
F.O.L.- 11:11 Stargate-Zielsdelen SamenSmelten, God-Godin Huwelijk, zeilend 

over de Nijl Tempel reis en magisch meer, in Luxor, Dendera, Abydos, Esa, 

Gebel El Silsila, Edfu, Aswan en Nubi van 2 t/m 14 november 2018 

Georganiseerd door de initiator van Cosmic&Flower Remedies medium-channel, Healer en 

Lichtwereld-docent Donny Sternfeld   
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We krijgen vaak te horen dat we de scheppers van onze eigen werkelijkheid zijn, en toch 

worden we regelmatig geconfronteerd met pijnlijke levenslessen en emotionele ervaringen. Lessen 

en ervaringen die we onbewust aantrekken, omdat de power van onze scheppingskracht- oftewel 

manifesterende gedachte kracht verstoord wordt door de aanwezigen dualiteit strijd in ons DNA 

celgeheugen.  

 

Eenheid bewerkstelligen door de samenwerking van onze totale hersendelen, zodat we de 

samenwerking tussen de linker-en rechter hersenhelften kunnen gaan overstijgen en álle 

hersenkwaliteiten uitgedragen kunnen worden. Eenheid van ons Zielswezen, zodat de we geen 

bewustzijn verlagend situaties en confrontaties meer aantrekken door verstoorde Zielsfrequenties 

en ontbrekende Zielsdelen zijn  maar enkele doelstellingen van deze reis. 

 

Deze reis is ook afgestemd om versneld een constante stabiele samenwerking van het 

onderbewustzijn, het bewustzijn én het totale energetische wezen te bewerkstelligen. Indien deze 

samenwerking verwezenlijkt is verhoogt men in trillingsfrequentie, waardoor Neteru kwaliteiten 

kunnen activeren.  

Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God-Godin kwaliteiten die de 

oorspronkelijke Egyptenaren uitdroegen. Kort omschreven zijn de Neteru-kwaliteiten de basis voor 

een Goddelijke Vrouwelijke/Mannelijke Bewustzijnsstaat om uiteindelijk het Heilige Huwelijk in en 

met zichzelf te kunnen sluiten. 

 

Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijke Mannelijk  en Goddelijk 

Vrouwelijke Wezen. 



 

Om zowel de Neteru kwaliteiten als het Heilige Huwelijk met JeZelf te kunnen manifesteren is 

het belangrijk dat je jouw eigen identiteit in relaties vast kunt houden, manipulatie en 

onderdrukking niet toe laat en jezelf bevrijd van angsten voor eigen gezag.  

 

Om het innerlijke Heilige Huwelijk in Eenheid én liefde te kunnen manifesteren, behoor je de 

Universele , Onvoorwaardelijke Zelfliefde in je te dragen en deze uit te dragen. Dan kun je vanuit 

je Eenheid Samenzijn en Samenwerken in relaties, zonder je eigen individualiteit te verliezen. 

Weten wat je ECHT gelukkig maakt en je Neteru kwaliteiten en Zielstaken (h)erkennen en 

uitdragen. Dit zijn de basisprincipes van het leven én het Universum. 

Om bovenstaand omschreven te manifesteren, gaan we doelgericht de Cosmic&Flower 

Zielsfrequenties en de C&F Egyptische Heilige Chakra oliën ‘raadplegen’.   

Omdat het helen tot EENHEID in Alles belangrijker dan ooit is heb ik de Fower Of Life Dahabiya 

privé voor onze groep zielenmaatjes afgehuurd! De Flower of Life Dahabiya is een zeilend zes 

sterren hotel in de sfeer van de F.O.L en Toetanchamon. Elke kamer heeft een eigen badkamer en 

is voorzien van airconditioning. Natuurlijk boeken we je een kamer, maar ons team legt graag je 

matras en beddengoed op het dek, indien je nog niet genoeg hebt van het Zon-gazen en je wilt 

Star-gazen!  

Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen 

activerende plaatsen die we bezoeken te kunnen herinneren. 

 We creëren we ook tijd om alleen te ZIJN te kunnen ervaren. 

 

Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties, zal ik op de juiste momenten 

datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.  

Ditzelfde geld tijdens de hogere frequentie activerende visualiserende meditaties die we gaan 

doen. 

 

Niets moet, alles mag, je bent in een groep maar voor 100 % voor JEZELF aan deze reis 

begonnen. Mocht je de behoefte hebt om sommige plaatsen alleen te ervaren kan dit natuurlijk. 

 

Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dag energie, die gebaseerd is op Maya Zonzegels 

astrologie. Door het bespreken van de dag energieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties 

herkennen en begrijpen, als die van je mee reizende zielsmaatjes. 

 

Verder leer ik je om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te 

activeren- voeden via Sungazen. 

Tijdens deze, afgestemd op onze doelstellingen, magische Journey gaan we o.a. in Luxor en 

Thebe in tijdens privé reserveringen tempel bezoeken in contact met de Onvoorwaardelijke 

Universele liefdes energieën van de Hathors, de helende krachten van Sekhmet, de vanuit het 

Doden boek geïnspireerde graftombe van DE WAARHEID, de energieën van Lichtmeester Serapis 

Bey o.a. in een van zijn graf tempels en zijn grote tempel gebied.  

In Abydos gaan we in onze energetische Flower of Life imprint  en de Wet en het Ware Inzicht van 

de Ankh herinneren en her-activeren en her-binden we ons met ons Flower Of Life Light Body 

Holon,  waardoor zowel Lemurische- Atlantische als Isis-Osiris-Horus DNA coderingen weer kunnen 

ontwaken. Na terug komst in het hotel genieten we van onze vrije tijd voor de dag integratie en 

het gezamenlijk dineer. 

In de Hathors van Venus tempel in Dendera reinigen we onze Ba- en Ka Ziel kanalen om ons 

zuiver te kunnen verbinden met onze Ka- Ziel. Onze Hathor familie vertegenwoordigt de Shekinah- 



de Ik Ben Kracht en de kracht om de dualiteit in EENHEID te transformeren. Vandaar dat we in de 

tempel ook ons Hathor Light Body her-activeren en her-binden. 

 

Tijdens onze Nijl vaart bezoeken we o.a. : 

De Khnum Tempel in Esna. De Unas piramide tekst omschrijft de ram god Khnum  als de oudste 

Kosmische God van Egypte. Het Doden Boek omschrijft dat Khnum de Ba Ziel van Ra is en "de 

maker van de dingen die zijn, de schepper van de dingen die zijn en de bron van het creëren van 

de vaders van vaders en moeders van moeders ".Hij is een van de scheppers van baby's in de 

baarmoeder en de Ka-Ziel-schepper van de mensheid en de goden. Khnum is een van de 

beschermers van overledenen en helpt hen een gunstig oordeel te behalen in de Hallen van de 

Waarheid van Maät, de dochter van Ra, de vrouw van Thoth en de godin van gerechtigheid, 

waarheid, moraal, balans en harmonie 

Gebel El Silsila, een kliffengebied met veel uit rotsen gehouwen Tempeltjes en verborgen 

Heiligdommen van grotendeels Godinnen. Het is een hoog energetisch gebied om o.a. de 

Godinnenkracht te herinneren en integreren.  De aanwezige Horemheb Tempel is opgedragen aan 

zeven goden, waaronder Amon en Thoth en de krokodillen god Sobek, die een belangrijke angst 

overwinende rol speelt tijdens ons SamenZijn!  Meer tekst en uitleg komt tijdens ons SamenZijn. 

