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Heremietkrant
En hier is dan weer je dubbeldikke
zomereditie van de Heremietkrant. We
gaan er even tussenuit. Even pauze
van alle betrokkenheid en volheid van
het leven… als het lukt! Het leven lijkt
wel steeds intenser en ingewikkelder
te worden en het is af en toe
behoorlijk lastig om ermee om te
gaan. Emoties… en reacties maken het
ons moeilijk en vragen steeds weer om
transformatie, om aandacht, om ineigendom-nemen. Het juiste
evenwicht tussen dingen van de aarde
zoals voeding en contact met de
natuur, en spiritualiteit is meer dan
ooit het nastreven waard.
Nog één keertje een lavendelveld…
Is ‘t geen plaatje? Hier
kun je mooi zien hoe het
bergkristal over de amethist
heen is gegroeid. Deze
komt uit Brandberg in
Namibië, een mijn die
bekend is om de dieppaarse
amethisten die er gevonden
worden.
In deze editie:
- veel aandacht voor van alles uit de aarde
- n nieuw gedicht over het oude en het
nieuwe zelf
- ervaringen met elestiaal kristallen
- meerdere orakelsets in één spread, dat
kan!
- verdiepen: de Maan (met datumlijstje dat
je nergens anders vinden kunt)
- enzovoort….
……en nog veel meer.

Tussen de oude grasjes staan toch nog
deze prachtplanten te stralen… en
zonder enig verband: er komt dus
therapeutische hulp van buitenshuis
voor mijn liefste. Oef! Lang genoeg
zélf alles bij elkaar lopen organiseren
en bedenken, met alle mogelijke tools
en gereedschappen. Het is nu aan een
ander… dat is een Behoorlijke
Opluchting voor deze oudlandverhuizer. En weer een bewijs hoe
belangrijk vertrouwen is, en dat ons
vertrouwen in onze medemensen
gegroeid is. En dat je dat nodig hebt,
om ook weer vertrouwen in jezelf te
kunnen krijgen - of terugkrijgen… het
is niet één ding, we zijn zulke
complexe wezens. En iets erbuiten
heeft de regie over het geheel, jouw en
mijn geheel…
Eline
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!

In het veld
liggen de legers
waar de hazen wachten
vluchten kan niet meer
kraaien de revolutionairen
sterven voor dit vaderland
heeft geen zin
kraaien vluchten niet
zij vliegen
van tak tot tak
nesten, nestelen
vliegen is een vlucht
van het oude naar het andere
rode dagenraad –
maar ik wil alleen maar slapen
wakker
vuuroog, vuuroog,
waar is je bluswater
om het vuur te doven?
Een veld regeren op boosheid
geeft geen pas, geen leven
anders dan een haas
ban de bom in je eigen leger
elestiaal gekozen vliegende vrede
een vlucht kraaien kauwen raven
parlement voor een nieuwe wereld
lucht boven veld

John Loopstra
Beek en Donk, 08-07-2017

https://nl.wikipedia.org/
wiki/De_samenspraak_v
an_de_vogels 
 tekenen met
aardkleuren 
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https://youtu.be/jv9QoLR4Qfk
bluesmuziek oldskool! Bijzonder aardend wat niet verkeerd is in deze heftige tijden

Halen en/of brengen?
Overal is wijsheid te vinden. De afgelopen volle maan stond conjunct Pluto
in Steenbok en dat kan onder andere een behoefte creëren om met het oude,
het verleden en je voorouders bezig te zijn. Bijvoorbeeld – wéér – met
stamboomonderzoek - of iets wat wij misschien gek vinden:
https://youtu.be/ySt6hws3iLk een vriendelijk soort video van iemand die
aarde op een oud kerkhof verzamelt voor magische doeleinden! Zijn wij in
ons land daar te ‘nuchter’ voor? Zeg jij het maar… mijn mamma zou boos
de straat uitgelopen zijn, kan ik je wel vertellen! Maar ik vraag me toch
steeds weer af of zij niet zelf allerlei onopgeloste zaken met haar
voorouders had ‘moeten’ verwerken – ze is er allang niet meer, ze is zelf
één van de voormoeders geworden. En wat de aarde betreft, alles hangt
ervan af wat je ermee doet en of je kunt voelen wat je aan het doen bent.
De as van ons moeder Nel ophalen bij het crematorium in Eindhoven, met
het openbaar vervoer, had wel iets van een expeditie. Er blijkt daar in de
buurt heel weinig georganiseerd te zijn voor voetgangers! Geen
oversteekplaatsen bijvoorbeeld, over de drukke tweebaansweg naar de
snelweg! En geen bushaltes in de buurt. We hebben de hele ochtend eraan
besteed, met moeders in het karretje. Wat voel je je dan kwetsbaar en
afhankelijk, net als vroeger! Maar uiteindelijk onder het spoor door in Acht
een friettentje gevonden en een bus terug richting centrum. Ik heb twee
boze mails gestuurd naar het busbedrijf en naar de gemeente, en vooral van
de laatste een nette en fijne reactie teruggehad ‘dat ze het gingen meenemen
in het overleg’. En zodoende hebben we moeders ter aarde besteld…

