
Copyright © 2000-2008 Cosmic&Flower Remedies       www.cosmicflower.nl 
 

1 

Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin 
 
Amper 5 dagen terug uit Egypte ben ik al weer geïnspireerd, vanuit een opnieuw geactiveerde vorm 
van liefde en innerlijke kracht, deze nieuwsflits te schrijven.  
 
Deze innerlijke krachten heb ik grotendeels te danken aan de groepjesmaatjes, die mij vanaf 5 
oktober tot 20 november vergezelde in Egypte, en de overgang van Pluto in Boogschutter naar 
Steenbok.  
 
Zoals ik al schreef in de nieuwsflits van oktober heeft Pluto een steentje aan onze transformatie 
processen in Egypte! Omdat onze levenservaringen en transformatie in Egypte ook gebaseerd 
waren op triggers vanuit de 11:11 poort lichtcoderingen, ondersteund door Pluto, wil ik graag in 
deze nieuwsflits iets schrijven over mijn ervaringen rondom het Giza plateau, de Cheops piramide 
en de overgang van Pluto in Steenbok.  
 
Verder omschrijf ik in deze nieuwsflits het nieuwe programma van de reis waarin de 5 daagse basis 
opleiding verweven is. Hier heeft een tijdsverschuiving in plaats gevonden omdat ik het gevoel had 
dat er te weinig ruimte voor integratie en Egyptische processen was.  
De meerdere dagen die aangeboden worden brengen geen extra kosten met zich mee!  
 

De 11:11 Code 
 
Om de 11:11 poort lichtcoderingen te verduidelijken plaats ik onderstaand stukje, dat ik schreef in 
de syllabussen van de deelnemende groepsmaatjes van de Piramide 11:11 poort reis: 

 
De 11:11 Lichtcode, die o.a. ook via digitale klok triggerd om de verborgen Geometrische 
coderingen in ons DNA te laten ontwaken, resoneert nu collectief door onze sfeer. 
De 11:11 Lichtcode stimuleert de opname van nieuwe Lichtcoderingen en helpt om deze te kunnen 
verankeren. Deze Lichtcode is gericht op de fysieke transformatie naar het Goddelijke Bewustzijn.  
Poortopeningen bieden collectief de mogelijkheid om mee te transformeren en evolueren.  
Elke maand die resoneert op een dubbel getal, zoals nu de 11de van de 11de, stromen collectief de 
bijbehorende coderingen vanuit Sirius naar Moeder Aarde. Tijdens de 11:11 poort opening stromen 
dus Heilige Geometrische Lichtcodes vanuit Sirius naar de Hartchakra van onze Zon, en stromen 
vandaar uit verder door o.a. naar de Aarde.  
 
Sirius is het thuis van het Godsbewustzijn, zowel voor onze Planeet en Zonnestelsel, als voor de 
gehele Universum. In 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 door onze 
Lichtmeester Serapis Bey mee genomen naar Egypte en dankzij hem 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.  
 
Zielsherinneringen zijn cellulaire herinneringen, die worden vastgehouden in de Kristallijnen 
geometrische codes in een 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). De heren 
Watson en Crick, twee genetische wetenschapper hebben in 1950 al bewezen dat DNA codes 
gevormd zijn volgens de Heilige Geometrie.  
 
Om te kunnen begrijpen hoe een de opnamen van Lichttrillingen in het DNA plaats vind voeg ik een 
stukje uit onze 12 strengs DNA syllabus toe:  
 
“In 1935 realiseerden Einstein en zijn collega Rosen zich dat een kromming in ruimte-tijd een 
zogenaamd wormgat kon vormen. Wormgaten zijn microscopische kleine stofjes, achtergelaten 
door gedoofde sterren, die vrij komen uit de 'Einstein-Rosen' bruggen in de buurt van zwarte gaten. 
Het zijn tunnelverbindingen tussen verschillende gebieden in het heelal, waardoor de informatie 
buiten ruimte en tijd kan worden doorgegeven. Aan deze supersnelle verbindingen worden allerlei 
fantastische eigenschappen toegekend. 
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De Russische biofysicus en moleculair bioloog Garjajev heeft baanbrekende onderzoeken verricht 
naar de meer esoterische aard van het DNA. Hij ontdekte dat in het DNA patronen worden 
veroorzaakt die magnetische wormgaten voortbrengen! Hij ontdekte dat dit een vorm van 
communicatie is waardoor informatie inter-dimensionaal wordt doorgegeven.  
Het lijkt alsof het DNA opereert als een Sterrenpoort tussen onze dimensie en andere dimensies.  
 
Het blijkt dat ons DNA fotongevoelige is en dat het elektromagnetische opslagplaatsen zijn.  
Veel moderne wetenschappers beschouwen het DNA nu als een golfconfiguratie, die door licht, 
stralingen, magnetische velden en zelfs door geluidsimpulsen kan worden veranderd.” 
 
De 11:11 Lichtcodes tijdens deze poortopening, begeleid door Pluto, activeerde het celgeheugen in 
het DNA waardoor we weer onze dualiteit en lager ego op kunnen heffen. Door de ontwaakte 
Zielsherinneringen kunnen we onszelf zo verfijnen (Zelfrealisatie) dat wij ons weer kunnen 
verbinden met, en kunnen ZIJN, vanuit het 5de dimensie niveau. Sommige personen zelfs met de 
mogelijkheid vanuit het 9de dimensie niveau.  
 
Voor iedereen die al vanuit een bepaalde bewustzijnsgroei resoneerde brak op 11 november een 
periode aan waarin veel facetten van het Goddelijke Plan zich in het dagelijkse leven kunnen gaan 
openbaren. Dit werd tijdens de 11:11 poort dag, door de aards gezien afschuwelijke en vanuit een 
hoger bewustzijn gezien transformerende situaties waarin we terecht kwamen die dag, ook duidelijk 
bevestigd! 
 
