Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Deze ' C&F Nieuwsflits' is helemaal afgestemd op de 8:8 Leeuwen Sterrenpoort en de
bijbehorende DNA verlichtende vrijgekomen Lichtcode-activaties door samenwerkende
Sterren- en planeetstanden.
Waarschijnlijk flitst er nu door je heen dat dit 'achterhaalde' informatie is. Om
vertrouwen vragend kan ik je laten weten dat het integratieproces voor sommigen
maanden en anderen nog jaren kan duren. Bovendien zal er niets suggestief bij je
kunnen activeren.
Degenen die mij kennen weten dat ik zelf meestal 'informatie' plaats nadat ikzelf door
de Flow van Kosmische activaties gestroomd ben. Het is niet zo dat ik niet op mijn
'helder' zien- en weten vertrouw, de reden is dat het één van mijn Zielstaken is om,
zover dit mogelijk is, met aantoonbare feiten en wetenschappelijke onderbouwde
bewijzen dien te komen tijdens het, voor de mensheid vaak 'onvatbare,' transformatieevolutie proces.
Verder behoor ik te laten weten dat ik geen astroloog ben. Van de planeet-en
sterrenstanden etc. blijf ik op de hoogte via de website van
http://hemel.waarnemen.com
Zoals altijd flow ik door de meestal onbekende, of nog niet beschreven hoger
bewustzijn mee-activerende Foton-Lichtcoderingen.
Na een prachtige flow door o.a. allerlei 'kosmische cadeautjes' omschrijf ik in dit
artikel enkele naar mijn inzicht benoemingswaardige voor- tijdens en na activaties van
de 8:8 Leeuwenpoort.
Voordat ik mijn weten- en ervaringen hierover deel, wil ik om alles begrijpelijker te
maken iets meer informatie over de 8:8 Leeuwen sterrenpoort delen.
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De 'leeuwen-mens' Zielengroep

Alle mystieke legendes omvatten meestal een kern van waarheid, hieronder valt ook de
zielsgroep van de 'leeuw-mens'.
Om het lang te omschrijven evolutieproces van de mensheid kort samengevat te
omschrijven, deel ik het volgende uit Alpha Lyrae- (Vega ) Thoth- en Marduk Kennis
workshop syllabus.
De Alpha Lyrae- (Vega ) Thoth- en Marduk Kennis zit verborgen in vele geschriften,
waaronder de Smaragdtabletten van Thoth, de Soemerische kleitabletten en meerdere
geschriften waarin de tekst niet verandert kan worden. Maar ook in de wel te veranderen
geschriften zoals de Bijbel, de Koran en ja ook de geschriften van H.P. Blavatsky en A.
Baily etc.. Onderscheidingsvermogen en onderzoek is dus heel belangrijk voordat men te
veranderen zijnde informatie als waarheid erkent!
De o.a. benoemde geschriften wijzen uit dat opstandige Engelen en Elohim na de 'val
uit het Licht' incarneerden als half mens- half leeuw.
Vanuit Hun inzichten, spijt en liefde voor Hun Schepping en Schepper daalden ze voor
het begin van de Nieuwe WereldOrde af als eerste generatie Egyptische Goden. We
kennen ze als o.a. als de Zonnegod Ra, Thoth, Achnaton, Nefertiti, Osiris, Isis en
Hator/Sekhmet etc..
Heden ten dagen 'Dienen' deze Egyptische Goden en Godinnen de mensheid vanuit Hun
Geascendeerde Wezen, Via de ( Galactische) Stralenleer, of vanuit het Ashtar Command
en meerde Galactische Federaties. (De Galactische Stralenleer vanuit het Cosmic&Flower
opleidingsconcept geeft hier ruim inzicht in).
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Deze voormalige 'Leeuwen mensen', (de Egyptische Godenwereld) hebben
Zielsafspraken met gemaakt met op dit moment geïncarneerde Zielen, die door mij
Avatars genoemd worden. Deze Avatars dragen hun Zielstaken uit met behulp van een
'Energie-aanwezigheid' van een of meerdere Egyptische Goden- Godinnen.
