Heremietkrant

12 februari 2016

Heremietkrant

Tegen de tijd dat je dit leest zal het voorjaar weer een stukje dichterbij
gekomen zijn – onherroepelijk en onweerstaanbaar, gelukkig! Merels op het
dak, narcissen in alle straten en zin in nieuwe dingen. Nog even volhouden!

In deze editie:
- consultendag 16 februari!
Aanstaande dinsdag.
- stand van zaken bij de Heremiet

En om vast in de stemming te komen:
probeer eens de Viooltjes wierook van
Shoyeido!  Bijvoorbeeld in deze
verpakking: de groene kegels. Kijk op
www.shaktishop.nl voor meer
informatie.

- versteend hout van de sequoia of
Mammoetboom;
- Kwan Yin… en Compassie, wat is
dat?
- Hoe kun je meer contact krijgen
met je gronding?
En natuurlijk weer leuke linkjes en
mooie muziek.

 in het wild bloeiende Maagdenpalm
op 1 januari jongstleden.
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https://www.youtube.com/watch?v=OF1_OB2rGw&feature=youtu.be mantra So Hum: voor
geestelijke kracht en verbondenheid. Dhyaanguru heeft een
hele serie prachtige mantra’s zelf opgenomen, een kado uit de
hemel!
HEREMIETNIEUWS
Dinsdag 16 februari is er weer een consultendag. Kijk op
http://heremiet.nl/aktiviteiten/agenda-lijst/ voor het aanbod en
aanvullende informatie!
En verder… Er is een nieuwe samenwerkingsvorm aan het ontstaan
in de Heremiet. Door met meer mensen samen de organisatie aan te
pakken, kunnen we meer bereiken. Er zijn een heel aantal mensen die
enthousiast zijn om hieraan te beginnen. En het lijkt erop dat het tijd
is om uit ons eigen isolement/cocon/eenzaamheid te komen! Het gaat
nog met stapjes.

http://www.lichtpuntjekristallen.nl/prod
uct/versteend-hout-mammoetboomsequoia/ hier vind je een beschrijving
van de energetische werking van
versteend Sequoia-hout. Prachtige, grote
knoerten van bomen met een heel zachte
uitstraling, fijn in de buurt te wonen en
langs te wandelen.

We hebben de magazijnvoorraad van de winkel, de meubels, kluizen,
vloerdelen, kasten enzovoort naar andere opslagplaatsen gebracht. De
locatie Rapenlandstraat (bovenverdieping) blijft voorlopig actief voor
de workshops en lessen.

Nieuwe stenenwinkel in de stad: All Stones, Stadspoort
12, 5611 GZ in Eindhoven, vlakbij het centrum. Deze
mensen hebben we ontmoet op het Yogafestival
afgelopen zomer, waar ze stonden met een kraam. Veel
mooie stenen, mooie lichte winkel. Een paar andere
producten maar de nadruk ligt op mineralen en hun
werking.
http://www.allstones.nl/

Om kennis te maken – of als mini-Sound Healing! 3
minuutjes maar en toch heel goed voelbaar:
https://www.youtube.com/watch?v=xhEsNXSNiF0 en
deze wordt gevolgd door
https://www.youtube.com/watch?v=KjneksI82ws
een heel prettige sessie speciaal gericht op het Hart
chakra. Van Richard Hereijgers!

 hanger en sequoia-kegel ,
beide versteend hout.
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Wel eens gelezen? Velikovsky Werelden in botsing of bekijk de video
https://www.youtube.com/watch?v=B6wsxnCLmr0 (in het Engels - vanaf minuut 5 een heldere
uitleg met een schoolbord van wat nou het idee is). In de ‘70ger jaren was het nogal een hit, en
er zijn meer wetenschappers de laatste jaren die zijn theorie minder hartstochtelijk afwijzen dan
vroeger. Zou het waar zijn, dan heeft de mensheid misschien toen een enorme shock gekregen, die
ons bijvoorbeeld heeft uitgenodigd om onszelf verder te ontwikkelen…. Na minuut 9 is
Velikovsky zelf aan het woord, hij kan er mooi over vertellen! Be courageous, is zijn advies.

Over Arcturians
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_races01a.htm

En ook dit: 2016: 150 jaar Lourdes 
het zal nog drukker zijn als anders!