Van de ene kant was het inzicht dat een groot gedeelte aan onvoorwaardelijk universele liefde en 
respect, zowel onderling de mensheid als voor Moeder Aarde ontbreek, een trieste gewaarwording. 
Van de andere kant was het onbeschrijfelijk fijn om te kunnen ervaren dat mijn groepsmaatjes al 
helemaal resoneerde vanuit een verfijnde vorm van Zijn.  
In het kort zal ik onze ervaringen omschrijven: 
 

Mijn ervaringen rondom en in de Cheops piramide 
 
Officieel zouden we op 11-11 om 11 uur de Cheops piramide ingaan, die ik privé had afgehuurd 
voor onze groep. Hier kwam een verandering in omdat een filmploeg uit Japan, onder begeleiding 
van Egyptoloog en archeoloog Dokter Zahi Hawass, alle chambers in de Piramide zou gaan filmen. 
 
In liefde accepteerde mijn groepsaatjes dit gegeven en vanuit mijn hart organiseerde ik als 
verassing een kamelentrip door de woestijn naar Thoths Solar Cross punt. 
 
Bij ontvangst van de kamelen werd me al duidelijk gemaakt dat ik absoluut niet naar Thoths Solar 
Cross mocht gaan, omdat Dokter Zahi Hawass dit gebied afgesloten had i.v.m. opgravingen die 
plaats vonden. Zelf had ik het rustige en zuivere gevoel dat we daar behoorde te zijn.  
Zonder de groep hiervan op de hoogte te stellen hebben we ons met veel plezier over het pad naar 
Thoth Solar cross laten dragen door de kamelen.  
 
Daar aangekomen hebben we een meditatie gedaan die de opnamen van de 11:11 poort 
coderingen vergemakkelijkte en Iris Bom, een van onze groepsmaatjes deed nog een mooie hart 
meditatie waarin we ons kort omschreven in liefde verbonden met Al Wat Is.  
 
Tijdens deze meditatie zagen en hoorde we op afstand dat iemand hard schreeuwend naar ons toe 
liep. Als groep zijnde bleven we volledig in onze kracht en maakte rustig de meditatie af.  
 
Op het moment dat we klaar waren had de persoon ons bereikt en hij probeerde ons met 
geschreeuw en gebaren duidelijk te maken dat we de gevangenis in zouden gaan als we niet 
meteen vertrokken. De angst straalde van hem af. In rust en liefde heb ik hem fooi gegeven omdat 
hij ons waarschuwde. Daar begreep hij niets van, hij had echt een tegen reactie verwacht en keek 
ons verwondert na toen we glimlachend en in rust vertrokken.  
 
Dit was onze eerste ervaring die ons confronteerde met het feit dat we weg gejaagd werden. 
Vervolgens gingen we weer op de rug van onze ‘zandschepen’ verder door de woestijn richting  
het Giza plateau. In de verte kon je de Piramides zien liggen, een prachtig aanzicht.  
 
 
Dichter bij gekomen sloeg me de schrik om het hart en de tranen sprongen in mijn ogen.  
In het laatste stukje woestijn van Cairo, dat achter het Giza plateau ligt, stonden elektriciteit palen.  
Het blijkt dat deze geplaatst zijn ter voorbereiding van de weg die daar gaat komen.  
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Dus ook de achterkant van het Giza plateau kan men straks via de grote weg benaderen en wie 
weet hoe het er over een paar jaar uit zal zien…………….. 
 

      
     
Vanuit ons hart hebben we licht en Liefde gestuurd en dit gebundeld me de vraag of onze energie 
vrij mag komen op het moment dat dit in overeenstemming is met het Hogere Plan.  
Maar ergens bleef bij mij even een gevoel van verdriet en onmacht hangen, alle heilige energieën 
vagen langzaam maar zeker weg rondom de piramides.  
 
Daarna hebben we alles losgelaten en lekker geluncht, om vervolgens daarna als groepzijnde de 
gehele piramide in ontvangst te nemen……..  
 
Jan Buijse zou op ‘verzoek’ ons naar binnen leiden. Met veel respect ging Jan ons voor.  
Bij de ingang naar de onderste chamber werden we terug gestuurd omdat de filmploeg nog niet 
klaar was met filmen.  
 
Na even uit balans te zijn geweest, zijn we rustig weer naar buiten gegaan. Daar werd ons verteld 
dat we na ongeveer 15 min. naar binnen konden. Buiten werden veel gestreste en dreigende 
telefoontjes gepleegd door de persoon die verantwoordelijk was voor de filmploeg. Het bleek dat 
deze eigenlijk voor openingstijd had behoren te filmen en dat alles verschoven was omdat Dokter 
Zahi Hawass de piramide dubbel overboekt had.  
 
Nadat we een tweede maal weggestuurd werden kwam Jan emotioneel geraakt, door boodschap 
die hij ontvangen had, naar me toe om deze met mij te delen. De woorden die hij sprak komen op 
het volgende neer: we hoeven eigenlijk niet meer de Cheops in, omdat we de oude inwijdende 
krachten van de Cheops al in en rond om ons heen dragen. Deze kracht kunnen we overal 
verspreiden, waar we ook zijn. En ik voelde dat hij gelijk had. 
 
Na meer dan anderhalf uur in rust en liefde gewacht te hebben mocht Jan ons voor de derde maal 
naar binnen leiden! We zijn als eerste afgedaald naar de onderste chamber, die 110 meter diep 
onder de Cheops ligt, en waar zich de ingang naar Amenti hallen en de Bron Der Diepe Wateren 
bevinden. Daar hebben we na een stilte periode ons verbonden met de Trancendente Chakra’s.  
Het was een bijzondere mooie en gezegende tijd in de onderste chamber. 
 