Via hun 'verbondenheid' met de Egyptische Goden verspreiden deze Avatars
wereldwijd de invloeden van o.a. de 8:8 sterrenpoort vanuit hun Sirius Kennis.
Omdat ik weet/ervaar dat de Avatars het vaak onbegrijpelijk moeilijk hebben wil ik
graag even 'ter troost' het volgende vermelden: Indien men zich verdiept erkent men dat
geen enkele Egyptische God-Godin of geïncarneerde Avatar het verspreiden van
Lichtkennis vergemakkelijkt is geworden. De duistere 'satanische' kant blijft beïnvloeden.
Lucifer is, zoals vele in de waan gebracht zijn, niet Satan. Satan is het symbool voor
het kwade dat in vele Zielswezens vertoeft. Lucifer's naam betekend vertaald De
Lichtbrenger of Morgen-Ster (van Venus).
Lucifer's taak is o.a. de mensheid tot het inzicht en besef brengen, dat het kwade
alleen door eigen creatie vanuit de vrije wil geschiedt.
Als broer van Lucifer verspreide Jezus, de Prins van de Vrede, de woorden 'Ik ben niet
gekomen om vrede te brengen, maar het Zwaard.' Jezus, bedoelde hiermee dat hij geen
menselijke of psychische vrede zou brengen die de waarheid uit de weg gaat en
misvattingen in stand houdt. Jezus kwam én komt nog steeds, om het Zwaard van het
Heilige Woord te brengen (sword = sacred word), dat de werkelijkheid (het Ware) van
het onware scheidt, zodat de mens vanuit de vrije wil ervoor kan kiezen om Zichzelf of
hun Zielswezen te dienen!
Vandaar dat de Avatars tot in de kleinste details constant beproefd worden in o.a.
Zelfliefde, Zelfdiscipline, loskoppelen van materie en alles wat niet voedend is,
zuiverheid en het erkennen dat ze geen deel van 'deze wereld' zijn.
Vanuit de vrije wil, waarmee de mensheid bezield is, is men gevormd uit het verleden en
de toekomst.
De mens is mede gevormd uit Goddelijke DNA 'Lichtzaadjes.' die de mens zelf behoort
te 'cultiveren' voor de ontwikkeling van zowel het persoonlijk Godsbewustzijn, als voor de
oorspronkelijke doelstelling van het Zielswezen.
Indien we in verbinding zijn met ons totale Zielswezen en van daaruit in Zelfliefde én
vertrouwen blijven streven om onszelf én de Nieuwe Aarde tot op het Oorspronkelijk
Goddelijke niveau terug te manifesteren, gaat ons dit lukken!
Genen zijn de Aardse dragers van het bewustzijn. Als de Foton-Lichtcoderingen in
onze genen veranderen, zullen wij onszelf en Moeder/Vader Aarde niet langer te gronde
richten!
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De mee beïnvloedende Sterren- en Planeten van de 8:8 Sterren-leeuwen Poort
Om de mensheid niet te overbelasten is bij elke Sterrenpoort opening altijd een
voorbereidende en afsluitende tijdsperiode.
Over de grote 'activeerders' de Nieuwe Maan in Leeuw op 2 augustus en de Perseïden
meteorenzwerm is al voldoende geschreven. In mijn artikel begin ik met belangrijke
activerende 8:8 Leeuwenpoort openers. Beiden zijn het echte 'kosmische cadeaus'.
Terwijl op 2 augustus de meeste mensen afgestemd waren op de Nieuwe Maan in
Leeuw, stuurde de NASA een waarschuwing voor een geomagnetische CME.
(CME staat voor Coronale Massa Erupties, ook zonuitbarstingen genoemd en een XClass Flare is het hoogste niveau dat een CME kan bereiken). Bijzonder om ook te
vermelden is, dat de NASA met de Solar Dynamics Observatory (SDO), tijdens de voor
ons Nieuwe Maan periode, een Maan Eclips heef gefotografeerd.

Foto's boven zijn van spaceweather.com en rechts van denoordoostpolder.nl
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In de Cosmic&Flower therapeuten opleiding syllabus betreffende het Transmuterend
Evolutieproces en in verschillende Cosmic&Flower Nieuwsflitsen, van vorige- en deze
eeuw, staat de gehele uitleg over CME’s en de Foton- Lichtcodering beïnvloedingen
tijdens het huidige transformerend evolutie proces van de mens en de Aarde, waaronder
de 'transformatie van en door het effect van CME's op de Shumanresonantie
omschreven.
