseren voor de schimmel in de kern. De 

boom doet wel iets terug om zich te 

verdedigen. De oude voorraad van natuurlijk 

gegroeide Kyara raakt ook een keer op, dus 

gaan mensen het zelf kweken. 

Rechts: Gaho, 

Refinement. Een ‘andere 

prijsklasse’ (zeg maar een 

week niet eten), maar wat 

een geur! Zo leer je Japan 

wel écht kennen. Er gaat 

een enorm zachte, 

aardende werking van uit, 

geruststellend en 

troostend. En: wat de een 

ervaart als erotiserend… 
is voor mij thuiskomen bij 

de bron, in mezelf. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3czn9oM-iRo&feature=iv&src_vid=-Q6_4AmW0F0&annotation_id=annotation_2889327863
https://www.youtube.com/watch?v=3czn9oM-iRo&feature=iv&src_vid=-Q6_4AmW0F0&annotation_id=annotation_2889327863
http://agarwood.ensaroud.com/
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‘n Persoonlijk altaar kan heel klein zijn. 

In Midden- en Zuid-Amerika worden 

‘retablo’s’ gemaakt om bij je te dragen. 

………………. 

 

 

Voor vrouwen en meisjes .. waar was jij toen je dertien was? Ik leefde toen 

in Andalusië, waar ik voor het eerst wilde orchideeën vond. Wat een 

openbaring! Tussen de stekelige prikkers van distels in 1000 soorten. In de 

jaren erna, heb ik wel een groot stuk van de onschuld van toen ingeleverd – 

herken je dit? Nu probeer ik door rituelen, een Maria-altaar en het werken 

met natuurkrachten, al die herinneringen een goede plek te geven. 

Acceptatie en compassie zijn de weg, ookal is het af en toe zo moeilijk. 

Juist hierdoor, juist door je pijnpunten nu aandacht te geven, kun je bij je 

kracht komen. En… als je van flamenco houdt 
http://alacarta.canalsur.es/directo/ver/flamenco-radio 

 Virgilia uit Bolivia vereert zowel Maria (haar 

‘Virgencita’ = kleine Maagd) als de Aarde-

godin Pachamama. Het zijn voor haar twee 

verschillende entiteiten, die je om andere 

dingen vraagt. Ze brandt wierook en offers 

voor mensen en bidt hardop in hun bijzijn, 

voor haar levensonderhoud. Je ziet wel dat ze 

arm is, maar tegelijk is ze een schrander 

zakenmens en een echt ‘meisje’: ergens staat 
ze dichtbij een soort vrouw, die wij in het rijke 

Westen nauwelijks kennen. Het brok steen in 

haar hand komt van de mijn van Urkupiña, 

waar mensen komen bidden voor hulp en 

welvaart bij het bedevaartsoord. Het feest van 

Maria de Urkupiña is op 15 augustus. 

Vrijdag de 13e!  Maanfase: laatste kwartier. 

Op http://www.softpedia.com/get/Office-

tools/Diary-Organizers-Calendar/Lunabar.shtml 

kun je een klein programmaatje downloaden dat 

je altijd de maanfase en –stand van het moment 

(of van een ander moment) geeft. Erg handig om 

te weten. Er zijn ook apps voor op je mobiel.  
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Hiernaast de Bijenorchis, 

Ophrys apifera uit Zuid-

Europa. In ons land vind je 

(in Zuid Limburg: het 

Gerendal, achter 

Valkenburg!) soms een 

hommelorchis. De hele 

bloem hiernaast is 1,5 cm 

in doorsnee. 

www.gels4.me  voor voel-gels: 

hierboven Lotus voor Vrede 

‘De essentiële oliën en absoluuts in 

de voel-gel Lotus voor vrede zijn 

afgestemd om: 

- Rust en vrede in je denken te 

brengen 

- Vrede, geloof en vertrouwen in je 

hart te brengen 

- Zachtheid en vreugde in je gevoel te 

brengen 

- En stilte in je lichaam. ‘ 
 

Het verlangen naar vrede kan zó groot 

zijn, dat je het alleen nog maar kunt 

proberen te vergeten… en als je dan 
zover bent dat je ernaartoe kunt gaan, 

dan wacht Vrede daar op jou…. 

Still uit ‘Maria in tijden van crisis’ 
tv-docu op NPO-doc, over Maria-

verering in Bolivia 

 

http://alacarta.canalsur.es/directo/ver/flamenco-radio
http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Diary-Organizers-Calendar/Lunabar.shtml
http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Diary-Organizers-Calendar/Lunabar.shtml
http://www.gels4.me/
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De Taxusboom. 

Een oude heilige boom bij de Kelten en de Germanen. In Nederland zie je 

ze, behalve in tuinen, het meest op kerkhoven. Hiernaast een taxusboom 

in het Noorden van Wales, waarvan aangenomen wordt dat hij 4000 jaar 

oud is, een van de alleroudste op de wereld! Tegenwoordig wordt deze 

oude, wijze boom weer netjes behandeld – in het begin van de twintigste 

eeuw zat er nog een grote brandstoftank tussen de stammen geklemd, 

getsie.. als je met je handen of je hoofd de boom aanraakt kun je zijn 

ongelofelijke stilte gewoon voelen. Check www.yewshamanism.com voor 

het mooie verhaal van iemand die na gezondheidsproblemen, zich helemaal 

op de genezende kracht van de Taxus gericht heeft. De bessen kun je beter 

niet eten, maar dat betekent niet dat de boom geen vriend kan zijn, voor wie 

zijn eigen kracht moet/wil terugvinden… 

Voor opmerkingen en ideeën voor deze 

krant stuur je bericht naar 

info@heremiet.nl of naar 

elineeugenie@gmail.com. Alle 

bijdragen zijn welkom! 

Voor wie belangstelling heeft voor 

leylijnen, we kregen een lieve mail van 

een lezeres die ons attendeerde op 

www.gaialogie.nl. Leuke nieuwsbrief, 

en allerlei nieuws op gebied van aarde-

kracht, natuurkrachten, nieuwe manieren 

van waarnemen en noem maar op. Dank 

je wel Christine! 

  

Heremietkrant  

Udens Weekblad, 25 feb. 2015: 

een vuurengel? 

Rechts: de centaur 

Cheiron (ook wel 

Chiron). Belangrijk in 

iemands horoscoop, 

vooral in deze roerige 

tijden. Meer over 

Cheiron in de 

volgende krant. 

Donderdag 9 april starten er weer 

ADEMLESSEN door Herman 

van de Kuit. Locatie: Sint 

Gerarduslaan 47, 5644 NN in 

Eindhoven. De eerste les is gratis, 

om te ervaren wat het met je doet. 

Doel van de Ademlessen is om 

gemakkelijker en vrijer te leren 

ademen, en ervan te genieten. We 

gaan niet voor het doorbreken of 

veranderen van oude emoties, we 

willen alleen de rust in de basis 

vinden. Het is een serie van 8 lessen 

door april, eind mei en juni heen (in 

mei 3 weken – 7, 14 en 21 – geen les 

i.v.m. vacanties), donderdag ’s 
avonds om 19.15 u..Kosten €65,- 

Breng comfortabele kleding mee. 

mailto:info@heremiet.nl
mailto:elineeugenie@gmail.com
http://www.gaialogie.nl/