Amper bijgekomen van de hele klim naar de Koninginnenkamer werden we ruw verstoord door,ja 
alweer geschreeuw, dat we eruit behoorde te komen. Een van de inspecteurs die mijn reservering 
had verzorgd kwam helemaal ontdaan de Koninginnekamer binnen en zei wel 100 maal sorry. 
Terwijl een ander persoon als maar bleef schreeuwen dat we eruit behoorde te komen pakte ik in 
alle rust de theelichtjes die ik bij me had en deelde deze rond. Nadat alle lichtjes branden deed een 
korte meditatie met de groep, gericht op innerlijke- en wereldvrede.  
 
Daarna ben ik in gesprek gegaan met mijn inspecteur, die vertelde dat Dokter Zahi Hawass een 
meditatie groep uit Amerika voor de tijd geboekt had waarin wij nu in de piramide zaten.  
Ik vertede hem dat ik even met de begeleidster van de meditatie groep ging praten. 
  
Ik ben de piramide afgedaald en heb vanuit mijn liefdes energie gecommuniceerd met de spirituele 
begeleidster van de wachtende groep. Ik legde haar uit dat ook wij een privé reservering hadden 
en dat wij door de vorige benoemde omstandigheden in liefde 2 uur gewacht hadden voordat we 
naar binnen mochten. Met liefde en respect vroeg ik haar daarna of we nog een half uurtje de 
koningskamer in mochten terwijl zij met haar groep naar de onderste chamber zou gaan.  
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Helaas reageerde deze dame vrij agressief en maakte me meer dan duidelijk dat we weg behoorde 
te gaan. Ontdaan ontschoot me de vraag naar de groep toe of we niet allemaal voor het zelfde 
hogere doel aanwezig waren en of dit hun spirituele voorbeeld was. Meteen werd ik door haar 
groep omarmd en gekust. Opeens hoorde ik dat onze groep, die een stukje hoger in de piramide 
stond, begon te Ohmen. Het Ohmen klonk prachtig door Cheops heen. Door de reactie van onze 
groep en haar groep stroomde me de tranen over de wangen en ik probeerde het nog eens om 
voor elkaar te krijgen om samen in de piramide aanwezig te zijn. Kort en duidelijk gaf ze ons 
toestemming voor een half uur en echt niet langer!  
 
Ik omarmde haar van dankbaarheid en draaide ik me om, om op weg te gaan naar onze groep. Op 
dat moment zag ik dat Jan en de groep de trap afdaalde om de gang waar ik was binnen te 
stappen. Ik vertelde hem dat we toestemming hadden om naar de koningskamer te gaan en met 
volle kracht en een prachtige innerlijke rust liet de groep me weten dat dit niet meer hoefde………… 
 
We waren de Piramide energie!! En welk meditatie of welk ritueel dan ook, dat gebaseerd is op het 
verbinden met de Cheops coderingen kunnen we overal ter wereld doen………….. 
 
Ondanks de liters tranen die bij me wegvloeide voelde ik me gelukkig. Wat een groot kosmisch 
cadeau had ik als groepzijnde bij me om mij door dit proces van loslaten heen te dragen.  
Het was duidelijk dat deze groep de coderingen vanuit de 11:11 poort en de transformerende 
energie van Pluto in cum laude had opgenomen. 
 
Het grappige is dat ik de avond van te voren van Gouda,tijdens het koffie dik lezen, te horen had 
gekregen dat ik de piramide ben overstegen hihi, en toch doet het dan zo’n pijn als je deze echt 
behoord los te laten.  
 
Al hoewel loslaten…………….ja mijn wil geeft al lang aan om geen reizen meer te organiseren waarin 
een privé bezoek aan de Cheops is verweven omdat het een commerciële bedoeling is waardoor  
de verfijnde energie verloren gaat.  Dit heb ik in nieuwsflitsen ook al eens bekend gemaakt.  
En na deze ervaring had ik in gedachte deze vorm van reizen definitief afgesloten.  
 
Maar het feit wilde dat Bill Brown, (zie nieuwsflits juli 2008, pagina 7 onder het kopje:  
De tweede en spannende sturing betreffende de Cheops en Sfinx.) aanwezig was in ons hotel toen 
onze groep naar Nederland vloog. En natuurlijk werd me duidelijk gemaakt dat ik op 9-9-2009 in 
de Cheops behoor te zijn. Dus wederom een reis waarin ik de Cheops privé zal af huren……..  
 
Alleen ditmaal niet alleen om ons te verbinden met de aanwezige coderingen, maar ook om daar 
met de juiste zielsmaatjes aanwezig te zijn, op 9-9-2009, omdat er een activatie zal plaatsvinden 
van de tijdlijn die in de Cheops ligt!  
 

De Tijdlijn in de Cheops 
 
De tijdlijn begint met verticale lijnen die exact op een lijn staan met de Pleiaden. In de 
berekeningen van de tijdlijn zit een twijfel, men vermoedt dat deze begon in 2623 of 2141 v. Cr.. 
Tot nu toe heeft men de tijdlijn alleen kunnen ontdekken tot 2001, daar stopt hij ogenschijnlijk net 
voor de ingang van de Koningskamer. Volgens profeten en ook de Hopi was 2001 een belangrijk 
overgangsjaar.  
 