Voor degenen waarvoor bovengenoemde minder bekend terrein is, adviseer ik om mijn
Nieuwsflits van juni 2015, op de website www.cosmicflower.nl onder de link
nieuwsflitsen, te lezen. Deze kennis zal zeker een toegevoegde waarde voor iemands
Hogere Bewustzijn groeiproces zijn.
Belangrijk om te begrijpen is dat de Foton-Lichtcoderingen, die het Transmuterende
Evolutieproces aansturen, belemmerende verstoringen, in zowel ons fysieke lichaam als
onze energetische lagen uitzuiveren. Zelfs Oeroude en overgeërfde DNA codes en zelf
verworven codes uit opnieuw gecreëerd karma worden nu uitgezuiverd. Eigenlijk
ondergaan we collectief een genetische schoonmaak.
De uitwerking van de CME XFlar zou men kunnen zien als een collectieve fysieke en
energetische uitzuivering, die behoord te leiden naar een meer fysiek etherisch niveau.
De doelstelling van de 8:8 Leeuwenpoort biedt de mogelijkheid om meer Goddelijke DNA
'Lichtzaadjes' te kunnen laten 'ontwaken.'
Elk mens is uniek en leeft vanuit de verbondenheid met het huidige Zielsniveau. Dit is
ook de reden waarom fysieke transformatieklachten door de een heftig en belastend en
door een ander snel of amper merkbaar wordt doorleeft.
Het fysieke vormt zich hoofdzakelijk uit water en Silicea. Het etherisch lichaam is een
holografisch energieveld. Dit betekend dat beide lichamen informatie opnemen en weer
uitzenden.
Des te meer men op één lijn komt met het Zielsniveau, en Zielstaken uitdraagt vanuit
al 'ontwaakt' DNA en Blauwdruk herinneringen, des te minder behoefd het fysiek wezen
uitgezuiverd te worden. Waardoor het bewustzijn en etherisch 'wordeninsgproces'
versneld kan verhogen. Hier later in dit artikel meer over.
De vrijkomende Foton-Lichtcoderingen van de CME XFlar, 'vragen' om ons
bewustzijn verder te verbinden met de Galactische opslagplaats van de Oerkennis van
Sirius, de Kennis die stilletjes op deze tijd heeft zitten wachten.
De doelstelling is de mensheid de kans geven om opnieuw ervoor te kiezen, om samen
te leven op basis van een tijdloos leven, in Vrede, Onvoorwaardelijke Liefde, Goddelijk
Meesterschap en gebaseerd op het Concept van Maät, de Wet Van EEN.
Indien men in staat is om de Foton-Lichtcoderingen van de CME XFlar te integreren,
dan zal de 'bewustzijns-staat' het fysieke lichaam mee 'verlichten.
Om het verlichtingsproces te verduidelijken het volgende: Het fysieke lichaam bestaat
hoofdzakelijk uit water en Silicea. (Nadat men het fysieke lichaam verlaat blijven de
haren, tanden en botten langdurig bestaan. Dit is omdat hierin de meeste Silicea in
opgeslagen is gebleven tijdens ons evolutieproces na de Val van Atlantis).
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Doorheen de geschiedenis blijkt dat tijdens het ouderwordingsproces het Silicea
percentage vermindert. Uit metingen blijkt dat tijdens het Transmuterend Evolutieproces
de gecodeerde Foton-Lichtcoderingen in het bloed, de DNA structuren verhogen en
verfijnde Silicea Kristalstructuren, (structuren met een Hogere Lichtfrequentie) worden
‘opgebouwd.’ De boeken van Emoto laten zien én bewijzen hoe dit werkt.
Foton-Lichtcoderingen van Jupiter
In de nacht van 5 op 6 augustus begon Jupiter zijn 'rol' als voortriller van de 8:8
leeuwenpoort.

