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Nancy Polet had onlangs een zeer indringende en

persoonlijke ervaring met de Egyptische godin Sekhmet in

The British Museunr.Tot drie keertoe riep dit'levende'beeld

haaÍ naar zlch toe. Nancy ontdekte dat gevoelige mensen

ook in de huidige trd de frequentie van Sekhmet kunnen

waarnemen en haar tijdloze wijsheid tot zich kri.igen.

A§SEKHMET
TOT J E SPREEKT

ekhmet inThe BÍitish Museum
De zomer van 2016 startte m€t ons [Nancy

en panner Roeland Beljon red.ljaarlijks

bezoek aan hei magische Glastonbury,

wààrb,j hei rappen van watervan de Whire Spnng

een vast onderdeel is. Sinds mijn mystieke ervàring

in de White Spring in 2010 heb ik een sterke bànd

met deze plek Vervolgens stonden Wiltshire en

Londen op her programma. In Lond€n brachren wij

e€n bezoek aan één van onze favoriete esoterische

boekwinkeis: fte Adanlis Bookshop. Maar deze

keer wht ik dat ik ook een bezoek moest breÍgen

aan 'Iïe E$?tian Hall van The British Museum. Ik
ben h€rste[endevan een burn-oul dle ml, srnsili€-

ver h€efi 8emààk en ik heb gele€rd naàÍ soÍnmige

ingevingen te luisteren.

De eigenaresse \an 11l€ Atlantis Bookshop tr
Museum Street stelde voor dat wij onze tàssen bii

haar lieten staan. Dat bleek een goed advies want de

tassen van de bezoek€rs van het museum werden

gecontroleeÍd. Ik kon nu zo doorlopen. E€.maal

in The Eg}?tis ltafl zooS een enom beeld van

de E$?tische godin Sekhmet mii naar zich toe.

Mijn adem stok€ en mijn partner Roeland zag me

schrikken. Een ongrijpbaar diepe herinnering kwam

boven. Ik kende haar en ik voelde een onverklaar-

baÍ€ bezit erigheid. Z€ is van mij en ik ben \.an

hàar Tranen b€gonnen te stromen en ik kon niet

ophouden haar in de oSen te kijken. Ik ervoer een

bewustzijn en een enorm troostende liefde. Maar

het voeide ook of zij opsesloten vras en eisenlijk niet

op deze plek hoorde. Lang heb ik haar hand€n en

voeten a geraak. Toen ik uiteinddijk om me heen

keekschaamde iI me een beetievoor mijn €morio-

nel€ reactie. Ander€ toeristen wierpen een blik op

haar maaken een foto en liepen door. zagen zij dan

niet dat dit beeld "l€efde"? Het voeld€ àlsofik me in

een andere realiteit bevond. Met tegenzin nàm ik
afscheid van deze overweldigend kachtige leeuwin.

Het museum sloot, ik slikte mijn tnnen weg en

il,i, haalden onze tass€n w€er op bij fte Adantis

Bookshop. MaaÍ op de terugw€g naar Wiltlhire
nàmen mijn tÍanen we€r de !Íije loop. En tegelij-

kertijd begonnen de synchroniciteiren. Overal zag

ik aÍbeeldinger van leeuwen, op reclameborden, op

foldeÍtjes, in tUdschriften, in boek€n eDz.

T€rug in wiltshire wees een \Íiendin mii erop dat

S€kimet als graancirkel in het veld lag. En inder-

daad, de formatie die was ontstaan op 22 juli 2016

bij Figsbury Ring, in de buurt van Salisbury leek

sterk op de Egptisch€ Godin. wel ofgeen hoax,

voor mij was dit opnieuw een syn€hroniciteit.
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Een bezoek aan die formatie kon natuudijk niet uÍblijven.
Omdat S€khmet me niet los liet, besloten we opnieuw een dag

naar Londen te gaan. Er waren nu ve€l meer toeristen. waar

door de r, bij de tassencontrole enorrn l{às. Het han zonk mii
in de schoen€n bij het idee dat we niet op tijd binn€n zouden

/iin. Vddreen bewdkerverwee. on( naar de achreringang vàn

hel mu.eum. waargeen rU was. opnreu\a <rond * oog rn oo8

met Sekhm€t en opnieuw k\lmen de lranen. Bijeen poging

om andere beelden te bekrken voelde ik haar bewustzijn aan

me trekken €n keerde iI naar haar terug. lk kon niet anders.

