
 

  

  Heremietkrant     

Datum 12 september 2017 

En dus…… is het alweer paddestoelentijd! 

Boleten hebben we dit jaar al vanaf begin 

augustus gevonden en gegeten. Als je dat 

ook wil, kun je mijn simpele regel hanteren: 

rode stelen willen we niet. Als ze blauw 

verkleuren bij aanraking ziet dat er een 

beetje griezelig uit maar het is niet 

gevaarlijk. Bij de rode stelen zit ook de 

Satansboleet en dat is de enige giftige. Dus 

… soms staat een dennenbos er zo vol mee, 

dat het zonde is om er niet een paar mee te 

nemen! Met een klontje boter in de pan, zout 

en peper en een stukje brood of iets 

dergelijks, is het een heerlijk maaltje. Soms twijfel je… ben ik nou alweer toe aan de herfst? En dan 
komen er nog een paar lauwwarme dagen en kun je niet geloven, 

hoe vroeg het ’s avonds donker wordt.  Kaarsje aansteken, een 

fijn boek… het zijn de vaste rituelen die ons voorbereiden op de 

verandering van het seizoen. Veel veranderingen in deze 

Heremietkrant… veel leesplezier! 

 

 foto van www.timeanddate.com, de 

beste, als het gaat om wanneer er iets 

aan de hemel gebeurt! 

https://youtu.be/G10m2ZZRH4U 

een video van de afgelopen  

zonsverduistering. Hier is hij 

https://youtu.be/YBoa81xEvNA gezien 

vanuit een vliegtuig (zet het geluid maar 

zacht, het gaat van ‘oh my god’ 80x….). 
Wel mooi om te zien hoe de schaduw 

van de maan naar je toe komt. Eind juli 

2018 kunnen we een maansverduistering 

in Eindhoven tegemoet zien. 

 In deze editie: 

- een overweging van Nicole: hoe 

behoud ik mijn grenzen 

- natuurlijk alvast een paar 

paddestoelen! 

- een gedicht 

- een pelgrimsoord in Noord-

Frankrijk 

- hoe te werken met een 

maankalender… 

En nog veel meer! 

Oma’s dubbeldikke 
chocolademelk 

Nodig: een melkpannetje, liefst 

nog van Oma 

Fair Trade cacao zoveel als je durft 

(deze is veel lekkerder, geloof me) 

Rietsuiker en/of honing 

Een snuf speculaaskruiden en voor 

wat extra aandrijving: een 

mespuntje chilipoeder.  

Alles tot een glad geheel roeren 

met een beetje van de melk en dan 

op middelhoog gas de rest van de 

melk erbij gieten en blijven roeren 

tot het bubbelt. Dat geeft de burger 

moed! 
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 Dennenboleet in onze bossen en  dit is Eekhoorntjesbrood, 

die is wat steviger (en wat zeldzamer…) allebei yummie! Hier is 

er nog een https://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanjeboleet.  

http://www.timeanddate.com/
https://youtu.be/G10m2ZZRH4U
https://youtu.be/YBoa81xEvNA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanjeboleet
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Het is een tijd waarin veel innerlijke processen afspelen, zo ook bij mij. 

Hieronder neem ik je mee in een van deze processen. Wie weet resoneert 

ook iets hiervan bij jou. En ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je altijd 

een bezoekje brengen aan mijn website. 

Jezelf energetisch beschermen is een kreet die ik tegenwoordig heel vaak 

hoor. Ja, het is belangrijk om bij mijzelf en mijn eigen energie te zijn. Te 

kunnen voelen wat ik echt wil. In contact met mijn hart. Wat mijn emoties 

zijn. Alles van de ander bij de ander te laten. Ja, dit alles is voor mij een 

heel proces geweest (en nog steeds). Een proces waarin ik tot het besef ben 

gekomen dat ik mijzelf mag zien. Helemaal zoals ik in mijn kern ben. 

Ik voelde altijd dat mij energetisch afschermen niet (alleen) het antwoord is, 

voor mij. Maar wat dan wel? Voor mij is dit mijzelf echt gaan zien. Wie ik 

diep van binnen echt ben met al mijn kwaliteiten, wat anderen daar ook van 

vinden. Mijzelf echt neerzetten. Stevig wie ik ben. Ik kan wel de hele tijd 

mijn muurtje blijven verdedigen, alleen dat kost heel veel energie. Is het 

niet handiger om er voor te zorgen dat ik helemaal opgevuld ben, waardoor 

de ander er gewoon niet in kan? Hoeveel ruimte en energie zou mij dat wel 

niet opleveren? Maar ja, hoe doe ik dat? Dat is een ontdekkingstocht. Een 

ontdekkingstocht waarin ik telkens een stapje zet. Ik denk wel dat het begint 

met mijzelf serieus nemen. Steeds luisteren naar wat ik wil en wat ik 

belangrijk vind. De dingen doen waar mijn ogen van sprankelen. Daar is 

heel veel lef voor nodig. Wel levert het heel veel op. Zelf mijn hart volgen. 

Zo de wereld stapje voor stapje mooier maken. 

 

Weer hele fijne en bijzondere weken toegewenst. 