De Amerikaanse ziener Edgar Cayce wees op 30 juni 1932 op het bestaan en de betekenis van de 
tijdlijn in de piramide. Vrij vertaald zei hij:  
 
"Toen... begonnen ze te bouwen aan wat we nu Gizeh (de locatie van de grote Piramide) noemen... 
ze ontvingen alle gegevens vanaf het begin dat gegeven was door de priesters... tot aan de periode 
wanneer er een verandering is in de positie van de Aarde en de terugkomst van de Grote Ingewijde 
en het samenkomen van alle profetieën die daar afgebeeld zijn. Alle veranderingen die in het 
religieuze denken van de wereld plaatsvonden, staan daar afgebeeld in de variaties op wijze 
waarop passages zijn gemaakt, van de basis tot de top of de open tombe en de top. Ze zijn 
gespecificeerd in zowel de laag als de kleur en in de richting de beweging die is gemaakt.  
Het doel is het vastleggen ervan en hoe hun betekenis geïnterpreteerd moet worden voor zij die 
kwamen en nog komen als de leraren van de verschillende perioden, in het ervaren van de huidige 
positie, of de activiteiten van de sferen van de Aarde". Bron en meer informatie over de tijdlijn is te 
lezen op: http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/243/ 
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Achteraf begreep ik dat de huidige commerciële energie rondom de Cheops beslist een Hogere 
reden zal hebben, zoals alles. En begon ik me af te vragen of het misschien de bedoeling is dat 
bepaalde personen er voorlopig niet meer komen.  
 
Het is een feit dat de gang zelf doorloopt naar de Koningskamer. In de Koningkamer en in de 
tombe zitten interessante Pythagorsische verhoudingen verscholen waarin veel ‘heilige getallen’ 
terug komen. Inmiddels weten we dat zich boven de koningskamer nog 5 kamers bevinden.  
In de afgestemde meditatie betreffende het activeren van de bewustzijnsactivaties en tijd 
verschuivingen met Arthur en Bill kreeg ik de data 9-9-2009. Ik weet nu dat Bill verborgen termen 
gebruikte, omdat hij blijkbaar wist dat ik niet op de hoogte was van de tijdlijn in de Cheops. 
Ik ben gewoon Donny en weet af en toe niet waar ik mee bezig ben, maar ik heb me wel 
afgevraagd of het misschien echt niet de bedoeling was dat we de koningskamer binnen zouden 
gaan. En natuurlijk kijk ik nu uit naar de groep zielsmaatjes die ik mag gaan aantrekken om samen 
met mij de privé reservering op 9-9-2009 te ervaren……… 
 
Goed dit is een lang verhaal geworden waarin eigenlijk nog veel gezegd kan worden, maar ik wil nu 
graag nog kort even de aandacht richten op de Pluto overgang, in de hoop dat dit je tot bepaalde 
inzichten mag brengen. 

De Pluto overgang 
 
Rond 26 november 2008 heeft de definitieve overgang van Pluto in Boogschutter naar Steenbok 
plaats gevonden. Zeker tot 2024 zal dit een grote inpakt hebben op de mensheid. 
 
In de vorige de nieuwsflits van oktober schreef is dat Pluto symbool staat 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.  
 
Pluto zijn manier van triggeren kan dus heftig zijn en ook confronterend zijn met macht en 
onmacht gevoelens. Dit is alleen maar omdat hij wil helpen om alle oude niet voedende gedachtes 
en patronen te verfijnen zodat er ruimte komt voor hoger bewustzijn patronen. 
 
Pluto staat ook symbool voor de oerkracht van de mens en zielsprocessen. 
Dus eigenlijk behoren we de komende jaren dankbaar te zijn voor deze kosmische hulp.  
Pluto is de planeet die het huidige transformatie en evolutie proces gaat sturen. 
Vanuit mijn hart vraag ik je, om indien je het moeilijk hebt door uitdagingen die op je pad komen, 
om aan de opbouw van je nieuwe IK BEN te denken.  
 
De door Pluto gestuurde ervaringen zijn gericht op het weer kunnen herinneren van de kosmische 
wet en het balanceren van je God-Godinnen kracht. Hij zal je helpen om je verborgen zogenaamde 
bovennatuurlijke krachten weer te ontdekken. 
 
De werking van Steenbok kunnen emoties onderdrukt worden en een gebrek aan zelfvertrouwen 
ontstaan. Vandaar dat je levenslessen kunt tegenkomen die erom vragen om je te uiten en in je IK 
BEN kracht te komen. De sturingen van Steenbok zullen je helpen verantwoording te dragen voor 
je eigen tekortkomingen en om deze te overstijgen. Om structuur in je leven te brengen en om van 
daaruit verder te strevend naar perfectie. Zodra men resoneert vanuit de steenbok kracht kan zelfs 
het verjongingsproces activeren. Natuurlijk valt er nog veel te vertellen over de werking van Pluto 
en Steenbok. Waarschijnlijk zul je ook nog veel informatie hier over tegenkomen. 
 
Kort omschreven we zijn in een periode beland die ons de komende jaren de mogelijkhied bied om 
weer te worden wie we behoren te zijn! Het zal een periode mogen zijn waarin we eigenlijk niet 
meer terug hoeven te kijken en mogen transformeren vanuit het Licht en in liefde. 
 
Het bijzondere is dat vanaf 27 november en gedurende de Pluto in steenbok periode veel 
verschillende knie klachten kunnen ontstaan die als boodschapper fungeren………….   
Indien je hiermee geconfronteerd wordt kun je eens kijken of je, je zonder weerstand, overgeeft 
aan alle kosmische sturingen!  
 
Indien je last hebt van je linker knie kun je ook eens de omschrijving van Maya Toon 12 lezen en 
bij klachten aan je rechter knie bij Maya Toon 2 
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De volgende 2 Toon beschrijvingen zijn van PAN-Holland: http://www.pan-holland.nl 

 

Linker knie: Toon 12: CA LAHUN 
 

De Kristallen Toon - Toon van Samenwerking,Toewijden, Universeel Maken, Samenwerking 
 
Vanuit het uitbrengen van bevrijding komt de toewijding tot samenwerking 

 

Omdat de oude patronen en structuren die niet langer van dienst waren, zijn vrijgekomen, is er nu 
ruimte om een nieuwe vorm uit te kristalliseren, met mensen die van geest en ziel gelijkgestemd 
zijn. Dit is de tijd om samen te komen en de krachten te bundelen in het scheppen van een visie 
die universele weerklank vindt. Door werkelijk betrokken te zijn in de geest van samenwerking op 
een manier waarin iedereen zich bewogen voelt om zijn/haar energie en middelen toe te wijden 
aan een gezamenlijke droom of doel, krijgt de manifestatiekracht die door het geheel wordt 
voortgebracht, een grote potentie. 
 