foto is van inngineers.com
Esoterisch gezien is Jupiter één van de ‘Zeven Zonen van het Licht,’ oftewel de Zeven
Heilige Planeten, die nauw met onze planeet Aarde verbonden zijn. (De Geheime Leer,
1:635)
De Zeven Planeten worden Heilig genoemd omdat ze zeven primaire spirituele
'krachten' van de Universele Zonnen overbrengen naar onze Zon en vervolgens in onze
atmosfeer.
Esoterisch gezien staat Jupiter voor het creëren van de ware Jupitermens, die geboren
is uit God en hierdoor de Goddelijke Wil, de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde,
in zich draag van de eerste 3 (Galactische) Stralen. Jupiter stuurt 'vanuit zijn nieuwe
taken' de mensheid o.a. aan om de Eenheid - het Ik ben Ik, Jij bent Jij en samen ZIJN
we Wij principe - van het Aquariustijdperk te gaan begrijpen en uitdragen.
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Foton-Lichtcoderingen van de δ-Aquariden Noord meteorenzwerm

Foto is van hemel.waarnemen.com
Tijdens de 8:8 Leeuwenpoort bereikte de δ-Aquariden Noord meteorenzwerm, uit het
sterrenbeeld Waterman/Aquarius, rond 11 uur het maximum punt en rond 3:30 uur het
hoogtepunt.
Het hoogtepunt vond plaats in het sterrenbeeld Vissen. Uitgaande van zowel de
symboliek als hetgeen ik mocht voelen, was het alsof de Foton-Lichtcoderingen van het
Watermantijderk zich behoorde te mengen met de Foton-Lichtcoderingen van het
Vissentijdperk.
Uit het boek Discipleship in the New Age van Alice Bailey blijkt dat tijdperken achteruit
lopen in de dierenriem. Zo is de mensheid van het Ram tijdperk, (waarin Boeddha de
mensheid voorbereide op de overgang naar het Christus Bewustwordende
Vissentijdperk).
Er van uitgaande dat tijdens het Waterman/Aquarius tijdperk het Godsbewustzijn onder
de mensheid 'geboren' behoord te worden, werd het voor mij begrijpelijk en duidelijk dat
het DNA celgeheugen en Blauwdruk activaties vanuit een combinatie Vissen- en Aquarius
Foton-Lichtcoderingen behoorde te gebeuren.
Me afstemmend realiseerde ik me dat het gehele 8:8 Leeuwenpoort proces plaatsvond
tijdens de Wassende Maan fase. Dit betekent o.a. dat de mensheid geconfronteerd wordt
met karmische 'vervuiling' die het groeiproces naar Goddelijk Zijn versluiert en blokkeert.
Tegelijkertijd is de Wassende Maan een periode waarin de intuïtieve en manifesterende
gedachtekracht sterker is en zowel 'aardse' als Universele informatie gemakkelijker
ontvangen kan worden.
Aquarius is een luchtteken en de invloed is hierdoor voornamelijk werkzaam in ether
gebieden, oftewel in de lege gebieden zoals o.a. in de kern van DNA cellen.
De Foton-Lichtcoderingen van de δ-Aquariden Noord meteorenzwerm activeren zowel
een uitzuiveringsproces als, afhankelijk van iemands bewustzijnsniveau, het fysiek
etherisch transformatieproces. Stap voor stap zal alles op Aarde zich op etherisch gebied
gaan afspelen.
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Wil de mensheid de overgang naar het Godsbewustzijn kunnen ontwikkelen en
uitdragen dan behoort eerst alle 'vervuiling' van de etherische en astrale gebieden in het
DNA celgeheugen en de Blauwdruk, en hierdoor ook in het fysieke wezen, op diepgaand
niveau uitgezuiverd te worden. Dit uitzuiveringsproces is ook nodig voordat de 'Aquarius
Mens,' oftewel de Nieuwe Mens 'geboren' kan worden.
Na de 8:8 Leeuwenpoort zullen alle ethergebieden meer elektrischer worden. Dit houdt
o.a. in dat de gedachtekracht, oftewel schepping- of aantrekkingskracht nog krachtiger
zal worden. Men behoort dus nog bewuster te worden met welke gedachtes men zich
voedt, de woorden die men uitspreekt en van de handelingen/acties die men uitvoert.
