
Return to inner soul. 

Speciale uitvoering. 

 

 

Nu ik (ki ) al 10 jaar de Ankh als spiritueel symbool naar buiten mocht brengen, naderen de ontwerpen het einddoel. 

Dankbaar dat deze Ankhen nu in deze veranderende wereld onder de aandacht zijn gekomen als een krachtige tool. 

De Ankh wordt ook wel The Key Of life genoemd of levenssleutel, en dat is het ook. Gezamenlijk met mijn spirituele 

maatjes kregen wij het gevoel dat de serie pas compleet zou zijn met een speciale Inner Soul uitvoering.  

Bijzondere start 

Het kan de mens en het kind in het contact spiegelen, in de nog verwerkbare stukjes van de ziel. Het sluit aan in het 

complete aanbod omdat er met de Ankh ontmoetingen plaats vonden en dit mijn pad kruiste, meestal kwamen er   

kinderen mee, en de reacties van de kinderen wat mij steeds weer ontroerde. Wij gaan nu een nieuwe cyclus in met 

de Maya kalender de periode van geel zaad en tegelijker tijd opent de leeuwenpoort in Egypte. De zonnezegel geeft 

creativiteit groei en scheppingskracht, om het fysiek toe te passen.  

            

                                  

Deze speciale Ankh in het brons is met een bedoeling extra klein gehouden 9 cm hoogte en 6 cm breed dus ook voor 

kleine kinderhandjes bedoeld. Ook is de aanschaf bereikbaar voor ouders die hun kind daarmee willen uitnodigen, om 

met deze energie kennis te maken. Het is duidelijk dat er met de geboorte van deze mini Ankh, een bijzondere licht 

activatie nodig is, die eerst de aarding waarborgt. Er wordt dan ook een licht activatie gedaan bij het oudste hunebed 

in Drente. 

Licht Activatie 

Ik stond om 7 uur vroeg op om in alle rust deze mooie afstemming tot stand te brengen. Dit alles op 27-7-2021 in 

Borger in de nieuwe cyclus van de Maya kalender, en gaan wij de periode van het gele zaad in. Heel toepasselijk dat dit 

nu mag en kan gebeuren letterlijk een nieuw zaadje planten voor degene die de toekomst kunnen veranderen in het 

innerlijke van de mens en het kind.  

Het hart is als goede voeding nodig voor de juiste kracht, voor het ontkiemende zaad. Het gele zaad van de nieuwe 

cyclus wordt ondersteund met het scherpe oog van de Adelaar wat symbolisch laat zien dat je de hoogte in kan, als je 

de aarding niet vergeet, ook een adelaar moet naar de grond om te eten. Deze twee combineren geeft creativiteit en 

inzicht en daadkracht.  

 



 

Getallen 

Ook niet toevallig dat nummerologisch dit hunebed nr 27 heet gelijk aan getal 9 is en dat er totaal 9 dekstenen 

aanwezig zijn, dit sluit perfect aan op de maatvoering van deze Ankh.  

Ook de totale omvang laat de aardse om van het hunebed zien, het is 22.6 meter lang en de breedte is 4.1 meter, 

wanneer je deze getallen weer optelt is dat totaal getal 26.7 gelijk aan getal 15 is 6. De oudheid is 4500 jaar voor 

Christus ( 9 ).  

Dat deze Ankh zoveel verborgen stukjes omhoog kon halen dat heb ik geweten, ook bij mijzelf was er nog puin op te 

ruimen. Het besef gekregen dat elke blokkade die is aangeraakt door deze mooie subtiele energie altijd weer een 

begin is, van een dieper inzicht. Dit was met recht diepzee duiken in de ziel. De spontane reacties van jonge kinderen 

heeft mij altijd verbaast, zo ongedwongen zo puur en zuiver, en is deze mooie energie nu ook bereikbaar voor 

kinderen in elke leeftijd. 

Toekomst  

Kinderen reageren op de energie van de Ankh en heb ik vaak mee gemaakt dat pa zijn Ankh kwam halen, en het kind 

deze uit zijn handen trok. Vaak gingen de kinderen er spontaal allerlei bewegingen mee maken, schitterend om deze 

puurheid te aanschouwen. Wij weten dat de aarding een belangrijke doelstelling is omdat dan de hogere energieën 

daarop kunnen aansluiten. Ik ben blij dat deze Ankh het levenslicht ziet, om met de hart energie de wereld positief aan 

te vullen. Om deze reden is de hartvorm duidelijk aanwezig, om de trilling van 432 hz resonantie van het hart te 

ondersteunen.   
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