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Dag lieve Cosmic&Flower vriendin of vriend 
 
Het is duidelijk dat de herfstdagen zijn aangebroken. Tijdens de herfst is niet alleen het weer 
onrustig maar ook de werking van verschillende planeetstanden. Zo zullen Jupiter op 6 oktober en 
Saturnus op 25 oktober conjunct staan met de maan. En zeker ook Mercurius, Venus en Pluto 
zullen een steentje bijdragen aan ons transformatie proces de komende maanden! 
 
Helaas ontbreekt mij de tijd om dit uitgebreid te verduidelijken. Ik vertrouw erop dat verschillende 
lieve collega’s hier artikelen over gaan schrijven dus mijn advies is surf op Google! In het kort kan 
ik aangeven welke planeten het meest beïnvloedend sturen de komende tijd om ons Ascensie 
proces, ons verlichtingsproces te kunnen verwezenlijken.  
 
Vanuit de Egyptische filosofie bekeken staat:  
 
De Maan symbool voor Isis, de Moeder Godin, ons vrouwelijke bewustzijn, de manier waarop 
iemand veiligheid en geborgenheid zoekt en creëert. Ze vertegenwoordigt onze herinneringen, 
onze emoties en onze gewoontes. Zij stuurt het onder- onbewuste aan en regeert over onze 
spirituele en paranormale vermogens. We behoren de invloed van de Maan niet te onderschatten. 
Zij is verantwoordelijk voor de wisseling van eb en vloed en kan daarom onze lichaamssappen in 
beweging brengen! 
 
Jupiter symbool voor Amon, de verlichte, die zorg draagt voor de toekomstige planetaire fase, die 
we ook wel het Gouden Tijdperk noemen. Het tijdperk waarin de mens de rol zal mogen gaan 
vervullen die gelijk staat aan de huidige rol van de Engelen. Vandaar dat de kosmische coderingen 
van Jupiter als doelstelling hebben om het menselijk bewustzijn te transformeren naar een hoger 
bewustzijn op filosofisch, moraal en spiritueel niveau.  
 
Pluto symbool voor Serapis, de god van de ondergang èn het eeuwige leven.   
Doordat de frequenties van Pluto diepe psychologische en karmische kwesties uit het onbewuste 
kan los triggeren heeft hij een zuiverende functie en zorgt voor totale transformatie. Onder zijn 
invloedssfeer vallen o.a. thema's als macht en machtsmisbruik betreffende de vrije wil. Pluto roeit 
fundamentele evenwichtsverstoringen compleet uit en bewerkstelligt een proces van dood en 
wedergeboorte. Vandaar dat hij ook verantwoordelijk is voor plotselinge verandering en conflicten.  
 
Mercurius symbool voor Thoth, onze aanleg tot communicatie op hoger niveau en het praktische 
denken met de bijbehorende slagvaardigheid. Zijn weerspiegeling moedigt aan om inzicht en 
wijsheid te ontwikkelen zodat we deze kunnen inzetten voor onze spirituele ontwikkeling.  
 
Saturnus symbool voor de oorspronkelijke Egyptenaren, het Saturnus volk, het transformatie 
volk.Saturnus is ook onze karmische planeet. Karma is de wet van oorzaak en gevolg, en Saturnus 
zorgt ervoor dat wij met de consequenties van onze daden geconfronteerd worden. Onder zijn 
beïnvloeding kan men zelfs gedwongen worden om correcties door te voeren die voortkomen uit 
begane fouten. Saturnus geeft aan waar we onze grootste beproevingen en hardste lessen kunnen 
vinden, zodat we deze leren en transformeren. Saturnus regeert hij over karmische stukken en 
chronische kwalen en ziektebeelden en laat zien waar starre systemen en oude patronen onze groei 
beperken en geeft ons kracht, door zelfbeperking, om discipline te leren.  
Op 1 november voegt Venus zich bij bovengenoemde planeten, door meteen conjunct te gaan 
staan met de maan!  Venus staat symbool voor Hathor, de godin van de kosmische schoonheid, 
harmonie en de onvoorwaardelijke liefde.  
Natuurlijk spelen ook sterrenstanden een rol mee, maar zelf wil ik graag nog even de aandacht 
vestigen op de doordringingen die vrij komen tijdens de komende 11:11 poort opening. 
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De 11:11 Code 

 
Sirius is het thuis van het Godsbewustzijn, zowel voor onze Planeet en Zonnestelsel, als voor de 
gehele Universum 
 
In het oude Atlantis was al het mysterieuze gebaseerd op informatie die doorgegeven was door de 
Meesters van Sirius. Na de val van Atlantis werden de Sirische mysteries verder verspreid in het 
oude Egypte. Sirius is altijd al een spiritueel prototype geweest voor de aarde en speelde een vitale 
rol in de vroege aardse evolutie. De Moeder Matrix van de ‘Kronieken der Zielsherinneringen’ leeft 
in de Cheops Piramide en wordt bewaakt door de Sfinx.  
 
Toen de oude Hemel werd afgestemd met een specifieke sterrenuitlijning, werden er energetische 
poorten geopend naar deze Heilige plaatsen, die toegang geven tot deze Heilige coderingen.  
Wij dragen allemaal de herinneringen, vanaf het begin van het ontstaan van AL Wat Is in ons 
celgeheugen!  
 
Tijdens de 11:11 poort opening stromen Heilige Geometrische Lichtcodes van Sirius uit naar de 
Hartchakra van onze Zon en stromen vandaar uit tijdens de 11:11 Poort opening door naar de 
Aarde. Hierdoor krijgen de mensheid en alle Planetaire wezens de kans om slapende DNA-codes te 
openen, waardoor verzegelde Zielsherinneringen weer kunnen ontwaken.  
 
Cellulaire herinneringen worden vastgehouden in de Kristallijnen codes in de codon, die in elke DNA 
streng zit, in elke cel van het lichaam, alsook in elke cel van het water, de natuur, kortom in de 
vorm van het totale universum (codon is een code woord voor de 3 verbonden basen die samen de 
code voor één aminozuur vormen). Deze codes zijn gevormd volgens de Heilige Geometrie. 
 
De Heilige Geometrische Lichtcodes van de 11:11 Poort trigger om de oercodes te laten ontwaken 
van onze Biologische Ascensieproces, het verlichtingsproces. Deze oercodes, die vóór onze 
geboorte diep in het cellulaire geheugen van ons fysieke lichaam werden geplaatst, activeren de 
verborgen Geometrische coderingen in ons DNA die gericht zijn op het loslaten van de lessen op 
planeetschool Aarde en de fysieke transformatie naar het Goddelijke Bewustzijn. Ze helpen mee 
om de dualiteit op te heffen en onze zintuigen voor te bereiden op onze innerlijke en uiterlijke 
manifestatie van ons verlichtingsproces. .  
 
Dus kortweg omschreven worden we ook de laatste 3 maanden van dit jaar verder gevoed met 
emotionele en mentale beïnvloedingen.  
 
De bedoeling van dit gehele kosmisch getrigger is om uit onze zelf gecreëerde illusie te stappen en 
om verantwoording voor ons zelf te gaan nemen. Alle kosmische sturingen helpen ons om te gaan  
leven vanuit een gedisciplineerd gedrag en een heldere en zuivere gedachte structuur. Om onze 
gevoelens te uiten en begrijpelijk te maken. En zeker ook om in te gaan zien wanneer we onze 
persoonlijkheid overbelasten!  
 
Indien men niet leeft vanuit innerlijke kracht en vreugde, dan kunnen al deze kosmische 
beïnvloedingen psycho- emotioneel en fysiek belastend ervaren worden.  
Men kan onbewust conflicten aantrekken, stemmingswisselingen, slaapstoornissen en vermoeidheid 
ervaren. Soms het gevoel hebben alsof men in twee verschillende werelden vertoeft. Fysiek kan 
men spijsverteringsklachten, griepachtige symptomen, hoofdpijnen, spierpijnen, lichaamspijnen, 
vooral tussen de schouderbladen, huisuitslag en allergische reacties ervaren.  
 
De grootste bescherming tegen al deze transformatie klachten zijn leven vanuit je hart. Liefde is de 
allerhoogste vibratie van bescherming en het begint allemaal bij houden van JeZelf!     
 
De manier waarop men adem haalt wordt dagelijks belangrijker. Adem bewust en leef bewust, 
zodat je verlichtingsproces zich kan vormen in elke ademhaling, elke gedachte en elk woord. 
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Verder kun je jezelf de komende maanden ondersteunen met een of meerdere Cosmic&Flower 
Energies en de Chakra oliën die ik hieronder adviseer. 
 
Ik plaats even de korte omschrijving, voor de complete beschrijving kun je onze website bezoeken: 
www.cosmicflower.nl en de link producten aanklikken en vervolgens BOX V.  
 
Energy 50, Venus Love 
Verdiept de gevoelswereld, beschermt en versterkt waarnemingen en maakt resistent voor 
indrukken van buitenaf. Het helpt om de mannelijke en vrouwelijke energieën weer een te laten 
worden.  Beschermt tevens tegen kwade entiteiten. Helpt om de eigen hogere Goddelijke 
liefdesaspecten te herkennen, zodat vanuit Universele liefde verantwoordelijkheidsgevoel 
ontwikkeld kan worden voor Al wat is. 
 
Energy 52, DNA Activation 
Herstelt de geometrische codes in het DNA en in de Lichtlichamen. Het zuivert angsten, boosheid 
en trauma's die zich door alle vorige levens heen hebben gevormd in de geometrische code van het 
DNA. Het verbindt de blauwdruk opnieuw waardoor het gevoel van eenzaamheid en 
afgescheidenheid losgelaten kan worden. Geeft inzicht in hoe men zichzelf kan voeden met zuivere 
ideeën en gedachten en laat dit opnieuw integreren in het wezen. Hierdoor kan het wezen zich 
uiteindelijk weer afstemmen op de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 
1.618 ratio! 
 
Energy 54, Sirius Initiation 
Verzacht de weerstand en angst die in het celgeheugen wordt meegedragen betreffende het 
herkennen van zijn Goddelijke afkomst. Het lichaam wordt gezuiverd van oude patronen waardoor 
de kwaliteiten en het Zielsdoel opnieuw worden geopenbaard. Het vertrouwen in de bestemming 
wordt hersteld waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve 
Bewustzijnsactivaties, gedurende 2006-2009, de volgende fase na het Christusbewustzijn in mag 
gaan nl. het Godsbewustzijn.  
 
Energy 55, I’AM  
Stimuleert het vrijkomen van de kennis die ontvangen werd tijdens de inwijdingen in de 
Zonnetempels. Stimuleert om een diepe innerlijke reis met het Zielsverwantschap aan te gaan 
waardoor alle delen van de ziel weer 1 kunnen worden. Laat oude gewoonten en afspraken van 
toen weer naar boven komen. Zuivert angst en verdriet uit die je ervaart tijdens je dagelijkse 
levensinwijding. Activeert je eigen Lichtkracht, waardoor je Christusbewustzijn Chakra 
transformeert naar je Godsbewustzijnchakra. Dit omvat een nog hogere IK BEN energie, die je 
Hogere Wil om jezelf te erkennen laat integreren. Stimuleert om een poortwachter te zijn die de 
mensheid helpt om het Gouden Tijdperk in te gaan. 

 
Stuitchakra olie; Rode Amber; Ik Ben en Ik Heb 
Activeert de Ik Ben kracht, waardoor men in kan gaan zien wat men nodig heeft om zichzelf 
gelukkig te voelen. Geeft inzicht hoe men zichzelf en anderen kan helpen. Stelt in staat om het 
dagelijkse leven te accepteren en om zich vrij en flexibel hierin te kunnen bewegen. Geeft inzicht in 
de basis van een probleem, werkt op het niveau van het probleem en laat inzien waarom men dit 

naar zich toetrekt. 

 
Zonnevlechtchakra olie Jasmijn;  Ik Kan en Ik Wil  
Activeert de innerlijke zonnestralen die nodig zijn om het dagelijkse bewustzijn te doorbreken en 
zich te bevrijden van depressiviteit en gemoedstemmingen. Balanceert de menselijke zwakte en 
helpt om het onderscheid van de dualiteit te begrijpen en in harmonie met elkaar te brengen. 
 