Ook daar bieden de Foton-Lichtcoderingen van de δ-Aquariden Noord meteorenzwerm
'hulp' bij. Voor degene die bekend zijn met de (Galactische) Stralenleer, zou men zich
kunnen voorstellen dat de δ-Aquariden Noord meteorenzwerm de Nieuwe Mens gaat mee
vormen en vanuit de 'werking' van de 4e Straal van Harmonie door Conflict, de 5e Straal
Concrete Kennis en Hogere Intelligentie en de 6e straal van Abstract Idealisme en
Toewijding en de 7e Straal van Ceremoniële Magie, Orde en Vrijheid intenser en
diepgaander geactiveerd heeft.

foto is van esoterischgenezen.nl
Voor degenen die niet bekend zijn met de Stralenleer kort omschreven: De 4de Straal
van Harmonie door Conflict is de Moederstraal van Zelfmaterialisatie, Realisatie en
Verlichting. De 4de Straal leert je houden van het Onbevlekte in jezelf en anderen, dit is
één van de belangrijkste eigenschappen naar Meesterschap. Het integreren van deze
Straal zal een steeds groter wordende samenwerking tot stand brengen met de
Kosmische en Galactische Hiërarchieën, waardoor de mens en planeet Aarde gered
kunnen worden en uiteindelijk Verlichten.
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De 5de Straal van Goddelijke Kennis en de Weg naar Genezing is de Moederstraal van
Serafijnse Kennis, de Poortopener naar Goddelijke- Spirituele, Wetenschappelijke en
Cellulaire Kennis. De 5de Straal helpt om onbevooroordeeld te zijn en om de waarheid in
zichzelf te zien, de Kosmische Wetten te begrijpen en om de intuïtieve, helderziende-,
helderhorende-, helderwetende-en het scheppende vermogens te ontwikkelen en/of
versterken
De 6de Straal van Toewijding en het Planetair Bewustzijn is de Moederstraal die helpt
om Goddelijke Toewijding en Verlichte Intelligentie zowel individueel als Universeel in het
leven te integreren. De 6de Straal is gericht op het onbewuste denken in het Astrale Vlak
en is dé wegvoorbereider voor een wereld zonder georganiseerde religies, waarin alles in
Eenheid herkend en erkend zal gaan worden.
De 7de Straal van Orde, Vrijheid en Magie is de Moederstraal van de transmuterende
kracht van het Heilige Vuur van de Violette Vlam, die het menselijk bewustzijn bevrijdt
van de lagere trillingen. De 7de Straal is de Goddelijke ‘IK BEN DIE IK BEN’ Vonk,
waardoor de Godsbewustzijnschakra kan transformeren naar de 34-21 resonantie en
uiteindelijk naar de 89 – 144 resonantie van het Planetaire Bewustzijn.

Afsluiting 8:8 Leeuwen Sterrenpoort Foton-Lichtcoderingen

foto is van denkmetjehart.blogspot.com
In de nacht van 10 op 11 augustus startte Saturnus en het 13de sterrenbeeld de
Slangendrager- Ophiuchus 'hun taak.'
Esoterisch gezien is Saturnus ook één van de ‘Zeven Zonen van het Licht,’ oftewel de
Zeven Heilige Planeten.
Saturnus staat bekend als de structuur brengende planeet en stuurt FotonLichtcoderingen die de mogelijkheid bieden om zichzelf te bevrijden van alles wat niet
meer voedend is.
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foto is van astrologyclub.org
Saturnus is 'onze' Karmische planeet, die o.a. mentale en emotionele
bewustwordingsprocessen aanstuurt die tot hogere bewustwordingniveaus behoren te
leiden. Saturnus laat zien waar starre systemen en oude patronen groeiprocessen
beperken en geeft kracht om zelfbeperking met discipline te leren overstijgen. Indien
nodig activeren de Foton-Lichtcoderingen van Saturnus beproevingen en harde
leerprocessen , zodat men levenslessen leert transformeren.
Indien men al vanuit een hoger bewustzijn leeft, activeren vanuit de 'samenwerking'
van Saturnus en de Slangendrager, Foton-Lichtcoderingen die het mogelijk maken om
het Universeel Bewustzijn te integreren.

