
 

  

 In deze editie: 

-wintersfeer: verandering, loslaten.. 

-geluksgevoel… met geiten 

-een fotoserie over een heel vreemde 

paddestoel 

-de kracht van de Robijn 

-een bijzondere Tarotspread 

… en zo nog van alles 

https://youtu.be/xRprw9kvPns 

open haard geluiden 

https://youtu.be/lWjFtvYmTdg 

oma krijgt eenpoes, 1 minuut ;-) 

 

 Heremietkrant     

4 november 2017 

Voor de Kate Bush fans onder 

ons, het heerlijk ingetogen 50 

Words for Snow 

https://youtu.be/8pocXNt9D64 
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https://www.azlyrics.c

om/lyrics/katebush/wi

ldman.html 

lyrics voor Wild Man 

 

Als je dit leest, is Hallowe’en 
alweer voorbij. En de stemming 

van skeletten, schedels, Santa 

Muerte tarotkaarten (zie elders in 

de krant een linkje) ook! En komt 

je sfeer nou uit jezelf of van.de 

spullen uit de winkel? Of ben jij, 

ben ik in staat zo dicht bij mijn 

gevoel te zijn, dat de sfeer dáár 

vandaan  komt… in ieder geval 

gaan we de winter weer in en we 

brengen je alvast wat sfeer die 

daarbij past!.  

 tarotkaart Rad van Fortuin. 

http://thequietus.com/article

s/07364-kate-bush-

interview-2 interessant - 

gaat ook over Aleister 

Crowley. 

https://youtu.be/xRprw9kvPns
https://youtu.be/lWjFtvYmTdg
https://youtu.be/8pocXNt9D64
https://www.azlyrics.com/lyrics/katebush/wildman.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/katebush/wildman.html
https://www.azlyrics.com/lyrics/katebush/wildman.html
http://thequietus.com/articles/07364-kate-bush-interview-2
http://thequietus.com/articles/07364-kate-bush-interview-2
http://thequietus.com/articles/07364-kate-bush-interview-2
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 licht van een rode zon op de 

muur en aan de hemel, dinsdag 

17 oktober j.l.. zelfs met m’n 
telefoontje lukt het om hem te 

fotograferen – anders altijd 

overbelicht. Mooie sfeer. 

Even landen. Zoveel meegemaakt, dat we echt tijd nodig hebben om weer bij onszelf te komen. Eigenlijk is alles een 

proces, alles wat we meemaken en wat er uit onze handen komt, hoort in dat ene, grote proces dat leven heet. Van 

hoeveel ervan zijn we ons bewust? Als je ermee bezig bent, kun je je steeds dieper en verder afstemmen op de innerlijke 

kern, die alles aanstuurt – en zelf onzichtbaar blijft. Vertrouwen en overgave horen erbij. En als we dat dan ook nog 

delen kunnen – dat is wel de grootste uitdaging van alles! 

Iedereen heeft het over dat ene: bezieling. Je bezield weten betekent, dat je met passie bezig bent, en dat je ‘jezelf 
vergeet’ – zou mijn moedertje gezegd hebben. Dichtbij die passie zijn maar ook dichtbij mijn kern, dat houdt me de 

laatste tijd steeds meer bezig. Levensvreugde, liefde voor het leven – onstuitbaar, onstuimig – komen daaruit voort, maar 

het lijkt wel alsof ik ook een hele berg achterstallig verdriet en pijn moet erkennen en benoemen… ik moet nu beseffen 

dat  ik nooit werkelijk om haar gerouwd heb, en ze is er al 22 jaar niet meer. En rouwen, God, dat neemt me helemaal 

over – tot ik zeg – waar is mijn kern gebleven? Van donker naar licht, en terug -  “Het is een heen en weer/over de rivier 

van de Vergetelheid/op het moment, het lijkt wel alsof ik heb/ een abonnement…” het zou bijna een Amsterdams 

levenslied kunnen zijn! Dat zou mijn moedertje wel gewaardeerd hebben. Ze fluistert me wel eens toe: er waren ook 

goeie dingen, we hebben ook gelachen samen, vergeet dat niet ~! Want met het contact met je kern, komt een steeds 

grotere dorst naar oprechtheid, naar echt zijn. Wat dat voor mij, voor jou ook moge wezen… alles wordt breder, dieper, 
en we zijn nog niet op de bodem… van de Marianentrog die Zelf heet. Eline 
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar 

info@heremiet.nl of 

elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom! 

