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Wie kan er niet meer aarding 

gebruiken… nieuwe ontdekking: BOJI 

stenen komen uit Colorado in de VS en 

zijn een van de meest sterk aardende 

soorten mineralen die je kunt vinden. Ze 

komen met zijn tweetjes: een ‘mannetje’ 
herkenbaar aan de grovere tekening met 

kristalvormen (pyriet-achtig, dat is het 

mineraal) en het fijnere ‘vrouwtje’. De 
meeste mensen ervaren het als prettig 

om het mannetje links vast te houden en 

het vrouwtje rechts; ze verschillen in 

hun werking en beïnvloeden je energie-

huishouding. Ik slaap er zelfs af en toe 

mee. Als ik ze in mijn handen heb voel 

ik dat alles in mijn lichaam en eromheen 

in mijn aura, opengaat naar de aarde toe. 

Het voelt echt als een soort magnetisme 

door het ijzer dat er in zit. Het werkt 

ordenend en enorm rustgevend.  

 

 

 

 

Boji stenen worden ook wel ‘pop 
stones’ genoemd. Leuk om te lezen 

hierover:  

http://www.helenleathers.com/boji-

stones-one-of-my-top-ten-crystals/ 

zij ervaart ook dat de stenen je aura 

schoonhouden en opladen. De voordelen 

van een goede aarding 

 

 

Voor je ligt alweer de dubbeldikke zomereditie van de 

Heremietkrant. Met nieuwe info en ideeën uit alle windrichtingen, 

uit de oude (1700!) en uit de nieuwe tijd. Waar aarde en hemel elkaar 

raken…  

De volgende editie kun je eind augustus tegemoet zien. Het 

Heremiet-team wenst alle lezers een fijne en warme zomer toe! 

 In deze editie: 

-aartsengel Rafael voor het voetlicht; 

Een tripje naar het oude Indië met de 

Stille Kracht van Louis Couperus; 

Een moment aandacht voor jezelf van 

Nicole 

Onderzoek naar ‘voormoeders’ en hoe 
pak je dat aan 

En natuurlijk leuke weetjes enz.! 

 

Heremietkrant  

 

 Aartsengel Rafael 

door Titiaan, 1512-1514 

  

http://www.helenleathers.com/boji-stones-one-of-my-top-ten-crystals/
http://www.helenleathers.com/boji-stones-one-of-my-top-ten-crystals/


 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M1AFlgZCUzU 

muziek uit Sunda, West-Java. Achtergrond info  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Soenda  

Begin juni 2016 

was Paulus ook 

alweer 70… 
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Zomer en even pauze van alle hektiek (hier stond eerst hekstiek) met een 

stukje Stille Kracht van Louis Couperus…  
 

“De volle maan, tragisch dien avond, was reeds vroeg, nog in den 

laatsten dagschemer opgerezen als een immense, bloedroze bol, 

vlamde als een zonsondergang laag achter de tamarindeboomen der 

Lange Laan en steeg, langzaam zich louterende van hare tragische 

tint, in een vagen hemel op. Een doodsche stilte spande alom als een 

sluier van zwijgen, of, na de lange middagsiësta, de avondrust zonder 

overgang van leven begon. Over de stad, wier wit gepilaarde villa-

huizen laag wegscholen in het geboomte der lanen en tuinen, hing 

een donzende geluideloosheid, in de windstille benauwdheid der 

avondlucht, als was de matte avond moê van den zonneblakenden 

dag der Oostmoesson. De huizen, zonder geluid, doken weg, 

doodstil, in het loover van hunne tuinen, met de regelmatig 

opblankende rissen der groote gekalkte bloempotten. Hier en daar 

werd een licht al ontstoken. Plotseling blafte een hond, en 

antwoordde een andere hond en verscheurde de donsende stilte in 

lange, ruwe flarden; de nijdige hondekelen, heesch, ademloos, schor 

vijandig; plotseling ook zwegen zij stil. “….. 
 

En om nog een beetje meer in de ’indische’ stemming te komen: 
http://www.kokkieslomo.nl/category/desserts/ en… mocht het nog 
echt heet worden deze zomer (?!!) remember, een beetje sambal doet 

wonderen voor het verslapte gemoed!  
  

  

  

Heremietkrant  

https://www.youtube.com/watch?v=G_c

AnUo66-A&feature=youtu.be Gamelan 

muziek uit het paleis van de Sultan van 

Jogjakarta . Boven: danseressen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M1AFlgZCUzU
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Soenda
http://www.kokkieslomo.nl/category/desserts/
https://www.youtube.com/watch?v=G_cAnUo66-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G_cAnUo66-A&feature=youtu.be
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Gezond de zomer in met aartsengel Rafael 
Het is weer zomer, al is het aan het weer niet altijd af te lezen. 

