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Nieuwsflits thema’s  
 

1; Persoonlijke zielenprocessen 
 
2; Telefonisch of Skype consult 

 
3; Mogelijke deelnamen aan 2 Cosmic&Flower themadagen najaar 2013 

4; ‘Ons Domein’ tegen bodemprijs te koop 
 
5; Come back to Egypt champagne :  

 
6; prijsverlaging Egypte reizen 

 
7; Vrijwilligers werk tegen ‘kost en inwoning’ in het Bawiti Oasis resort.  
 

8; De thema’s van de 4 transmuterende reizen voor dit najaar 

9; 7:7 Stargate reis naar het Priesteresseneiland Avalon er kunnen  

zich nog 2 zielsmaatjes met ons verbinden! 
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons en warm hart toedraagt 
 
Ter voorbezinning op het schrijven van deze nieuwsflits kwam bij me op, dat er eigenlijk nog maar 
weinig echt nieuws geschreven kan worden. Via internet, en vooral Facebook, wordt dagelijks 
veel gedeeld omtrent de planetaire- en sterreninvloeden, de Maya Zonzegel dag energieën, 
kosmische weerberichten etc.  
 

Vandaar dat ik besloten heb om mijn eigen zielsprocessen te delen, in het vertrouwen dat ik zo ter 
ondersteuning menig zielenmaatje kan laten herkennen én het inzicht aanreiken dat we allemaal, 
elk op onze unieke wijze door de shift gaan.  
 
Ja, de shift, na 21-12-2012, is zeer duidelijk merkbaar op verschillende niveaus. Collectief zijn we 
voor 100% op weg om te Ascenderen, anders uitgedrukt in de nieuwe betekenis van het woord: 
om vanuit het fysieke te Verlichten. 

 
Waarschijnlijk herken je net zoals vele zielsverwanten, collega’s en ikzelf, het proces van triggerde 

situaties en/of fysieke ‘boodschappen’. Welke door de vele incarnaties verworven karmische 
stukken nu versnelt uitzuiveren én het inzicht aanreiken dat de tijd is aangebroken om nu écht 
alles los te laten wat niet meer voedend is. Duidelijk is, dat al hebben we nog zo hard aan onszelf 
‘gewerkt’ er blijkbaar nog steeds een diepere verfijning nodig is! Soms denk ik dat het een never 

ending story is, terwijl ik tegelijkertijd weet dat er WEL een einde zal komen aan het collectieve 
uitzuiveringsproces en uiteindelijk mogen gaan leven vanuit ons Originele Bron Wezen.  
 
Voor mij persoonlijk is het Verlichtingsproces heftiger dan ik eerder gekend heb. Iedereen die mij 
kent weet dat ik ernstig ziek kan worden indien er een grote shift in mijn leven plaats gaat vinden, 
variërend van nieuwe informatie opnemen om te mogen delen, tot persoonlijke leerprocessen. 
Vanaf de 12-12-12 Stargate opening blijk ik een parallel lopend proces te mogen ervaren.  

Dus dubbel op, heftig en soms bijna onmenselijk om te ervaren. Om deze reden heb ik ook alle 
voorjaarsreizen gecanceld, met de wens om in Egypte mijn nog verstoorde Zielsfrequenties 
versnelt te helen.  
 
Door mijn verstoorde Zielsfrequenties bleef ik confrontaties aantrekken die mij van mijn ‘weten’ en 

gevoel afbrachten, door o.a. manipulatieve leugens te geloven. Om deze rede heb ik tijdens de 
laatste maanden van 2012 vaak gezegd: in 2013’ breek ik’ vrij hiervan! Wetende dat ik, om dit te 

kunnen bereiken, bepaalde keuzes behoorde te maken.   
 
In februari besloot ik om een poosje te gaan logeren bij mijn ‘Luxor familie’. Dat de Lichtwereld 
altijd goed voor me zorgt bleek weer uit het feit dat een vriendin, die zelf ook een aardig 
manipulerend stukje in Egypte behoorde uit te zuiveren, er voor koos om op het juiste moment 
naar me toe te komen. Na 7 dagen verblijf bij ‘mijn Luxor familie’ arriveerde mijn vriendin.  

De eerste 3 dagen hebben we samen hoog energetische tempels bezocht, die ik fysiek wilde 
integreren ter voorbereiding op de nieuwe reismogelijkheden, die ik in het najaar mag gaan 
aanreiken.  
 
