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Zomer: de tijd om te reizen, met tent of caravan, of zomaar een dagje
met de trein.. een festival in het groen of bij vrienden op bezoek. In
deze krant vind je veel nomadische kleuren… En vanochtend
hoorden we dat Neptunus retrograde is gegaan (achteruit lijkt te
bewegen) in Vissen. Op 16 juni stond de Maan op dezelfde plek.
Neptunus retrograde geeft ons de kans om over dingen na te denken,
er komt wat meer rust in. Neptunus staat 14 jaar lang in zijn eigen
teken! Als je creatief kunt zijn, is het er nu een goede tijd voor. Merk
je ook dat je meer bijzondere ideeën hebt, of dat het lukt om met
meer verschillende materialen te werken, of wat ik af en toe heb: dat
ik een oud schilderij van 15 jaar geleden bekijk en denk: dát is waar
dit over gaat! Nooit beseft. Over het algemeen heel leuk. De vrucht
van hard werken en moedig zijn.

In deze editie:
- witches’finger kwarts, eindelijk!
- nomadische plaatjes ter inspiratie
- Nicole’s thema: groei
- emoties verwerken met een
Levensboek
- natuurlijk weer allerlei linkjes..
-……en nog veel meer.

Vorige maand hebben we verteld
over het Youtube kanaal van
Energised Silence. Een trucje: als
je het geluid uitzet kun je een
afspeellijst laten draaien zonder
dat je reclames hoort, hihi! En de
werking van de Stiltes komt
gewoon door! We hebben een paar
lijsten gemaakt: therapeutisch
natuurlijk, maar ook voor
welvaart… verderop in deze krant
vind je nog een paar linkjes en
waar ze voor zijn.

Geschuifel in de tuin: een Pad

De pad heeft connectie tot verschillende
staten van bewustzijn, is het symbool
van de aarde, heeft een camouflerend
gif, kan voorspoed veranderen en staat
voor een lang leven. Bron mireille..Je
vindt veel meer info over de Kikker als
totem dan over de Pad. Soms willen ze
in huis komen, ze zijn nieuwsgierig…
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!

Witches’ finger kwarts
Deze zeldzame steen uit Zambia is een kwarts vol met
inclusies, de steen bevat zeer veel componenten waaronder
Flogopiet Mica, Magnetiet, Rutielkwarts, Sfaleriet en
Hematiet. De getrommelde versie wordt Magdalenasteen
genoemd omdat ze de energieën van de steen naar een
rondere, liefdevollere frequentie transformeert. De ruwe
exemplaren werken wat krachtiger en directer.
De magische en mythische steen is zeer effectief voor healing
en bescherming. Witches Finger is een krachtige aura
beschermer die je hartchakra en kruinchakra opent waardoor
je hart verbonden wordt met de hogere dimensies, waardoor je
vrede en kalmte zult ervaren en je beslissingen vanuit je hart
zult maken. Ze beschermt ook tegen chaotische energieën van
buitenaf. Ze worden gebruikt voor sjamanistische reizen,
astraal reizen en het duiden van dromen of de boodschappen
die je in de nacht krijgt. Helemaal krachtig samen met een
Herimer Diamond omdat deze combinatie helpt om goed te
slapen en je dromen beter te onthouden.
Witches Fingers hebben een reinigend effect op de ziel en de
verfijnde en fysieke lichamen. Het kristal verwijdert al het
verouderde en alles wat ongemakken biedt via het spirituele
licht van Al Wat Is en verbindt je met de energie van Maria
Magdalena. Zeer goed kristal voor meditatie en het channelen
van informatie die je helpt spiritueel te groeien of voor het
aantrekken van spirituele partners, gidsen of leraren die je
verder helpen op je pad, maar ook je levenspartner. Witches
Fingers helpen oude patronen doorbreken, ze laten je zien wie
je werkelijk bent, de grootsheid van je ziel en om je doel op
aarde te realiseren.
In groepen brengt deze steen harmonie omdat ze de angsten
van het hart helpen loslaten en mensen zich openen om de
informatie van de ander zonder oordeel of angst binnen laat
komen. De steen werkt het krachtigst op het metafysische
niveau van heling, waardoor je lichaam minder snel ziekten
ontwikkelt. Ze helpen ook bij het helen van de aarde. Deze
kristallen hoef je nooit te reinigen, ze reinigen met hun
krachtige energie ook andere kristallen.
Informatie van www.lichtpuntjekristallen.nl

Noot bij de Witches Finger kristallen: een
onvervangbare helper! En doordat ieder kristal
nét een andere samenstelling heeft, is de
werking ook net anders. En hoe wij het ervaren
is, dat hoe langer je een Witches’ finger kwarts
bij je draagt, hoe meer ze voor je gaan doen. Je
wordt er sterker van, kunt meer hebben zonder
van slag te raken. En de kracht blijft als je het
kristal afdoet, je hebt dan geleerd hoe het
werkt voor jou. In het begin kun je het wel
heftig of zwaar vinden! Bekijk dan of je hem
bij je houdt of een pauze inlast.
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https://youtu.be/kRiTCIRaLhU dit is een ongelofelijke evenwichtsoefening! Je gelooft je ogen niet
wat sommige mensen kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=68c5Bbs3z5M een Stilte voor waardering (appreciation).

 yes! Leve internet. Een boek uit
1988 over de samenhang tussen de
klassieke, laat-middeleeuwse Zetel der
Wijsheid-beelden in Midden en Zuid
Frankrijk, enerzijds en krachtplaatsen
en megalithische monumenten
(hunebedden, staande stenen)
anderzijds. Als we het uit hebben
vertellen we meer!  grafheuvels van
Zand-Oerle bij Eindhoven, dichter bij
huis…..