Wellicht een goed moment om een reis te maken. Of misschien 

blijf je in eigen land en is het tijd voor welverdiende rust. Wat je 

zomerplannen ook zijn, aartsengel Rafaël is een fijne bondgenoot. 

Misschien wist je wel dat deze aartsengel helpt bij genezing en 

gezondheid. Maar wist je ook dat je hem kan vragen je te 

beschermen tijdens het reizen? 

Rafaël is bekend uit het verhaal van Tobias. Omdat hij deze 

geschiedkundige figuur begeleidde op zijn reis, wordt Rafaël nog 

steeds gezien als de engel die kan helpen je reis veilig en 

comfortabel te laten verlopen. Daarbij kun je zijn hulp vragen om 

je tijdens je reizen goed te voelen en in goede gezondheid te 

verkeren. 

Ieder mens heeft rust en ontspanning nodig en de zomer kan dan 

ook dienen om je innerlijke batterijen weer op te laden. Zo kun je 

zorgen dat je weer op volle kracht en met hernieuwde energie 

verder kunt. Een goede gezondheid is daarbij natuurlijk een groot 

goed. Ook bij gezondheidsvragen kun je om de ondersteuning en 

hulp van aartsengel Rafaël. Wanneer je zelf heler of hulpverlener 

bent, kun je Rafaël vragen om je te inspireren en begeleiden 

tijdens je werk. Vergeet daarbij niet om hem te vragen om een 

goede balans, zodat je de aandacht en energie die je aan de ander 

geeft in evenwicht houdt met zelfzorg.  Tot slot is deze engel heel 

troostend en steunend en geeft hij de mens hoop. 

Ik wens je een zomer vol inspiratie, engelenlicht en vitaliteit. 

Cathelijne 

Heremietkrant  

Cathelijne Filippo is spiritueel psycholoog, 

lichtwerker, heler en engelenauteur. Ze schreef 

‘Engelen op je pad’  en ‘Engelen Doeboek’  en 
heeft ook de ‘Engelenlicht kaartjes’ en 
‘Drakenorakel’ gemaakt. Ze creëert zelf 
engelenessences . Via haar intuïtieve tekeningen 

en keramiek brengt ze je in contact met engelen 

en mystieke wezens. Haar website is 

www.angellightheart.nl en haar producten vind 

je op www.angelsco.nl.  

  

Wil je deze zomer een innerlijke reis maken? Dan kun je een 

online workshop volgen over het werken met aartsengel Rafaël en 

de drie andere grote aartsengelen. Ook leer je daarin werken met 

engelenessences. Lezers van de Heremietkrant krijgen de eerste 

week van juli 10% korting op deze cursus en ook op de 

engelenessence van aartsengel Rafael met de kortingscode 

RAFAELHEREMIET bij www.angelsco.nl  

 

http://www.angellightheart.nl/
http://www.angelsco.nl/
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https://www.youtube.com/watch?

v=Mgwd_3k3pOw 2 uur zachte 

theta golven 

nieuw gevonden vanuit het Lilith-

onderzoek: 

https://www.youtube.com/watch?

v=m9HzHaQD4C0 

Tom Jacobs schrijft en vertelt van 

alles, kristallen, chakra’s, astrologie. 
De ontwikkeling van je bewustzijn, 

creatief zijn, in essentie zijn. Hij 

heeft een Youtube-kanaal. Hij zegt 

dat kristallen (geactiveerde…) je 
oude programmering kunnen 

onderbreken, waardoor je kunt leren 

hoe het is om zonder die oude 

spanningen te leven. In deze video 

gaat het over Labradoriet. 

Als je eens in de buurt van Sint 

Anthonis komt (op de hei lopen, 

pannenkoekenhuis…) loop dan ook 
eens door de Molenstraat. Daar vind 

je bij huisnummer 14 twee 

reusachtige rozenkwartsen met een 

fantastische zachte uitstraling. Echt 

genieten voor je hartstreek! Bij het 

tuincentrum kun je ook grote 

brokken rozenkwarts kopen, voor in 

de tuin… of binnen.  

Heremietkrant  

 

Ego, 

 

Een hagelbui, 

Bloemen om je heen. 

Zien wat er is, 

Ondanks een gemis.  

 

Er wordt veel over communiceren gesproken en geschreven. 