En http://arcturi.com/ArcturianArchives.html dit is wel een gave
kennismakingswebsite voor iemand die graag meer wil weten over
buitenaardsen. Dankjewel aan Richard H. die me op de gedachte bracht.
Vrijdag 26 februari geeft hij een Healingsessie met Arcturians:
http://heremiet.nl/aktiviteiten/agenda-lijst/ van 20.00 tot 22.00 uur, kosten
€15,- per persoon.

Over onze gronding, en hoe belangrijk die is voor ons
welbevinden en in wat we voor elkaar krijgen. Het is een stuk waarin
ik de laatste tijd nogal wat verdieping heb mogen ervaren dus dat wil
ik graag met je delen. Je gronding kun je je voorstellen als een lijn,
koord of keten die je staartbeen verbindt met het hart van de Aarde.
Samen met de Zon boven je hoofd en je aura, maakt de gronding je
energetische huishouding. De Zon gaat over nieuwe en schone
energie die bij je binnenstroomt. De aura beschermt je lichaam op
een heleboel niveaus. De gronding legt op ieder moment van de dag
contact met de aarde, en met de basis van je leven. Het kan erg
prettig zijn, om regelmatig bewust je gronding op te zoeken en te
kijken hoe hij aanvoelt en of je hem helemaal totaan het hart van de
Aarde volgen kunt. Soms is dit minder makkelijk, zitter er blokkades
of plekken met oude of dode energie. Het kan goed zijn om dat soort
enerige weg te sturen – we ontdekten dat de gronding zich vanzelf
herstelt. Daarna is het contact met de aarde makkelijker en warmer.
Die warmte is enorm fijn om te voelen en prettig vooral voor je
hartstreek. Het kan zijn, dat die oude energie met oude tijden te
maken heeft: er zijn meer mensen die ervaren hebben dat het
bewustzijn in de aarde vol zit met oude levens, oude zielen –
sommigen van hen willen naar het licht maar hebben de weg niet
kunnen vinden. Zweverig? Nou en of.. maar als je het ervaart kun je
er behoorlijk last van hebben, en als je ze dan naar het licht kunt
helpen, voel je een enorme opluchting en rust in jezelf. Een
opgeruimde gronding komt iedere soort werk of activiteit ten goede.

Een goede manier om energie die
niet bij jou hoort te organiseren, is de
‘werkwijze met de roos’. Hierbij zet
je een denkbeeldige/gevisualiseerde
roos tussen jou en andermans
energie. Je stuurt alle energie ‘die
niet bij jou hoort’ naar de andere
kant met een vriendelijk bedankje; en
je vraagt alle energie van jou die
daarginds zit, aan de andere kant van
de roos, om op weg te gaan naar
jouw Zon (), waar hij gereinigd en
opgepept wordt. Probeer het eens..
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Kwan Yin, godin of Boddhisattva van
mededogen met alle levende wezens
Over Kwan Yin:
http://www.nieuwetijdskind.com/compassie-quan-yin-door-celia-fenn/
een mooie tekst om te lezen over de betekenis van compassie nu… “met
het Hart zien, betekent met de Eenheid zien die (we) met anderen delen”.

http://accesschinese.com/divination/gua
nyin/guanyin-fortune-telling.php
hier kun je een echte Chinese
orakelkaart trekken. Best anders dan de
‘westerse’ benadering, check it out.

 systeem met 17 chakra’s. 7 in je lichaam, 5 in de aarde en 5 in de
sfeer boven je hoofd.
https://www.youtube.com/watch?v=7un8t27GV-E 8 uur lange heldere
dromen link, ook fijn als achtergrondgeluid bij ontspannen werk.

…Hoe ver kun je je verstand of rationaliteit meenemen naar
sferen, waar je alleen komt met een ander bewustzijn? Soms is dit
lastig. Maar het belangrijkste voor mij nu is, dat ik de waarneming
van de ander evenzeer respecteer, als ik graag heb dat mijn
waarneming/mening door anderen gerespecteerd wordt….
Iedereen moet voor zichzelf kaf en koren van elkaar scheiden.
Zeker is dat we in een maatschappij leven waarin nogal eens geld
verdienen voorgaat boven waarheidsgetrouw spreken. Dus hoe
weet je nou welke website, of welke winkel fatsoenlijk bezig is?
Door te blijven onderzoeken. Door nieuwsgierig en positief te
blijven en te blijven leren. We gaan steeds vaker werken met
‘bewustzijnscontracten’: je geeft iets, iemand leert iets, en geeft
jou iets terug waar jij weer van leert. Zo blijf je in beweging…

