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Heremietkrant
Het is LENTE! En een nieuwe Heremietkrant
van wel 6 pagina’s ligt voor je. Nog meer
informatie, nog meer nieuwe dingen.. er
gebeurt zoveel en alles groeit. Als je dit leest is
de equinox = de lente-evening alweer ruim
voorbij (was op maandag 20 maart om half elf
in de ochtend).
Het grote en het kleine maken dezelfde
golfbeweging door en wij mogen weer
genieten en opengaan. Sommige
veranderingen kunnen hard aankomen als je
niet voorbereid bent; bij anderen zie je dat hun
jaren van inspanning en doorzetten, nu vrucht
afwerpen.
We mogen dichter bij ons ware zelf komen, we
mogen er expressie aan geven. Binnenin ons is
het kompas om de weg te vinden, door de
geschiedenis heen, door je gevoel heen, naar
een besef van breed en vol leven. Krachtig en
vol vertrouwen!

In deze editie:
Past Reality Integration, een lezing
Veel nieuwe links naar bijzondere
kanalen
Purper Opaal
Een meditatie: een onderaards meer
Nog iets over alleen geboren
tweelingen (hierover las je in de
vorige editie)
En nog veel meer.
Veghel, ….

……Krachtplaats op de Lambertuslijn bij de kerk.
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!

Woensdag 19 april a.s. (volledige info onderaan deze pagina) op de
Begoniastraat in Eindhoven is er een lezing Past Reality Integration, door
Thekla van Middendorp en therapeuten in opleiding, onder andere Jessica
Mortier en Guido Cuijpers. Met hen heeft de Heremietkrant gesproken.
Wat is PRI? Om dat aan te duiden eerst een stukje psychologie. We leven in
een maatschappij waar de ratio, het cognitieve (zeg maar het verstand) alle
oplossingen in het leven moet aandragen. Maar we merken ook dat we lang
niet altijd vanuit die ratio op de dingen om ons heen reageren. Integendeel,
vaak reageren we juist vanuit onze emoties. Waar komen die emoties nu
eigenlijk vandaan, waardoor worden die als het ware aangestuurd? Heel
vaak door ons emotionele brein! Dat is het deel van ons bewustzijn wat
zorgt voor onze overleving. Als het in een situatie of in een persoon iets
waarneemt wat onbewust lijkt op een oude pijnlijke ervaring die ooit
opgeslagen is in het emotionele brein, dan slaat het alarm. En reageert het
vanuit die oude pijn en lading op de situatie van nu. Dit gebeurt
volautomatisch, dat wil zeggen zonder dat wij daar invloed op hebben of
zonder dat we het zelfs maar opmerken. Onze ratio en ons hart worden
gewoon buitenspel gezet.
PRI geeft je handvatten om te leren herkennen wanneer je in de ban raakt
van je emotionele brein. PRI noemt dat afweer en onderscheidt 5
verschillende afweerreacties: angst, gevoelens van onvermogen en schuld of
schaamte, valse hoop (‘als ik nou maar….’) en valse macht (‘als hij nou
maar…’) en de ontkenning van de eigen behoeftes: ik heb niks nodig. Ik red
het wel in mijn eentje.
In de praktijk helpt PRI je om te leren herkennen wanneer je in een afweer
terecht bent gekomen en ontdek je wat er eigenlijk is geraakt. Vervolgens
leer je dat toe te laten en om te keren. Wanneer je in contact kunt blijven
met het nu en met wat er nu aan de hand is, ga je langzaam naar het
oorspronkelijke gevoel van het kind toe en leert het weer te ervaren, maar
zonder jezelf erin te verliezen, zonder je contact met het nu te verliezen.
Uit de folder: “PRI helpt je bewust te worden in al dit soort situaties waarin
de werking van afweer een rol speelt (bijvoorbeeld: “Mijn collega begroette
mij vanochtend niet. Ze vindt me vast niet leuk.” “Mijn kind luistert niet als
ik vraag of hij zijn schoenen aantrekt want we moeten zo weg. Ben ik wel
een goede moeder?” “Ik heb niet zoveel vrienden maar dat vind ik helemaal
niet erg. Ik red me wel”).
Je leert herkennen dat achter deze afweermechanismen gevoelens
schuilgaan die in het verleden thuishoren. En hoe deze het hier en nu
onnodig belasten. Je leert om jezelf er vervolgens van te bevrijden,
waardoor je het nu meer kunt zien voor wat het is: meestal verrassend
onbelast”.
www.pastrealityintegration.com