12 - CA Lahun Complexe stabiliteit; Evenwicht; Voorbereiding voor een nieuwe cyclus; Laat alle 
kennis samenkomen; Regeneratie, uitzoeken, een nieuwe richting kiezend. (90 graden 
verschuiving van dimensie) BEGRIJP  
 
Het heilige getal 12 betekent een einde of beëindiging, maar het is ook een nieuw begin. Het is de 
pijn of het verdriet over een verlies, een verwijdering, een (af)scheiding of sterven. Ca Lahun is 
sentimenteel verdriet, het gevoel dat vaak de begeleiding vormt bij het voltooien van een lang 
project of groepsinspanning. Het is het gezamenlijke proosten tijdens de samenkomst van de 
Ridders van de Ronde Tafel. Het is het middernachtelijke uur van de jaarwisseling. Waar een 
eindpunt is, wordt ook verandering en wedergeboorte in gang gezet. In CA Lahun vinden we de 
bestemming om het leven te herinrichten en voort te zetten. Het is een cocon van waaruit je 
herboren en gerijpt verder groeit.  
Het heilige getal 12 gaat over de gave des onderscheids en een nieuwe koers uitstippelen. Het is 
de opwinding over wat er te gebeuren staat. Je staat op een kruispunt. Laat je scheppingen uit het 
verleden los en ga naar de feestelijke opwinding van de nieuwe start van je bestemming 
Ca Lahun heeft de unieke eigenschap om meerdere gezichtspunten te zien en is in staat om deze 
op zodanige wijze te stabiliseren en te integreren, dat het hele beeld in één klap zichtbaar wordt. 
Het kan onsamenhangende flarden van ideeën en creaties beetpakken en een manier vinden om ze 
tot een eenheid samen te smeden. 
Het getal 12 heeft de kracht van het regenereren, de kracht van de wedergeboorte. Degenen onder 
deze invloed kunnen dingen die als verloren werden beschouwd weer laten verjongen en doen 
herleven. Het zijn goede raadgevers voor hen die hoop op hulp hebben opgegeven. 
Sommigen gebruiken dit vermogen om te laten herleven, op een meer materiële manier, door 
antieke spullen of oude gebouwen te restaureren. Zij herstellen de vergane glorie, de betovering 
uit het verleden. Een beetje voorzichtigheid is voor Ca Lahun wel op zijn plaats, want jouw bluf en 
grootspraak is een gewoonte die je creatieve stroom ondermijnt in plaats van dat je iets nuttigs 
creëert. Blijf gewoon bij wat je bedoelt - je intentie - en maak het project af en je zult alle lof en 
zegeningen ontvangen die je maar zou willen. 
 

Rechter knie: Toon 2: CA 
 

De Lunaire Toon - Toon van Uitdaging, Polariseren, Stabiliseren, Uitdaging 
Vanuit de vereniging met het doel komt de stabilisering van de polariteit. 

 

De aard van ons Universum is zodanig dat polarisatie een onvermijdelijke fase is in het 
scheppingsproces, een uitbreiding van het ene naar de twee polaire extremen. Of dit nu geuit 
wordt als noord/zuid, yin/yang, mannelijke/vrouwelijke energieën of andere gepolariseerde 
aspecten van het zelf; de lunaire toon roept op tot een stabilisering van deze aspecten binnenin 
ons. De polarisatie naar twee extremen in elke gegeven situatie geeft ons de gelegenheid om de 
uitdaging vast te stellen terwijl we erkennen dat deze twee aspecten goed noch slecht zijn, maar 
vooral optreden als een tegenwicht naar elkaar in het ultieme evenwicht van het geheel. Door het 
aanpakken van de polaire aspecten van het zelf en de uitdaging aan te gaan, is er vervolgens een 
basis van waaruit groei en creativiteit zich kunnen ontplooien.  
 
2 - CA Polariteit; Dualiteit; Afscheiding van het licht uit de duisternis.  
STABILISEER De scheppende puls begint zijn reis. Ca is vatbaar voor zuiver licht, zoals een 
fotografische film. Het ontvangt exact wat er is om te ontvangen.  
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Het is onbelemmerde energie die alleen maar kan worden omschreven door wat het zal worden. 
Het beschikt over de mogelijkheid om de werkelijkheid voort te brengen, zoals die uit het 
voorstellingsvermogen ontspruit.  
Ca maakt geen onderscheid en is beschikbaar voor allen. Je kunt Ca alleen maar ontvangen, 
wanneer je dit toestaat. Zul jij het voertuig zijn voor deze energie? Mensen die geboren zijn onder 
invloed van Ca hebben een uitstraling van mysterie om zich heen. Zij hebben een charisma dat 
anderen aantrekt. Ze zijn vaak open en vriendelijk. Zij die onder Ca's invloed staan zijn zeer 
populair en lijken iedereen te kennen. Wanneer je wat dieper ingaat op het getal 2, zul je een 
mysticus tegenkomen. Slechts weinigen zien echter deze kant van Ca, want het is een verborgen 
geschenk dat slechts zij die dicht genoeg bij hem staan, kunnen zien. Deze mensen zijn begiftigd 
met visionaire inzichten, die vaak gebrek hebben aan een publiek met wie ze deze inzichten 
kunnen delen. In de energie van Ca zullen conflicten en worstelingen ontstaan - waarmee Ca moet 
leren omgaan - die gebaseerd zijn op het geloof in dualiteit. Wanneer je het getal 2 begrijpt, 
realiseer je je dat de polariserende energieën van Ca eigenlijk samenwerken, hiermee een 
achtergrond creërend van waaruit we kunnen beginnen te zien hoe we onze werkelijkheid 
scheppen. Zonder afscheiding zouden we niet dat zien, wat geschapen is. 
 