foto is van beforeitsnews.com
De Essenen en eerste Christelijke astrologen zagen de Slangendrager als de 13de
apostel, Maria Magdalena. Vanaf 12-12-12 is dit 13de Sterrenbeeld een belangrijke rol in
gaan nemen in het beïnvloeden en activeren van de Hoger Bewustwordingsprocessen
voor het manifesteren van de Nieuw Mens en Nieuwe Aarde.
De Slangendrager heeft de vorm van een één puntig kristal en is verbonden met het
element ether. Het is de drager van kennis en bewaker van de levensenergie en de
geneeskracht. Vandaar dat de Slangendrager ook wel Aesculapius, de Griekse God van
de geneeskracht, genoemd wordt.
De kwaliteiten van de Slangendrager staan o.a. voor het balans tussen het vrouwelijke
en mannelijke wezen; de Priester en de Priesteres; het God- en Godin Wezen, de Healer
en de bemiddelaar tussen de mensheid en de Goddelijke Wereld.
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De Slangendrager zal ook de reptielhersenen weer voeden, vandaar dat het belangrijk
is dat we ons niet meer richten op het balanceren en samenwerken van alleen de linkeren rechter hersenhelften, maar op de totaliteit van onze hersenen.
Onze reptielhersenen kennen we als de hersenstam, die zich onderaan in de schedel,
in het verlengde van het ruggenmerg, bevindt. Naar wetenschappelijke berekeningen zijn
onze reptiel hersenen door alle evolutieprocessen heen zo’n 500 miljoen jaar oud. Vanuit
onze reptielhersenen worden de vitale functies, zoals de ademhaling, bloedcirculatie,
hartslag en bloeddruk en het bewustzijn gereguleerd, en alle informatie van en naar de
hersenen wordt overgebracht via zenuwen die door onze reptielhersenen lopen. De
reptielhersenen spelen een belangrijke rol in de automatische reacties op gebeurtenissen.
Des te meer ons bewustzijn verhoogt, des te beter kunnen andere hersendelen gaan
samenwerken met dit hersendeel en kennen we alle ‘geheimen van het leven’.

Fonton-Lichtcoderingen van de Jupiter, Mercurius en Venus

foto is van allesoversterrenkunde.nl
In dezelfde nacht stonden Jupiter, Mercurius en Venus vrijwel op één lijn.
Mercurius en Venus horen Esoterisch gezien ook bij de ‘Zeven Zonen van het Licht’
oftewel de Zeven Heilige Planeten.
De Foton-Lichtcoderingen van deze Heilige Drie-eenheid activeerde de mogelijkheid
vanuit Jupiter de het vrij-breken van de materie en het aantrekken van datgene wat
voedend is voor zowel het persoonlijke- als Zielswelzijn.
Vanuit Mercurius activeert de mogelijkheid naar een samenwerking van onbewuste- en
bewuste lagen en de innerlijke communicatie, zoals bijvoorbeeld het plotseling iets
kunnen begrijpen of het in 'één keer' iets kunnen zien of inzien.
Het verband gaan zien tussen onderbewuste daden en communicatievormen en de
gevolgen die hieruit voortvloeien.
Vanuit Venus activeren de Foton-Lichtcoderingen de mogelijkheid om het contact met
de innerlijke gevoelswereld te creëren, om vanuit zelfliefde waarde te gaan hechten aan
de verschillende niveaus van liefdesvormen, beginnende met zelfliefde en eindigend met
Onvoorwaardelijke Universele Liefde.
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Dit samengaand met het (leren) begrijpen inzien dat Alles wat men doet, de oorzaak is
van waarvan men naderhand zelf het gevolg zal ondervinden. Als men onveranderlijke
Kosmische Wetten, waaronder de Wet van Aantrekkingskracht, accepteert en naleeft,
kan men zich realiseren dat alles wat men uitzendt, goed en kwaad, weer terug zal
keren.
Bovenstaande zijn aspecten van een Bewust Zielenleven. In de laatste fase van het
Waterman tijdperk zal Venus een overheersende rol gaan spelen en de energie van de
Onvoorwaardelijke Universele liefde tot een nog ongekende hoog Niveau leiden.
