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Heremietkrant
Het jaar is bijna om… en wát een jaar is het geweest! We hebben
hard gewerkt en nu is het tijd om de balans op te maken. Nicole doet
dat: zij neemt afscheid van de Heremietkrant (zie verderop in deze
editie). Bedankt Nicole voor de fijne samenwerking!
Op de redactie van de Heremietkrant doen we hetzelfde; we bekijken
wat we met dit toch wel bijzondere project willen blijven doen. De
‘krant’ is persoonlijker gewordende laatste tijd; er is veel meer
ruimte voor emotie en groei. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier
mee om, maakt keuzes, zoekt antwoorden op soms heel oude vragen.
Dat is fijn, en het is fijn om te doen, om daar met kleur en vorm bij
aan te sluiten. Heel warme feestdagen gewenst en eind januari 2018
lezen we elkaar weer!

In deze editie:
- de kracht van Granaat;
- de Kathedraal van Chartres
- het een en ander over Alchemie en wat
kunnen we daar nu mee?
- Saturnus gaat naar Steenbok, joepie!
- Rumi orakelkaarten
- en nog allerlei ….
http://amandapalmer.net/mother/
dit wil je niet missen! Wel nogal politiek
(hehe). En als je daar geen zin in hebt,
dan misschien dit:
https://www.youtube.com/watch?v=EO7
EeeGoXLY&t=3024s
Björk Vulnicura, live. Er is alweer een
nieuwe uit!

Granaat is niet alleen mooi, het is
ook een enorme mensenvriend in
allerlei vormen. Ook een klein
steentje kan al veel voor je doen.
 driemaal Granaat.
De schedel is wel
prijzig! Granaat kun je
makkelijk herkennen aan
de bijzondere felle glans
vooral bij gepolijste
stenen.  een plaat van
de ‘rode fase’ in een
alchimistisch proces, zie
p. 5 in deze krant.
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!

Volgend jaar in de zomer staat voor ons Chartres op de planning!
Naar aanleiding van een boekje, gekocht op een tweedehands
boekenmarkt.
 Glas-in-lood raam uit Chartres genaamd Notre-Dame de la Belle
Verrière – hiervoor staat zelfs een rek waar kaarsjes gebrand
worden, wat best zeldzaam is.
http://www.cathedrale-chartres.org/architecture-cathedrale-chartres
en dan naar beneden en 2 x op PLAN drukken, dan krijg je een
mooie serie schetsen met de namen van de verschillende delen van
de kathedraal in het Frans. Handig als je wel eens in een Franse
grote kerk komt en wil weten wat een transept is of een choeur…
In de kathedraal van Chartres zijn zelfs 2 onderaardse gewelven,
(cryptes); de eerste heeft allerlei kapelletjes waaronder één voor
Notre Dame de Sous Terre (Onderaardse Moeder). Het beeld dat
daar staat is wel vrij recent, dat een oude Virgo Paritura vervangt.
In het hoofdgebouw van de kerk staat wel een ouder beeld: Notre
Dame du Pilier, uit de 16e eeuw.

https://cafeastrology.com/saturn-incapricorn-2017-2018-2019-2020saturn-transits.html
hier kun je precies nalezen wanneer
Saturnus in Steenbok komt te staan
(vanaf 19 December). De vorige keer
dat Saturnus in Steenbok stond was in
de periode 1988-1991, 29 jaar geleden
dus. Het is een fase van manifestatie en
resultaat, alles waar je in de periodes
eraan vooraf gaand, hebt gewerkt, komt
dan tot een nieuw niveau van realisatie.
Als je kijkt naar de hoeken die de grens
Boogschutter/Steenbok maakt met
planeten in jouw geboortehoroskoop,
zul je misschien kunnen zien in welk
veld je tot manifestatie uitgenodigd
wordt. Op www.astro.com kun je zelf
je gegevens invullen.

Tevens wordt er nog steeds een reliek van Moeder Maria bewaard:
een stukje van haar sluier. De kathedraal dreigde in 1194 helemaal
af te branden: de torens, een deel van de toegangspoort en de crypte
zijn bewaard gebleven en dateren dus van de 12e eeuw; er zijn toen
een paar mensen in het onderaardse gewelf gaan schuilen mét het
kostbare stukje stof. Ze kwamen er na een paar dagen (!) weer
uitgelopen, wat zo’n golf van enthousiasme bij de bevolking teweeg
bracht, dat men meteen is begonnen de kathedraal te herstellen.
Bron: Jean Markale, Chartres et l’Énigme des Druides. Een
interessante schrijver, hij heeft het ook over de krachtplaats en de
over de tijden vóór het Christendom. Zo te zien zijn er weinig of
geen Nederlandse vertalingen van zijn werk, wel Engelse.
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“Voor de gewone lezer lijkt het letterlijke verhaal de waarheid. Dat wat ons als spirituele
betekenis aangeboden wordt – als bij een allegorie – is de metafoor of het symbool ervan. Voor
een esoterisch ingesteld mens is het tegenstelde het geval: het letterlijke verhaal is zelf een
verbeelding van een ervaring die erachter verstopt zit, en die ervaring is de echte betekenis waar
het om gaat”; vrij naar Henry Corbin.

……………….