3e Oogchakra olie Sandelwood;  Ik Zie en Word Gezien 
Op psychisch niveau werkt Sandelwood harmoniserend op stress situaties, heft irritaties op en 
bevordert de concentratie. Fysiek stimuleert Sandelwood het immuunsysteem en verzacht 
gewrichtsklachten, artritis en reuma. 
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Cosmic&Flower Remedies WebShop 

Omdat de webshop bestellingen de laatste tijd niet meer juist, of zelf helemaal niet meer 
ontvangen werden hebben wij een nieuwe webshop opgezet.  

Nieuw is dat men nu gebruik kan maken van een zoeksysteem!  
Indien men een woord in het zoeksysteem intikt, betreffende de situatie of fysieke klacht waarop 
men een Cosmic&Flower Energie wil inzetten, verschijnt er een reeks met geadviseerde Energies.  

De vernieuwde webshop is eenvoudig samengesteld.  
Als je bestellen wilt behoort jezelf eerst te registreren. Hierdoor krijgt je een eigen account. Na je 
registratie kun je vanaf iedere pc inloggen, producten bestellen en je winkelwagen beheren.  

Zoals vanouds komen de bestellingen bij Apotheek Hahnemann binnen en zal zorg dragen voor 
levering en facturering. Indien je bij Apotheek Hahnemann aangemeld bent als therapeut wordt de 
korting door hun verwerkt.  Zie www.cosmicflower.nl/webshop  

 

Opleiding vergoed door het UWV 

Vanaf september 2006 staan wij, als VOF Cosmic&Flower Remedies, geregistreerd als 
opleidingscentra bij de KVK te Venlo. 
 
Omdat onze opleiding als een belangrijk instrument voor zelfontwikkeling beschouwd word dor het 
UWV en bovendien is de mogelijkheid geeft om zelfstandig praktijk te gaan voeren, heeft het UWV 
besloten onze opleidingen rechtstreek bij onze opleiders/docenten in te kopen voor de gegadigde 
die in aanmerking komen om de opleiding vergoed te krijgen. 
 
Ook de door ons geadviseerde boeken en de Cosmis & Flower producten worden door het UWV 
vergoed indien de aanvraag goed gekeurd is.   
 
Het scholingsbureau is gevestigd te Venlo.  
Het scholingsbureau is per mail te bereiken op: scholingsbureauuwv@uwv.nl. 

 
Factuur Egypte reizen. 

 
Na overleg met onze boekhouders kunnen we met vreugde laten weten dat we toestemming 
hebben gekregen om een factuur uit te schrijven, voor de helft van het bedrag dat men investeert 
in zichzelf voor het beleven van een transformerende vakantie! 
 

 
Geaccrediteerd door de V.B.A.G. 

 
Ondanks dat bovenstaande nog niet officieel is willen wij je laten weten dat een van onze 
studenten, Brigitte Hagenaars, zorg aan het dragen is voor de accreditatie van onze opleiding.  
 
Zoals het er nu naar uitziet zal de Cosmic&Flower opleiding met ingang van 1 januari 2009 
geaccrediteerd zijn bij de VBAG.  

 
Dit betekend o.a. dat men 1 punt per dagdeel van onze opleidingsdagen mag tellen voor Bij- en 
Nascholing. Ook worden de consulten door verschillende zorgverzekeraars dan vergoed.  
Zodra het officieel is wordt dit weervin een nieuwsflits bekent gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 



Egypte opleidingsreis maart 2009                                                             www.egyptresort.eu 

 

5 

Graag plaats ik onderstaande oproep: 

Beste vrienden, kennissen en collega's  
 
Ik vraag jullie aandacht voor een belangrijke actie. Iedereen beweert dat de patiënt in de 
gezondheidszorg centraal staat, maar in de praktijk is anders. Het wordt de patiënt steeds 
moeilijker gemaakt om te kiezen voor CAM.  

CAM (Complementary Alternative Medicine) is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen 
zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en 
Natuurgeneeskunde. Miljoenen patiënten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.  

• De patiënt wil steeds vaker kiezen voor CAM  

• Veel CAM behandelwijzen zijn bewezen effectief en veilig  

• CAM is veelal kostenbesparend  

De keuzevrijheid wordt door kabinetsplannen in Nederland NU ernstig bedreigd!  
Er is geen politieke interesse voor CAM: géén academisch onderwijs, géén wetenschappelijk 
onderzoek, ook wordt nu gedreigd de arts-titel af te nemen en BTW op de alternatieve 
behandelingen te heffen (de burger betaalt!).  

Daarom deze nationale handtekeningenactie GA VOOR CAM, georganiseerd door de stichting 
IOCOB. Op 21 oktober 2008 zal de petitie met alle namen en e-mail adressen aan 'Den Haag' 
worden aangeboden. 

Ga naar http://www.gavoorcam.nl om deze actie te bekijken en ook jullie steun te betuigen.  

Met vriendelijke groeten, namens De Nationale 'Ga voor CAM' Handtekeningenactie  

(De Nationale 'Ga voor CAM' Handtekeningenactie is een initiatief van Stichting IOCOB, Stichting 
voor innovatief onderzoek en onderwijs van complementaire behandelwijzen in Nederland, 
www.iocob.nl) 

 

Nieuwe tijdskinderen opleidingsdagen 
Op 13 en 14 december 2008 organiseert Mardou van Lohuizen weer NTK dagen. 
 
Tijdens deze dagen krijg je inzicht in het hoe en waarom momenteel veel kinderen symptomen 
vertonen gelijkwaardig aan ADD, ADHD, CD, ODD, NLD en Autisme e.d. Ook bespreek ik feitelijke 
gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, de invloed en het belang van voeding, en reik ik je 
behandelmethodes aan.  
 
Via visualiserende meditaties stemmen we af op de verschillende golven of groepen kinderen die 
momenteel geboren worden, hun gaven en behoeftes en de kwaliteiten van de Stralen waaruit ze 
geboren worden. Hiermee voeden we ook ons eigen innerlijke Goddelijke kind en worden deze 
kwaliteiten in ons zelf geactiveerd. Hierdoor kunnen we deze kinderen gaan herkennen en ze 
vanuit inzicht, begrip én onvoorwaardelijke liefde, datgene geven wat ze nodig hebben om hun 
prachtige zielstaken te kunnen verwezenlijken! En natuurlijk doen we sessies om wat aangereikt en 
aangeraakt is te integreren! 
 
De opleiding geef ik, afhankelijk van het aantal deelnemers, in Oudkarspel of Alkmaar. Oudkarspel 
ligt nabij Heerhugowaard. Vanaf het station kan vervoer geregeld worden. 
 
Mocht je willen deelnemen aan de NTK opleidingsdagen dan kun je je bij me aanmelden. 
 
Hart-groet, Mardou van Lohuizen 
Adres: Laanweg 36, 1724NK Oudkarspel 
Tel.  0226-315377 
Mail: MardouvanLohuizen 
Website:www.demuze.org 
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Nieuwe Docent! 

 
Dankbaar verwelkomen wij Sonja Boudri in ons docenten team! Hieronder stelt Sonja zichzelf voor: 
 
 
Graag wil ik mezelf even voorstellen: Mijn naam is Sonja Boudri 
Als natuurgeneeskundig therapeut en Reiki Master behandel ik kinderen en volwassenen in mijn 
praktijk. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van magnetiseren, Reiki, helderziende 
waarnemingen ,psychometrie,Quantum Touch of  Hypno Regressie. 
 
Deze behandelingen worden ondersteunt met de Cosmic&Flower Energies. 
Hierdoor zijn er al heel wat kleine 'wondertjes' gebeurd! 
Vooral met Nieuwetijdskinderen werk ik graag met deze Energies, maar ook bij volwassenen 
werken deze uitstekend. Er worden blokkades weggeruimd en men komt weer terug bij zijn 
innerlijk. 
 
Ik heb mensen uit een diep dal mogen zien klimmen. 
Met helderziende waarnemingen  probeer ik de cliënt te ondersteunen en een duwtje in de goede 
richting te geven. 
 
Naast de behandelingen geef ik, samen met mijn partner Reiki inwijdingen.  
Dit gebeurd in huiselijke sfeer en in kleine groepjes, omdat wij ons goed willen kunnen afstemmen 
per individu. Ook geven wij workshops en spirituele ontwikkelingles. 
 
In 2008 Heb ik stage mogen lopen bij Donny.Ik heb wederom ervaren hoe bijzonder deze opleiding 
is. Met veel plezier zal ik dan ook de geleerde lessen door gaan geven aan mijn cursisten. De 
opleiding Cosmic Flower is vooral werken aan jezelf en een enorme verrijking. 
 
De data voor de vijfdaagse opleiding in 2009 is als volgt: 
5-6-7 Maart en 24-25 April 

  
De data voor de vervolgdagen worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
Voor informatie en aanmeldingen kun je contact met me opnemen.  

Hart-groet, Sonja Boudri 

 
Adres: Praktijk Le Soleil 
Berkenhove 1 
2295 RH Kwintsheul 
Tel.: 0174-290925 
Mail: boudri@kabelfoon.nl 
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Opleiding NEI therapeut met o.a. de Cosmic&Flowers als testmiddel 
 
Mijn naam is Lenie van Klink, geboren 25-12-1949 en moeder van 2 volwassen kinderen. 
Van af 1990, na het lezen van vele boeken en het volgen van de nodige cursussen op spiritueel 
gebied, heb ik sinds het jaar 2000 een praktijk voor bewustwording. 
Ik werk voornamelijk met de NEI, Neuro Emotionele Integratie, omdat dit een snelle en effectieve 
methode is. Tijdens de consulten werk ik met testmiddelen, waaronder de Cosmic& Flower 
Energies. Het bijzondere is zelfs dat de Cosmic Flower Energies bijna de enige middelen zijn die 
men echt nodig blijkt te hebben. 
 
In mijn praktijk richt ik mij op wat mensen als “moeilijk” ervaren in hun leven en op het kijken hoe 
het anders, makkelijker kan door middel van consulten, cursussen en coaching. 
 
Opleiding NEI therapeut met o.a. de Cosmic&Flowers als testmiddel  
 
Sinds 2004 geef ik de NEI basiscursus waarin de techniek geleerd wordt en je tevens zelf de nodige 
emotionele blokkades opruimt tijdens het oefenen. 
Sinds 2006 geef ik ook de vervolgcursus waarin gewerkt wordt met testmiddelen waaronder de 
Cosmic&Flower Energies. 
 
Ik heb voor de Cosmic&Flower Energies gekozen omdat dit een prachtige energieën zijn, die 
ondersteunend werken. Het bijzondere van de Cosmic&Flower Energies vind ik vooral dat zij 
precies aangeven waar de cliënt meekomt.  
 
Voor de aanvang van NEI opleidingen of meer informatie kun je gerust contact met me opnemen. 
 
Hart-groet, Lenie van Klink. 
Adres: Schoorlaan 15, 1705 EE Heerhugowaard 
Tel.: 072 571 3721. 
Mailen vragen@lenievanklink.nl 
Website: www.lenievanklink.nl 
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Opleiding tot energetisch therapeut en lichtwerker. 

 met o.a. de Cosmic&Flowers als testmiddel. 
 
Edda centrum voor heelwording en bewustwording organiseert 4 jarige beroepsopleidingen tot 
energetisch therapeut en lichtwerker, waarin ook de Cosmic&Flowers Energies in verweven zijn. 
 
WAT IS EDDA? 
Van de naam Edda zijn meerdere betekenissen in gebruik. Het centrum heeft voor deze naam 
gekozen vanuit de betekenis: “Dat wat altijd geweest is”. Deze betekenis vind je ook terug in het 
logo: het levenswiel. 
 
