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En zomaar opeens… is het klaar. Of het aan de stand van Uranus –
nu in Stier voor het eerst in 84 jaar – ligt, zullen we wel nooit weten.
Maar dit is van mij uit de laatste Heremietkrant. Misschien heb je het
allang zien aankomen?
Het was een mooie tijd, 5 en een half jaar. We hebben het met
eindeloos veel plezier gedaan en we zullen het wel missen, dat
gepuzzel! En we hadden altijd een doel voor allerlei leuke ideeën,
onderwerpen, technieken die we tegenkwamen. Zo vaak als we
zeiden: dat zetten we in de Krant!
We willen ook Herman van de Kuit bedanken dat hij ons dit platform
bood om dingen vorm te geven. We hebben er zoveel van geleerd:
wat schrijf je aan wie, hoe, wanneer? Wat communiceer je echt?
Maar nu is de tijd voor ons voorbij, om veilig achter een bureau te
zitten, zonder risico wat voor reactie we krijgen. Er mag nu meer, er
kan meer, en de wereld is open aan het gaan.
Een warm vaarwel aan alle lezers… en dank voor al je aandacht en
tijd!
Eline Kinsbergen.
In deze editie
-een aantal orakelkaarten en
wat je er nog meer mee doen
kunt;
-heilzame Jeneverbes uit de
Provence;
-Uranus et al. met een stukje
geschiedenis
-maar 4 pagina’s ... toch nog
wat zomerse inspiratie!

-

dit beeldje is gevonden in Demetrias,
Griekenland. De omgeving bevat oude
begraafplaatsen en er zijn veel
cultusobjecten gevonden zoals godenen godinnenbeeldjes. Dit is wel een
bijzonder beeldje omdat je duidelijk ziet
dat er iemand een deur binnengaat en
een ander eruit komt: een impressie van
een inwijding misschien?
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Voor ideeën en
aanvullingen mail naar
info@heremiet.nl of
elineeugenie@gmail.com.
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https://youtu.be/dwaR-7ygoWE
Teal Swan over hoe je het beste
je zonnevlechtchakra kunt
openen.

Hiernaast en hieronder: vergelijkingen van dezelfde kaarten
uit twee wel heel verschillende tarotdecks, de oude ViscontiSforza uit het zestiende-eeuwse Italië en de Californische
Voyager-tarot uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Hieronder de Aas van de Bekers in de twee versies. In de
oude kaarten is de Aas van de Bekers vaak een fontein, en de
volgende kaarten 2 t/m 10 zijn gewone drinkbekers. De
betekenis van deze tarotkaart wordt meestal gegeven als de
essentie van het element Water, dat staat voor ons
gevoelsleven. De Aas gaat dus over de meest pure vorm
hiervan, de perfecte vorm zo je wilt. De kaart heet Ecstasy…

….in de Voyager tarot en wordt uitgebeeld met bloemen en water.
Het kan erg de moeite waard zijn om tarotkaarten te trimmen. Op Youtube kun je hier
van alles over vinden. Bij de Voyager tarot hadden de kaarten een heel brede rand
rondom met tekst onder en boven. De afbeeldingen op de kaarten zijn erg druk, het
zijn fotocollages met 1001 dingetjes erop. De lichte randen rondom maakte het geheel
nog drukker. Die zijn er inmiddels afgeknipt en de drukke afbeeldingen zijn bewerkt
met viltstift in okerachtige en bruine kleuren, waardoor het meer een geheel wordt.
Veel fijner om mee te werken, echt een aanwinst!

Cucuron in de Provence
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 Place de
l’Étang,
Cucuron,
Vaucluse.
Voyager
deck, voor en
na.

 en om het af te leren, nog maar een ander orakel: Vintage Wisdom.
Veel plaatjes van Mata Hari, onze Friezin met wie ’t niet goed afliep
(Margaretha Zelle). Zoveel zinnen, zoveel orakels lijkt het wel; vooral
op het net is echt de wereld te koop op het moment. In de winkels in
Brabant en Limburg zien we vooral veel dezelfde dingen: Doreen
Virtue, Engelenkaarten, in de tarot de Rider Waite natuurlijk. Maar er
is echt zóveel meer! Wat te denken van www.deviantmooninc.com?
Of iets meer klassiek, www.mary-el.com? Hebberig! Op deze laatste
site komt een diavoorstelling van de kaarten voorbij, móói. Schitterend
tekenwerk, fysiek en etherisch tegelijk. Afijn, zoek en gij zult vinden.

 Opoul Perillos in de
Oostelijke Pyreneeën , een
heel oude en mooi
bijgehouden Cade-boom!

Jeneverbes is er behalve zoals we hem in ons land kennen, ook nog in een
soort turbo-versie met nóg meer prikkers en grotere, houtige bessen: de
Cade. Van die bessen wordt een etherische olie gedestilleerd die bere-sterk
is, we wilden dat we hem mee konden geven via de tekst! Denk Patchouli
richting Tijm, maar dan helemaal niet zoet en massief hout achtig. Een
prachtig aardende olie maar een héél klein beetje in een mengsel is het
lekkerst. Bessen oogsten (au au ) pletten in de vijzel en als wierook
gebruiken, heerlijk!
www.monumentaltrees.com
allemaal prachtigs! Cade-bessen.
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Een  onderkant van een boom
http://philosopherswheel.com/generatio
in de Kaapse Bossen bij
ns.htm
Driebergen. Prachtig
dit is voor mensen die in astrologie
wandelgebied, zelfs een beetje
geïnteresseerd zijn. In het Engels, een
heuvelachtig en er is een
mooie verhandeling over de
uitkijktoren van waaruit je Wijk
verschillende planeetstanden van
bij Duurstede ziet liggen a.k.a. de
Uranus, Neptunus en Pluto, door de hele
Romeinse grens – je staat dus in
twintigste eeuw heen. Het verschil in
niet geromaniseerd gebied…
levensvisie, bewustzijn, moed tussen de
hoeveel invloed zou dat nu nog op
generaties (over-)grootouders, ouders,
ons hebben?? Wel opvallend dat
kinderen enz. en bijvoorbeeld hoe de
die grens een beetje samenvalt
mensen verschillend reageerden op de
met de grens
oorlogen. Erg de moeite waard.
Protestant/Katholiek… klets niet,
het zijn gewoon de rivieren en
niks meer of minder. of toch…
 en dit is ‘m
Nehalennia… die een plan met
dan: Uranus, met
ons heeft.
zijn ringen waar
je aan ziet dat hij
op z’n kant staat.
Lotusbloem
Van Uranus in
Stier wordt
Ik geef mij over
gezegd dat we oa
Ik laat al het moois ontstaan
meer respekt
voor de Aarde
Wat al op de bodem aanwezig is.
gaan krijgen… ’t
zal tijd worden!
Uit Nicole’s Intuitiekaarten.

Oude haven
en
binnenstad
van Nice.
We verlaten
je met een
zomerse
vakantiekrie
bel!