 

‘n orb? Te klein 
om een beeld van 

de zon te zijn. 

https://youtu.be/LaY235qZy38 hoe paddestoelen-extract bijen 

meer weerstand kan geven, 28 sekonden – Paul Stamets! 

mailto:info@heremiet.nl
mailto:elineeugenie@gmail.com
https://youtu.be/LaY235qZy38
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Geluk. 

 

Wat is geluk nu eigenlijk? 

Wanneer ben je gelukkig? 

 

Voor mij is geluk als ik mij richt op al het moois wat er is. Het positieve. 

Dat wat ik graag wil. Zonder de situatie zoals die is te verloochenen. Dus 

het aanvaarden zoals het is en mij van daaruit richten op dat wat mij 

gelukkig maakt. Waar ik blij van word en mijn ogen van gaan stralen.  

Dat is niet iets wat ik zomaar in eens bereik. Ik heb ook mijn moeilijke 

momenten, dat ik het even niet meer weet. Dat het mij even niet lukt om mij 

op al het positieve te richten. Op dat wat ik graag wil. En daar het 

vertrouwen in te hebben. Die momenten duren wel steeds korter. En steeds 

meer ervaar ik wel dit geluk. Dit valt voor mij ook allemaal samen met dat 

doen waarvoor ik hier op aarde ben gekomen. Dicht bij mijn gevoel zijn. 

Mijn ruimte helemaal innemen. Helemaal zijn wie ik ben. Op deze manier 

heb ik heel veel te brengen hier op aarde. Gewoon door mijzelf te zijn. 

Ruimte voor mijzelf te maken en niet continu door blijven rennen. 

 

Dit alles realiseerde ik mij vandaag. Ik liep even een klein rondje door het 

bos. Ondertussen de troep opruimen die ik tegen kwam. In de verte zag ik 

de geiten grazen op de heide, dus in die richting gelopen. Ik vind het altijd 

mooi om de kudde geiten of schapen te zien. Uit respect ben ik op een 

afstandje blijven zitten. Vanuit mijn hart liefdevol naar de geiten zitten 

kijken. Toen besefte ik wat geluk voor mij is. En ben ik weer verder 

gelopen. Het pad draaide voor de geiten af. Op het moment dat ik af wilde 

slaan, kwamen ze rustig allemaal als een naar mij toe gelopen en om mij 

heen staan.  Zo hebben wij een tijd gestaan. Mooi, machtig als ook 

kwetsbaar. Toen ik weer verder liep, bleven ze als een kudde achter mij 

aanlopen. Na een tijdje ben ik weer stil blijven staan en heb ik de geiten 

vanuit mijn hart bedankt. Zo zijn wij weer ieder onze eigen weg gegaan. De 

geiten verder met grazen en ik verder lopen in de mooie natuur. 

Op dit moment besef ik dat alle puzzelstukjes langzaam in elkaar gaan 

vallen. Dat ik in dit alles zelf een keuze heb. Een keuze om voor mijzelf te 

gaan staan en mijzelf te laten zien. Dit is natuurlijk ook spannend en niet 

altijd gemakkelijk. Wel maakt het dat ik steeds meer geluk kan ervaren. 