Edda is een cursus- en opleidingscentrum dat in 1990 is opgericht met als doel: 
      -     Mensen ondersteunen in het activeren van hun zelfgenezend  vermogen. 
      -     Alle kennis die hierover tot ons gekomen is, doorgeven aan anderen. 
            vanuit de visie: 
      -     Alle leven komt uit dezelfde bron. 
      -     Alle leven is van goddelijke oorsprong. 
      -     Alle leven is gelijk, heeft dezelfde waarde. 
      -     Alle leven verdient liefde en respect. 
      -     Ieder mens is op weg naar heelwording en bewustwording. 
  
Het centrum is opgericht door Sophia Dijkhuizen. Zij is op verschillende terreinen in de reguliere 
gezondheidszorg werkzaam geweest. Zij heeft een opleiding gevolgd tot spiritueel therapeut, met 
als specialisatie aura- en chakrareading en -healing.  
Zij deed diverse trainingen op het gebied van kinesiologie, meridianenleer, edelsteentherapie, 
homeopathie, natuurgeneeskunde, en is tevens traditioneel Reiki-Master en lid van de Reiki-
Alliance. 
In 1997 kwam zij in contact met het Pleiadisch Lichtwerk en  deed  diverse trainingen daarin.  
Door de niet nieuwe, maar wel nieuw  beleefde ervaringen en  inzichten, opgedaan tijdens deze 
trainingen, besloot zij om als uitbreiding van de cursussen intuïtieve ontwikkeling, die zij tien jaar 
had gegeven, te starten met een opleiding voor energetisch genezer en lichtwerker.  Deze 
opleiding is bedoeld voor mensen die mee willen werken aan de heelwording van zichzelf, van 
deze aarde en van  de mensen die daarop wonen. 
 
Voor data en informatie kunt u contact op nemen met  Sophia Dijkhuizen 
 
Adres: Drossaertweide 67 
6438HT Oirsbeek 
Telefoon: 046 4428372 
Email: info@eddacentrum.nl  
Website: www.eddacentrum.nl 
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Workshop Cosmic&Flower Energies in Noord Limburg 
 

Dankbaar omarmen wij Marian Eickmans. Marian organiseert workshops die afgestemd zijn op 
persoonlijke ontwikkeling en personen die individuele begeleiding nodig hebben. Hieronder stelt 
Marian zich voor: 
 
Mijn naam is Marian Eickmans en ik ben gecertificeerd 'Cosmic&Flower' therapeute. 
 
Tijdens mijn 'healing en reading' behandelingen werk ik met de Cosmic&Flower Energies omdat 
deze energieën o.a. met de energetische blauwdruk van het lichaam aan de slag gaan.  
Zij herstellen en reinigen met hun hogere lichttrilling blokkades die vervolgens getransformeerd 
worden. 
 
Ik laat me leiden door de energieën, mijn gevoel, intuïtie en helder bewustzijn en werk hierbij 
vanuit de 'Cristiane Beerlandt' filosofie. 
De praktijk ‘Cocon’ is er voor een ieder die zijn ware zelf willen leren kennen en hanteren en voor 
alle levensvragen. 
 
Het intuïtief uitzoeken van je eigen Energie is een mooie manier om jezelf nog beter te leren 
kennen. Iedereen beschikt over intuïtie, maar deze zit soms behoorlijk diep in ons verstopt.  
We kunnen veel meer uit onze intuïtie halen dan we nu doen. Verder kunnen we onze intuïtie, als 
we haar eenmaal weer ontdekt hebben, verder aanscherpen en verfijnen.  
 
We leven in deze westerse cultuur heel erg vanuit ons hoofd. Als we een probleem hebben 
proberen we dat op te lossen vanuit ons denken. Voor veel praktische kwesties is het denken een 
prachtig middel om tot een juiste beslissing te komen, we kunnen alles naast elkaar zetten en 
daardoor tot een logische conclusie komen. Hierdoor zijn we in staat de juiste keuzes te maken. 
Maar als we nieuwe wegen willen inslaan, als we het idee hebben dat we meer uit ons leven willen 
halen, komen we meestal met logisch redeneren niet zo veel verder. 
De Cosmic&Flower energie workshop kan hierbij helpen.  
 
Inhoud workshop: 
- Voorstellen 
- Wat is intuïtie 
- Wat kan ik ermee  
- Pauze met koffie/thee en koek 
- Zelf onze druppeltjes uitzoeken 
- Bespreken waarom deze druppels 
- Doseerflesje intuïtief uitzoeken en zelf vullen 
 
De workshop Cosmic & Flower energie wordt gehouden op: 
 
maandag 27-10-2008 19.00-22.00 uur 
maandag 24-11-2008 19.00-22.00 uur 
 
Meerdere avonden in overleg. 
 
Locatie: Alle workshops worden gehouden op de Kruisstraat 30a, 5856 AG Wellerlooi LB. 
 
Kosten: voor deze workshop bedragen € 25,- per persoon. Dit is inclusief materialen, koffie/thee 
en koek.  
 
Om deel te nemen aan een van onderstaande workshops kunt u zich aan te melden via e-mail, of 
belt u mij gerust. 
 
Voor informatie en inschrijvingen: 
Praktijk 'Cocon' 
Marian Eickmans 
Pieter Breughelstraat 79 (Rembrandtplein) 
5854 EB Nieuw-Bergen 
Noord Limburg 
 
Mobil: 06-42052251 
Email: mareick@home.nl 
Website: www.hetcocon.nl 
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De 5 daagse Cosmic&Flower therapeuten basisopleiding 
combineren met een vakantie in Egypte………….. 

dat kan van 10 t/m 24 maart 2009! 
 
Tijdens alle opleidingsdagen vinden therapeutische sessies plaats, ondersteund met de 
Cosmic&Flower Energies. Intuïtief voeg ik datgene toe wat nodig is in de groep. 
 
In de woestijnen die we bezoeken zal men voldoende ruimte hebben èn de nodige maatjes rondom 
zich heen, om de opleidingsdagen goed te laten integreren! 
 
Tijdens de reis blijven we de gelegenheid scheppen om op sommige onderdelen het programma 
anders in te vullen. Het is een reis waarin we met elkaar de basis gaan leggen om echt in onze IK 
BEN kracht en Hart energie te komen.  
 

Het programma 
 
Dag 1: is de vlucht naar Cairo. We lunchen in een restaurant dat in een mooi park ligt. 
Tijdens de avonduurtjes zal onze gastheer Gouda ‘de koffie’ voor je lezen en je een Egyptische olie 
aanreiken die je meer inzicht kan geven of ondersteunen betreffende de aanreiking die hij je geeft 
met behulp van het koffiedik lezen. Voor meer informatie betreffende het Sfinx Gasthuis en Gouda, 
de eigenaar, kun je de website www.sphinxguesthouse.com bezichtigen. 
 
Dag 2 : na een relax ontbijt gaan we naar het Gizeh plateau. Op het Gizeh plateau liggen de 3 
gigantische piramides de Cheops, Chefren en Mycerinus, die samen één van de 7 wereldwonderen 
vormen. Je mag er voor kiezen om in de Cheops Piramide de sarcofaag in de koningskamer te 
bezichtigen. Daarna zullen we tombes en verschillende Tempels gaan bezichtigen, waaronder de 
tempel der mummificatie en de Isis Tempel, waar nog steeds hoge energieën voelbaar zijn.  
Hani, een van de inspecteurs van de Piramides, zal ons vergezellen en tekst en uitleg geven over 
de hiërogliefen en natuurlijk evt. vragen beantwoorden. Ook zal hij ons fossielen laten zien die 
meer dan 30.000 jaar oud zijn en bespreekt hij de 5 ruimtes boven de koningskamer. Indien men 
goed luistert, bewijst hij onbewust dat de Piramides alleen gebouwd kunnen zijn door de opheffing 
van de zwaartekracht! Na de lunch gaan we naar het museum voor Egyptische Oudheden.  
Het museum biedt een mooie kennismaking met de Goden en Godinnen, het leven en denken van 
de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels.  
 
Dag 3: na het ontbijt is de transfer naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de woestijn 
van Bahariya. Daar logeren we in ons Pyramid Mountain Resort. Na de lunch rijden we in de 4/4 
jeeps naar de Sanddunes, een prachtige omgeving om je innerlijke kind vrij te laten komen, door 
datgene te doen waar je zin in hebt. Ons Bedoeïdeteam zal je beslist uitdagen om samen met hen 
de meters hoge zandduinen te beklimmen en af te dalen in hun jeeps! 
Hierna rijden we naar het nog niet echt bekende Pyramid Mountain gebied, (Gabel Dist).  
Een aantal meters verwijdert van deze Piramide berg is in 1935 de tot nu toe grootste uit de Krijt 
periode gevonden Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus gevonden. Hij was 25-tot 30 meter 
lang, zijn opperarmbeen had in elk geval een lengte van 1 meter 69! Ook dit ‘hol’ dat in de rosten 
ligt gaan we bezoeken. Hier kun je je weer verbinden met de Oerkrachten van Moeder Aarde en 
indien de tijd het toelaat een derde oog- activatie doen met behulp van de ondergaande zon.  
De verdere avond brengen we weer op een gezellige manier door. Optioneel is om het Pyramid 
Mountain gebied te verkennen op de rug van een kameel….. 

Dag 4- 5 en 6 zijn de eerste 3 opleidingsdagen:  

Tijdens de eerste dag besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van de Cosmic&Flower 
Energies en geven wij een subtiele inleiding in de metafysica en ervaar je de kracht van bloemen! 
Via actieve bezigheden ga je bekend raken met de 11 chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het 
functioneren van de psyche en het fysieke lichaam én we geven inzicht in de reden van meerdere 
opnieuw geactiveerde ‘Egyptische’ chakra’s’. 
Alle ziektebeelden zijn terug te voeren naar de chakra’s en tal van externe en interne invloeden 
kunnen psychische en fysieke ziektebeelden veroorzaken indien ons chakrasysteem verstoord is. 
Tijdens deze 3 dagen nemen wij ruim tijd om ons hoofdzakelijk op Bio-energetische oefeningen, 
visualisaties en activeringsmeditaties te richten die sterk gericht zijn op het transformeren van 
jouw blokkades.  
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Tijdens de tweede dag leer je hoe je jezelf beter kunt verbinden met je Hoger Zelf en keuzes 
kunt maken vanuit je hart; hoe je de samenwerking van de linker- én rechter hersenhelft kunt 
stimuleren;  de epifyse heractiveert en laten wij je de kracht van je eigen telepathische gaven 
ervaren. We doen een Crystal DNA heling, met behulp van kristallen platonische lichamen, en evt. 
eigen meegenomen kristallen of kristallen schedel, tijdens het activeren van 12 innerlijke 
krachtcentrums die jou in je dagelijks leven het totale Meesterschap over je emoties kunnen 
brengen. 
De derde dag ga je je leren afstemmen op de kracht en structuur van de energieën die altijd om 
je heen zijn o.a. van de aura’s van je medecursisten, leer je deze zelf te voelen en te zien. Ook leer 
je voelen waar blokkades bij een ander gemanifesteerd zijn en hoe je deze kunt transformeren. 
Bovendien train je hierdoor je Intuïtie. Ook zuiveren we onze eigen auralagen en de toxische 
ballast die door psycho- emotionele verstoringen zich nestelen in onze organen.  
Subtiel maak je al kennismaking met de Meesters en Meesteressen.  