Haar kra.hlige energie tintelde door mUn hele lichaam. Bij het

afscheid nam ik me voor uil te gaan zo€k€n waar Sekhmet voor

stond en wat z, duidelrkwilde maken.

OndeÍzoek naaÍ Sekhmet
Weer terug in Nederland sloegen de synchroni.iteiten voledig
op hol en kon ik geen tijdschrili openslÀan. de tv of pc aanzet

ten ofergens he€n gàan mnder aJbeeldingeD van leeuwen te

zien. Tegelijkertijd slartte mrn onderzoek. Sekhmet is een go,

din uit de E$?tologische m}1hologie. ook wel het oog van Ra

(de mnnegod) genoemd. Sekhmets naam komt van het Oud'
Egptische wooÍd'sekheÍÍl
wat kracht of ma€ht b€tek€nt.

Sekhmet bet€kent dus: "Degene

die ma.htig id: Seklmet staat

ook bekend als 'Degene di€ was

voordat de goden war€n: Ze is

ouder dan de tijd zelt
Ze is de rrouw van Ptah €n de

moeder van hun zoon Nefertem.

Het centrum van haar verering

bevond zich in Memphis, in
Eg}?te. Ze wordt afSebeeld in
de vorm lan een Eouw m€t

het hoofd van een leeuwin. Op

haar hoofd zie je de Ur€us-slang,

de cobrà die klaar is om aan te

valen. A€ht€r de slang wordt

de zon afgebeeld als een grote

zonneschijí Z" is ook de wo€st€

kundalini leeuwin. De godin

\€n Fssi€, van het inÍerlijk
urur. De slang op het hoofd kan

ook woÍden gezien als de tot de

kÍuinchàka gerezen lendalini-
energie.

In haar v€rnietiSirysmlthe
zendt de zonnegod Ra eén van

zijn dochteÍs, Sekhmet, naar de

Aarde om de aftalig€ m€ns te straffen- Sekhmet raast als een

woeste l€euwin over de Aarde en doodt een groot deel n de

m€nsheid. Ra krijgt spijt en zorgt dat S€khmet bier verm€ngd

met granaatappdsap te drinken kiigt. Denkend dat het men-
senblo€d is, drink ze zoveel dat z€ dronl€n in slaap valt. Àls

ze wakker wordt is haar bloeddorst verd,senen en komen haar

helende asp€cten boven. Seklmet is dus zowel de godin van

vemietiging als de godin van heling. Haar pri€st€rs stonden

bekend als kundige arts€n.

Farao Amenhotep 1ll, l8e dynastie, wàs geobsedeerd door

Seurmet. Trdens zUn regeÍen, van 1390 tot 1352 voor Chris-
h§,liet hij meeÍ dan 730 beelden van Sekhm€t maken. Deze

beelden van graniet ofdioriet plàatste hij in de nabrheid.mn
de temp€l !"n Mut, in Karnak, en in zijn doden-temp€l aan

de westoever !"n de Niil. Er was een zittende en een staande

Sekhrnet voor ieder€ dag van het iaar, mogelijk om ha& te kal
meren of haar bescherming aan te roepen tijdens zonsopgang

en zonsondergang. Toch is zekeÍ niet iedere Sekim€t hetzelfde.

