Heremietkrant

9 mei 2016

Heremietkrant
Het wordt zomer! Wat zijn onze lichamen toch
goed in het opslaan van energie… en dan is er
weer zo’n verrukkelijke dag, dat je alleen maar
loopt te genieten, er komt een ontspanning die je
miste, en we worden ons weer bewust dat we een
lichaam hebben. Dat lichaam heeft ook zorg nodig,
en dan zorgt het weer voor ons. Kijk eens op de
link naar De Betekenis van Ziektesymptomen
onderaan p. 2: misschien kun je er iets mee. In ons
drukke en volle leven vergeten we vaak dat het
lichaam aandacht nodig heeft, totdat het lijf ons
aan de oren trekt!
De eerstvolgende Heremiet-consultdag is dinsdag
17 mei. Op http://heremiet.nl/consultdag-bij-deheremiet_160517/ kun je tegen die tijd zien welke
consulten er aangeboden worden.
In deze editie:
Aandacht voor Roze Azeztuliet
Een meditatie om vertrouwen te
oefenen: van Nicole!
Aardmagnetisme
Nuttige linkjes …
Wil je informatie doorgeven?
Dat kan, mail naar
info@heremiet.nl
 best zeldzaam, een echt
Maria-keske in een boom: in de
Franse Elzas bij Wittisheim.

Uit de Thoth tarot, de
Gematigdheid ofwel
Temperance.

Een tip uit de Aromatherapie. Als je veel
last hebt van de invloeden van andere
mensen om je heen, op je werk of bijv. in
de bus, neem dan eens een zakdoekje met
een paar druppels Cederhout Atlas olie.
Deze olie schermt je aura af en helpt hem
zichzelf van binnenuit te reinigen. Als je
hem lekker vindt, heb je hem nodig! Je
ervaart dat je er rust van krijgt. En…
Cederhout olie is niet duur! Er is ook een
gewone Cederhout olie (dus niet Atlas) die
is iets zoeter, en heeft vrijwel dezelfde
werking. De Atlas-olie werkt iets meer op
het hoofd en het denken, verfrist en laat
relativeren. De gewone Cedrus Deodara is
de houtsoort die ook tegen motten
gebruikt wordt.
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https://www.youtube.com/watch?v=43IyXq4VwjM&feature=youtu.be om wakker te worden
zonder koffie. En deze https://www.youtube.com/watch?v=Yy-Ba_O9y5M&feature=youtu.be
is helemaal niet mooi of zo, maar helpt wel bij wagenziekte en misselijkheid/draaierigheid: heb
hem zelf getest in de bus toen we een nogal hardhandige chauffeur hadden en ik vond dat het
goed werkte. Als je niet draaierig bent, vind ik dat je er juist dizzy van worden kan.. ? strange.

Pink Fire Azeztuliet geeft toegang tot het Vuur van
Divine Love, tot Goddelijke Liefde, dit is een vuur wat
zich in het centrum van ons hart bevindt. Als je met de
steen mediteert kun je de intense energie, soms zelfs
door het voelen van hitte rond je hart ervaren. Je kunt het
ook ervaren door het zien van een roze licht. Als je de
steen op het hart legt help je om dit licht in jou wakker te
maken waardoor je deze liefde meer zal ervaren. Het
gebied van het hart zal groeien en in kracht toenemen, je
kunt letterlijk gaan zweten van hitte door dit contact.
Door deze steen kan je ‘hogere hart’ wat ook wel ‘Inner
hart’ wordt genoemd ontwaken. Lijfelijk bevindt je
‘Hogere Hart’ zich enige centimeters boven je ‘normale’
hartchakra. Dit punt is de zetel van je Goddelijke Zelf
waar Innerlijke Wijsheid en Waarheid zich bevindt. Als
dit punt is geactiveerd zal het Roze Vuur (Pink Fire) hier
altijd uitstralen en alles om zich heen zegenen, helen en
doen ontwaken.
(…)
Pink Fire Azeztuliet kan je cellen leren dat liefde de
sleutel tot genezing van ziektes is. Dit maakt het een echt
Nieuwe Tijdskristal dat ons bewust maakt om anders
naar alles te kijken. Visualiseer het ‘Roze Vuur” en dat
het iedere cel van je lichaam vult met de energie van
Liefdevol Licht en dat daardoor je lichaam en geest
zichzelf kan genezen. Het helpt je dus ook emotioneel
genezen omdat het je gehele
energieveld met liefde vult.
Bron: lichtpuntjekristallen.nl

http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/pi
nk-fire-azeztuliet-agnitiet/ 

http://www.lichtpuntjekristallen.nl/blog/algemeen/kris
talstaven-energie-instrumenten/
hier kun je zien wat voor mooie dingen mensen
maken met kristallen. Blijkt dat kristallen elkaar
kunnen versterken!