Lezing Open je hart en leef ten volle!
Past Reality Integration
Aanvang 19.30 inloop vanaf 19.00 u.
Adres: Begoniastraat 15, 5644 NN
Eindhoven. Parkeren op het nabije St.
Gerardusplein. Entree € 6,50, inclusief
koffie of thee. Aanmelden via
info@heremiet.nl of
pri.eindhoven@gmail.com.

Heremietkrant

25 maart 2017/3

https://youtu.be/0L4Agp59lvA een kanaal dat stilte brengt… heel bijzonder! Je hoort
niets en toch komt er van alles binnen. Deze opname dient om electrosmog tegen te
gaan zeg maar. En deze https://youtu.be/gVI8B_RSnQQ heeft een Maria energie bij
zich. Wonderlijk, toch?

Lavendel etherische olie is er in veel soorten en kwaliteiten.
Natuurlijke lavendelolie wel te verstaan! Afhankelijk van welke
planten er geoogst zijn en hoe de olie eruit gewonnen wordt, krijg
je ook een prijsverschil tot wel drie keer zo duur.
Vaak verdampen de fijnere bestanddelen van de bloem met het
destilleren. Als je die behouden wilt, kies je voor de zogenaamde
‘absoluut’. Lavendel absoluut ruikt veel zachter dan de olie die we
kennen, maar de geur lijkt wel echt op die van de plant zoals je ze
in de tuin hebt staan. De geur is warmer en rijker. Ook de werking
ervan is meer verzachtend en subtieler, brengt aarde en lucht bij
elkaar in je energie, geeft een gevoel van verademing en geaardheid
tegelijk.
Een absoluut is altijd een veel dikkere olie dan de gewone,
stroperig, bijna vast. Door de absoluut voorzichtig au bain Marie te
verwarmen, maak je hem dunner en kun je hem bijvoorbeeld
mengen met gewone lavendelolie. Hiermee krijgt je olie een fijne
zachte ondertoon. Ook goed te combineren met allerlei andere
natuurlijke oliën zoals bijvoorbeeld Eikemos absoluut, Rozemarijn
of Tijm. Een klein flesje onderweg in de auto op een lange rit, even
snuiven en je ontspant alsof je in het bos bent!

Heb je wel eens van light language gehoord? Op
Youtube zijn er veel kanalen met deze nieuwe
‘informatievorm’. Het is heel persoonlijk wat goed
voelt en waar je op reageert. Hierbij twee links:
https://youtu.be/aGc1eOVHSBQ
https://youtu.be/k9D--mQRx8U. Licht-taal is puur
intuïtief en wordt vaak aangeduid als komend van de
sterren (niet altijd). Mensen kunnen zich afstemmen
op een bepaalde wereld waar ze contact mee hebben
en krijgen dat allerlei klanken en symbolen door, die
geen ‘aardse betekenis’ hebben. Maar er komt toch
iets mee wat je bijvoorbeeld als wit licht kunt
ervaren, en dat rust en ruimte brengt in je omgeving.
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Lavendel Purper Opaal

https://youtu.be/Xsdr9St0Z3E

Lavendel Purper Opaal versterkt je kosmisch bewustzijn en voorziet je van
een hoge, gefocuste energie en geeft inzicht en spirituele visie. De energie
van deze opaal is perfect om helder te zien en om antwoorden op allerlei
vragen te krijgen die je bezig houden. Tevens helpt hij je eigenwaarde te
vergroten, het aangeven van je grenzen en leert hij je om met
wispelturigheid van mensen en situaties om te gaan. Lavendel-purperopaal
stimuleert ook de elektrische stroom in relaties zodat je de verbinding met
de ander beter kunt voelen.

een engelenmantra!
http://www.happywithyoga.com/hou
dingen-2/savasana-lijkhouding-yoga/
een een yoga-oefening die je altijd
kunt doen… het lijkt me ook
bijzonder om ze te combineren!