Duidelijk is dat er geen mal gebruikt i$ ieder b€eld is handge-

maak en heeft een andere uitstraling. D€ beeld€n \,"n S€khmet

,jn'làrger than life tot 2,5 meter hoog. De op een troon zit-

tende beeld€n houden €en ankh
vast, het symbool van het leven.

Dit staat voor haar s€heppende

kacht. De staande beelden

houd€n €€n s€epter rast, di€

symbool staat voor kracht en

h€erschappij.

Egypti5che magie
D€ Egr?tenar€n zag€n het god-

delijke principe als een kràcht

Ínet vele namen. Het goddeliike

kan overal €n alles tegeliik zijn
en heeft geen begrenzing.

Beoefenaars van Oud-

Egptis€h€ maar ook van

hedendaagse magie geloven

dat als zij rituelen uitvoeren en

daarbij de iuist€ woorden in d€

iuiste vokorde uitspreken, zii

daarmee de realiteit kunnen

beinvloeden en zo de gewenste

resultaten kunnen behalen. Dit
is te vergelUk€n met het zoek€n

naar de juiste maat stekker die

past in het stopcontact van het

Universur. Op deze manier

kunnen we to€gàng kiigen tot
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de universele levensenergie die ale levende dingen doordrenk.

we kunnen naar de goden en godinnen kijken àls verschillende

frequeÍties van deze levenbrengende energie. Als mens werken

we gemakkelijker met plaatjes dan met abstracte id€eën. De

maskers helpen ons om het onbekend€ en volÍ oze te begrij-

Pen en ermee te kunnetr communiceren.

De €nergie die de Egptenaren gebruiken in hun magie werd

'heka genoemd. Ze geloofden dat dit de energie was die de

schepper gebruike om de wereld te scheppen. Daarbij gebruik

ten de Egptische magiërs spreuken, bezweringen en rituelen;

'akhu genoemd. Het Egptische begrip voor levensenergie is 'ka:

Iedere ochtend bij de dageraad weke de priester het godenbeeld

in zrn schrijn, wa«e, zarde, kleedd€ het en bood het voedsel

en drank a3n. Met de energie lan hei voedsel kon de god zijn

loensenergie (kà) versterken. De offerhandeling werd dus niet

als zuiver qmbolisó gezieÍ, mad was heel concreet en nood-

zakelijk Met behulp van de offers, en vleienj. werden de goden

aangeroepen en bijna gedwongen om bezit te D€men '!?n de

beelden. De priesters konden zió focussen op de levende we-

zens, aanwezig als bewoners van het beeld dat voor hen stond.

Sekhmet-beelden in musea
Her is \apoleon die rond 1800.|àrtte met .chalgrdverij in

Eg)?te- Rond 18s0 ontstond een meer wetenschappelijke

archeologische methode. In de tussentiid waren de westerse

musea al geluld met Egptische oudheden. Rond hei terrein

wn de tempel van Mut in Karnak zijn tegenwoordig nog tal'
loze beelden vnn Sekhmet te zien. Lange tijd verwaarloosd, nu

gelukkig in ere herÍeld. Zelfs iÍ maart 2016 werden nog acht

Seklmet beelden opgegraven bij deze tempel.

Maar de mooiste beelden staan in musea over de gehele wereld,

zoals in Wenen, het Louwe in Parijs en het Metropolitu in

New York. Het Vaticaan bezit vijftig Sekhmet beelden. waaflan
er maar enlcle tentoongesteld wordeni op een voor het publiek

ontoegankelijk terras stàan acht Sekhmet-beelden. De rest staat

in depot. Ook fte British Museum heeft diverse Sekhmet-

beelden in depot. De afgelopen jaren zrn er slechts zes van

tentoongesteld.

Tijdens het plunder€n van Egpte in de victoriaanse tijd zijn
enorme aantalen beelden van Seklmet meegenomen naar

Londen, onderweg gebruik als balast en enl(ele zijn z€lfs in z€e

gedumpt. Zo zou er een beeld van Sek}lnet op de bodem 1an

de ïieems liggen. Duidelijk hangt er een btste van Sekhmet

boven d€ ingang van veilinghuis Sothebyt in New Bond Street.