Ondersteunende informatie 
 
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 en zoals eerder benoemd ook 
knie klachten 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. 
Verder kun je jezelf de komende maanden ondersteunen met een of meerdere Cosmic&Flower 
Energies en de Chakraoliën die ik hieronder adviseer. 
 
Van de Energies plaats ik de korte omschrijving, voor de complete beschrijving kun je onze website 
bezoeken: www.cosmicflower.nl en de link producten aanklikken en vervolgens BOX V.  
 
49 Spiritual Guide: Helpt om vrij te maken van blokkades, angsten en onrust, veroorzaakt door 
misbruik van gaven en kwaliteiten door alle vorige levens heen. Het activeert de verbinding met 
het Al dat inzicht geeft in het transformatie proces op de lange termijn. Hierdoor kan er weer in 
contact gekomen worden met de IK BEN kracht. De Energy beschermt om alleen dat wat in 
overeenstemming is met het zielsniveau te laten ontwaken. 
 
57 Sun Alcyone: transformeert dualiteit en illusie dat nog wordt vastgehouden en helpt om de wil 
alles onder controle te houden los te laten waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. 
Ondersteunt geestelijk tijdens de energetische uitzuiveringsprocessen die de komende jaren 
plaatsvinden. Helpt om eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om het Verlichtingsproces 
in het Hier en Nu te realiseren. Helpt om verantwoordelijk met de nieuwe kwaliteiten die ontwaken 
om te gaan. 
 
60 Cosmic Trinity: werkt ondersteunend tijdens het ondergaan van het transformatie-evolutie 
proces. Bevordert de flexibiliteit en versterkt het immuunsysteem. Activeert Zelf-liefde zodat de 
Universele liefdesenergie kan ontwaken. Helpt om alle beproevingen te doorstaan vanuit 
zuiverheid, zodat er geen karmische ballast meer wordt opgenomen. Helpt om het Zielsproces 
versneld uit te zuiveren, waardoor alle kosmologische kennis en Universele Liefde in het 
celgeheugen kan ontwaken. Laat herinneren dat de genen de aardse dragers zijn van het 
bewustzijn waardoor men besef en kracht krijgt om vanuit een Hoger Zelf zich tot het eigen DNA te 
richten. 
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Korte gebruiksaanwijzing van de Cosmic&Flower Chakraoliën. 
 
1: Voor het opheffen van karma, pijn zonder fysieke rede, psychische en fysieke klachten kunt u de 
olie als massage- huid en badolie* gebruiken. De badkamer is een ruimte waar men zich het meest 
beschermt en vrij voelt, vandaar dat de werking van de chakra oliën als badolie diepgaand kan 
werken. 
*Omdat de basis van onze chakra oliën uit 90% amandel olie en 10% jojoba olie bestaat kan het 
zijn dat er zich een gladde filmlaag in het bad gaat vormen. Daarom adviseren wij om 
de chakra oliën te vermengen met een neutraal badproduct, voorzichtigheid voor uitglijden blijft 
bestaan. 
 
2:Ter bescherming van indrukken van buitenaf en om in eigen energie te kunnen blijven gebruikt u 
de olie als parfum achter de oren, op de polsen en op de chakra waar men een doorstroming van 
wil bewerkstelligen. 
 
3: Voor uw spirituele ontwikkeling, tijdens meditaties, het reinigen en harmoniseren van ruimtes, 
bevordering van een open communicatie, bijvoorbeeld tijdens het oplossen van conflicten, 
vergaderingen, lezingen etc. Kunt u de olie, vermengd met water, verdampen in een 
oliebrander. 
 
 

De volledige beschrijving van de geadviseerde Chakraoliën 
 
Hartchakra olie Roos: Ik Bemin en Word Bemind 

 
Egypte is het Hartchakra punt van Moeder Aarde. In alle religies en wijsheidsleren ter wereld wordt 
over de onvoorwaardelijke liefde gesproken. Het Egyptische dodenboek omschrijft dat er gewone 
stervelingen zijn die bewust door het leven gaan, ontwaakte intelligenties én dragers van het 
zelfbewustzijn. Het zijn Lichtschepsels, bekleed met macht die de verheffing van de menselijke wil 
tot doelen stellen die werkelijk humaan zijn. Dit vereist het ontwaken van de Hartchakra, bij 
uitstek het symbool van liefde en mededogen. Het proces van spirituele ontwikkeling gaat dan nog 
verder. 
 
Roos werkt op het emotionele niveau. Reinigt disharmonie van de Hartchakra membramen en het 
causale psychische Lichaam. Het geheim van Roos is dat het de mensheid helpt om de Hartchakra 
zo te zuiveren dat deze alle onverwerkte emoties los kan laten. Hierdoor kan de Hartchakra helen, 
zich openen en de aura versterken.  
 
Roos zorgt voor harmonie en innerlijke rust, werkt ontspannend en kalmerend. Opent ons ZIJN op 
het hoogste niveau van liefde, het vermogen om lief te hebben en om in vreugde en mededogen 
situaties en onze medemens in het dagelijkse leven te begrijpen. Te vergeven en vanuit het hart te 
accepteren. Roos is een meester olie in het helpen communiceren via ons liefdescentrum de 
Hartchakra en beschermt tegen belastende invloeden van buitenaf.  
 
Roos versterkt het immuunsysteem en het zenuwstelsel en werkt op emotionele verstoringen die 
fysieke klachten veroorzaken zoals migraine, hoofdpijn, slaapstoornissen, schouder en nekpijn, 
heeft een harmoniserende werking op het hormonaal stelsel en vermindert stress. Voor de huid is 
roos voedend en verzorgend, geeft veerkracht en herstelt de soepelheid en levenskracht van de 
huid. 
 