Dag 7: na het ontbijt beginnen we met de local tour, waar je even in aanraking komt met de tijd 
van de Farao's. We bezoekende de Golden Mummies, hun tombes en de Amontempel waar je je 
chakra pad kun lopen. Na deze bezoeken zul je 4 dagen en 3 nachten het idee hebben dat je 
verschillende planeten bezoekt. Bovendien zal het slapen onder de sterrenhemel, die wordt 
doorsneden door de Melkweg, de spiegel van de Nijl, heel indrukwekkend ervaren worden!  
We rijden als eerste naar El-Hayz. In de oase van El Hayz kun je even lekker badderen in de 
geneeskrachtige waterbron. Wetenschappelijke en medische onderzoeken hebben bewezen dat de 
waterbronnen in de Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reuma, reuma artritis en 
verschillende huidaandoeningen. Daarna rijden we door naar een van de kleine Bedoeïden dorpjes 
van El Hayz. Bij mijn ‘verworven’ familie’ kun je even de sfeer van het echte Bedoeïde leven 
ervaren, terwijl er ondertussen een heerlijke lunch voor ons bereid wordt. Na de lunch gaan we 
naar de Crystal Mountains, (as-Sahra al-baida), een wonderbaarlijk door de natuur gevormd 
kristalbergen gebied. Er is ook een kristallen poort waar men zich energetisch in op kan laden met 
kristal energie. De kristallen bestaan uit honing calciet of  pure silicaat en hebben ook de 
geestkrachtige werking hiervan. Indien met ze toevoegt aan drinkwater wekken zij paranormale 
vermogens versnelt op. Natuurlijk behoort men zich af te stemmen op de hoeveelheid die men 
inneemt, zodat dit versnellende proces niet belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in 
overeenstemming met het zielsniveau! Het is toegestaan om enkele losliggend kristallen mee naar 
huis te nemen. Bij de Crystal Mountains zetten we ook ons kamp op. Bij ons kamp zul je o.a. 
zuivere rookkwartskristallen en rhodocrosiet stenen kunnen oprapen! Wanneer in de avond bij het 
kampvuur de tabla’s te voorschijn getoverd worden kun je deze prachtige dagenergie omzetten in 
een dans of luisterend genieten in de stilte van je zelf. Niets hoeft alles mag. 
 
Dag 8: na het ontbijt rijden we naar een ander gedeelte van de Crystal Mountains waar prachtige 
sculpturen en stalagmieten te bezichtigen zijn. Daarna rijden we naar El Agabad, ook weer een van 
de mooiste woestijngebieden, waar je uitgeslepen tot ronde bolletjes, bloemvorming of 
fallusachtige zwarte stenen kunt oprapen, die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt. 
Deze stenen bieden beschermen tegen stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn!  
Wij adviseren dan ook om enkele steentjes me naar huis te nemen. Bovendien zijn ze heel geschikt 
om o.a. NTK te helpen aarden. We lunchen bij een prachtige lime witte berg waar de fossielen nog 
ongeschonden te bezichtigen zijn. Na de lunch rijden we naar de Magic Spring, een bron die 
omringd is door palmen, midden in de woestijn! Daar kun je even badderen in een van de drie 
baden met geneeskrachtig bronwater. In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op 
en kunnen we weer heerlijk genieten van de door ons Bedoeïnen team klaargemaakte maaltijd en 
de avond naar wens invullen. 
 

Dag 9: na het ontbijt wandelen of rijden we terug naar de Magic Spring. Vlak bij deze Spring 
liggen ook mummie bergen, (Gabel Mumia), die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt.  

Vandaar uit rijden we naar de White Desert, een heel groot gebied van meters hoge en grillige, 
door erosie gevormde witte Lime- kalksteen sculpturen. De fossielen van schelpen en slakken in de 
kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest. 
Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en schelpen kunnen vinden. Je zult daar werkelijk 
het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal nieuw 
voor je zijn. Hier zetten we ook weer ons kamp op en zul je beslist vol verwondering en 
bewondering naar de kleurveranderingen kijken, die het landschap als maar magischer maken door 
de zonsondergang, de maanopkomst!  
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Dag 10: Je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij 
zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niets moet, alles mag! 
Na het ontbijt en het bezichtigen van enkele bijzondere sculpturen in de White Desert rijden we 
door dit magische stukje van planeet Aarde richting de Black Desert, (as-Sahra as-sauda) . Deze is 
ontstaan door een zee van zwarte vulkanisch magma en as blokken, meteoren, pyriet, basalt en 
natuurlijk stoppen we daar ook om je de kans te geven dit bijzondere gebied te bewonderen en om 
de krachtige energieën van deze woestijn tot je te nemen. Later in de middag zullen we weer in 
ons Resort in Bawiti aankomen en ben je lekker vrij.  
 
Dag 11 en 12 zijn de 2 dagen die de 5 daagse basisopleiding afsluiten.  
De eerste dag ga ik je inwijden in het huidige transformatieproces van Moeder Aarde en het 
collectieve transformatie- en evolutieproces van de mensheid. Je ontvangt inzicht in wat het 
transformatieproces nu precies inhoudt en in de kosmische frequenties die dit bewerkstelligen. We 
besteden o.a. ook aandacht aan de wetenschappelijk vastgestelde DNA veranderingen.  
Tijdens deze dag ga je de hogere kwaliteiten van je chakra’s en lichtlichamen herinneren en 
integreren in je totaalwezen. Hierdoor zul je, je beter kunnen gaan afstemmen op het 
transformatie- evolutie proces. Doordat je hierdoor ook in een hoog trillingsniveau gaat komen kan 
je celgeheugen verder ontwaken en gemakkelijker de hoge kosmische lichtcoderingen die je 
evolutie en transformatie proces activeren opnemen. Door de samenbundelingen van alle 
aangeboden informatie, meditaties en visualisaties zul je ervaren dat je eigen transformatie en 
evolutieproces minder fysiek minder belastend zijn. . . 
De tweede dag is hoofdzakelijk gericht op het inzicht in karma én het zeer diep uitzuiveren en 
transformeren van karmische verankerde ballast, meestal verworven in vorige levens, in je 
auralagen, je organen en je celgeheugen. Tijdens deze dag leer je ook hoe je met behulp van de 
Violette Vlam van St. Germain kan werken voor jezelf, een ander en Moeder Aarde. We sluiten 
deze dagen af met de Ghandarva, dit is een dankbetuiging aan Engelen en Meesters en 
Meesteressen. Door het Ghandarva experiment kun je een verbinding met de Lichtwereld aangaan.  
We doen natuurlijk ook weer beide dagen therapeutische sessies die je helpen om de fysieke en 
psychische klachten te leren herkenen en transformeren die door dit proces ontstaan. 
 
Dag 13: is een vrije dag zodat je genoeg ruimte hebt en de nodige maatjes rondom je heen om de 
opleidingsdagen goed te laten bezinken en integreren. Dit kun je natuurlijk ook heerlijk doen door 
wat tijd door te brengen in de warmwaterbron!  
 
Dag 14: rijden we na de lunch terug naar Cairo. In de avonduurtjes zullen we rustig op het 
dakterras van het Sfinx Gasthuis van de Sound en Light show kunnen genieten. Maar mocht je de 
behoefte hebben om zelf op pad te gaan, bijvoorbeeld naar de Khal El Khalili, wereld grootste 
bazaar, dan kan dit natuurlijk ook. Niet moet, alles mag! 
 
Dag 15: Home Sweet Home! En alle dagen daarna: je verworvene kwaliteiten benutten ten 
guste van jezelf en je omgeving! 
 
De investering in jezelf is € 2.222, -  inclusief: de 5- daagse Cosmic&Flower Basis opleiding en 
de ondersteunende Cosmic&Flower Energies. De vluchten, het visum. Het transfer en jeep- 
vervoer. Alle hotel verblijven en maaltijden voor 15 dagen. Alle excursiedagen inclusief de 
entreegelden en de benodigde fooi. En alle in het programma omschreven aangeboden 
levenservaringen. 
 
Wij stemmen onze prijzen afstemmen op bepaalde kosmische coderingen. De 2222 codering, waar 
de kostprijs mee eindigt, is de code die staat voor de hogere sequentie van manifestatie/schepping 
zonder de frustraties. Alle woorden, gedachten, daden en intenties zullen de zaden laten kiemen en 

met of zonder regen laten groeien! De code 1111, van het aan te betalen bedrag is gericht op de 

fysieke transformatie naar het Goddelijke Bewustzijn. Toepasselijke energieën voor deze reis! 
 
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten 
extra berekend!  De prijs is exclusief: reis- en annulering verzekeringen. Persoonlijke uitgaven 
en kosten en de drank.  
 
De Minimale deelname is 6 personen en het maximale aantal deelnemers is 12 personen. 
 
Op zondag 14 december 2008 vind de kennismakingsmiddag plaats, waarin we onze groepsenergie gaan 
manifesteren en ons gaan verbinden met het wezen van Egypte. Ook zullen we gezamenlijk de reis gaan 
overdragen aan de kosmos. Verder zal alle benodigde informatie verstrekt worden, ook voor de thuisblijvers. 
 
Mocht je met ons meewillen om dit zowel leerzame, als uitzuiverende en transformerende levenspad met 
ons te bewandelen, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in!  
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Aanmeldingsformulier 
 
Ja, ik geef mij op voor de Cosmic&Flower opleidingsreis van 10 t/m 24 maart 2009 

 

Ik ben bereid om een kamer te delen met een reismaatje: ja / nee  

 

Graag zou ik een kamer willen delen met………………………………………………………………... 

 

Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee  

 

In verband met mijn dieet mag ik het volgende niet eten:………………………………………………..  

 

Ik heb deze reis gevonden via:……………………………………………………………………………  

 

Ik wil wel/niet een annuleringsverzekering afsluiten. 

 

Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen 

houden:........................................................................................................................................................ 

 

Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld : 

 

• Afsluiten van een reisverzekering is verplicht. 

• 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. 

• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%. 

• Betalingsregeling: het bedrag van € 1.111- over te maken op rekeningnummer 1289. 11. 808 

Rabobank Swolgen, t.n.v. H&H Cosmic&Flower onder vermelding van opleidingsreis 2009 en je 

naam zoals deze in het paspoort staat! Over dit berdrag kunt u een factuur aanvragen. 

• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U  

• De resterende € 1.111, - dien en indien mogelijk contant te worden voldaan tijdens de 

kennismakingsmiddag, of op dag van het vertrek naar Egypte. 

• (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt.(Storten op ons bankrekening 

nummer in Egypte mag ook maar hier zijn hoge kosten aan verbonden).  

• Wanneer de reis niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers wordt het betaalde 

deelnamebedrag geretourneerd. 

• Bij annulering na aanschaf vliegticket en hotel reserveringen, worden de gemaakte kosten en de 

administratie kosten verrekent met het overige betaalde bedrag dat wordt geroutineerd. 

• 2 kopieën van het paspoort mee sturen met het aanmeldingsformulier. 

 

Voor en achternaam……………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer……………………………………….Mobiel……………………………………….... 

Email……………………………………………………………………………………………………... 

 
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopieën  s.v.p. zenden aan: Cosmic&Flower Remedies 

Legert 13, 5866 CG, Swolgen 

 

Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer: 0478-691877 

of mailen naar: info@cosmicflower.nl  

 

Datum:       Handtekening: 

 
 

AUB opsturen naar: Cosmic&Flower Remedies. Legert 13, 5866 CG Swolgen  
Of ingevuld mailen naar: info@cosmicflower.nl  
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Transformerende Egypte reizen 

Dankbaar kan ik laten weten dat ik op verzoek vier transformerende Egypte reizen heb mogen 
neerzetten in het voorjaar en 1 in het najaar van 2009! De voorjaarsreizen waar nog plaast voor is 
plaats ik hieronder: 

Samen met Mardou van Lohuizen organiseer ik een 15 daagse spiritueel 
transformerende Woestijn- Goden- Godinnen Tempel reis,  
van 12 t/m 26 februari 2009 
 
Aan deze reis kunnen nog 2 maatjes deelnemen. 

Reis inleiding: 

De doelstelling van deze reis is te genieten in het Hier en Nu en in onvoorwaardelijkheid 
aanwezig te zijn bij jezelf en Al wat Is. Bovendien zal deze Woestijn –-Tempel reis je Egyptische 
blauwdruk weer triggeren om te ontwaken en je ondersteunen bij het aanvaarden van je innerlijke 
God/Godinnen kracht. 
 
Deze reis is een uitnodiging om tot stilte te komen, in jezelf en met elkaar. Vanuit ons hart maken 
we verbinding met de intentie van deze reis, met wat we kunnen verfijnen en transformeren in 
onze persoonlijkheid. Zodat we klaar zijn om in overgave en vertrouwen, alle energieën, activaties 
en herinneringen tijdens ons avontuur vanuit onze eigen innerlijke Kracht te ervaren. In vrijheid en 
gelijkheid. 
 