De daai aanwezige Nederlàndse suppoosl vertelde ons dat de

buste geveild is in 1840 vooi 40 pond, màar nooii is opgehaàld.

Sothebyi heeft daarna de buste boven de deu geplaàtst. ln
2017 z-al er bij Sothebyt in New York een Sekhrna beeld voor

2 of3 miljoen worden geveild.

Nancy bij

Flgsb!ryR n9, b, Sa Èbuy,22l! 2016

Sekhmet b!Íe bovenve lnghu ssotheby!, Londen
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De krachtvan sekhmet
Ook The Atlantis Bookshop h€eft al sinds d€ oprichting in
I922 een Sekhm€t-b€eld in de wlnkel. Een vàn d€ vonge e'ge-

nar€n werke in 1978 voor het ÍljdschÍih Staíge Phenomena.

Dit rijdschriftdeed onderzoek naar de mediamiekegàveÍ vàn

mensen. Ze werden naarïe British Museum gebracht.Iedere

keer als deze mensen langs deviergrani€len Sekhmets werden

li. )Rt
)ul

geleid, ging€n z€ in trance ofzagen z€ zichzelf in het Oud€

Eg}?ie. Sommigen zeiden dar r mer Sekhmer.ommunrce€r-

den. Vaak begonnen ze kennis mn het Oud€ Eg)?te te spuien.

velen vodden tintelingen als z€ d€ be€lden aanraaken. Alle'
maal verkeerden z€ in een veranderende staat !àn bewustzijn.

In Egpte zelfisde kapel in detempel vàn Karnak de kachtig
íe plek om mer SekhÍnel in conracr te komen. In deze kapel ,r

I een "levende srrrnde Sekhmer aanwezig. De ruimre lsvolled,g

donker maàr er is een momenl dar de zon dooreen kleine

opening in het plafondop hààíbe€ld \chiint. Bijna iedereen

die deze kamer betreedt voelt de ongelooflijke kracht, die z€ ak

z€ haar bewustzijn ervàren. Vele bezoekers hebben het beeld

tot l€ven zi€n komen. Ook hebben velen golven eDergie uit het

be€ld zien komen. Deze energiegolven - maar ook rondvlie-

Sende lichtbouen - w€rd€n op foto en 6lm vasrgelegd-

Sinds een jààr of 20 verschiinen er steeds meer spirituele boe'

ken over Sekhmet. De sch.ijve hi€rvàn getuigen alemaai van

persoonlijke spirituele ervaringen met een "levende" Seklmet,

zowel in Karnak als in diverse museà. De boeken bieden meer-
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SekhmeÍ beeden nThe Bíir sh liluseum
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Sekhmet te KaÍnàk íbo!€n)



dere manieren om contactmet haar te maken. Veel vrou$'en

zien haar als een bron van kracht, onaftankelijkleid en asserti-

viteit. Sekhrnet ontwiklelt zich nu als een symbool voor de

moderne Eouw. Ie kunt haar alles geven wat als een obstakel

op je pad staat. Ze zal het wegbranden met wltte en rode vlam'
men. Ze schoont het oude en rottende op on1 plaats te maken

voorhetnieuwe. De Ladyofthe Flme'helpt je door her vuur

van de transformatie te gaan.

opnieuw naar Sekhmet in Londen
Afgelopen oktober was mijn white Springwaterop en had

ikeen sterk verlangen om weer in de nabijheidvan Sekhmet

te zijn. We besloten een korte reis naar Engeland t€ maken.

Het leek of dit zo voorbestemd l"as, want al vànafhet vertrek

zaten,ye in een flow, die de hele reis aanhield.