…bij de Heilige Eik in Spoordonk
waar een asveldje is. Op internet had ik
gevonden dat mensen iemand in het
water van de Biesbosch uitstrooiden
met bloemen. Dus hebben we een
bloemenmengsel gemaakt met wat fijne
etherische olie erdoor heen: zelf
geplukte Kamille bloemen, aangevuld
met Jasmijn en Roos uit de winkel. En
dat hebben we met de paar familieleden
die erbij waren, bij de boom waar ze ligt
uitgestrooid. Dan is het ineens toch een
stukje meer klaar.
 Nel Verhoeven, 1932-2016

http://www.atlasobscura.com/places/lost
-gardens-of-heligan in Cornwall,
Engeland .
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Wist je dat het heel goed mogelijk is om
meerdere orakelkaarten sets te
combineren in een spread? Ook op
Youtube voor het eerst gehoord. En …
het werkt! We gebruiken drie heel
verschillende kaartensets: de Visconti
Tarot, zo Europees als maar kan, en de
twee Jamie Sams sets die iedereen kent:
de Medicijnkaarten (die met de
krachtdieren) en de Sacred Path
kaarten. Als je een duidelijke vraag hebt
(“hoe kan ik omgaan met….”bijv.)
kunnen de Tarotkaarten uitleg geven
over de krachtenverdeling in de situatie,
en Dieren- en Padkaarten geven ideeën
voor een praktische aanpak.
 er zijn dierenkaarten
bijgekomen…
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De slang wordt over de hele
wereld gebruikt als symbool
voor aardekracht(en) en ook
voor de Kundalini-kracht die we
in ons lichaam kunnen voelen, in
onze onderste chakra’s als hitte
en druk. Een goede over
Kundaline-effecten en angst:
https://youtu.be/VqCAraGO-1U
deze dame is nogal duidelijk
over hoe heftig Kundalini
ervaringen kunnen zijn en dat je
moet weten waar je mee bezig
bent (duh…)

https://youtu.b
e/OMPaU5L3
zy0 basis
chakra 6 uur

Zomaar een gedachte: wie
heeft onze mooie kristallen
uit de aarde gehaald?
Krijgt deze persoon een
eerlijk loon voor zijn
zware werk? Geen idee.

hallo
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 ‘n lijstje van de Maanstanden van de komende paar
maanden – gek genoeg is dit niet iets wat je zó van
het net afhaalt. ‘vol’ en ‘nieuw’ spreken voor zich;
BM slaat op de plek die het verst van de aarde af
staat: de Zwarte Maan dus, en de Supermaan ligt er
tegenover, het dichtst bij ons; en dan zijn er nog de
kruispunten met de zonnebaan aan de hemel: Noorden Zuidknoop, waarbij de Maan van Noord naar Zuid,
hoger aan de hemel staat dan de Zon, en in de andere
helft van z’n baan, lager. Er is nog meer onderzoek
nodig naar wat dit nou allemaal precies doet, maar dat
het iets doet is wel zeker. Altijd als er een volle
Supermaan is (alles draait de hele tijd dóór, dus je
krijgt telkens verschuivingen in de lijst) is alles drie
keer zo heftig, alsof dat sterrenbeeld opeens
uitvergroot wordt… wordt vervolgd!

