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Heremietkrant
En daar is dan eindelijk weer eens een
Hermietkrant! Misschien dacht je wel
dat we ermee gestopt waren? … Dat
doen we niet, maar we gaan wel minder
kranten per jaar uitbrengen, elke twee
maanden ongeveer in plaats van elke
maand. Dan kunnen we het blijven doen
om mooie verhalen te schrijven en
bijzondere informatie te verzamelen,
met minder tijdsdruk. De nieuwsflits
met de actuele info over cursussen en
lezingen, blijft gewoon elke 2e week
komen.
Er zit een koolmees te bikken aan een
mezenbol in de tuin. Zou hij al een
nestje hebben?

In deze editie:

Een lang gedicht van HD

Circe

Een impressie van een
creatief project
De werking van Botswana
agaat

It was easy enough

Nicole heeft Intuïtive
Natuurkaarten uitgebracht!

it was easy enough

Patchouli olie in de
aromatherapie
En een beetje van alles en
nog wat…..

Veel leesplezier!
Ook zo genoten van Het Lied van de Zee? En.. zou Saoirse de
Ierse schrijfwijze van Circe zijn… het betekent ‘vrijheid’.

to bend them to my wish,

to alter them with a touch,
but you
adrift on the great sea,
how shall I call you back

Cedar and white ash,
rock-cedar and sand plants
and tamarisk
red cedar and white cedar
and black cedar from the inmost forest,
fragrance upon fragrance
and all of my sea-magic is for nought.
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Voor ideeën en aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!
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It was easy enough—
a thought called them

In het 19e eeuwse Frankrijk
was de Patchouligeur om
zijn vermeende
aphrodiserende werking
vooral geliefd bij de hofadel,
de olie werd hier dan ook in
grote hoeveelheden
gebruikt.
De geur herinnert aan de
Flowerpower tijd, Patchouli
werd in die tijd veelvuldig
als parfum gebruikt.
In de 60er en 70er jaren was
het de geur van een hele
generatie.
De Hippies besprenkelden
hun kleding overvloedig met
de olie die ze van hun
Indiareizen meegebrachten.
Bron: www.anthemis.nl. Bijzonder: de kwaliteit van Patchouli olie
verbetert met de jaren! Je kunt hem dus heel lang bewaren. En een klein
beetje werkt stimulerend, een flinke dosis is rustgevend… echt een geur
voor tovenaars en tovenaressen dus.

from the sharp edges of the earth;
they prayed for a touch,
they cried for the sight of my face,
they entreated me
till in pity
I turned each to his own self.

Panther and panther,
then a black leopard
follows close—
black panther and red
and a great hound,
a god-like beast,
cut the sand in a clear ring
and shut me from the earth,
and cover the sea-sound
with their throats,
and the sea-roar with their own barks
and bellowing and snarls,
and the sea-stars
and the swirl of the sand,
and the rock-tamarisk
and the wind resonance—
but not your voice.

 Dosso Dossi, Circe en de dieren, 1507
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https://youtu.be/c4QfgQ3CcC0
mooie klankschalen met
stromend water.

http://www.victorianweb.org/painting/jww/paintings/2.
html heeft meer over Circe’s verhaal (ook in het
Engels). Odysseus verbleef een jaar bij de tovenares op
haar eiland. Geen wonder dat Circe hem mist…

bron: www.lichtpuntjekristallen.nl

Botswana Agaat is zeer effectief voor multidimensionale
genezingsprocessen en werken met de ziel. Programmeer de steen ter
bescherming van jou en je familie en ter bevordering van
ondersteunende, objectieve, niet-verstikkende liefde. Op het derde
oog geplaatst verbreekt de steen de mentale banden met een goeroe,
partner of ouder die door een vroegere band een manipulatieve
invloed blijft uitoefenen. De steen is dan zeer geschikt voor het
aanvullen van energie van een hogere levenskracht. Hij beschermt de
aura, stimuleert het kruinchakra, harmoniseert de relatie tussen
fysieke en fijnstoffelijke lichamen. De steen zorgt voor doorstroming
en beweging, daarom is hij zeer goed bij spierpijn en verkramping
van de spieren. Deze agaat leert je te accepteren en het oude los te
laten, versterkt de concentratie, het logisch denken en zet aan tot
vernieuwing in lichaam en geest na een moeilijke periode. De steen
geeft troost bij panieksituaties, verdriet, of na een verlies,
bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Hij versterkt ook de
eigenwaarde bij mensen met faalangst. Hij werkt ontgiftend voor
lichaam en geest. Deze steen leert je oplossingen te zoeken en je niet
te fixeren op problemen. De steen heeft een positieve invloed op het
cellulair geheugen, bij depressie, emotionele onderdrukking,
ontgifting, sensualiteit, seksualiteit, vruchtbaarheid, hersenen,
zuurstofopname, borstkas, bloedsomloop, zenuwstelsel, huid, maagen darmkrampen, misselijkheid en multidimensionale genezing.

It is easy enough to call men
from the edges of the earth.
It is easy enough to summon them to my
feet
with a thought—
it is beautiful to see the tall panther
and the sleek deer-hounds
circle in the dark.

It is easy enough
to make cedar and white ash fumes
into palaces
and to cover the sea-caves
with ivory and onyx.