Vervolg p. 4 

 

 

 ‘There’s no single method that is sure to 
work, but one thing that never works is 

coercion’ = geiten kun je niet dwingen – 

voor de foto! Staat erbij.  
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Veel prachtige foto’s van geiten 
https://www.theguardian.com/artand

design/gallery/2017/jul/10/gorgeous-

goats-in-pictures-kevin-horan-chattel  

 het symbool voor het sterrebeeld 

Steenbok dat net na Midwinter 

begint. Volhouders, harde werkers en 

zeer nuchter, mensen met Zon of 

Maan in Steenbok hou je niet zomaar 

voor het lapje. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jul/10/gorgeous-goats-in-pictures-kevin-horan-chattel
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jul/10/gorgeous-goats-in-pictures-kevin-horan-chattel
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jul/10/gorgeous-goats-in-pictures-kevin-horan-chattel


 

 

  

Geneeskracht van de Robijn. 

Ze komen veelal uit India, hiernaasst  in zijn zuivere 

kristalvorm, en zijn ook niet zo duur meer: Robijnen. Het is een 

prachtige steen, ook energetisch. Ze werken diep in op je 

hartgebied en geven je op den duur een sterker gevoel van 

eigenwaarde, van de waarde van het mens-zijn, zonder dat het in 

ons ego hoeft te gaan zitten. Ze zijn ook goed voor je bloed, 

geven kracht en uithoudingsvermogen, maken dat je kiest voor 

het leven, en een geaard bestaan in je lichaam. Vaak zijn de 

kristallen niet zo dieprood van kleur – dat zijn de duurdere 

stenen, die naar de juweliers gaan – maar wat grijzig. Ze… 

 

 

https://youtu.be/EikUdiSdSVA een uitgebreide review van de 

Santa Muerte Tarot – veel schedels en skeletten;-). 
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Vervolg van p. 3 

 

Ook jou wil ik uitnodigen om steeds meer geluk te ervaren. Om iedere dag 

een keer of een paar keer per dag even tijd voor jezelf te maken. Even 

helemaal niets doen. Een paar keer rustig ademhalen. Je zelf vragen wat je 

nu kunt doen om te zorgen dat je ogen gaan stralen. En van daaruit weer je 

stappen zetten. Stapje voor stapje steeds meer richting je eigen geluk.  

Fijne weken gewenst. 

 

Liefdevolle groet, 

Nicole Geertjens 

www.praktijknicolegeertjens.nl 

   

… horen bij een stenenfamilie die Korund heet, en als hij blauw is 

wordt hij Saffier genoemd.  Het zijn heel harde stenen (het is een 

aluminiumsilikaat) er wordt zelfs supersterk schuurpapier 

gemaakt van het gruis! Dat heet dan Korundpapier. Hiernaast  

de gepolijste vorm, waar de kleuren in de steen mooier uitkomen. 

Je ziet ze ook vaak gevat in een donker- of lichtgroene Matrix: 

Robijn in Zoïsiet, of in Fuchsiet. Op lichtpuntjekristallen.nl kun je 

meer lezen over deze prachtige stenen:  

http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/robijn-in-zoisiet/ 

http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/robijn-in-fuchsiet/ 

en bonus http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/robijn-in-

kyaniet/ … volgende x moeten we Kyaniet vermelden! 
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Marianentrog geluid https://www.youtube.com/watch?v=9Wa4wkMvfqA 

Kelly Ann maakt van alles op Yt, onder andere over  leven en dood 

https://www.youtube.com/watch?v=83lANnuegpU. Heel inspirerend (en in het Engels 

natuurlijk.. ze heeft een beetje een accent maar spreekt heel duidelijk.  
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Healing rose tarotlegging  

 Dit is een beetje een lastige, dus pak even een kop koffie of 

thee, en ga ervoor zitten. Het idee van de Roos legging is, dat 

je jouw eigen Geneeskrachtige Roos leert kennen. Je zou 

kunnen zeggen, wat voor ideale vorm heeft bezieling voor mij 

en hoe kom daar dichter bij in de buurt? 