Titan is een
Saturnusmaan

De Maan triggert telkens weer van alles in de hemel voor
ons! Check je geboorteposities op www.astro.com (je kunt je
geboortedatum en –plaats invullen en van alles aanvinken,
komt-ie) en dan kun je zien of/wat er wanneer op je staat te
wachten. Iedereen reageert anders (ik geef toe dat is geen
openbaring, maar in de details, wel!). hoe meer regelmaat er
in je horoskoop zit, hoe vaker je al met jouw eigen bijltje
gehakt hebt… maar als je horoskoop uit allerlei delen bestaat
die niet zo sterk met elkaar verbonden zijn, dan word je
overvallen. En als je overvallen wordt geef ik je op een
briefje dat er iets in de hemel aan het kruisen is met je
geboortepositie van het een of ander. Zoek een astroloog…
Voorbeeld: voor mij staat die Pluto conjunct volle Maan van
9 juli j.l. op mijn nadir (tegenover Midhemel dus) en dat is
één van de 6 kanten van m’n grote zeshoek. Ik heb de
afgelopen jaren al tig keer een tik van de molenwieken
gehad, op de een of andere punt van die zeshoek… en ik kan
er inmiddels tegen. Een ander persoon heeft op die plek in
zijn geboortehoroskoop, Saturnus staan vierkant zijn
Ascendant. Hij wordt nu door elkaar gerammeld, en dat is al
een poos bezig. De Maanstand nu is een prachtig moment
om dóór te pakken met alle nieuwe aanpak en ideeën, over
zijn leven, zijn jeugd, hoe hij klakkeloos heeft aanvaard wat
er met ‘m gedaan is. Er komt een andere jongen te
voorschijn, langzaam maar zeker. Hij pikt ’t niet meer, maar
’t is moeilijk. Iedere stap telt.
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Nog een voorbeeld van een geëtst kristal en van
twee elestialen (zie ook krokodillenkwarts)

https://youtu.be/EmtZ_zcF-R8 in het Nederlands, ja, over elestiaal en https://youtu.be/MJvd4s3evGA deze ook, over
de werking van rookkwarts. Dat door deze stenen in het bijzonder, je spirituele werk geaard wordt en dat kan een deel
van de ‘heftigheid’ verklaren.

Hiernaast  zie je een mooi voorbeeld van een geëtst kristal. Dit is een
Elestiaal Rookkwarts. Met dit kristal mogen wij sinds een paar weken
werken en mensenkinderen, wat is-ie heftig! Heel belangrijk – je hebt
het vaker gehoord maar nu extra: deze steen zorgt ervoor dat je gaat
ontgiften op alle niveaus. Beurtelings gewoon water en kruiden/groene
thee drinken is fijn, soms een beetje magnesium innemen tegen
eventuele pijn in gewrichten. Ondanks dat ik er dus pijn van krijg, kan
ik niet van m’n kristal afblijven! Hij doet immens veel en ik heb de
helft van de tijd geen idee, wát dan wel. Maar er gaat een hoop licht en
blijheid en kracht van uit. Dus met beleid, toe dan maar. Verbazend
zoveel als de nederige kwartsen voor ons en met ons kunnen doen!

Het kristal dat je hierboven ziet is in
twee fases gegroeid, een eerste, bijna
helemaal doorschijnend citrien-achtig
kristal, en daaroverheen is aan de ene
kant de rookkwarts gegroeid, met een
duidelijke rand langs de ene kant en
een ‘afgekloven’ uiteinde waar je een
heleboel kleine eind-facetjes ziet zitten.
Wat een leven heeft deze steen gehad.

Over de etsen in sommige kristallen wordt ook van alles verteld, dit
zijn de patronen die je hiernaast en middenboven ziet, het lijkt haast wel
een geschreven tekst (maar het is een natuurlijk verschijnsel) op
sommige kristallen. Je kunt je vingers over het patroon laten glijden en
zodoende ‘informatie’ binnen krijgen. Ik voel voornamelijk dat
verschillende stukjes van het patroon anders aanvoelen, en het heeft van
alles met m’n emotionele houdingen te maken…. Zo ver kan ik het dan
volgen….
De steen heb ik super lekker goedkoop op de kop getikt bij een
mineralenhandel, gniffel, en ik neem hem bijna overal mee naartoe. Ze
wisten in de winkel wel wat het voor steen is… maar in een ‘sjieke’
winkel zou hij het 10 dubbele hebben gekost haha.
https://www.majestic-quartz.com/what-is-a-elestial.html info. Mooi!
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https://youtu.be/XOruD6Vsck0 pijnappelklier met klankschalen en stromend water

Een aanrader voor vermoeide of verhitte mensen:
turkse thee! Iedereen zet de thee op zijn eigen manier,
ik doe er een stukje kaneelstok en wat verbena bij,
vind ik lekker. De officiële versie vind je hier
http://mijnmixedkitchen.blogspot.nl/2015/05/turkcay-turkse-thee-recept.html

 sushi op de hei bij Sint Anthonis

https://youtu.be/Yx88m2INRaQ
Paul Stamets heeft een kanaal over
de werking van paddestoelen. Heel
bijzonder, in deze video vertelt hij
hoe zijn moeder van kanker
geneest!