De Edfu Horus tempel, om o.a. de daar opgeslagen kennis van de Ark Des Verbond, ( dit is de 

kist met stenen tafelen van Mozes,  waar we dieper mee verbonden raken tijdens onze 

SamenZijn),  de mogelijkheid onderling de vrije wil en Hogere Wil, de Ank Kracht en Horus 

“kennis” weer in ons DNA celgeheugen te laten ontwaken.  

De Kom Ombo Sobek- Horus-Isis Mysterie School inwijding tempel, waar een Chella (Leerling), 

de laatste angsten behoorde te overwinnen voordat men de laatste inwijding naar god-godin wezen 

onderging in de Khufu, of zoals we deze heden ten dagen kennen, Cheops Piramide . Sobek is de 

man van Hathor en in latere tijden werd Sobek gezien als incarnatie van de god Amon.  In het 

Egyptische Dodenboek wordt Sobek genoemd als de god die Isis bijstond bij de geboorte van haar 

zoon Horus.  Isis vertegenwoordigt o.a. ook de innerlijke Eenwording, oftewel het Heilige Huwelijk 

en het Goddelijke Vrouwelijke ZIJN, dat neerdaalt vanuit het Galactisch Centrum om in het Heilige 

Huwelijk te treden met Osiris, die symbool staat voor de Goddelijke Mannelijke Energie. Vanuit de 

kracht van hun Heilige Huwelijk heeft Isis, na het overlijden van Osiris, via haar Scheppingskracht 

hun zoon Horus ‘gecreëerd’. Dit is een Goddelijke Vorm van Manifestatie Kracht, welke wij nog 

behoren te laten ontwaken in ons DNA celgeheugen en integreren in ons eigen Goddelijke Wezen.  

De Nubi village om even Nubische de sfeer te ervaren, maar zekers om de laatste angsten op de 

Sobek Inwijding tot Goddelijkheid te overstijgen of bekrachtigen.  

Het Elephantine eiland. Een aantal oude documenten (zoals de Elephantine Papyri) lijken het 

bestaan van een Joodse tempel bij Elephantine te bevestigen. Ook het historisch bewijs ontdekt dat 

een kolonie joden - inclusief levitische priesters - migreerde uit Israël en een kolonie op 

Elephantine-eiland in Egypte stichtte en dat zij de Ark van het Verbond met hen hadden. Het blijkt 

ook dat  e grondig de ruïnes van een replica Joodse tempel is, die die rondom 650 voor Christus 

gebouwd is, exact overeenkomt met de afmetingen van de tempel van Salomo in Jeruzalem. Men 

vermoed dat de Joodse tempel een rustplaats voor de Ark van het Verbond. Het Elephantine eiland 

is niet alleen een bijzonder hoog energetisch natuurgebied midden in de Nijl, maar ook een  

krachtplek om de 10 geboden die uiteindelijk allemaal maar om het woord Universele Liefde 

draaien te integreren in alle mogelijk vormen.  

 

 

 

 



Het Programma 

Dag 1 : is de vlucht en transfer naar ons hotel in Luxor. In Luxor is alles echt luxe, zo ook ons 

hotel. Voor informatie zie www.hotelsheherazade.com. Ons Hotel ligt aan de Westbank, het 

rustige gedeelte van Luxor en 5 min lopen van de Nijl. Na het diner ben je vrij… je kunt ervoor 

kiezen om met een motorbootje naar de overkant te varen, om bijvoorbeeld de Luxor tempel te 

bezoeken, te shoppen in de marktstraatjes of de soek, of om gezellig in de tuin van ons hotel te 

zitten ZIJN.  

 

Dag 2: na een relax ontbijt gaan we doelgericht de C&F Zielsfrequenties en C&F  ‘raadplegen’. 