Nog nooit waren we zo snel in Glastonbury, waar we de White

Spring bezochtenen tientall€n Iiters watertapten.ln de White

Spring zijn drie altaren, waaronder één ter ere van Bridgid, de

Keltische luurgodin. Het \nur van Bridgid deedme denken

aàn hetvuurvan SekÀmet en opeens kreeg ik de drang om

een otrertje te brengen.In mijn ias droeg ik sinds de zomer

een kalksteentje bijme, meegenomen uit een graancirkel.Ik

wist dat ik in het museum niets kon offeren. dus hel voelde

heel natuurlrkom dat hier te doen, maàrdan ter erevan

Sekhmet. In een ander deel van de white Spring trof ik ver'
voigens een tarotkaart aan met daarop een vrou$f, een leeuw

en het woord "strength' eronder Dit voelde voor mij als een

teken van contact en opgetogen reden we naar Londen.

Bij het British Museum werd er nu zowel aan de voor als aan

de achterkant geconlroleerd. Maar ikwerd mettassen en al

langs de controle geleid. S€klmet had blijkbaar geen zin om te

wachten eD ik al helemarl niet. Bij haar prachtige be€ld voelde

ikweer haàrbemstzijn en kracht, haartroostende lieÍAe en

detranen stroomden weer Ik heb gewacht tot het bijna slui-

tingstijd was en ik nagenoeg alleen met haarkon zijn. Toen

heb ik ne volledig aan mijn adoratie overgegeven en haar
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energie van 11lur zo diep mogelijk in ne op8€zogen. Ik heb

zelfs het siofvan haar schouders geveegd. Gelutkig hield geen

enkele bewàker me tegen. Mijn horloge bleef in dit halv€ uur

stilstaan om later weer door t€ lopen, en liep toen dus achter.

Met pijn in mijn hart nam ik afscheid, nant ik zou haar voor-

lopig niet meer zien. Ons avontuur met Sekhmet leek voorbij.

Sekhmet in Leiden
Half november 2016 liet een wiendin mij weten dat er tijde

lijk twee grote Seklmets in het Rijksrnuseun van Oudheden

in Leiden stonden. Mijn hart maakte een sprongetje en zo snel

mogeljk be/ochren we de renroon(relling "Koninginnen vdn

de Nijl'l Bij het zien van de eerste grote grijze Sekhmet ging er

een schok door me heen. Een zachtereenergie dàn in Lon-

den, maar toch tintelingen, tranen en herkenning. De tweede

Seklmei was v€el meerbeschadigd, maar toen ik haar in de

ogen keek zag ik deze bewegen en feller word€n. AIs gery?'

notiseerdstond ikeen tijdje vastgenaSeld en rí€er kreeg ik
krachtige energie mee, die dagenlang bU me bleet Natuurlijk
ben ikeen tweede keer geweest en zal ik zek€r een derdekeer

gaan. Deze tetrtoonstelling is te zien tot€nmet u apíl2017.

PeÍsoonliike boodschap van sekhmet
Begin december 2016 heb ik een lezing over Seklmet vermrgd

en deze afgesloten met een geleide meditatie. Er waren veel

gàsten die zelfeen persoonlijke ervaring met Sekhmet had-

den gehad, waardoor de sfeer heel bijzonder r"as. Er werd mij
ge\raagd wat de boodschap van Sekhmet aan mij was. En wat

deze diepe ongrijpbare herinnering geweest kan zijn. Natuuriijk
komt onwillekeurig de geda.hre op aan een eventueel vorig

leren. De rijd en meer onderzoek 7Àl her leíen. MàèÍ voor nu is

het voor mij voldoende dat Se}àmet nij kracht gafen daarbij

naar mij uitzondr "Gebruik deze kracht om voluit te leven!: t

mi F.c. (Nancyj Polét maakt d eel uirvan sl<y HAh Oeanon' seeft
lezingen en schrijft artikelen. zie skyhiqhcreations.nl (onder sprekeÍs.)

The Wh te Spring n Glastonbu