De Transformatiedag wordt ingevuld door Mardou van Lohuizen. Mardou is o.a. werkzaam als 
docent van de Cosmic&Flower opleiding. In haar werk staan essentie en de wezenlijke ontmoeting 
met jezelf en de ander centraal. Daarbij zijn de Cosmic&Flower Energies een dankbaar 
gereedschap! Haar ervaring: De sprankelende Lichtenergieën van de Energies zijn steeds weer zijn 
als een poort naar het (h)erkennen en aanvaarden van Wat Is. In de aanvaarding ligt de heling, 
transformatie en overgave aan de unieke individuele kwaliteiten en het Licht van de Ziel. Zij zal je 
deze dag dan ook zeker uitnodigen om d.m.v. meditatie, ritueel, therapeutische sessies met de 
Cosmic&Flower Energies en wat nodig voelt in het moment, helemaal in je Hartenergie te komen 
en Ja te zeggen tegen jezelf. Om vervolgens in overgave en vertrouwen, alle energieën, activaties 
en herinneringen tijdens ons avontuur vanuit eigen innerlijke Kracht te kunnen ervaren. In vrijheid 
en gelijkheid. 
 
Maar liefst 7 dagen genieten we van de stilte, de energieën en het slapen onder de 
sterrenhemel, die wordt doorsneden door de Melkweg, de spiegel van de Nijl in de verschillende 
woestijnen in Bahariya, Dahkla en Kharga. Een aantal dagen reizen we per kameel Dit zal zeker 
bijdragen aan de verbinding met de stilte in jezelf, met ontvankelijkheid, met de Godin in jou. 
In de stilte wordt ontvangen, hoor je de stem van je hart, de ware Bron van je gevoel. Het is ook 
de wijsheid van je hart die de ware wil van God in zich draagt. 
Vanuit verbinding met je scheppingskracht en de gave van ontvankelijkheid ontstaat de 
vreugdevolle verbinding tussen de innerlijke God en Godin. Vanuit deze mooie en heerlijke 
energieën is ruimte voor het spontaan ontstaan van ritueel, delen, muziek en dans. 
 
Verder bespreken we de Maya Zonnezegel dagenergieën: Mooi om te vermelden is dat 7 
achtereenvolgende dagen van onze reis Galactische Activeringspoort dagen zijn.  
Op deze dagen zijn de energieën intenser en zijn de sluiers tussen de dimensies dunner.  
Dit samen met het Tempelpad pad dat we bewandelen zal je mee helpen om de doelstelling van 
deze reis te manifesteren! 
 
Het Tempelpad begint al tijdens onze reis naar Luxor! De eerste Tempels waar we ons mee 
gaan verbinden zijn in het Deir al Hagar gebied de Tempel die gewijd is aan Amon- Ra , Mut en 
Thoth.  En in Dush de tempel die gewijd is aan Serapis Bey en Osiris en dan natuurlijk de Tempels 
in Luxor en omgeving…………. Ook onze ervaringen tijdens het Tempelpad worden ondersteund en 
verrijkt d.m.v. uitzuiverende, actverende meditaties en visualisaties onder begeleiding van Donny. 
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Het programma 
 
Dag 1: is de vlucht naar Cairo. We lunchen in een restaurant dat in een mooi park ligt. 
Tijdens de avonduurtjes zal onze gastheer Gouda ‘de koffie’ voor je lezen en je een Egyptische olie 
aanreiken die je meer inzicht kan geven of ondersteunen betreffende de aanreiking die hij je geeft 
met behulp van het koffiedik lezen. Voor meer informatie betreffende het Sfinx Gasthuis en de 
eigenaar kun je de website www.sphinxguesthouse.com bezichtigen. 
 
Dag 2: na het ontbijt is de transfer naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de woestijn 
van Bahariya. Daar logeren we in Hotel Old Oases indien ons Pyramid Mountain Resort nog niet 
klaar is. Na de lunch rijden we in de 4/4 jeeps naar de Sanddunes, een prachtige omgeving om je 
innerlijke kind vrij te laten komen, door datgene te doen waar je zin in hebt. Ons Bedoeïdeteam zal 
je beslist uitdagen om samen met hen de meters hoge zandduinen te beklimmen en af te dalen in 
hun jeeps! Hierna rijden we naar het nog niet echt bekende Pyramid Mountain gebied, (Gabel Dist).  
Een aantal meters verwijdert van deze Piramide berg is in 1935 de tot nu toe grootste uit de Krijt 
periode gevonden Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus gevonden. Hij was 25-tot 30 meter 
lang, zijn opperarmbeen had in elk geval een lengte van 1 meter 69! Ook dit ‘hol’ dat in de rosten 
ligt gaan we bezoeken. Hier kun je je weer verbinden met de Oerkrachten van Moeder Aarde en 
indien de tijd het toelaat een derde oog- activatie doen met behulp van de ondergaande zon. De 
verdere avond brengen we weer op een gezellige manier door. Optioneel is om het gebied te 
bewandelen en alvast kennis te maken hoe het voelt om je te laten dragen door een kameel….. 
 
Dag 3: is de Transformatiedag. Deze dag wordt ingevuld door Mardou van Lohuizen: Zij  is o.a. 
werkzaam als docent van de Cosmic&Flower opleiding. In haar werk staan essentie en de 
wezenlijke ontmoeting met jezelf en de ander centraal. Daarbij zijn de Cosmic&Flower Energies een 
dankbaar gereedschap! Haar ervaring: De sprankelende Lichtenergieën van de Energies zijn steeds 
weer zijn als een poort naar het (h)erkennen en aanvaarden van Wat Is. In de aanvaarding ligt de 
heling, transformatie en overgave aan de unieke individuele kwaliteiten en het Licht van de Ziel.  
Zij zal je deze dag dan ook zeker uitnodigen om d.m.v. meditatie, ritueel, therapeutische sessies 
met de Cosmic&Flower Energies en wat nodig voelt in het moment, helemaal in je Hartenergie te 
komen en Ja te zeggen tegen jezelf. Om vervolgens in overgave en vertrouwen, alle energieën, 
activaties en herinneringen tijdens ons avontuur vanuit eigen innerlijke Kracht te kunnen ervaren. 
In vrijheid en gelijkheid. 
 
Dag 4: rijden we naar de Black Desert (as-Sahra as-sauda). Hier kun je even heerlijk in contact 
komen met je innerlijke bron en je opladen met de energieën van de zwarte stenen die zich daar 
gevormd hebben uit meteoren, pyriet, basalt, en vulkanisch materiaal.  
Daarna rijden we naar El-Hayz. In de oase van El Hayz kun je even lekker badderen in de 
geneeskrachtige waterbron. Wetenschappelijke en medische onderzoeken hebben bewezen dat de 
waterbronnen in Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reuma, artritis en verschillende 
huidaandoeningen. Daarna rijden we door naar één van de kleine Bedoeïenen dorpjes van El Hayz.  
Bij mijn ‘verworven familie’ kun je even de sfeer van het echte Bedoeïenen leven ervaren, terwijl er 
ondertussen een heerlijke lunch voor ons bereid wordt. Na de lunch gaan we naar de Crystal 
Mountains, (as-Sahra al-baida), een wonderbaarlijk door de natuur gevormd kristalbergen gebied.  
Er is ook een kristallen poort waar men zich energetisch in op kan laden met kristal energie.  
De kristallen bestaan uit honing calciet en pure silicaat en hebben ook de geestkrachtige werking 
hiervan. Indien met ze toevoegt aan drinkwater wekken zij paranormale vermogens versneld op. 
Natuurlijk behoort men zich af te stemmen op de hoeveelheid die men inneemt, zodat dit 
versnellende proces niet belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in overeenstemming 
met zijn of haar zielsniveau! Het is toegestaan om enkele losliggende kristallen mee naar huis te 
nemen. Bij de Crystal Mountains zetten we ook ons kamp op en zullen we onze kamelen maatjes 
mogen begroeten! Bij ons kamp zul je o.a. zuivere rookkwartskristallen en rhodocrosiet stenen 
kunnen oprapen! Wanneer in de avond bij het kampvuur de tabla’s te voorschijn getoverd worden, 
kun je deze prachtige dagenergie omzetten in een dans of luisterend genieten. Niets hoeft alles 
mag! 

Dag 5: vandaag wandelen we na het ontbijt met onze ‘zandschepen’ naar El Agabad, en prachtig 
gebied met vele verschillende sculpturen en bergen. Bij een prachtige lime witte berg lunchen we. 
Terwijl ons Bedoeïenenteam de lunch klaar maakt, kun je uitgeslepen tot bloemvormen, bolletjes 
of fallusachtige zwarte stenen oprapen die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt.  
Deze stenen bieden beschermen tegen stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn! Wij 
adviseren dan ook om enkele steentjes me naar huis te nemen. Bovendien zijn ze heel geschikt om 
o.a. NTK te helpen aarden Hier zul je ook zwarte woestijnroosjes en stenen kunnen oprapen. In El 
Agabad zullen we ons kamp weer opslaan en beslist een naar wens verlopende avond doorbrengen.  
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Dag 6: na het ontbijt rijden we op de rug van onze zandschepen naar de Magic Spring, een bron 
die omringd is door palmen, midden in de woestijn! ‘s-Avonds en/of na het ontbijt kun je even 
badderen in een van de drie baden met geneeskrachtig bronwater. Vlak bij deze Spring liggen ook 
mummie bergen, (Gabel Mumia), die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt.  
In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op. Ons Bedoeïenen team zal daar weer 
heerlijk voor ons koken en ons laten genieten van een kampvuur totdat we willen gaan slapen.  

Dag 7, na het ontbijt laten we ons door onze kamelen maatjes naar de White Desert dragen, een 
heel groot gebied van meters hoge en grillige, door erosie gevormde witte Lime- kalksteen rotsen.  
De fossielen van schelpen en slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn 
miljoenen jaren geleden een zee is geweest. Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en 
schelpen kunnen vinden, om bij je al verzamelde collectie toe te voegen. Je zult daar werkelijk het 
gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal nieuw voor je 
zijn. Bovendien zul je beslist ook vol verwondering en bewondering naar de kleurveranderingen 
kijken, die het landschap als maar magischer maken door de maanopkomst en de zonsondergang!  
Hier zullen we ons kamp weer opslaan en beslist een naar wensverlopende avond doorbrengen. 
 
Dag 8: je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij 
zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niets moet, alles mag! 
Na het ontbijt behoren we afscheid te nemen van onze kamelen maatjes!! Na het afscheid en het 
bezichtigen van enkele bijzondere sculpturen rijden we door dit magische stukje van onze planeet 
naar de Dahkla oase. Hier logeren we in de El Dohous Village, een modern Bedoeïnenkamp op 
Hotel niveau. Voor meer informatie zie: www.dakhlabedouins.com.  
Wat zullen we allemaal genieten van de douche….In de avonduurtjes kun je genieten van de 
muzikanten van Dahkla, wellicht zullen zij hun interpretatie van de Bedoeïnendans laten zien.  

Dag 9: Na de lunch rijden we naar het plaatsje Deir Al-Hagar. De tempel die we daar bezoeken 
werd oorspronkelijk opgericht ter ere van o.a. Mut, Khonsu en Thoth, de goden van de oase, en na 
enkele eeuwen werd deze tempel gebruikt als koptisch klooster. Na dit bezoek rijden we richting de 
Sahara woestijn in Dahkla. Hier zullen we ook weer ons kamp opzetten en genieten van de avond 
in deze bijzondere Sahara woestijn. 
 