 in de Provence, omgeving
Roussillon (Vaucluse) vind je vrij
veel van dit soort gekleurde steen.
Gewoon op je pad…
Misschien nuttig: Christiane
Beerlandt op je smartphone:
http://liveyourlifebe.eu/Live_Your_Life__De_Betekenis_van_ziektesymptom
en_Update.pdf ik heb er al veel aan
gehad! Op deze manier wordt een
fysieke kwaal weer zoeken naar een
oplossing die bij je past.
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Vertrouwen
Het opkomen van de bloemen in de lente.
Hun eerste kopjes boven de aarde uitsteken.
Ze richten zich naar boven naar de zon.
Ieder mens heeft zijn eigen weten in zich, zijn eigen
waarheid waar hij op kan vertrouwen.
Hiernaar luisteren en handelen is vaak lastig.
Hier zitten allerlei angsten onder, bijvoorbeeld;

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/uowntr042116.php hier kun je zien hoe tekenen helpt, om
informatie te onthouden. Onderzoek wijst uit dat je 2 x
zoveel woorden of begrippen onthoudt van het tekenen
vergeleken met opschrijven. Artistiek talent doet er niet toe,
het gaat om het doen!







Angst om niet goed genoeg te zijn.
Angst om niet genoeg geld te hebben.
Angst om dingen te verliezen.
Angst om fouten te maken/falen.
……………….

Deze angst maakt dat je weg gaat van je eigen diepe
weten. De plek waar het rustig is. Uit je vertrouwen.
Leven zonder je vast te grijpen aan anderen en
informatie buiten je, zoals opleidingen en informatie.
Wat niet inhoudt dat je jezelf niet verder mag
ontwikkelen. De stappen zetten vanuit jouw punt van
vertrouwen een innerlijk weten dat dit goed is, brengt
je dichter bij je eigen kern. Dat geen wat echt bij je
past.
Waar wil jij nu ruimte voor maken?
Sta je jezelf toe om in vertrouwen je stappen te zetten?
Vervolg op pagina 4

Heremietkrant

9 mei 2016/4

Een mooie oefening in vertrouwen:
Als je wilt kun je op een rustige plek gaan zitten, in de natuur, bij een
vuur, aan de rand van het water ergens waar jij je prettig voelt.

https://www.earthing.com/earthing-basics/
meer over ‘aardmagnetisme’, in het Engels.

Sluit je ogen.
Voel de warmte om je heen en binnen in je.
Volg je ademhaling en voel je stil en rustig worden.
Ga met je aandacht naar je hart.
Voel de rust, liefde en het vertrouwen in je hart.
Maak hier contact mee.
Voel de verbinding met jezelf, de aarde, kosmos en alles om je heen.
Voel hoe jij verbonden bent met dit weten, waar je altijd contact mee
kunt maken.

Mijn slofjes 

Wat wil dit weten je nu zeggen?
Vertrouw erop dat je het weet.
Het eerste antwoord, beeld of gevoel wat je krijgt klopt.
Neem dit met je mee, in je hart.
Blijf rustig zitten en geniet van de rust en stilte om je heen en binnen
in je.
Je kunt zo vaak contact maken met dit weten als je wilt.
Ik wens je een hele fijne tijd vanuit vertrouwen toe.
Vanaf nu zal ik iedere maand een stukje in de Heremietkrant
schrijven. Heb jij ook informatie die je graag met anderen wilt delen?
Neem dan contact op met info@heremiet.nl.
Warme groet, Nicole Geertjens
www.deontluikendebloem.nl

Voeten op de aarde als je op blote
voeten loopt, het liefst buiten en op de
losse aarde, kom je in contact met het
‘aardekrachtveld’. Voor sommige mensen
is dit behoorlijk voelbaar. Je voelt dat je
lichaam het fijn vindt (als het niet te koud
is tenminste!) om in uitwisseling te zijn
met de Aarde onder je. Het is ook
makkelijker om geaard te zijn, je in je
lichaam thuis te voelen, contact te maken
met delen van je eigen energie die in de
aarde wonen enz.. nou is het zo, dat veruit
de meeste soorten schoenen, sloffen,
pantoffels en dergelijke die je kopen kunt,
een rubberen zool hebben. Dat is wel
lekker veerkrachtig, maar het isoleert je
van de aardekracht. Sommige mensen
hebben het over ‘aardmagnetisme’ maar
we weten er eigenlijk heel weinig van,
hoe het allemaal werkt. Probeer zelf..