 

Liefdevolle groet, 

Nicole Geertjens 

www.praktijknicolegeertjens.nl 

  smaragdkristal uit Colombia, met 

dank aan www.mindat.org.  Alweer een 

groene steen… Kijk op 
http://www.lichtpuntjekristallen.nl/prod

uct/smaragd/ voor  informatie over de 

energetische werking. 

 oud Joods kerkhof in de Franse Elzas. 

Wát een geschiedenis… en ik maak er 
deel van uit. “Het huwelijk van je 

grootvader met je niet joodse 

grootmoeder heeft het hele gezin 

beschermd tegen deportatie, je moet er 

niet aan denken hoe anders het had 

kunnen zijn.” Een reactie van een 
medewerkster van 

www.Joodsmonument.nl op mijn mail 

aan hen. Fijn dat het er is, fijn voor mij 

om een stukje geschiedenis terug te 

vinden.  
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar 

info@heremiet.nl of 

elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom! 

 

ONLY LOVE IS REAL 

 

http://www.praktijknicolegeertjens.nl/
http://www.mindat.org/
http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/smaragd/
http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/smaragd/
http://www.joodsmonument.nl/
mailto:info@heremiet.nl
mailto:elineeugenie@gmail.com


 

  

 https://youtu.be/h2ZelCLDuy4  het geluid van de 

Maan 
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Vreugde, geschreven 

 in vlindervleugels 

 langs de natte rots  ̶ 
 

wit tegen het bijna 

  zwarte mos, 

 

 

ik de vlinder, jij 

 onbeweeglijk 

 de rots; 

 

ieder ziet 

 door de scheur 

  de ander 

 

met liefde 

 

 

 

    

  Cascade de 

Kaltenbach, 03-08-2017 

    

  voor Pieter 

 

John Loopstra 
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Als het lukt om een maankalender te gebruiken naast 

onze gewone, zeker een Keltische boomkalender, dan is 

het makkelijker om de verschillen in de seizoenen bewust 

te ervaren en bij te houden. De volle  maan van 6 

september heet Rietmaan, volgens de meeste deskundigen. 

En de volgende is de Vliermaan. Wat nogal lastig is, is dat 

het  aantal volle (of nieuwe) manen per zonnejaar 

verschilt: de ene keer zijn het er 12 en dan weer 13. Het is 

een 19-jarige cyclus waarin dit gebeurt. Als je weet op 

welk moment je een dertiende maan nodig hebt, en dat kun 

je dus gemakkelijker bijhouden met zo’n systeem als de 

Keltische boomkalender, dan kun je allerlei feestdagen zelf 

berekenen. Ook bijvoorbeeld de Paasdatum van het 

volgende jaar. Om mensen hiervan af te houden, is het 

getal 13 tot ongeluksgetal benoemd… en is het een 
heksengetal!  

Zelf wierook maken ! 

 Sheela na Gig, Ballinderry 

Castle, County Galway, Ierland. 

https://youtu.be/h2ZelCLDuy4
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 Notre Dame d’Avioth, in Noord-Frankrijk. Een heel 

kleni dorpje met een kolossale twaalfde-eeuwse 

basiliek. Er was altijd al een belangrijke bron en 

krachtplaats, en daar werden doodgeboren kinderen 

naartoe gebracht zodat ze even ‘opleefden’ – en 

gedoopt konden worden. Goede bedoelingen waren er 

genoeg. Maar bij ons bezoek aan deze omgeving 

merkten we veel energie op van kinderzielen die niet op 

aarde hadden mogen leven. Met wit licht kun je ze 

helpen…. 
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 uitgesleten stoepstenen bij de 

ingang en , de voorkant van 

de basiliek. Er is een los 

voorgebouwtje dat La 

Recevresse genoemd wordt, met 

een eigen Maria met Kind, en 

veel opengewerkte stenen 

bloemvormen. Mooi! 

 beeldhouwwerk aan de 

buitenkant van de basiliek en  

het oude Mariabeeld dat de 

kracht uit de aarde doorgeeft.  

De plek wordt nog best druk 

bezocht door belangstellenden, 

maar vooral rond lunchtijd is het 

er vrij rustig.  
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Wil je wel eens alles leren over hoe 

bakstenen gemaakt worden? 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/bakste

en_fabricage.shtml 

 

 We hebben opeens een boom vol rijpe 

vijgen :-O  http://mens-en-

gezondheid.infonu.nl/gezonde-

voeding/100650-vijg-een-vrucht-met-

medicinale-eigenschappen.html 

 

https://stofzuigerzen.nl/super-soda-alles-

over-dit-wondermiddel/ Yes - een 

schone keuken bij thuiskomst van de 

vakantie! Ideaal spul voor iemand die 

niet zo poetserig is, en het is zo oud als 

de wereld. 
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Ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ik laat 

mijzelf zien. 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/baksteen_fabricage.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/baksteen_fabricage.shtml
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/100650-vijg-een-vrucht-met-medicinale-eigenschappen.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/100650-vijg-een-vrucht-met-medicinale-eigenschappen.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/100650-vijg-een-vrucht-met-medicinale-eigenschappen.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/100650-vijg-een-vrucht-met-medicinale-eigenschappen.html
https://stofzuigerzen.nl/super-soda-alles-over-dit-wondermiddel/
https://stofzuigerzen.nl/super-soda-alles-over-dit-wondermiddel/