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 
Activeert evenwicht/balans in het er vanuit je hart durven zijn. 
 
Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum 
en verdampen in een oliebrander. Tip, gebruik Roos in een 
combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies. 
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Keelchakra olie Amber Kaschmir: Ik Spreek en Word Gehoord 

 
De Keelchakra maakt het mogelijk om ons innerlijk via de spraak uit te drukken. 
Voor de oude Egyptenaren hadden woorden een andere betekenis dan voor de moderne mens. 
Zij beschouwden elke uitspraak en klank als zijnde een energie die voort gedragen werd door de 
elektromagnetische velden om ons heen en zodoende samensmelten met al wat is. 
 
Ook nu behoren wij deze wijze beschouwing weer te herkennen! 
Amber Kaschmir werkt op het Mentale niveau. Reinigt disharmonie van de Keelchakra membramen 
en het spirituele Geestelijke Lichaam. Het geheim rondom Amber Kaschmir is dat het de mensheid 
helpt om mentale verstoringen die de balans tussen de geest en het lichaam verstoren op te 
heffen.  
 
Amber Kaschmir stelt je in staat om vrij en zonder angst je eigen waarheid tot expressie te 
brengen. Helpt je om door je angsten heen te gaan en jezelf hiervan te bevrijden, waardoor 
je in eigen kracht komt te staan. Maakt bewust van je innerlijk gevoel en je ratio, op een zodanige 
wijze dat je hierin onderscheid kunt maken. Geeft kracht om op een gelijkwaardig niveau te 
kunnen communiceren tijdens besprekingen, vergaderingen, lesgeven, 
relatiegesprekken, het opheffen van conflicten etc.  
 
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 
Geeft een geborgen gevoel in het hier en nu. 
 
Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum en verdampen in een oliebrander. Tip, 
gebruik Amber Kaschmir in een combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies. 

 
Kruinchakra olie Lotus: Ik Weet 

 
Lotus olie werd in het oude Egypte gebruikt door Priesters en Priesteressen in tempeldiensten om 
de Universele Energie te kunnen ontvangen. Met deze energie creëerden zij hun eigen 
werkelijkheid.  
 
Vanuit dit bewustzijn konden zij contacten leggen met de hogere bewustzijnsvelden, beschikte zij 
over de mogelijkheid om met iemand op grote afstand te communiceren en de Lichtwereld te 
raadplegen. Tegelijkertijd konden ze terug gaan naar vorige levens om antwoorden te verkrijgen 
voor vraagstukken die zich in hun leven voordeden.  
 
Lotus reinigt disharmonie van de Kruinchakra membramen en het Goddelijke Kosmische lichaam. 
Het geheim van Lotus is dat het de mensheid helpt om de verbinding te leggen tussen de geest en 
de Kosmos. Lotus werkt als een spirituele transporteur waardoor men zich met het mysterie kan 
verbinden en op een hoger spiritueel niveau kan komen. Is zintuigprikkelend en opent de deur voor 
spirituele communicatie. De kracht van Lotus beïnvloedt alle lichtlichamen en chakra’s op een 
positieve wijze, waardoor men zich niet te zeer verbindt met de aardse materie en bezigheden. 
Het activeert inzichten vanuit een hoger bewustzijnsniveau en stimuleert om op een hoger 
spiritueel niveau keuzes te maken en te leven. Fysiek zuivert Lotus ziektebeelden en pijnlijden 
ontstaan vanuit karma en vorige levens. 
 
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 

Geeft fysiek en energetisch ruimte om de droom van wie je werkelijk bent te manifesteren. 
 
Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum en verdampen in een oliebrander.  
Tip: gebruik Lotus in een combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies. 
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De 5 daagse gecertificeerde Cosmic&Flower therapeuten 
basisopleiding combineren met een vakantie in Egypte………….. 

Dat kan van 12 t/m 29 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, èn de nodige maatjes om zich heen 
hebben, 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. 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! 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. 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 El Agabad, ook weer een van de mooiste 
woestijngebieden, waar uitgeslepen tot ronde bolletjes, bloemvorming of fallusachtige zwarte 
stenen, die zich gevormd hebben uit meteoren, pyriet en basalt liggen. Deze stenen bieden 
beschermen tegen stralingen, zelfs krachtiger dan de zwarte toermalijn!  
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. In een zee van zand  en tussen 
meters hoge bergen 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 11: na bewonderend gekeken te hebben hoe onze Bedoeïnen maatjes vers brood bakt en na 
dit heerlijke brood opgepeuzeld te hebben rijden we naar de Western Desert. Tussen de grote 
bergen, grote fallus sculpturen en prachtige kristalen zul je weer het gevoel kunnen hebben dat je 
op een andere planeet vertoeft, ook al sta je met je voeten op een ander stukje van Moeder Aarde. 
Ook hier kun je jezelf weer energetisch opladen, of gewoon genieten van prachtige blauwachtige 
kristallen en kristalplaten. Daarna kunnen we weer heerlijk genieten van de door ons Bedoeïnen 
team klaargemaakte maaltijd en de avond naar wens invullen. 
 
Dag 12: rijden we na en relax ontbijt naar 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 13: is een vrije dag om heerlijk relax te luieren, wandelen, zwemmen of te winkelen in Bawiti. 
Natuurlijk kunnen we ook optioneel kiezen voor een extra locale tour, er is nog veel te bezichtigen 
in Bawiti! 
 

Dag 14 en 15: 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 16: brengen we door in de sanddunes en het zout meer bij El Hayz, zodat je genoeg ruimte 
hebt èn de nodige maatjes rondom je heen om de opleidingsdagen goed te laten bezinken en 
integreren.  
 
Dag 17: 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 18: Home Sweet Home! En alle dagen daarna: je verworvene kwaliteiten benutten ten 
guste van jezelf en je omgeving! 
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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 af op bepaalde kosmische coderingen. De 2222 codering 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 10 personen. 
 
