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 Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, 

maart 2014 

 
Er gaan mooie dingen gebeuren op de 22

e
 maart 2014, dat is zeker. Ik heb het even over die 

speciale avond in de Pelsterkerk in Groningen, dat Lichtfeest wat we daar houden. Zoals een 

aantal van jullie zeker wel al weten gaan we dit Licht- en Lentefeest houden tegelijk met de 

presentatie van het boek: Het Kosmisch Web en de sjamaan, van mijn hand. 

We zullen mooie dingen doen op die avond zoals mantra zingen, musiceren, dynamische 

toespraakjes houden en last but not least het ritueel uitvoeren van het Verspreiden van het 

Licht. Voor die tijd moet er natuurlijk van alles gebeuren, zoals het huren van de kerk, 

mensen vragen om te helpen, reclame te maken etc. etc. 

  

Het belangrijkste van het gebeuren is en dat geld zeker voor mij: hoe sta ik erin! Kan ik dit 

project doen met zo zuiver als mogelijke motieven en intenties? Dit is belangrijk omdat 

hierdoor de juiste energieën aangetrokken worden om je te helpen. Ik denk aan spirits, 

engelen en Lichtwezens. Zoveel te zuiverder je intentie of doelstelling, zoveel te hoger 

trillingsniveau sla je aan! 

De Lichtwezens van dat niveau komen dan in beweging en ondernemen actie door jouw 

vraag, jouw aspiratie. Dit is in principe een heel eenvoudige methodiek en gang van zaken. 

Toch laat zich dit niet altijd gemakkelijk toepassen en dat komt omdat wij onszelf niet goed 

kennen en ook niet onze motieven onderzoeken. Daarom gebeuren de meeste dingen zoals ze 

gebeuren, onbewust, afhankelijk van ons trillingsniveau. 

 

Dictatie Merlijn: Verhoging van trilling: 

De dingen gebeuren zoals ze gebeuren zolang u uzelf niet onderzoekt en werkt aan uw 

motivatie en intenties. Iedere keer hoor ik u weer zeggen: hoe kan dat nou, dat mij dit 

overkomt, ik deed het toch met de beste bedoelingen. Ja, maar…. U was niet gewaar dat u er 

ook nog andere bedoelingen en motieven op na hield! U kende uw eigen verborgen agenda 

niet! Intenties en overtuigingen trekken uw werkelijkheid aan. En als deze u niet bevalt, moet 

u onderzoeken welke intenties of overtuigingen, de werkelijkheid waarin u nu zit deze 

aangetrokken hebben, zodat u zich kan zuiveren, en uw schaduw veranderen. 

Zuivering is nodig op uw mentale, emotionele en lichamelijke gebieden. De meeste mensen 

echter denken dat zij “iets nieuws” moeten aan- of bijleren. Dit is niet het geval. U moet uw 

ruwe diamant afstoffen en bijslijpen! Hij hoeft niet nog een extra jasje aan. Kunt u me tot 

zover volgen? 

       Merlijn door Searching Deer 

 

Dus in voorbereiding op projecten dienen we ons zelf te louteren, te zuiveren. Ook op fysiek 

gebied dien je zuiver voedsel tot je te nemen en dat is nog niet altijd zo gemakkelijk…. 

Even een voorbeeldje: Gisteren, donderdag, was ik moe. Ik had hard gewerkt en ik had geen 

puf meer om te koken. Dan maar even een maaltijd van onze supermarkt: Albert Heijn (die 

om de kleintjes denkt!): Roti met massalasaus, sperziebonen, aardappeltjes en kip.  

Ik dacht, laat ik toch maar kijken naar de ingrediënten op het etiket. Ik neem een loep en vond 

een toevoeging van 5 E-nummers die volgens het boekje: “Wat zit er in uw eten”, gevaarlijk 

waren voor de gezondheid. Te weten E 211 met de vermelding, gevaarlijk voor de 

gezondheid; echt vermijden dus E 471 met een scala aan vermelde negatieve bijwerkingen, 

zoals vergroting van lever en nieren, verkleining van de zaadballen, alsmede aantasting van de 

baarmoeder. Welke man of vrouw wil een lever- of nierverkleining of een aantasting van zijn 

seksuele organen? Ik niet! Hier heb je ook nog: E 200 zat er ook in. E 200 gaat verbindingen 



aan met nitraten en kan veel schadelijke aandoeningen veroorzaken, zoals o.a. verstoring van 

systemen in het lichaam waar enzymen bij betrokken zijn. Heb je daar behoefte aan?  

Lees in Godsnaam dus de etiketten en onderzoek de kleine lettertjes, desnoods met een loep. 

Laat je niet vergiftigen door de voedselindustrie.  

AH, zou volgens de reclame op de kleintjes letten! Helemaal niet dus. We moeten zelf op de 

kleintjes (kleine lettertype) letten, willen we niet zoetjes aan door allerlei toevoegingen 

vergiftigd worden. Hetzelfde geldt voor tandpasta’s en water met fluor erin.  

 

Zuiver jezelf op diverse gebieden en begin met het voedsel dat je eet. Dit behoort, “geloof” 

me, echt tot de “Holon village ideologie”.  

Naast voedsel kunnen we op de emotionele gebieden en mentale gebieden onszelf zuiveren, 

door zoals gezegd onze overtuigingen en motieven onder de loep te nemen….. 

 

Zo is het eerst wel weer genoeg wat de zuivering betreft. Dat hoort toch een beetje bij de 

Lente en het Licht dacht ik. Willen we een goed Lichtfeest vieren op 22 maart? Kwijtraken 

dan die ballaststoffen, en laat je Licht schijnen en je diamant schitteren!  

 

Ik verwacht ook jou op dit feest. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar. Staat vast wel bij 

de agenda of op facebook. 

 

     De Sjamaan Searching Deer    

              