Lavendel Purper Opaal zorgt voor een toename van licht in je lichaam,
waardoor er ‘donkere energieën’ zullen verdwijnen. Hij verhoogt je
lichttrilling. Deze opaal is een symbool van koninklijkheid, weelde en genot
en wordt gebruikt om bij de energie van het oude Koninkrijk León te komen
om de technieken van die tijd te leren, waardoor er weer overvloed,
rijkdom, en geestelijke leiding in je leven komt. Ook kan de Lavendel
Purper Opaal je in contact brengen met Pleione, een prachtige ster van de
Pleiaden. Hierdoor kun je weer bij de kennis komen van hoe ons universum
werkt, het respect voor energie overdracht en energie balans en natuurlijk
om weer in contact te komen met de Sterrenwezens van de Pleiaden.
Sommige zullen hierdoor weer herinneren dat zij hier vandaan komen. Deze
opaal geeft ook inzichten en verlichting bij verdriet, hij leert je te voelen dat
dit allemaal bij je levenspad hoort en dat je hierdoor groeit. Ook leert hij je
dat er geen onderscheid tussen anderen bestaat, dat we allen één zijn. Net
zoals de Maya’s zeggen: In Lak’eh (Ik ben een andere Jij).
Hij helpt je ook bij het verleggen van je grenzen, plezier te maken en te
genieten van je levenspad en helpt je je taken makkelijker en accurater uit te
voeren. Hij leert je dat je alles kunt doen en kunt zijn wat je hart je ingeeft.
Samen met Kimberliet en Tibetaanse klankschalen is het één van de
krachtigste middelen om in een diepe meditatieve staat te komen waarin je
alles wat je wilt dit leven op een makkelijke manier kunt realiseren. Dat je
leven gaat stromen in een perfecte flow.
Deze Opaal is behulpzaam bij diabetes, alcoholisme, spierproblemen in de
benen waardoor je mank loopt. Tevens versterkt hij je smaak, het zien van
kleuren en helpt je om makkelijker mineralen en vitaminen op te nemen.
Opalen kunnen genezing naar het energieveld van de aarde sturen, waarbij
tekorten worden aangevuld en het netwerk opnieuw van energie wordt
voorzien.

Bron: www.lichtpuntjekristallen.nl
Tekening, het opengaan, door Eline
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Berichtje van De Ontluikende Bloem
Wij zitten al weer een paar maanden in 2017. Een jaar van groei en van je zelf neerzetten, tenminste voor mij. De
afgelopen maanden heb ik heel erg ervaren als loslaten. Loslaten van oude patronen en wat niet meer bij mij past. Het
vinden van wat ik wel nodig heb en de zoektocht wat echt bij mij past. Mijzelf stevig op de aarde neerzetten en laten zien
wat ik doe. Steeds meer en meer. Dit zie ik niet alleen bij mijzelf, als ook in mijn omgeving. Mensen die vaker ziek zijn
dan andere jaren en tevens nieuwe ideeën aan het vormgeven zijn. Plannen aan het maken om dingen die ze al lang wilde
gaan doen, nu echt gaan vormgeven, zoals workshops gaan organiseren of een praktijk starten. Natuurlijk kunnen dit ook
kleine dingen zijn. Wij groeien met zijn allen enorm. Dat is mooi om te zien. Iedereen met zijn eigen uitdagingen. Deze
uitdagingen zorgen er voor dat wij steeds weer een stapje verder komen.
Om dit alles te ondersteunen heb ik een mooie meditatie gemaakt. De meditatie loslaten en jezelf neerzetten is te
beluisteren op: https://deontluikendebloem.nl/?page_id=479
Hier alvast een stukje van de meditatie:
Sluit je ogen en adem een paar keer rustig in en uit. Voel jezelf steeds meer in je lichaam zakken. En voel jezelf steeds
rustiger en rustiger worden. Met je aandacht helemaal in je hart. Voel de ruimte om je heen en voel je aura steeds groter
en groter worden. Je eigen ruimte innemend, zoals jij bent. Helemaal perfect zoals jij in je kern bent, jezelf vormgeven.
Je wordt steeds rustiger en rustiger en voelt je voeten stevig op de aarde. Voor je verschijnt een meer, verscholen in een
diepe grot. Het water is rijk aan mineralen die je heerlijk zuiveren. Je stapt voorzichtig in dit water. Je voelt de koelte om
je heen. Dit voelt lekker rustgevend. Het water wordt steeds dieper en dieper. Het komt nu tot je middel. Je gaat liggen en
laat je op je rug drijven. Ondertussen kijk je naar alle rotsformaties boven je en het water dat zachtjes naar onder
druppelt. Je voelt je gedachtes steeds meer tot rust komen………..