Communiceren doen we immers altijd. Je bent altijd aan het 

communiceren met anderen en met je omgeving. Dit gaat niet altijd 

vanzelfsprekend. Er is nogal eens sprake van "miscommunicatie". 

Communicatie bestaat namelijk niet alleen uit woorden, maar uit veel 

meer. Ook je gevoel speelt hier onder andere een rol in. Dat wat jou 

op dit moment bezig houdt en hoeveel ruimte er nu voor de ander is. 

Soms wordt er tijdens een gesprek iets bij jou aangeraakt. Een 

zogenaamd "oud pijnpunt". Dit doet de ander niet bewust. Wel doet 

dit iets met je. Doordat de ander zich er niet bewust van is dat hij bij 

jou een "pijnpunt" aangeraakt heeft, kun jij het gevoel of idee hebben 

dat de ander jou (en jouw pijn) niet ziet. En voel je jezelf niet serieus 

genomen. Je kunt je voorstellen dat je op zo'n moment heel anders op 

de ander reageert dan als je jezelf wel gehoord en gezien voelt. Zo 

kan het dus komen dat de ander zich op zijn beurt ook niet gezien of 

gehoord voelt. Als je jezelf niet gezien voelt, kun je de ander 

namelijk ook niet echt zien, zoals hij is. Zo kom je in een kringetje 

terecht, dat lastig te doorbreken is. Ieder zit namelijk "gevangen" in 

zijn eigen pijn, waardoor je de ander en zijn pijn niet kunt zien. Dan 

is het belangrijk om even ruimte te maken. Stil te staan bij jouw 

eigen pijn en jezelf te geven wat je nodig hebt. Zodat er weer ruimte 

ontstaat om de ander te zien. En dan vanuit een punt van liefde weer 

de communicatie op te pakken. 

Vervolg op pag. 5  

Voor ideeën en aanvullingen mail naar 

info@heremiet.nl of 

elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom! 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgwd_3k3pOw
https://www.youtube.com/watch?v=Mgwd_3k3pOw
https://www.youtube.com/watch?v=m9HzHaQD4C0
https://www.youtube.com/watch?v=m9HzHaQD4C0


 

 

http://gaialogie.blogspot.nl/2016/07/aarde-priesters-ontmoet-haar-oude-

plek.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+gaialo

gie+(Instituut+voor+Gaialogie) een mooie blog die heden en verleden aan elkaar 

verbindt. Je kan je abonneren! Voor wie meer wil lezen over aarde- en kosmische 

krachten. 
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 Vervolg van pagina 4 

 

Hieronder een mooie oefening die je/jullie op zo'n moment kunnen 

doen: 

Ga op een rustige plek zitten waar je jezelf prettig voelt. 

Sluit je ogen. 

Volg je ademhaling en voel je steeds rustiger worden. 

Wat is er op dit moment dat jouw aandacht vraagt? 

Wat wil er gezien worden? 

En wat heb je op dit moment nodig? 

Een compliment, even vastgehouden worden, troost....... 

Geef dit dan aan jezelf. 

Doe dit helemaal. 

Voel hoe dit binnenkomt en hoe jezelf geeft waar je behoefte aan 

hebt. 

Voel jezelf steeds rustiger worden. 

Dat je helemaal goed bent zoals je bent en er mag zijn. 

Ga met je aandacht naar je hart. 

Vanuit het gevoel van liefde, dat jij zelf er helemaal mag zijn. 

Neem nu de ander in gedachten. 

De ander met zijn pijn. 

Zie hem helemaal, met alle facetten die hij is. 

Voel liefde en genegenheid voor de ander. 

Voor wie hij is als persoon. 

 

Ga beiden vanuit dit punt van liefde voor jezelf en de ander opnieuw 

de communicatie aan. Je zult zien dat deze veel soepeler verloopt. 

Dat er weer ruimte is voor elkaar. Vooral als je de ander ook 

deelgenoot maakt van wat er bij jou gebeurt. 

 

Een hele fijne vakantie gewenst. 