Na de definitieve aanmelding ga je een mapje ontvangen waarin alle benodigde informatie omschreven 
staat, ook voor de thuisblijvers. In Egypte gaan we onze groepsenergie manifesteren en ons verbinden met 
het wezen van Egypte en de Lichtwereld om zegen te vragen voor onze reis.  
 
Mark zal je helpen inchecken op de Airport.  

 
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 12 t/m 29 maart 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 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 op dag van 

aankomst in Cairo, 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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Voorlopig afscheid! 
 
Als afsluiting neem ik ook voorlopig afscheid van je………… 
Ik zal namelijk in de vroege uurtjes van 23 december met een groep maatjes naar Egypte vliegen 
en daar tot waarschijnlijk 1 juni blijven.  
 
Dit is omdat ik op verzoek verschillende Egypte reizen heb mogen organiseren.  
De groepen volgen zich vrij vlug op, dus ruimte om tussendoor naar huis te vliegen zal er niet zijn. 
 
Alleen voor de hierboven benoemde opleidingsreis en de dansreis met Ina van Limburg kunnen zich 
nog maatjes aanmelden. Indien je graag wilt deelnemen dan aub z.s.m. aanmelden, de vluchten 
boeken zich helaas heel vlug vol. 
 
Hieronder volgt en klein stukje van Ina: 
 

Egyptische Woestijn- Tempel- Dans reis  
van 31 maart 2009 t/m 12 april 2009 

 
In samenwerking met Donny zal ik tijdens deze prachtige Tempel Reis voor de dansliefhebbers 
onder de reisgenoten de intuïtieve kant van èn de Oriëntaalse dans belichten, met alle ruimte voor 
je eigen innerlijke danser/danseres om zich te manifesteren. En onder de prachtige sterrenhemel 
van de Witte woestijn van Bahariya en evt. in alle andere woestijnen die we bezoeken tot in 
Kharga, zullen de klanken van de tabla's van de dans van de Bedoeïen wellicht ook jou in 
vervoering voor je dans krijgen, zoals het mij in 2006 ook is vergaan. De liefde voor de dans werd 
door de trommels weer en onverwachts wakker geschud.  
Die liefde hoop ik jou door te kunnen geven door je te helpen verbinden met je hart tijdens het 
dansen. 
 
De reis is bestemd voor allen die zich aangetrokken voelen tot dit prachtige land met ruimte en 
respect voor degene die zich niet als danser voelen aangesproken.  
 
De innerlijke dans van je eigen leven neerzetten dat is waar deze reis je naar toe hoopt te leiden. 
 
IK BEN, IK OMARM MIJN INNERLIJKE KRACHT VAN DOORSTROMENDE LEVENSENERGIE EN 

VERBIND MIJZELF MET MIJN LEVEN EN BRON 

 
Voel je, je aangesproken en heb je de kans om er ook bij te zijn wacht dan niet te lang met je 
aanmelding, die behoort namelijk voor 20 december binnen zijn in verband met het aantal 
beschikbare vliegtickets! 
 
Zie voor de volledige reisbeschrijving en het aanmeldingsformulier: www.cosmicflower.nl 
onder de link Egypte of www.egyptresort.eu onder de Link: God-Godinnen wezen en hoofd-hart 
verbinding herstellen en balanceren.   
 
Met warme hart- buikdansgroet,  Ina van Limburg 
En in liefdevolle gedachten aan Donny Heuvelmans 
 
Zie voor de najaarsreizen onze website: www.egyptresort.eu  

 
Indien alles naar onze wens verloopt, zal eind februari, begin maart 2009 ons Resort in Bahariya 
klaar zijn. Zodra we aangesloten zijn op het internet, zal ik een nieuwsflits verzenden en mijn 
mailadres bekend maken zodat ik weer bereikbaar ben.  
 
Het jaar loopt stilaan op zijn eind, we dromen van een vredig en een hoopgevend Nieuwjaar. 
Vandaar dat Mark, Wendy, hun jongens Noah en Jona, Kelvin, onze Egyptische zoon Mahmoud, 
Sjaak ikzelf jou en je dierbaren graag een vanuit het Licht en in Liefde transformerend 2009 toe 
wensen. En dat elke dag opnieuw jullie innerlijke zonnestralen mogen stralen.  
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Ter herinnering in 2009 

 
C odes in je DNA ontwaken om je Godsbewustzijn te herinneren. 

O ngekende Scheppingkrachten draag je in je. 

S amenwerken is dé trilling van de Universele liefde. 

M et alles om je heen kun je één zijn. 

I nnerlijke rust kun je o.a. creëren tijdens meditaties. 

C osmic&Flower Energies ondersteunen je in elk proces. 

&  

F ysieke klachten willen je iets aanduiden. 

L iefde en het zelfgenezend vermogen zijn de sleutelwoorden hierbij. 

O hm is de oerklank die je verbinding legt met het gehele Universum. 

W ereldwijd is vrede mogelijk, je kunt hier een voorbeeld in zijn. 

E ngelen en Lichtwezens schenken hun hulp, je hoeft alleen maar te vragen. 

R eacties op gedachten en acties is een Universele wet. 
 

R ealiseer je dat de Universele wetten en alle kosmische sturingen, 

E nkel uit liefde zijn ontstaan. 

M et de bedoeling om een nieuwe Aarde, 

E n je volmaakte wezen te Her-Scheppen. 

D at je weer terug mag transformeren en evolueren 

I n het Lichtwezen dat je behoort te zijn. 

E en thuiskomen mag gaan ervaren, door 

S amen te herinneren wie we zijn. 
 
Moge het Licht en de liefde jou en je dierbaren in 2009 omarmen, 
Liefs van Mark, Wendy, Noah. Jona, Kelvin, Sjaak en Donny Heuvelmans 

 

 

May love and Light surround the World, In Lak’ech, Donny 