But I would give up
rock-fringes of coral
and the inmost chamber
of my island palace
and my own gifts
and the whole region
of my power and magic
for your glance.
HD (Hilda Doolittle), 1921
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 symbolenrijkdom… met kartonnen dozen van de
supermarkt, textiel, véél tekenpapier en kleurtjes… en dat
alles om een plek te creëren voor 1 tekening die gaat over
m’n periode in het pleeggezin waar je vorige maand over
hebt kunnen lezen (nr. 1). Het is zo zonde als je je best hebt
gedaan om iets te maken, en vervolgens slingert het ergens
in huis of ligt het op een stapel. Dus is het een soort megaartistiek boekwerk geworden waar deze tekening ingeplakt
is samen met een heel stel andere, heel oude en nieuwe.
Weken mee zoet geweest. De zwarte cirkel-prentjes die je
ziet, staan voor mij voor de last van gevangen zitten in oude
ideeën en relaties, en ideeën óver relaties. 2. Gaat over de
twee kanten van jezelf die elkaar leiden: kind en
volwassene. Op 3. Zie je een oude tekening van een of ander
heksenritueel, best een ongewoon soort plaat voor die tijd,
ik was toen 16 ofzo. Maar hij paste mooi bij de andere
dingen, blijkt nu. Ook die heeft in een doos gezeten en heeft
nu een eigen plekje gekregen. En dan foto’s maken….
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We hebben er weer een orakelkaartenset bij! Superleuk dat Nicole Geertjes
haar eigen kaarten heeft uitgebracht. We hebben ze gelijk besteld. Het zijn
op deze drie afbeeldingen de kaarten zonder rand om de afbeelding heen.
De set heet ‘Intuïtieve Natuurkaarten’ en ze zijn echt weer heel anders dan
de orakels die we al kennen. Wat vooral zo fijn is, is dat ze ontworpen zijn
om heel vrij te gebruiken. Er zijn eigenlijk geen regels. Je pakt op gevoel de
kaart of kaarten die je nu in je leven wilt brengen. Je kunt ze op allerlei
manieren gebruiken: ze stralen een zachte, heldere energie uit. En er
gebeurt méér dan wat je via de tekst (op de achterkant van iedere kaart)
leest… sommige kaarten kunnen je enorm aantrekken. En dat is dan iets dat
toch op een andere manier naar buiten mag komen dan bij Tarot of
Bomenorakel gebeurt. Hieronder zie je een legging voor meer
zelfacceptatie: de bovenste 3 Tarotkaarten geven het ‘probleem’ aan: in dit
geval eigenmachtigheid, en doorgaan met strijden ook als het niet echt
nodig is… de laag eronder staat voor wat we doen kunnen …..
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 in close-up Nicole’s
Intuïtiekaarten ‘Zeebodem’ in
combinatie met de Eik en  de ‘Zeeanemoon’ – ‘ik voed mij met dat wat
bij mij resoneert’ met … 10 Bekers!

… om uit de dwangmatigheid los te
komen: door ons terug te trekken, te
aarden en te kiezen voor het besef, dat
we het allemaal ervoor over hebben!
Dit alles wordt rondom geïllustreerd
door Bomenkaarten voor kracht,
vernieuwing, dankbaarheid en heldere
afbakening van grenzen (nou en of:
Sleedoorn).
Nicole’s kaarten (ze zullen wel altijd zo
blijven heten!) laten je van daar,
overspringen naar een veel vrijere, meer
nog op onszelf gerichte wereld van
stroming en energie. Het is bijna alsof er
geen maatschappij bestaat: de Zon, de
Zee, de wervelingen en de innerlijke
groei vragen je aandacht.
Een fijne combinatie van kaarten!
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En omdat er steeds nog weer andere orakels uitkomen https://youtu.be/V22wZcKy8K0 dit
is een heel mooi kanaal voor Light Language en ze heeft een orakel uitgebracht.
Hebberig… prijzig ook wel, deze .
https://www.fragrantica.com/news/Indonesia-Spotlight-Perfume-RawMaterials-Patchouli-10661.html
hier kun je lezen hoe er met de kweek van Patchouli omgegaan wordt in
Indonesië: blijkt dat daar 90 % van de Patchouli olie vandaan komt. … “the
big companies had no real reason to care up until now”….
https://youtu.be/qEGxTU26AdM
een video over een sjamaan in het Amazone-gebied. Hij vertelt ook over
zijn relatie met de natuur. Een mooie rustige manier van vertellen!
Er komt een DAG VOOR DE VERLOREN TWEELINGHELFT aan, op
zaterdag 14 april in Overloon.
Kijk op http://www.verlorentweelinghelft.nl voor meer informatie.
/

https://youtu.be/Mn1HGgKbhJY
Teal Swan laat samen met een
gesprekspartner zien, hoe de pijn in het
lichaam zich werkelijk voelt. De pijn wordt
gechanneld. Tegen het einde komt er naar
buiten, dat het er vooral om gaat dat
mensen méér emoties of gevoelens tegelijk
kunnen hebben, en dat we dat vaak
‘onoverzichtelijk’ vinden of
onvoorspelbaar. Hierdoor voelen we ons
niet gezien of gesteund, omdat het niet gaat
om één van de twee/meer kanten maar om
alles. We kunnen er vaak niet mee omgaan
omdat anderen dat niet kunnen, en dan
stopt alles. Het moet okee zijn dat er meer
tegelijk speelt…

Kasteel van ‘s Heerenberg,
gezien vanaf het pad naar
Stokkum. Koud maar lekker!
Patchouli blaadjes