 

Met liefdevolle groet, 

Nicole Geertjens 

www.deontluikendebloem.nl 

 

 

 

http://www.healingorchids.com/

livingtreeorchids-

products/narniaessence.html 

een natuurverhaal 
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http://gaialogie.blogspot.nl/2016/07/aarde-priesters-ontmoet-haar-oude-plek.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+gaialogie+(Instituut+voor+Gaialogie)
http://gaialogie.blogspot.nl/2016/07/aarde-priesters-ontmoet-haar-oude-plek.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+gaialogie+(Instituut+voor+Gaialogie)
http://gaialogie.blogspot.nl/2016/07/aarde-priesters-ontmoet-haar-oude-plek.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+gaialogie+(Instituut+voor+Gaialogie)
http://www.deontluikendebloem.nl/
http://www.healingorchids.com/livingtreeorchids-products/narniaessence.html
http://www.healingorchids.com/livingtreeorchids-products/narniaessence.html
http://www.healingorchids.com/livingtreeorchids-products/narniaessence.html
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VOORMOEDERS…. Dat zijn de moeders en oma’s van je moeder. Lastiger terug te vinden in de annalen… en 
toch delen we zoveel met ze. Als je het leuk vindt kun je een poging wagen: op www.wiewaswie.nl vind je al 

aardig wat. Het is nogal tricky om aan te beginnen, voor je het weet kun je niet meer ophouden tot je aan het 

einde gekomen bent… daarvóór waren er natuurlijk nog onnoemelijk veel voormoeders, maar ergens houden 

de aantekeningen op. Een andere goede plek om te zoeken is www.genealogieonline.nl. Het leukst vond ik, om 

echt de archieven in te duiken: daarvan zijn er een heleboel gescand en online gezet, hoef je niet meer 

afspraken te maken om in stoffige oude kamers te gaan zitten bladeren, zoals Nel en haar collega deden! Op 

www.genver2.nl staan heel veel ingescande doop- en trouwregisters van heel Nederland ingedeeld per 

provincie.  Je ziet het handschrift veranderen: na 1750 is het vaak netjes, mooi zelfs en prima leesbaar; 

daarvoor… wil het nogal eens anders zijn. Blijkt dat er in de 16e
-17

e
 eeuw een paar verschillende soorten 

schrift in gebruik waren in ons land: afgeleid van verschillende letters. Hierdoor zijn sommige documenten 

voor ons lastig te lezen. Voor de hardcore fans: 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/paleografie/index.php?hoofdstuk=3. Hier staan de verschillende letters 

op. Maar je kunt ook goed zien of de schrijver zin had in het klusje, of hij tijd had. Het waren andere tijden. 

http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/website/page3.php  zegt erover: “Monster. Bloeimaand 1809. Door het 
overlijden van D. van der Burgh, zijn de posten van Schoolonderwijzer, Voorzanger, Koster, Klokkenluider, Doodbidder 

en Doodgraver vacant. De School behoort wel tot den middelsten rang, doch daar de zamenvoeging der opgemelde 

posten opnieuw bepaald is, zal hier een inkomen zijn van f 800,= ’s jaars, vrije woning en school. Het Gemeente-bestuur, 

in vereeniging met den Kerkenraad der Hervormde Gemeente, verlangt daarom, dat zich Sollicitanten van hoogeren dan 

den derden rang, aanmelden.” Brrrr. Mijn 10 teruggevonden voormoeders – de oudste geboortedatum: 1 oktober 

1707! - kwamen uit Zeeland, uit de omgeving van Middelharnis. Komend weekend gaan we daar even op 

bezoek… 

 

http://www.dse.nl/~hbogaers/nel/index.ht

m voor een groter beeld! 

 

 In het panorama hierboven zie je de Schorten van Nel Verhoeven die ze 

gemaakt heeft ter herinnering aan haar Voormoeders. Er is ook een boekje 

uitgekomen: Dochters van Dochters van Verrenbest, uitg. Vita, 

Amsterdam(1993). Nel Verhoeven was in haar tijd in Eindhoven een 

bekende en graag geziene kunstenares, ze heeft aan allerlei projecten 

meegedaan en met andere kunstenaars samengewerkt in de 80er en 90er 

jaren. Ze was veel met thema’s rond het leven en de positie van vrouwen in 
de geschiedenis bezig, en wat dat voor haar persoonlijk inhield. Het 

fascineerde haar dat de vrouwenlijn, doordat zij zelf alleen twee zoons had, 

bij haar ophield… in middels zit Nel alweer een poosje in een 
verzorgingsflat, voor hoelang nog? 
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 misschien is dit mijn 

oudste Voormoeder, 

Aeryaantje Pietersdr. van 

den Bosch. 

Doopaantekening uit 1678! 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.genver2.nl/
http://www.vondel.humanities.uva.nl/paleografie/index.php?hoofdstuk=3
http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/website/page3.php
http://www.dse.nl/~hbogaers/nel/index.htm
http://www.dse.nl/~hbogaers/nel/index.htm
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