Fonton-Lichtcoderingen van de Saturnus-Mars en Antares Drie-eenheid
In de nacht van 11 op 12 augustus kwamen Mars en Antares ter bekrachtiging van de
Wassende Maan en Saturnus Foton-Lichtcoderingen, de boel versterken. Samen vormde
deze Drie-eenheid een gelijkzijdige driehoek.

foto is van allesoversterrenkunde.nl
Door de vorming van de gelijkzijdige driehoek bekrachtigde Mars de FotonLichtcoderingen van Saturnus en de Wassende Maan.
De Foton-Lichtcoderingen van Mars activeren de mogelijkheid om aanwezige
agressieve- en seksuele driften met wilskracht en zelfdiscipline te overstijgen.
Tegelijkertijd activeerde de mogelijkheid om met wilskracht en zelfdiscipline, vanuit de
Hogere Wil, ervoor te kiezen om als een 'Licht-Strijder' oude patronen die niet meer
voedende gevoelservaringen, gedachtes - relaties- situaties te doorbreken.
Volgens de esoterische astrologie heeft Antares een grote invloed op
het menselijk bestaan.
De Foton-Lichtcoderingen van Antares bieden ditmaal de mogelijkheid om bewust te
leren reageren en handelen tijdens agressie uitlokkende momenten. Om tot in de kleinste
details deze momenten te leren beheersen en om te zetten in inzichtvolle momenten,
zodat men kan gaan begrijpen waarom men agressie uitlokkende momenten aantrekt.
In de middag rond 14:00 was er een Mars/Maan conjunctie…..
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Indien de Foton-Lichtcoderingen van Mars, Saturnus, de Wassende Maan en Antares
geïntegreerd zijn, is men verbonden met de onzichtbare krachten van het Universum en
de Akasha Matrix, waardoor men vanuit zelfvertrouwen en de IK BEN Kracht een
krachtige transmuterende, manifesterende, gedachtenkracht en Scheppingskracht, voor
zowel persoonlijke als collectieve transformatieprocessen, kan ontwikkelen en uitdragen.

Fonton-Lichtcoderinge van de Volle Maan in Waterman de
Zomerdriehoek.

foto is van apod.nl
Op 15 augustus stond rond 22.30 uur, als voorloper op de Volle Maan in Waterman de
Zomerdriehoek.
De Zomer Driehoek ligt in de Melkweg en wordt ook wel de Hemelse Drie-Eenheid
genoemd, omdat deze een belangrijke rol speelt in het Goddelijk Evolutionaire
Zijnproces.
De volgende info is van:
http://www.souledout.org/nightsky/summertriangle/summertriangle.html
'Alpha Lyrae/Vega is een schakel tussen hemel en aarde.
Altair leidt Zielen te transformeren naar onsterfelijkheid.
Deneb is de wegwijzer tussen Altair en Alpha Lyrae/Vega'.
Als men zich hier op afstemt, dan weet- voelt men dat de Zomer Driehoek een
tranformatie Poort activeert, die naar de weg van de Goden en Goddelijke Eenheid leidt.
Op 18 augustus zal de Volle Maan tot ongeveer 18:33 in Waterman/Aquarius staan. Alle
benodigde Foton-Lichtcoderingen, ter voorbereidng van het Nieuwe Mens worden tijdens
het Aquariustijdperk krijgt dan ruimte om te integreren. Na ongeveer 18:33 zal de Volle
Maan in Vissen gaan staan ... enne ... van 11:24 tot 12:01 uur is er een kortdurende
Maan Eclips ...
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Bijbehorende fysieke transformatie symptomen
Bijbehorende fysieke transformatieklachten, die vanaf 2 augustus en de komende
maanden voor korte periodes ervaren kunnen worden zijn:
Duizeligheid en misselijkheid. Griep, spierpijn- reuma gelijkende klachten, keelklachten en ontstekingen. Dit zijn de fysieke uitzuiveringen. De duizeligheid en
misselijkheid zijn van korte duur en ontstaan als je niet goed geaard bent. Bioenergetische aardende oefeningen voeren deze verschijnselen vlug af.