Dag 10: Na het ontbijt rijden we naar Kharga, daar zullen we de Bagawat tombes bezichtigen, een 
groot Koptisch gebeid met tombes uit de 4e tot de 7e eeuw. Een aantal van de 263 tombes 
bevatten Koptische muur- en of plafondschilderingen en taferelen uit het Oude Testament. Buiten 
de tombes om bezichtigen we hier de indrukwekende ‘ Chapel of Peace , waar ondermeer 
schilderingen te zien zijn van Abraham die zijn zoon Isaac offert en de ark van Noach en de Chapel 
van Exodus, waar je de schilderingen kunt bewonderen die laten zien hoe Mozes de uittocht uit 
Egypte leidt. Na de lunch rijden we naar het plaatsje Dush, waar we de tempel die gewijd is aan 
Serapis Bey, Isis en Osiris gaan bezoeken. Daarna rijden we weer naar een woestijn gebied waar 
je, terwijl ons Bedoeïenen team een heerlijk dinner voor ons klaar maakt, in het uitnodigende 
zand, vanuit je eigen stilte en bron afscheid nemen van de woestijnen. Hier zullen we dus voor de 
laatste keer ons kamp opslaan en o.a. genieten van de liefdevolle verzorging door ons Bedoeïenen 
team, ons vrije leven en de bijzondere Sterrenhemel.  
 
Dag 11: na het ontbijt worden we opgehaald door Mohammed, onze chauffeur en gids voor de 
komende dagen en vertrekken we richting Luxor! Deze tocht zal net zo adembenemend zijn als 
door de witte woestijn! We rijden door een gebied met sikkelduinen, de duinen behoren tot een 
zandtong, die 3 tot 30 km breed is. De typisch aërodynamische vorm van de sikkelduinen ontstaat 
wanneer de wind hoofdzakelijk uit één richting waait. De twee punten van de sikkel wijzen altijd 
met de wind mee en het zand is op veel plaatsen prachtig oker of roze van kleur.  
In de middaguurtjes zullen we in Luxor aankomen. In Luxor wordt alles echt luxe, het nieuwe 
Sherasat Hotel waar we verblijven is niet alleen luxe maar ligt ook maar 5 min lopen van de Nijl af. 
Men kan er voor kiezen om zich tijdens de vrije uurtjes door een motorbootje naar de overkant te 
laten varen, om daar gezellig te gaan shoppen door de marktstraatjes, of om gezellig te kletsen en 
borrelen in het hotel! 
 
Dag 12: na het ontbijt rijden we naar Thebe. Daar bezichtigen we eerst de 2 enorme Memnon 
kolossen van 20 meter hoog! Het zijn 2 dodenbewakers die bij de voormalige ingang stonden van 
de grootste dodentempels van Thebe. Vervolgens rijden we 10 minuten verder om ons af te 
stemmen op het Graftempelgebied van Hatsjepsoet. Hatsjepsoet was de enige vrouwelijke farao 
die ooit Egypte regeerde. Ze was getrouwd met Toetmozes de II en ze nam ook de zaken waar 
voor Toetmozes III (Kuthumi) . Het tempelgebouw bestaat uit 3 verdiepingen.  
Aan het einde van de eerste verdieping staat een groot beeld van Hatsjepsoet in de vorm van de 
God Osiris.  
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De Geboortehal bevat reliëfs over de geboortelegende van Hatsjepsoet en de verwekking van een 
nieuwe koningin door Amon. Naast de geboortehal ligt de kapel van Anubis, de Goddelijke 
dodenbewaker. In de linkergalerij vindt men een gedetailleerd verslag van de beroemde expeditie 
van de farao naar Punt,( men vermoedt dat punt op de hoogte van Somalië lag). Links is de 
Hathorkapel, waar de Hathors van Venus nog ongeschonden te bezichtigen zijn! Dit is ook een fijne 
meditatieplek als het niet te druk is. Hier activeren we de Hathor symbolen bij het derde oog en 
verbinden we onze linker- en rechter hersenhelften.   
Op het middenterras, in de geboorte zuilengang rechts, is Hatsjepsoet afgebeeld met haar 
Goddelijke vaders. De tweede weg leidt naar de derde verdieping, waar links in de rotsen het 
heiligdom van Amon/Ra uitgehouwen ligt en rechts het heiligdom van Hatsjepsoet.  
Daarna gaan we naar de Tombe of King of Aye. De tombe ligt verborgen achter de Vallei der 
Koningen en wordt zelden door de toeristen ontdekt! Dit is een héle bijzondere plek om te 
mediteren! Na ons bezoek zullen we alles kunnen laten integreren tijdens een Feloeka vaartocht op 
de Nijl. TIP: Door je eigen intenties en energieën toegevoegd aan een fles bronwater, in het Nijl 
water te druppelen kun je door deze trillingsoverdracht Moeder Aarde meehelpen te helen. 
 
Dag 13: Na het ontbijt gaan we naar de Luxor Tempel Deze tempel is gebouwd in de vorm van een 
gigantisch menselijk figuur, in opdracht van Amenhotep III ( een incarnatie van Serapis Bey). 
Diverse posities in deze tempel corresponderen met de chakra’s van het menselijke lichaam. Door 
alle tempels bewust te doorlopen activeren de 7 hoofdchakra’s, vanaf de Stuit- tot  Kruin.  
Op de 8ste positie resoneert een duidelijke voelbare energie, die de verbinding met het Hoger zelf 
activeert. Hier zuiveren en activeren we ook onze Ka en Ba kanalen.  
Na de lunch bezoeken we de Karnak. Eigenlijk behoort dit tempelgebied verbondenen te zijn, 
d.m.v. de “Sfinxenlaan”, met het Luxor Tempelgebied. Helaas heeft men dit gigantische 
tempelgebied 3,5 kilometer lang doorbroken voor wegen en woningbouw. Vandaar dat ik dit totale 
inwijdingspad van de Farao’s graag in en dag wil af ronden. Karnak omvat meer dan 10 
tempelgebieden, waaronder de tempel van Ptah, Isis en het Heilige meer met de enorme obelisk. 
Op enkele pilaren vinden we het symbool van de levensboom uit de Kabbala en hiërogliefen van de 
tweebenige Ankh en prachtige samenvoegingen van Ankhen!In de Karnak bezoeken we eerst 2 
plaatsen waar de toerist bijna niet komt: Als eerste gaan we naar het katachtige beeld van de 
Godin Sechmet die verbonden is met het Hartchakra en genezingsprocessen. Vooral de Heiligbeen- 
, Zonnevlecht- en Hartchakra worden hier geactiveerd. Ik ga daar mijn best doen om voor iedereen 
de mogelijkheid te creëren om even alleen te zijn bij Sechmet. Daarna bezoeken we de tempel van 
Osiris, waar de 7 dimensie poorten zijn. Men zal ervaren dat men in een energievortex terecht 
komt op het moment dat men met de rug, mediterend, tegen de poorten gaat staan. Vandaar uit 
lopen we door het gebied van Amon/Ra naar het Heilige Scarabeemeer, waar we volgens een 
ritueel rondom de Scarabe lopen voor onze geestelijke en fysieke vruchtbaarheid.  
 
Dag 14: gaan we naar Dendera om de Tempel van Hathor en de Hathors van Venus te bezoeken.  
Het is en mooie plek om in stilte alles wat de IK BEN kracht blokkeert te helen.  
De ontkenning van de IK Ben Kracht is daar duidelijk zichtbaar gemaakt, door het dichtsmeren van 
veel gezichten van de Hathors van Venus. Ook is daar op een van de plafonds de Egyptische 
dierenriem nog duidelijk afgebeeld te zien. De middaguurtjes zijn vrij om te relaxen, zwemmen of 
winkelen in de gezellige marktstraatjes in Luxor. 
 
Dag 15: Home Sweet Home! De vluchten van Luxor en terug naar huis!En alle dagen daarna: je 
verworvene kwaliteiten benutten ten guste van jezelf en je omgeving! 
 
De investering in jezelf is € 1.888, - inclusief: het visum, de vluchten naar Cairo en van Luxor 
weer terug naar Nederland. Het transfer en jeep- vervoer voor. Alle hotel verblijven en maaltijden 
voor 15 dagen. Alle spirituele verdiepingsactiviteiten en activaties en de ondersteunende 
Cosmic&Flower Energies. Alle excursiedagen inclusief de entreegelden en de benodigde fooi.  
En alle in het programma omschreven aangeboden levenservaringen. 
- Wij stemmen onze prijzen af op bepaalde kosmische coderingen. De 888 codering, waar de 
kostprijs mee eindigt, is de code die staat voor de afronding van het Ascensionproces. Spirituele 
lessen zullen minder worden en niet langer nodig zijn. De 44 code, waar het aanbetalingbedrag 
mee eindigt, staat voor het balans tussen je spirituele en psyche wezen, het her-configureren van 
je evolutie labyrint voor de nieuwe creatie van het fundament van je leven.  
Weer  toepasselijke energieën voor deze reis! 
 
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten 
extra berekent! De prijs is exclusief: Reis- en annulering verzekeringen, persoonlijke uitgaven en 
de drank.  
De Minimale deelname is 10 personen en het maximale aantal deelnemers is 16 personen. 
Op zondag 7 december 2008 vind de kennismakingsmiddag plaats, waarin we onze groepsenergie gaan 
manifesteren en ons gaan verbinden met het wezen van Egypte én de reis gaan overdragen aan de kosmos. 
Ook zal alle benodigde informatie verstrekt worden, ook voor de thuisblijvers. 
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Aanmeldingsformulier 
 
Ja, ik geef mij op voor de Woestijn-Goden- Godinnen Tempel reis vanuit Cosmic&Flower Remedies 

van 12 t/m 26 februari 2009 

 

Graag zou ik een kamer willen delen met………………………………………………………………... 

 

Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee  

 

In verband met mijn dieet mag ik het volgende niet eten:………………………………………………..  

 

Ik heb deze reis gevonden via:……………………………………………………………………………  

 

Ik ben wel/niet bekend met de Cosmic&Flower Energies en heb wel/niet de Cosmic&Flower 

opleiding gedaan. 

 

Ik wil wel/niet een annuleringsverzekering afsluiten. 

 

Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen 

houden:........................................................................................................................................................ 

 

Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld : 

 

• Afsluiten van een reisverzekering is verplicht. 

• 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. 

• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%. 

• Betalingsregeling: het bedrag van € 944- over te maken op rekeningnummer 1289. 11. 808 

Rabobank Swolgen, t.n.v. H&H Cosmic&Flower onder vermelding van reis 12 -2 t/m26-2-2009 

en je naam zoals deze in het paspoort staat!  

• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U  

• De resterende € 944, - dient indien mogelijk contant te worden voldaan tijdens de 

kennismakingsmiddag of op de dag van ons vertrek naar Egypte. 

• (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt.(Storten op ons bankrekening 

nummer in Egypte mag ook maar hier zijn hoge kosten aan verbonden).  

• Wanneer de reis niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers wordt het betaalde 

deelnamebedrag geretourneerd. 

• Bij annulering na aanschaf vliegticket en hotel reserveringen, worden de gemaakte kosten en de 

administratie kosten verrekent met het overige betaalde bedrag dat wordt geroutineerd. 

• 2 kopieën van het paspoort mee sturen met het aanmeldingsformulier. 

 

Voor en achternaam……………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer……………………………………….Mobiel……………………………………….... 

Email……………………………………………………………………………………………………... 

 
Aanmeldingsformulier en de 2 paspoort kopieën  s.v.p. zenden aan: Cosmic&Flower Remedies 

Legert 13, 5866 CG, Swolgen 

 

Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer: 0478-691877 

of mailen naar: info@cosmicflower.nl  
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Samen met Ina van Limburg organiseer ik een 13 daagse Oriëntaalse en Meditatief 
dansend reis door Cairo, de woestijnen en Luxor, om je Goddelijke God- en 

Godinkracht te omarmen van 31 maart t/m 12 april 2009. 

 
IK BEN, IK OMARM MIJN INNERLIJKE KRACHT VAN DOORSTROMENDE 

LEVENSENERGIE EN VERBIND MIJZELF MET MIJN LEVEN EN BRON. 

 

Reisinleiding 
 
Zowel voor het mannelijke als vrouwelijk geslacht geld het volgende: Pas als je Goddelijke Goden 
en Godinnen wezen in balans is, is er plaats voor innerlijke zonnestralen, vrijheid en vrede in Je 
Zelf, waardoor je wezen kan resoneren vanuit de belangrijke Hoofd-Hart-Buik verbinding. 