Na de Lunch rijden in ongeveer 10 minuten naar Thebe. Daar verbinden we ons met de 2 Memnon 

kolossen en het tempel gebied van het Amenhotep III ( Lichtmeester Serapis Bey). In het tempel 

gebied van Amenhotep III zijn op 8 maart 2017, tijdens een Duitse archeologische 

missie, 66 statues van de Godin Sekhmet opgegraven. Amenhotep Vervolgens rijden we 5 

minuten verder naar het enorm grote gebied van Hatshepsut, waar we intuïtief afgestemd op het 

moment, energetisch voedende bezoeken afleggen en op een Divine moment de privé reservering 

in de Hathor-Isis- Hathors van Venus tempel mogen gaan ervaren. Na terug komst in het hotel 

genieten we van onze vrije tijd voor de dag integratie en het gezamenlijk dineer. 

Dag 3: na een relax ontbijt reizen we naar de heilige tempel van Seti en de hoog energetische 

Osirion-Flower of Life-tempel in Abydos. Hier zullen we de Wet en het Ware Inzicht van de  Ankh 

herinneren en activeren en verbinden we ons met ons Flower Of Life Light Body Holon. Na terug 

komst in het hotel genieten we van onze vrije tijd voor de dag integratie en het gezamenlijk 

dineer. 

 

Dag 4: Na de lunch varen we met een motorboot  naar het grote Sekhmet- Hathor tempel gebied. 

Om daar afgestemd met ´jouw´ Sekhmet in contact- communicatie te gaan en activeren en 

verbinden we ons met ons Sekhmet Light Body Holon. Tijdens de avonduurtjes gaan we naar de 

Luxortempel, één van de Etherische verblijven van Lichtmeester Serapis Bey, te gaan. De 

Luxortempel is gebouwd in de vorm van het chakrasysteem. Indien je wil kun je de tempel bewust 

doorlopen om je chakra’s te activeren. We gaan in elk geval samen de verbinding met ons Ka en 

Ba wezen activeren en ons kwalitatief afstemmen in de Tweeling Zielen kamer om onze Zielsdelen 

te helen. De Luxor tempel sluit om 21:00 uur en daarna ben je weer vrij om te genieten de dag-

avond  integratie.   

 

Dag 5: na een relaxt ontbijt rijden we in ongeveer anderhalf uur naar Dendera, om daar in de 

Hathors van Venus tempel om ons te verbinden met onze Ik Ben Kracht en ons Hathor Holon. Onze 

familie Hathor vertegenwoordigt de Shekinah Energy en de kracht om de dualiteit in Oneness te 

transformeren. Meer informatie vindt je in "The Hathor Material" van Tom Kenyon en Virginia 

Essene. Het tempelgebied is vrij groot en heeft verschillende etages. De hoofdtempel is vanuit de 

12 sterrenbeelden zodiak gebouwd en elk uur schijnt de zon of de maan op een andere Egyptische 

God of Godin. Het is bijzonder om deze Zoninwijding zelf te ervaren indien men onder één van de 

schachten gaat staan! Zowel in de hoofdtempel als op de bovenste etage bevinden zich de Hathor 

van Venus tempelruimtes. Op de bovenetage zijn ruimtes waar men o.a. de Egyptische Zodiak, de 

Moedergodin Mut en de mummificatie van Osiris kan zien. Rondom de Hoofdtempel ligt het droog 

gelegen Heilige meer. Het voelt heel bijzonder om de trappen naar onder af te lopen en op de 

bodem te staan van het voormalige meer waar de Goden en Godinnen zich baden voordat zij aan 

hun rituelen begonnen! Verder zijn er nog verschillende kleinere tempels, waaronder een Isis 

tempel. Op het juiste moment rijden we terug naar ons hotel in Luxor. Na het avondeten genieten 

we van onze vrije tijd voor de dag integratie en in de voorbereiding op ons Nijl avontuur! 