……………….

Buikdanseres Kira Lebedeva, aka Habibi Lal, doet het anders – en met
andere muziek! Kijk maar
https://www.youtube.com/watch?v=VGUYyZeV6go in 2014
En https://www.youtube.com/watch?v=lb3SBpr_p7g in 2016.
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Er gebeurt momenteel bij iedereen veel en er zijn veel dingen aan het
ontstaan. Wat ben jij zelf op dit moment vorm aan het geven? Wat past
hierin nog wel en wat wil je loslaten, zodat je echt dat kunt vormgeven wat
jij graag wilt? Dat je daar echt alle ruimte voor maakt.
Om dit alles te ondersteunen heb ik een meditatie (groei) gemaakt. Deze is
te beluisteren op https://deontluikendebloem.nl/?page_id=479. Hieronder is
alvast een stukje van de meditatie te lezen.

Ga rustig zitten op een plek waar jij je prettig voelt. Laat je hoofd helemaal
tot rust komen en volg je ademhaling. Voel je aandacht naar je voeten
zakken, de onderkant van je voeten en de aarde. Voel je lichaam steeds
zwaarder worden en tot rust komen. In deze rust zie je een plas met water
voor je met een aantal rimpels. Laat deze rimpels maar tot stilstand komen.
Wat willen ze jou zeggen?
Wat vertroebelt het op dit moment dat je niet helemaal helder bij jezelf kan
kijken?
Aan de rand van het water staan een aantal bomen en planten.
Wat staat daar allemaal?
Wat dient je op dit moment en wat niet meer?
Wat hebben al die dingen die je nu niet meer dienen gebracht?
Kijk eens rond wat er wel mag blijven staan en wat er weg kan. Wat jou nu
dus niet meer dient. Wat je aan de aarde mee kunt geven om de laatste
restjes voeding uit te halen voor de nieuwe planten. Zodat je steeds meer
dat neer kunt zetten wat voor jou klopt. Die planten voeding geven, waar jij
vrolijk van wordt. Wat nu bij je past. Welke stappen je wilt zetten en de rest
achter je laten. Zo steeds meer je eigen vijver vormgeven, je eigen pad
volgen. Je omgeving zo scheppen dat je de stappen kunt zetten die bij jou
kloppen. Kijk dan nog een keer om je heen.
Wat staat er nu nog?
Welke kant wil je uit?
Klopt dit?
Welk gevoel roept dit op? Laat dit gevoel helemaal door je heen stromen.
Zie het voor je zoals het wordt als het helemaal voor jou klopt. En je dat
kunt laten groeien waar jij blij van wordt. Geef het de ruimte en laat het
verder ontstaan. Neem dit gevoel helemaal in je op..................
Met liefdevolle groet,
Nicole Geertjens
www.deontluikendebloem.nl

Kundalini activering opname van een
uur, met zang. Fijn om naar te luisteren
of als achtergrond, en toch doet het van
alles: https://youtu.be/rjdwJ9hj5JI
 witte salie plant, onmisbaar om het
huis te reinigen zoals iedereen wel weet
inmiddels… een andere soort dan de
salie die we uit de Italiaanse keuken
kennen. Deze plant wil overigens
duidelijk graag in de volle grond staan,
liever dan in een pot.. geleerd van een
kruidenvrouwtje op een open dag bij
haar thuis (www.kruidenliefde.nl).
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Verslavend als je eenmaal begonnen bent! Maar zó
leuk om te doen. Eerder heb je al eens in de
Heremietkrant een stukje kunnen lezen over een
‘Compassieboek’ – dit is net zoiets, maar dan
uitgebreider. Boven zie je twee pagina’s uit ons nieuwe
‘Levensboek’. Alles kan erin, foto’s van katten en
mensen vooral natuurlijk; en natuur, en vacanties,
plekken waar je geweest bent, dichtregels, een oude
verpakking van Hongaars paprikapoeder, treinkaartjes,
plattegronden…. De kwaliteit van de foto’s doet er niet
eens zoveel toe voor ons, het gaat om de herinneringen
en de weg die we gevolgd hebben tot hier en nu, en
waar we vandaan gekomen zijn. Animatiefilms kunnen
heel inspirerend zijn de laatste tijd, of het nog met
Neptunus in Vissen te maken heeft dat er de laatste
jaren zoveel leuks/geks uitkomt? En meer dat over
meisjes en vrouwen gaat ook nog! Hieronder Poppy
zingt the Sound of Silence uit Trolls ‘so you are going
to scrapbook them to freedom?’… en zo is het
gekomen…

Naast , had
natuurlijk ook
een andere filmlink kunnen
staan:
https://www.yout
ube.com/watch?v
=NBw5YScs8iQ
the Book of Life.

Lied van de zee! Een aanrader.
Animatiefilm uit Ierland met veel mooie
plaatjes en oude symbolen! En een
spannend verhaal
Voorproefje/trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh
oOzW8oF8