Tijdens deze Woestijn- Tempelreis wordt er ruimte gecreëerd voor een aantal 
meditaties/visualisaties en workshops vanuit de Oriëntaalse en Meditatieve Dans gegeven door Ina 
van Limburg.  Ina is Spirituele Coach en begeleidster en komt oorspronkelijk uit de 
danstheaterwereld. Daarnaast heeft zij door middel van opleidingen altijd contact gehouden met de 
rode draad van haar Spirituele levensweg. Naast het aanreiken van de basisvormen van de dans, 
zal zij vanuit een helderziende doorgave deze workshops begeleiden.  

Ook de Maya Zonzegel dagenergie besprekingen en de visualiserende meditaties, die plaatsvinden 
tijdens het bewandelen het Tempelpad, onder begeleiding van Donny helpen mee om de 
doelstelling van deze Tempel reis te manifesteren. 

Het Tempelpad begint al tijdens onze reis naar Luxor! De eerste Tempels waar we ons mee 
gaan verbinden zijn in het Deir al Hagar gebied de Tempel die gewijd is aan Amon- Ra , Mut en 
Thoth.  
De Bagawat tombes met de Chapel of Peace in Kharga. En in Dush de tempel die gewijd is aan 
Serapis Bey en Osiris en dan natuurlijk de Tempels in Luxor en omgeving…………. 
 
Tijdens de reis blijven we de gelegenheid scheppen om op sommige onderdelen het programma 
anders in te vullen. Het is een reis waarin we met elkaar de basis gaan leggen om echt in ons 
Zonnecentra en Hart energie te komen, De Cosmic&Flower Energies zullen ons tijdens de gehele 
reis vergezellen. 

Het programma: 

Dag 1: is de vlucht naar Cairo. We lunchen in een restaurant dat in een mooi park ligt. 
Tijdens de avonduurtjes zal onze gastheer Gouda ‘de koffie’ voor je lezen en je een Egyptische olie 
aanreiken die je meer inzicht kan geven of ondersteunen betreffende de aanreiking die hij je geeft 
met behulp van het koffiedik lezen. Voor meer informatie betreffende het Sfinx Gasthuis en de 
eigenaar kun je de website www.spinxguesthouse.com bezichtigen. 
 
Dag 2 : Vanaf vandaag zullen we dagelijks na het ontbijt de Maya Zonzegel dagenergie bespreken! 
Daarna gaan we naar het Gizeh plateau. Op het Gizeh plateau liggen de 3 gigantische piramides de 
Cheops, Chefren en Mycerinus, die samen één van de 7 wereldwonderen vormen. Je mag er voor 
kiezen om in de Cheops Piramide de sarcofaag in de koningskamer te bezichtigen. Daarna zullen 
we tombes en verschillende Tempels gaan bezichtigen, waaronder de tempel der mummificatie en 
de Isis Tempel, waar nog steeds hoge energieën voelbaar zijn. Ook kunnen we even gaan kijken 
naar de onlangs gevonden tombes aansluitend op het Giza plateau. De gevonden mummies dragen 
maskers van goud. Hani, een van de inspecteurs van de Piramides, zal ons vergezellen en tekst en 
uitleg geven over de hiërogliefen en natuurlijk evt. vragen beantwoorden. Ook zal hij ons fossielen 
laten zien die meer dan 30.000 jaar oud zijn en bespreekt hij de 5 ruimtes boven de 
koningskamer. Indien men goed luistert, bewijst hij onbewust dat de Piramides alleen gebouwd 
kunnen zijn door de opheffing van de zwaartekracht! Na de lunch gaan we naar het museum voor 
Egyptische Oudheden. Het museum biedt een mooie kennismaking met de Goden en Godinnen, het 
leven en denken van de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels. Ook kan men daar de 
beelden bezichtigen van de reuzen en dwergen die besproken worden tijdens de DNA 
opleidingsdagen en entiteitenworkshop. 
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Dag 3: na het ontbijt starten we onze reis naar het oasedorp Bawiti, een paradijselijke plek in de 
woestijn van Bahariya. Daar logeren we in Hotel Old Oases indien ons Pyramid Mountain Resort 
nog niet klaar is. Na de lunch zijn we vrij om te zwemmen in de aanwezige warmwaterbron, te 
winkelen, te wandelen in de oase of om heerlijk te luieren op jouw manier. Keuzes genoeg om je 
niet te vervelen! Voor de Dansers onder ons wordt er na het diner ruimte gecreëerd om de eerste 
stappen (of vernieuwde stappen als je al eens kennis hebt gemaakt met de Oriëntaalse Dans) van 
deze prachtige dans neer te zetten. Wanneer de muzikanten zijn gearriveerd kun je je mee laten 
nemen op het ritme van de tabla en de melodie van de nei-fluit in je eigen dans.  
Of heerlijk luisteren, genieten van de muziek en de dans van de Bedoeïen. Als zij je uitnodigen om 
met hen te dansen ontvang je deze dans vanuit het land zelf. 
 
Dag 4: na het ontbijt rijden we in de 4/4 wheel cars naar het nog niet echt bekende Pyramid 
Mountain gebied, (Gabel Dist). Een aantal meters verwijdert van deze Piramide berg is in 1935 de 
tot nu toe grootste uit de Krijt periode gevonden Sauropode Paralitita Stromeri dinosaurus 
gevonden. Hij was 25-tot 30 meter lang, zijn opperarmbeen had in elk geval een lengte van 1 
meter 69! Ook dit ‘hol’ dat in de rosten ligt gaan we bezoeken. Terug bij de voet van deze berg (in 
de vorm van een Piramide) creëren we tijd en ruimte om de trillende Levensenergie van Moeder 
Aarde, die hier heel goed voelbaar is, te verbinden met onze eigen levensenergie. In de 
Oriëntaalse Dans wordt deze levensenergie zichtbaar gemaakt in de zogenoemde shimmy. Vanuit 
de meditatieve/oriëntaalse dans zullen we hier deze verbintenis belichten. Daarna rijden we naar 
de Black Desert (as-Sahra as-sauda).  Hier kun je even heerlijk in contact komen met je innerlijke 
bron en je opladen met de energieën van de zwarte stenen die zich daar gevormd hebben uit 
meteoren, pyriet, basalt, en vulkanisch materiaal. Vervolgens rijden we naar El-Hayz. In de oase 
van El Hayz kun je even lekker badderen in de geneeskrachtige waterbron.  
Na het ‘badderen’ rijden we door naar één van de kleine Bedoeïenen dorpjes van El Hayz. 
 Bij mijn ‘verworven familie’ kun je even de sfeer van het echte Bedoeïenen leven ervaren, terwijl 
er ondertussen een heerlijke lunch voor ons bereid wordt. Na de lunch gaan we naar de Crystal 
Mountains, (as-Sahra al-baida), een wonderbaarlijk door de natuur gevormd kristalbergen gebied. 
Er is ook een kristallen poort waar men zich energetisch in op kan laden met kristal energie.  
De kristallen bestaan uit honing calciet of pure silicaat en hebben ook de geestkrachtige werking 
hiervan. Indien met ze toevoegt aan drinkwater wekken zij paranormale vermogens versneld op. 
Natuurlijk behoort men zich af te stemmen op de hoeveelheid die men inneemt, zodat dit 
versnellende proces niet belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in overeenstemming 
met zijn of haar zielsniveau! Het is toegestaan om enkele losliggende kristallen mee naar huis te 
nemen. Bij de Crystal Mountains zetten we ook ons kamp op. Bij ons kamp zul je o.a. zuivere 
rookkwartskristallen en rhodocrosiet stenen kunnen oprapen! Wanneer in de avond bij het 
kampvuur de tabla’s te voorschijn getoverd worden kun je deze prachtige dagenergie omzetten in 
een dans of luisterend genieten. Niets hoeft alles mag! 
 
Dag 5: na het ontbijt rijden we naar een ander gedeelte van de Crystal Mountains waar prachtige 
sculpturen en stalagmieten te bezichtigen zijn. We lunchen bij een prachtige lime witte berg waar 
de fossielen nog ongeschonden te bezichtigen zijn. Na de lunch rijden we naar de Magic Spring, 
een bron die omringd is door palmen, midden in de woestijn! Dansend verbinden we ons hier met 
de doorstromende levensenergie van hoofd-hart-buik. Je kunt natuurlijk daarna even heerlijk 
badderen in een van de drie baden van deze Magic Spring met geneeskrachtig bronwater om jou 
levens energie hiermee op te laden. In de sanddunes, dicht in de buurt, zetten we ons kamp op.  
 
Dag 6: na het ontbijt wandelen of rijden we terug naar de Magic Spring. Vlak bij deze Spring 
liggen ook mummie bergen, (Gabel mountains), die je kunt gaan bezichtigen indien dit je 
aanspreekt. Daarna rijden we door naar de White Desert, een heel groot gebied van meters hoge 
en grillige, door erosie gevormde witte Lime- kalksteen sculpturen. De fossielen van schelpen en 
slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is 
geweest. Hoogstwaarschijnlijk zul je losliggende fossielen en schelpen kunnen vinden. Je zult daar 
werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige energie zal 
nieuw voor je zijn. Bovendien zul je beslist ook vol verwondering en bewondering naar de 
kleurveranderingen kijken, die het landschap als maar magischer maken door de zonsondergang, 
de maanopkomst of zonsopkomst!  
 
Dag 7: je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij 
zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niets moet, alles mag! 
Na het ontbijt en het bezichtigen van enkele bijzondere sculpturen rijden we door dit magische 
stukje van onze planeet naar de Dahkla oase. Hier logeren we in de El Dohous Village, een modern 
Bedoeïnenkamp op Hotel niveau. Voor meer informatie zie: www. dakhlabedouins.com. 
In een heuse danszaal, die doet denken aan een locatie uit de sprookjes van 1000 en 1 nacht, 
worden de basis bewegingen van de Oriëntaalse dans verder uitgelicht. In de avond kun je 
genieten van de muzikanten van Dahkla, wellicht bevinden zich onder de gasten Bedoeïen die hun 
interpretatie van de Oriëntaalse dans laten zien.  
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Dag 8: na het ontbijt gaan we ons opnieuw naar de prachtige danszaal om de kneepjes van de 
Oriëntaalse Dans verder onder de knie te krijgen. Er zal ook aandacht besteedt worden aan 
methodes waardoor jou specifieke danseres/danser meer naar buiten kan stromen. Na de lunch 
rijden we naar Deir Al-Hagar, waar we o.a. de Tempel gewijd aan Amon-Ra en Osiris bezoeken. 
Daarna rijden we naar de woestijn van Dahkla waar ons Bedoeïnen team een heerlijke lunch voor 
ons klaar maakt. In het uitnodigende zand kun je vanuit je eigen stilte jou innerlijke dans van de 
doorstromende levensenergie neer gaan zetten. Dansvoeten in het zand, een moment van 
verstilling vanuit je eigen innerlijke stilte en bron, verbonden met de stralen van de (ondergaande) 
zon. Ook deze avond overnachten we in het Bedoeïnenkamp in Dahkla. 
 
Dag 9: na het ontbijt worden we opgehaald door Mohamed, onze chauffeur en Gids voor de 
komende dagen. De rit naar Luxor zal net zo adembenemend zijn als door de witte woestijn! We 
rijden door een gebied met een zandtong, die 3 tot 30 km breed is. We stoppen in Kharga, daar 
zullen we de Bagawat tombes bezichtigen, een groot Koptisch gebeid met tombes uit de 4e tot de 
7e eeuw. Een aantal van de 263 tombes bevatten Koptische muur- en of plafondschilderingen en 
taferelen uit het Oude Testament. Buiten de tombes om bezichtigen we hier de indrukwekende ‘ 
Chapel of Peace , waar ondermeer schilderingen te zien zijn van Abraham die zijn zoon Isaac offert 
en de ark van Noach en de Chapel van Exodus, waar je de schilderingen kunt bewonderen die 
laten zien hoe Mozes de uittocht uit Egypte leidt. Na de lunch rijden we naar Dush, waar we ons 
verbinden met de energieën van de tempel die gewijd is aan Serapis Bey en Osiris. Tegen dinner 
tijd zullen we in Luxor aankomen. In Luxor wordt alles echt luxe, het nieuwe Sherasat Hotel waar 
we verblijven is niet alleen luxe maar ligt ook maar 5 min lopen van de Nijl af. Men kan er voor 
kiezen om zich tijdens de vrije uurtjes door een motorbootje naar de overkant te laten varen, om 
daar gezellig te gaan shoppen door de marktstraatjes, of om gezellig te kletsen en borrelen in het 
hotel!In het Sherasat hotel in Luxor zullen we op een van de volgende dagen nog een laatste 
Oriëntaalse Dans organiseren waarin de kneepjes van het sluieren en ontsluieren (!)zullen worden 
onthuld Zowel voor de mannen als de vrouwen onder ons! 
 