Een vredelievende, bemoedigende Orakelkaartenset is die van het
Rumi Oracle van Alana Fairchild  en . Het is een mystieke en
inspirerende set die je uitnodigt om diepere waarden in jezelf te
zoeken: vertrouwen, overgave, bereidwilligheid. Anders dan de
Tarot kun je er minder mee analyseren of situaties uitpluizen; ook
de Medicijn- en de Moeder Aarde kaarten zijn meer van het ‘in
kaart brengen van’, waarna je je weg kunt bepalen of keuzes kan
maken. Bij de Rumi kaarten ben je zelf helemaal vrij om met het
gevoel van de kaarten mee te gaan en je erdoor te laten inspireren
zonder dat je erbij hoeft na te denken. Bij alles uitgaan van de
goddelijke liefde, die zich over ons ontfermt als we willen, zover
we maar willen. Na een discussie  over egocentrisch gedrag
komt de kaart the lover and the beloved te voorschijn – dus of je
ook aan de ander wilt denken… het kan heel eenvoudig zijn of
heel moeilijk! Soms is het moeilijk om de bereidheid in jezelf te
vinden om ‘gewoon’ van het leven te genieten met volle teugen!
De afbeeldingen zijn allemaal prachtig en onderling heel
verschillend, vol vuur en gloed. Een waardevolle aanwinst in onze
orakelkast.

Rumi was een 13e
eeuwse dichter,
theoloog en
rechtspreker uit
Perzië. Kijk op
https://nl.wikipedia
.org/wiki/Jalal_adDin_Rumi voor
meer!
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Nicole’s eigen intuïtieve kaartenset!
Even de balans op maken.
In het leven maak je stappen. Je maakt regelmatig de balans op. Wat past nog wel bij mij en wat niet meer?
Welke kant ga ik op? Waar wil ik mij op richten? Zo ik ook.
De afgelopen tijd heb ik zo ook mijn stappen gezet. Beginnende met de verandering van mijn praktijknaam van
"De Ontluikende Bloem" in "praktijk Nicole Geertjens". Zo mijzelf steeds meer en steviger neerzetten. De laatste
paar maanden is dat proces in een versnelling geraakt. Ik voel dat het hierdoor tijd wordt om afscheid te
nemen van De Heremietkrant. Iets waar ik altijd met plezier een bijdrage aan geleverd heb. Ik ben dankbaar
dat ik hier een bijdrage aan heb mogen geven. Als ook dankbaar voor iedereen die het gelezen heeft. Nu is het
echter tijd om echt helemaal voor mijzelf te gaan staan. Dat deed ik bij de Heremietkrant ook wel. Alleen nu op
eigen benen. Mijn eigen weg gaan, zonder op een ander te leunen. Echt uitzoeken wat ik wil en er voor gaan
staan, wat ik hier op aarde te brengen heb. Daar heb ik al mooie stappen in gezet met mijn workshops intuïtief
schilderen. Waar ik ook echt een compleet pakketje aanbied wat voor mij klopt. Daarnaast mijn eigen set
intuïtieve inspiratiekaarten, die als het goed is dit jaar nog te koop zullen zijn. En mogelijk een workshopserie,
waarin het contact maken met je eigen hart, bij jezelf zijn en afstemmen op een ander centraal komt te staan.
Dus er is veel in ontwikkeling naast mijn consulten als energetisch therapeut en luisterkindwerker.
Zo blijft het telkens de balans op maken. Wat klopt op dit moment nog wel en wat niet meer. Zo voortdurend
je eigen weg bijsturen.
Ik wens jou ook een mooie weg naar jezelf. Waarin je regelmatig de balans op kunt maken wat nog wel en wat
niet meer bij je past. Zo je eigen pad bewandelen.
Mocht je graag op de hoogte blijven? Dan kun je altijd op mijn website of fb
pagina kijken.
Een hele mooie periode toegewenst.
Liefdevolle groet,
Nicole Geertjens
www.praktijknicolegeertjens.nl
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Magnum opus, of het maken van de Steen der Wijzen.
Laat het vuur niet uitgaan….
Zwart, nigredo, is het eerste stadium van verandering. Alles sterft voordat het/zodat het herboren kan worden. Hoe lang
dat sterven duurt weten we niet van tevoren. We moeten bereid zijn te wachten, pijn te verduren, onszelf te leren alles los
te laten. Dit is het vuur. In het alchimistisch vat – of in ons bewustzijn – ontstaat dan de overgang van zwart naar albedo Wit: helder, verstild, een manifestatie van stilte en licht. We zijn al één stap voorbij de ‘gewone toestand’ gekomen.
De oude dingen, invloeden en patronen, zijn ineens betrekkelijk. Je zit er niet meer zo in. Je hebt meer aandacht voor je
eigen gevoel. In dat gevoel is de Maan de heerseres van de elementen. Ideeën verdwijnen; dromen worden belangrijker.
Contact wordt echter, meer doorleefd. Je kunt meer máken; creatief zijn. Je vleugels uitslaan. Voor sommigen is dat al
meer dan genoeg transformatie, voor anderen pas het begin.
Als het vuur blijft branden wordt de Maan langzaam Zon: van wit gaat de kleur over citrinitas Geel, naar rubedo: Rood.
Zelfbewustzijn wordt soeverein. Soevereiniteit wordt compassie. Alle leven is jouw leven.
En dan is er bezieling gekomen in het vat, in het leven. We zijn herboren; het centrum van ons leven is verlegd, de kracht
van de ziel laat zich niet meer ontkennen of sturen. Overal waar ik kijk, zie ik iets heiligs – en ook dat is weer een nieuw
begin!
vrij naar diverse bronnen.
De wind zucht zacht
tedere pennenstreek

er valt
rimpelloos op de vijver

een ganzenveer
John