Vermoeidheid, het lichaam heeft rust nodig om alle genetische veranderingen te
integreren. Bij deze vermoeidheid heb je onvoldoende energie om je taken te verrichten.
Luister naar je lichaam en neem regelmatig rust. Je zult ervaren dat je na de rust weer
energiek bent. Indien je niet de benodigde rust neemt kan het zijn dat je vermoeidheid
gepaard met zwaarmoedigheid, die zelfs kan overgaan in depressiviteit.
Hartkloppingen, hartritme storingen en krampachtige aanvallen in en rondom je
Hartchakra, o.a. terwijl je rustig ligt, ontstaan door het ontwaken en integreren van je
Godsbewustzijnschakra. Het integreren van de Thymuschakra, de tweede Hartchakra,
veroorzaakt een energetische verschuiving in je etherisch wezen.
Astmatische en bronchites gelijkende symptomen ontstaan voor een korte periode
doordat karmische verworven en aangetrokken oerverdriet uitzuivert.
Ademhalingsmoeilijkheden, plotseling optredende keelpijn en heesheid ervaart men
als de Keelchakra verder activeert bij hen die mogen leren zich te uiten, maar ook bij de
toekomstige sprekers en leiders onder ons!
Depressieve buien, angst en paniekaanvallen ontstaan door het ontwaken van het
Hoger Bewustzijn. Voor de psyche werkt dit verwarrend omdat er nog geen echte
samenwerking is tussen het lichaam, de psyche en de Ziel. De Ziel ervaart de
bewustzijnsgroei als een geluksgevoel, een thuiskomen, maar de persoonlijkheid is nog
de oude patronen in zijn denkwijze aan het loslaten. Ook hier het advies rust nemen en
via meditatie in contact te gaan met je Hoger Zelf.
Wanneer er ruimte is om uitgezonden gecodeerde Foton-Lichtcoderingen fysiek op te
nemen kan het zijn dat men kou, lichte elektronische schokjes, trillingen, kippenvel,
krampen en rusteloze benen ervaart.
Vergeetachtigheid, men onthoudt niets meer om overbelasting te voorkomen. Geen
zorgen, op het moment dat de ‘kennis' nodig is komt deze terug in de herinnering.
Fysieke Transmuterende symptomen behoren periodiek ervaren te worden en
kunnen verminderd worden door meditaties en door zowel energetische als
geestelijk en fysieke voeding met een hoge trilingsfrequentie.
De symptomen behoren ook te verminderen wanneer men mediteert en de DNA
Transmutatie verwelkomt.
Raadpleeg altijd een arts of deskundige bij twijfel!
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De 88 Cijfercode activeert een vorm van Meesterschap en laat deze integreren in je
huidig wezen, waardoor je vanuit je Heelheid, via je scheppingskracht, overvloed
aantrekt en zuivere hartwensen kunt manifesteren.
Alles bij elkaar zou ik zeggen dat de vrijgekomen Foton-Lichtcoderingen, van de 8:8
Leeuwenpoort van 2016, het menselijk bewustzijnscollectief activeert om te streven
naar het maken van een Quantum-sprong naar Godsbewustzijnskwaliteiten. Zodat
Liefdesvormen, variërend van Zelfliefde tot Onvoorwaardelijke Universele Liefde kunnen
activeren en integreren om uitgedragen te worden op Moeder/Vader Aarde.
Tijdens alle 8:8 Leeuwenpoort openingen geef ik het advies om je Hoger
Bewustzijn te voeden door o.a. bewuster te worden van het feit dat we collectief de
Atlantische en Egyptische kennis niet kunnen herinneren, omdat we misbruik hebben
gemaakt van onze vrije, Goddelijke Wil. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door jezelf de
vraag te stellen of je huidige levenswijze een creatie is van je vrije wil of je Goddelijke
Wil!
Vanuit mijn hart en Zielswezen wens ik iedereen die dit gelezen heeft een pure
integratie en verankering van de 8:8 Leeuwenpoort Foton-Lichtcoderingen.
Vanuit mijn Onvoorwaardelijke Liefde voor ieders Zielswezen in Liefde gedeeld,
Donny Sternfeld, www.cosmicflower.nl
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