Dag 10: na het ontbijt rijden we naar Thebe. Daar bezichtigen we eerst de 2 enorme Memnon 
kolossen van 20 meter hoog! Het zijn 2 dodenbewakers die bij de voormalige ingang stonden waar 
ooit één van de grootste dodentempels van Thebe was. Vervolgens rijden we 10 minuten verder 
om ons af te stemmen op het Graftempelgebied van Hatsjepsoet. Hatsjepsoet was de enige 
vrouwelijke farao die ooit Egypte regeerde. Ze was getrouwd met Toetmozes de II en ze nam ook 
de zaken waar voor Toetmozes III (Kuthumi) . Het tempelgebouw bestaat uit 3 verdiepingen. Aan 
het einde van de eerste verdieping staat een groot beeld van Hatsjepsoet in de vorm van de God 
Osiris. De Geboortehal bevat reliëfs over de geboortelegende van Hatsjepsoet en de verwekking 
van een nieuwe koningin door Amon. Naast de geboortehal ligt de kapel van Anubis, de Goddelijke 
dodenbewaker. In de linkergalerij vindt men een gedetailleerd verslag van de beroemde expeditie 
van de farao naar Punt, ( men vermoedt dat punt op de hoogte van Somalië lag). Links is de 
Hathorkapel, waar de Hathors van Venus nog ongeschonden te bezichtigen zijn!  
Hier activeren we onze Hathor symbolen bij het derde oog en verbinden we onze linker- en rechter 
hersenhelften. Op het middenterras, in de geboorte zuilengang rechts, is Hatsjepsoet afgebeeld 
met haar Goddelijke vaders. De tweede weg leidt naar de derde verdieping, waar links in de rotsen 
het heiligdom van Amon/Ra uitgehouwen ligt en rechts het heiligdom van Hatsjepsoet.  
Daarna gaan we naar de Tombe of King of Aye. De tombe ligt verborgen achter de Vallei der 
Koningen en wordt zelden door de toeristen ontdekt! Dit is een héle bijzondere plek om te 
mediteren! Na ons bezoek zullen we alles kunnen laten integreren tijdens een Feloeka vaartocht op 
de Nijl. TIP: Door je eigen intenties en energieën toegevoegd aan een fles bronwater, in het Nijl 
water te druppelen kun je door deze trillingsoverdracht Moeder Aarde meehelpen te helen. 
 
Dag 11: Na het ontbijt gaan we naar de Luxor Tempel Deze tempel is gebouwd in de vorm van een 
gigantisch menselijk figuur, in opdracht van Amenhotep III ( een incarnatie van Serapis Bey). 
Diverse posities in deze tempel corresponderen met de chakra’s van het menselijke lichaam. Door 
alle tempels bewust te doorlopen activeren de 7 hoofdchakra’s, vanaf de Stuit- tot  Kruin. Op de 
8ste positie resoneert een duidelijke voelbare energie, die de verbinding met het Hoger zelf 
activeert.  Hier zuiveren en activeren we ook onze Ka en Ba kanalen.  
Na de lunch bezoeken we Karnak. Eigenlijk behoort dit tempelgebied, d.m.v. de “Sfinxenlaan”, 
verbonden te zijn met het Luxor Tempelgebied. Helaas heeft men dit gigantische tempelgebied 3,5 
kilometer lang doorbroken voor wegen en woningbouw. Vandaar dat ik dit totale inwijdingspad van 
de Farao’s graag in een dag wil af ronden. Karnak omvat meer dan 10 tempelgebieden, waaronder 
de tempel van Ptah, Isis en het Heilige meer met de enorme obelisk. Op enkele pilaren vinden we 
het symbool van de levensboom uit de Kabbala en hiërogliefen van de tweebenige Ankh en 
prachtige samenvoegingen van Ankhen! In Karnak bezoeken we eerst 2 plaatsen waar de toerist 
bijna niet komt:  
Als eerste gaan we naar het katachtige beeld van de Godin Sechmet die verbonden is met het 
Hartchakra en genezingsprocessen. Vooral de Heiligbeen- , Zonnevlecht- en Hartchakra worden 
hier geactiveerd. Daarna bezoeken we de tempel van Osiris, waar de 7 dimensie poorten zijn.  
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Men zal ervaren dat men in een energievortex terecht komt op het moment dat men met de rug, 
mediterend, tegen de poorten gaat staan. Vandaar uit lopen we door het gebied van Amon/Ra naar 
het Heilige Scarabeemeer, waar we volgens een ritueel rondom de Scarabee lopen voor onze 
geestelijke en fysieke vruchtbaarheid.  
 
Dag 12: gaan we naar Dendera om de Tempel van Hathor en de Hathors van Venus te bezoeken.   
Het is een mooie plek om alles wat de IK BEN kracht blokkeert te helen.  
De ontkenning van de IK Ben Kracht is daar duidelijk zichtbaar gemaakt, door het dichtsmeren van 
veel gezichten van de Hathors van Venus. Ook is daar op een van de plafonds de dierenriem nog 
duidelijk afgebeeld te zien. De middaguurtjes vrij om te relaxen, zwemmen of winkelen. 
 
Dag 13;  Home Sweet Home! De vluchten van Luxor en terug naar huis! 
En alle dagen daarna: je verworvene kwaliteiten benutten ten guste van jezelf en je omgeving! 
 
Note: Indien je vaker in Luxor geweest bent, kun je optioneel ervoor kiezen om tijdens de tempel 
bezoeken andere tempels te bezichtigen. We helpen je graag met het organiseren hiervan.  

Praktische zaken: Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke maaltijden, klaar gemaakt door 
de Bedoeïenen die ons vergezellen. En in de avonduurtjes kunnen we genieten van hun traditionele 
tabla muziek en gezang. We nemen voldoende fruit en bronwater mee, ook voor de ‘uiterlijke 
verzorging’ en natuurlijk matrasjes, dekens en indien men wil ook tenten. Er is volop service door 
ons Bedoeïde team en deskundige begeleiding aanwezig. 

De minimale deelname is 12 personen. Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te 
passen. 
De inschrijving is pas definitief nadat het aanmeldingsformulier is teruggestuurd en de helft 
van de investering aan jezelf is aanbetaald. 

De investering in jezelf is € 1.888, - inclusief: Het visum, de vluchten naar Cairo en naar huis.  
Het transfer en jeep- vervoer voor 13 dagen. De Oriëntaalse Dansworkshops, de ondersteunende 
Cosmic&Flower Energies. Alle spirituele verdiepingsactiviteiten en activaties. Alle excursiedagen 
inclusief de entreegelden. Alle maaltijden én de benodigde fooi. En alle in het programma 
omschreven aangeboden levenservaringen. 
- Ondertussen is iedereen wel duidelijk geworden dat wij onze prijzen afstemmen op bepaalde 
coderingen. De 888 codering, waar de kostprijs mee eindigt, is de code die staat voor de afronding 
van het Ascensionproces. Spirituele lessen zullen minder worden en niet langer nodig zijn. De 44 
code, waar het aanbetalingbedrag mee eindigt, staat voor het balans tussen je spirituele en psyche 
wezen, het her-configureren van je evolutie labyrint voor de nieuwe creatie van het fundament van 
je leven.  
Weer een toepasselijke energieën voor deze reis! 
 
De prijs is op basis van een 2 persoonkamer, voor een eenpersoonskamer worden de kosten 
extra berekent! De prijs is exclusief: Reis- en annulering verzekeringen. Persoonlijke uitgaven en 
kosten voor het maken van foto’s en de drank.  

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag, waarin we onze 
groepsenergie gaan manifesteren en ons gaan verbinden met het wezen van Egypte én de reis 
gaan overdragen aan de kosmos. Natuurlijk bespreken we ook alle benodigde informatie.  
Bovendien ontvangt je een mapje met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers. 
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Aanmeldingsformulier 

 
Ja, ik geef mij op voor de reis van 31 maart T/M 12 april 2009  
 

Graag zou ik een kamer willen delen met………………………………………………………………... 

 

Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee  

 

In verband met mijn dieet mag ik het volgende niet eten:………………………………………………..  

 

Ik ben wel/niet bekend met de Cosmic&Flower Energies en heb wel/niet de Cosmic&Flower 

opleiding gedaan. 

 

Ik wil wel/niet een annuleringsverzekering afsluiten. 

 

Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen 

houden:........................................................................................................................................................ 

 

Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld : 

 

• Afsluiten van een reisverzekering is verplicht. 

• 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. 

• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%. 

• Betalingsregeling: het bedrag van € 944- Z.S.M over te maken op rekeningnummer 1289. 11. 

808 Rabobank Swolgen, t.n.v. H&H Cosmic&Flower onder vermelding van Dansreis en je naam 

zoals deze in het paspoort staat! 

• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U  

• De resterende € 944, - dient contant te worden voldaan tijdens de kennismakingsmiddag. 

• (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt.(Storten op ons bankrekening 

nummer in Egypte mag ook maar hier zijn hoge kosten aan verbonden).  

• Wanneer de reis niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers wordt het betaalde 

deelnamebedrag geretourneerd. 

• Bij annulering na aanschaf vliegticket en hotel reserveringen, worden de gemaakte kosten en de 

administratie kosten verrekent met het overige betaalde bedrag dat wordt geroutineerd. 

• 2 kopieën van het paspoort mee sturen met het aanmeldingsformulier. 

 

Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat………………………………………………………... 

Geboortedata…………………………………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer……………………………………….Mobiel……………………………………….... 

Email……………………………………………………………………………………………………... 

 
Aanmeldingsformulier en de 2 paspoort kopieën  s.v.p. zenden aan: Cosmic&Flower Remedies 

Legert 13, 5866 CG, Swolgen 

 

Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer: 0478-691877 

of mailen naar: info@cosmicflower.nl  
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Als afsluiting plaats ik met veel vreugde een ervaring met de 
Stress Release Granules! 

 
Hallo  Donny, 
Ja had me gevraagd of ik wou omschrijven wat die korreltjes met me doen.  
Ze doen me denken aan een soort buisjes in mijn buik. En die buisjes zitten helemaal vol met stres 
en als ik die korreltjes pak dan worden die buisjes met stres leeg gepompt en dan slaap ik veel 
beter ps..  ze smaken ook nog lekker !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Groetjes van Jules 
 
 

Ter herinnering 
 

Zoals ik al aangaf in de mail, waarin deze nieuwsflits als bijlage bijgevoegd is, ben ik weer met een 
aantal groepsmaatjes in Egypte zal ik tot 28 november niet bereikbaar zijn! 
 
Als Cosmic&Flower familie zijn we voor elkaar, maar vanuit mijn hart wil ik je vragen om Mark, die 
mij thuis vertegenwoordigt, aub alleen in noodgevallen om raad te vragen.  
 
Neem indien nodig contact op met een van je opleidingmaatjes, of als je deze niet gevolgd hebt 
met een therapeut die vermeld staat op onze website onder de link therapeuten.  
 
Mocht je vragen hebben of je willen aanmelden voor een van onze reizen, dan kun je gerust 
mailen, maar het kan zijn dat het Mark niet lukt om meteen te antwoorden.  
Wij vertrouwen op je begrip. 

 
 
ÉÉN GOD-  ÉÉN AARDE ~ ÉÉN VOLK ~ ÉÉN TIJD  
 

May love and Light surround the world!  
Hartgroet, ook van ons Cosmic&Flower team,  
In Lak’ech - Ik ben een andere jij!  Donny Heuvelmans 