Als je wilt kun je na de meditatie jouw inzichten op papier schrijven of tekenen. Om zo nog meer ruimte te maken voor
wat je wilt en dit daadwerkelijk in de wereld neer te zetten.
Met liefdevolle groet,
Nicole Geertjens
www.deontluikendebloem.nl

 de grotten van Nerja in Andalusië,
Zuid-Spanje.
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Afgelopen week zijn we naar de lezing over Alleen Geboren Tweelingen
geweest. John zegt erover: ‘Het is nu een week of zes geleden dat ik er (via
de Heremietkrant) achter ben gekomen dat de gevoelens van onbestemd
verdriet en verlies die ik mijn hele leven al bij me draag, voortkomen uit dat
ik een alleen geboren tweeling ben. Ik had voor mijzelf geen keuze dan naar
de lezing van Mariet Verheijen te gaan (en heb er ‘zelfs’ een wedstrijd van
Ajax voor laten lopen).
Alles was eigenlijk een feest van herkenning – voor het eerst van mijn leven
dat ik me niet nogal alleen voelde in een gezelschap. Voor het eerst ook, dat
ik naar aanleiding van een lezing boeken heb besteld (en meteen er aan ben
begonnen). Alles wat me mijn hele 56 jaar en 45 weken was nagedragen,
dat ik me afzonderde en ‘niet voldeed’ aan de verwachtingen van mensen,
viel op zijn plaats – wat een rust geeft dat. Er zijn nog bergen te verzetten –
dat heb ik wel gehoord en gevoeld, maar de kop is er af. Mariet heeft
geholpen door in haar lezing de informatie leven te geven, door haar eigen
ervaringen te vertellen, ze heeft het niet gelaten bij een ‘koude’ opsomming
van verschijnselen – dat maakt het weten wat er gebeurd is als een koud bed
dat langzaam opwarmt.’
John Loopstra, red. Eline Kinsbergen

Angelic Sound Experience

Twee boektitels over Alleen geboren
tweelingen: het drama in de
moederschoot, door A. en B.
Austermann (ISBN 978 90 77247 67 9),
en als ik twee hondjes was, dan kon ik
samen spelen, door Aranka ReeuwijkWillems (978 90 821922 0 9). Het eerste
boek is een overzicht van wat er bij het
onderwerp alleen geboren tweelingen
komt kijken, de schrijvers hebben een
praktijk waar ze mensen hiermee helpen.
De insteek is wat meer
wetenschappelijk. Het tweede boek is
persoonlijker, de schrijfster heeft het zelf
meegemaakt. Zij schrijft vooral vanuit
haar eigen ervaringen.

De Sound Experience (gegeven door Richard Hereijgers) wordt
gecombineerd met Angelic Reiki. Je ervaart klanken, met speciaal
gecreëerde muziek in 432Hz stemming waarin de basistonen (behorende bij
zeven chakra's) één voor één aan bod komen.
In deze multidimensionele Angelic Sound Experience word je ondersteund
bij het loslaten van de fysieke, emotionele en karmische
onevenwichtigheden alsook voorouderlijke kwesties in alle tijd en ruimte.
Zoals de naam Angelic Reiki al zegt vindt er healing plaats onder leiding en
in afstemming op de engelen, die in deze sessie via Nicole Geertjens
doorgegeven wordt.
Samenwerken met de engelen en aartsengelen helpt om alle gebieden in
balans te brengen en te helen op diepe niveaus. Na de Sound Experience
krijg je van Nicole nog een persoonlijke doorgegeven boodschap vanuit je
Ziel mee.
31 maart, 20.00-22.00 uur, De Heremiet, Begoniastraat 15, Eindhoven
(even aanbellen)
Je kunt je aanmelden via richard@life-alignment.nl

Reiki symbool van balans in het gevoel 