De truc is, dat je 3 sets van 5 kaarten pakt – ik ben hier 

uitgegaan van klassieke Tarot maar een ander orakel kan ook – 

en die neerlegt als 3 cirkels, de binnenste eerst, dan de 2
e
 set 

eromheen en de 3
e
 set, daar weer buitenom. MAAR, nu, om 

hem te laten werken maak je vijf bloemblaadjes van elk drie 

kaarten, een elk uit laag 1, 2 en 3, maar zoals de Roos in het 

echt ook doet, sla je steeds een stap over: kaart 1 uit serie 1, 

kaart 2 uit 2 enzovoort; en dan 2 uit 1, 3 uit 2, en 4 uit 3; 3 uit 

1, 4 uit 2 en 5 uit 3 etcetera. Dit  is hoe het er dan uit komt te 

zien. Het werkte heel goed vond ik, de lezing kaarten 1-1-1 die 

ik eerst deed, kwam helemaal niet uit de verf, en bij dit had ik 

meteen een klik. De link van serie 1: 5 Bekers, Verdriet en 

Verlies – Dood – Duivel, klopte voor mij en m’n verleden 
precies; via contact maken, 3 Staven naar Wagen en 

Schildknaap Bekers, afijn, het voelde meteen kloppend. 

Probeer het ook eens! 

  

En dan nog een huishoudelijk stukje: je hebt vorige maand weer een 

Heremietkrant moeten missen omdat m’n husband nu aan zijn maag 
geopereerd moest worden. Het was van tevoren doodeng – hoewel we ook 

moeten zeggen dat we het vroeger véél enger en erger gevonden zouden 

hebben, al dat therapeutische werk werpt vruchten af. De operatie en de rest 

eromheen en vooral de nazorg is ons erg meegevallen. John heeft wel  extra 

veel eiwitten in zijn voeding nodig om aan te sterken. Het gaat heel goed met 

hem en hij is alweer (soms iets teveel vind ik….) aan het werk. Ze hebben een 
GIST  uit zijn maag weggehaald, een soort kleine en ongevaarlijke tumor of 

gezwel. Er is heel duidelijk een link met het hele plaatje van voeding 

aannemen/willen leven wat we al eens eerder in de Heremietkrant belicht 

hebben in relatie tot z’n alleen-geboren-tweeling zijn. Energetisch konden we 

zien dat na de operatie zijn maagmeridiaan erg overbelast was – die heeft wat 

aandacht gekregen in de vorm van handoplegging, en daarme verdween een 

hoop van de na-pijn. Het is wel iets waar we alert op willen blijven. 
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En dit ben ikke, die tegenwoordig op 

facebook zit! Haha, nieuwe tijden. 

 Inmiddels is het gras gemaaid en zijn de paddestoelen ook ondersteboven geschoffeld. Maar het was wel leuk om deze 

fotoserie te maken van het groeiproces – waar anders vind je dit nou? Vorig jaar heeft-ie ook al even in je Heremietkrant 

gestaan: een honingzwam die een soort extra-zwam maakt die op zijn kop groeit, bovenop een andere paddestoel. Raar 

he? De enige plek waar we info hierover hebben kunnen vinden is een Duitse website met paddestoelenfoto’s waar het 
verschijnsel ‘inverse prolifikatie’ genoemd wordt, maar dan horen ze geen steel te hebben bovenin, en je ziet hier 

duidelijk een steel zitten. Toen ze hadden gemaaid lag alles ondersteboven, spijtig; ik heb ‘onze’ zwam er maar tussenuit 
gepeuterd en mee naar huis genomen, hij ligt op het Moederaltaar en daar zal hij waarschijnlijk blijven liggen drogen, 

nog een poosje… als je nu langsloopt zie je weinig of geen nieuw opgekomen paddstoelen in die groep meer. De 
Boleten – Eekhoorntjesbrood onder andere – lijkt vooral goed te groeien met wassende maan, iets waar ook niemand 

echt wat over kan vertellen…  ook veel prachtige exemplaren gezien van de Vliegenzwam – die zich van de maan in 

haar fases niet veel lijkt aan te trekken…. Net als de andere Amanieten in het dorp, gewoon langs de straatkant, o.a. 

donker bronskleurige Panteramanieten, mooi maar afblijven. Het seizoen is alweer bijna voorbij.  

 

  

 

 