Dag 6-7-8-9 vullen we in met ons Nijl avontuur! In den beginne was er alleen water, het 

Oerwater liet de Heilige Nijl ontspringen, de levensader waar langs de eerste Goddelijke Egyptische 

beschaving leefde. Tijdens onze vaart zal ons DNA celgeheugen getriggerd worden om ons eigen 



Goddelijk Zijn te herinneren…Het blijft een verassing waar we aanvaren, het enige dat vast staat is 

dat we het anker uitgooien in:  

De Khnum Tempel in Esna betreden we o.a. met gereinigde  Ba- en Ka Ziel kanalen, om ons 

onze Ka- Ziel verbinding te bekrachtigen en stemmen we ons af op de goden-godinnen die ons 

“roepen”. 

De Horus tempel in Edfu, gaan we o.a. de Sobek inwijding herbeleven, afronden of bekrachtigen.  

Gebel El Silsila, een kliffengebied met veel verborgen Heiligdommen van o.a. de Goddelijkheden 

Hatshepsut en Toetmozes III ( Meester Kuthumi), Horemheb, Ramses II, Merenptah, Siptah, Seti 

II, Ramses III en de androgyne Nijl god van de dualiteit Hapi. Een hoog energetisch gebied waar 

we ons Innerlijke Heilige God-Godin Huwelijk kunnen afsluiten….. 

Komombo, Bedenk, naastbij onze doelstelling ook dat als je hier rondloopt, dat 5000 jaar geleden 

Imhotep, ( Serapis Bey) de god van geneeskunde, kennis en schrijven zijn eerste genezingen 

uitoefende. Veel Egyptenaren wachtten nu nog soms dagenlang in de bijzalen van deze tempel om 

door Imhotep genezen te worden. 

Dag 11: Na dankbaar afscheid genomen te hebben van het Dahabiya team rijden we naar de 

Nubi village om te ervaren of je de Sobek Inwijding totaal overstegen bent. Vervolgens gaan we 

met een motorboot naar het  Elephantine eiland, om de Kracht van onvoorwaardelijke Universele 

Liefde te bekrachtigen in ons wezen. Op een juist moment rijdens we terug naar ons Luxor home. 

en zijn we vrij om te genieten van onze Oneness integratie.  

 

Dag 12: Integratie dag die we invullen naar de behoeftes van het Nu moment. Je kunt er ook voor 

kiezen om het Karnak tempel gebied te bezoeken. Karnak omvat meer dan 10 tempelgebieden, 

waaronder het gebied van Amon/Ra, het Heilige Scarabeemeer, de Osiris 7 Dimensie poort. ( 

Indien men hier even in stilte met de rug, mediterend, tegen de poort gaat staan, kan men ervaren 

dat men in een energievortex terecht komt)  De Heilige Scarabee waar vele het ritueel lopen voor 

geestelijk en fysiek welzijn . aantrekkingskracht en vruchtbaarheid. De obelisk van Ptah. Van Ptah 

is bekend dat hij in een glanzende barnstenen Hemelwagen verscheen. Een spijkerschrift tekst, 

gewijd aan de zonnegod Amon/Ra, verteld “Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip 

van Ra de hemel binnen en reist onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren”. Op enkele 

pilaren vindt men hiëroglyfen van de Kabbala levensboom, de Flower of Life en dubbelen Ankhen, 

die duidelijk maken dat wij de Ankh energie vertegenwoordigen.  

Dag 13: Home Sweet Home! De vlucht terug naar huis!  

En alle dagen daarna: je verworven kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische Zaken 

 
 

Er kunnen maximaal 10 reis-Zielsmaatjes dit stukje Egyptisch Zielspad mee bewandelen en 

(er)varen.  

 

Het afhuren van de Flower of Life Dahabiya is bijzonder uniek, maar zeker ook extreem 

duur! Vandaar dat ik genoodzaakt ben om bij minder dan 10 reizende zielsmaatjes de prijs aan te 

passen.  

De investering in JeZelf is €2.211- inclusief: de reisinformatie map. Het transfer voor 13 dagen. 

Alle hotel en maaltijden kosten. Alle entree tickets voor de benoemde plekken en de kosten aan 

Egyptische autoriteiten voor de publiek gesloten plaatsen die we bezoeken. De ondersteunende 

Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en Egyptische Chakraoliën en alle spirituele activiteiten 

en begeleiding die ik aanbied.  

Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 22 Lichtcode resoneert op 

verder groeien vanuit nieuwe levensinzichten en de nieuwe wereldpatronen, het Ascensio proces, 

de nieuwe geboorte, de opstanding. De 11 Lichtcode resoneert om de verborgen Geometrische 

coderingen in ons DNA te laten ontwaken en stimuleert de opname van nieuwe energieën  te 

kunnen verankeren. Deze Lichtcode is gericht op de fysieke Transformatie naar het Goddelijke 

Bewustzijn.  

De prijs is exclusief: De heen en terug vluchten naar Luxor. Reis- annuleringverzekeringen.  

Visa, €25. Drankjes, deze ook bij de maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi 

voor diensten ongeveer € 50,-. Fooi voor persoonlijke diensten is niet meegerekend.  

Met vluchten boeken ben ik je graag behulpzaam. TIP: Een vroege vlucht boeken kan 
honderden euro’s besparen!  Op dit moment kost een ticket bij Egyptair Amsterdam- Cairo €320,-  
 

De prijs is op basis van een 2 persoons hotelkamer. Voor een eenpersoons hotel kamer wordt 

voor 7 nachten een toeslag van € 280,- berekend.  

 

Na aanmelding ontvang je een informatieve reis map mail, met alle benodigde informatie, ook voor 

de thuisblijvers!  

 

Het paspoort behoord minimaal nog 6 maanden geldig zijn na je bezoek aan Egypte!! 

 

ÉÉN GOD- ÉÉN AARDE ~ ÉÉN VOLK ~ ÉÉN TIJD. May love and Light surround the world, In  

liefde Donny Sternfeld, In Lak’ech – Ik Ben de andere JIJ! 



Aanmeldingsformulier 

 
Ja, ik geef mij op voor de reis van 2 november 2018 
 
Ik wil graag een eenpersoons hotel kamer en betaal de €280,- bij: ja/nee 
 
Graag zou ik een kamer willen delen met: 
......................................................................................................................................... 

 
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee  
 
Ik wil graag Vega eten: ja/nee 
 
Telefoonnr. voor bereikbaarheid thuisfront: 

......................................................................................................................................... 
 
Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen houden: 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
 
Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld : 
 
 

• Afsluiten van een annulering en reisverzekering is verplicht. 

• De betaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet 
worden teruggegeven. Annulering is op eigen verantwoording. De annuleringkosten zijn:  Tot 1 
maand voor vertrek 50% van de reiskosten. Vanaf 1 maand voor vertrek zijn 75% van de 
reiskosten. Vanaf 1 week voor vertrek 100 % van de reiskosten. 
• Het Cosmic&Flower team is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval 

berokkend aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische 
pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Hiervoor 
behoort men een reisverzekering af te sluiten.  
• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%. 
• Betalingsregeling:  De investering in JeZelf dient contant te worden voldaan tijdens een 
kennismaking of in Egypte. (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt) of 
gestort worden via Western Union Money Transfer, helaas zijn hier extra kosten aan verbonden.  

• 1 kopie van het paspoort a.u.b. mee mailen met het aanmeldingsformulier. 
• De aanmelding is definitief zodra dit aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen . 

 
Voor en achternaam zoals deze in paspoort en je vlucht ticketstaat: 
......................................................................................................................................... 
Geboortedatum: .................................................................................................................. 
Adres:................................................................................................................................ 

Telefoonnummer: ................................................................................................................ 
Mobiel:............................................................................................................................... 
Email: ................................................................................................................................ 
 
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie  s.v.p. mailen naar: desertdonya999@hotmail.com  
 

Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag. 
 
 
 

Datum:       Handtekening: 

mailto:desertdonya999@hotmail.com