Tijdens mijn helingproces heb ik, zowel in Egypte als in Nederland, in het ziekenhuis gelegen.  
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In de Thoth tempel, die we bezochten tijdens de 22-2 Portaaldag, begon ik me fysiek zwakker te 
voelen en verwees dit naar een samengaan van de integrerende Licht-Glyphs en de emotioneel te 
verwerken ervaringen. Het fysiek zwakker worden zette voor na elk tempelbezoek begon ik me 
fysiek slechter te voelen, ditmaal wijtende aan de persoonlijke hellingen die daar plaatsvonden 
omtrent alle manipulerende verstoringen die ik nog aan het verwerken was.    
 
In de laatste tempel, een hoog energetische Hathor-Isis tempel in Thebe die we bezochten ter 

voorbereiding op de 3-3 Stargate, dacht ik dat ik het bezoek niet zou overleven. Er kwam zoveel 
vocht vrij, vanuit mijn innerlijk wezen, dat het zelfs van mijn haren afdruppelde. Mijn schildklier 
zwol op als een ballon en het leek wel alsof mijn hart uit mijn lichaam wilde bonken. Eenmaal in 
ons appartement aangekomen voelde ik me weer krachtiger worden, maar na een telefoontje 
vanuit mijn Nederlands thuisfront, waar zich weer een bijna onmenselijke situatie afspeelde, begon 
het gehele fysieke ritueel opnieuw.  

 
In plaats van naar de geplande Seth tempel te gaan, die gewijd is aan Seth die zijn broer Osiris 
vermoorde om daar weer persoonlijke Zielsfrequenties te helen, werd ik tijdens de 3-3 Stargate 

naar het Luxor Medical Centrum gebracht.  
 
Daar bleek na 3 dagen intensieve onderzoeken dat ondanks het feit dat mijn schildklier, die 17 cm 
groot was en normaal 2 tot 3 cm behoort te zijn, en ondanks dat mijn hartritme en bloeddruk 

levensbedreigend verstoord waren, dat ik medisch gezien, fysiek geen enkel kenmerk vertoonde 
dat de reden van mijn ziek zijn kon aangeven. Ook alle echo’s en scans wezen alleen gezonde 
organen aan.  
 
In het op 6 sterren niveau Luxor Medical Centrum werd ik door en door verwend door de artsen en 
het personeel, ik heb hier ook dierbare vrienden aan overgehouden. Ook mijn vriendin, ‘mijn Luxor 
familie’, de vele WhatsApps, sms’en en telefoontjes waren hartverwarmend en super 

ondersteunend. Maar het meest ondersteunend was de Cosmic&Flower SOS (de nieuwe naam van 
TraumaAway). Door het frequent gebruik van de C&F SOS druppels mocht ik veel inzichten 
ontvangen rondom mijn schildklier ‘groei’. 
 
De schildklier is vlindervormige, een vlinder is voor mij het symbool van transmutatie en 
transcendentie. De schildklier is de zetel van het woord en gerelateerd aan de 12 God-Godin 

Bewustzijnscentra die samen werken met ons chakrasysteem.  
 
Wereldwijd blijkt al eeuwen lang, dat vooral het vrouwelijke geslacht schildklierklachten en 
ziektebeelden vertoont. Uitgaande van het feit dat het vrouwelijke geslacht al vanaf de incarnatie 
op Moeder-Vader Aarde onderhevig is geweest, en in verschillende culturen nog steeds, aan 
onderdrukking, manipulatie en vernederingen en hierdoor gelimiteerd en vernedert is geworden 
door mannelijke dominantie, is het niet verwonderlijk dat ze verzwakt zijn in hun communicatie 

mogelijkheden en de gekwetste Godinnenkracht zoveel moeite heeft om zich te manifesteren. 
Al het bovenstaande kan ook van toepassing zijn voor zielsverwanten van het Mannelijke geslacht, 
die door vele levens heen voorheen als vrouw incarneerden!  
 
Vanuit de visies, zoals Mazdaznan, Veda’s etc. hebben de schildklier en bijschildklieren een 
belangrijke rol in emotionele verbindingen, communicatieve eigenschappen, het concentratie- en 
doorzettingsvermogen en de kracht van de persoonlijkheid. 
 
Naar deze eigenschappen kijkend realiseerde ik me dat ik o.a. in verschillende opzichten in de 3D 

illusie was blijven hangen en hierdoor vaker voor het welzijn van dierbaren koos en hierdoor toe 
liet dat ik mij van mijn gevoel en ‘weten’ liet afbrengen door het mannelijk geslacht.  
   
Ik mocht duidelijke beelden terug ontvangen van mijn zwakke spreken t.o.v. mannen, indien ik 

voor mezelf behoorde op te komen. Ik begon in te zien dat ik gewoon vergat en vergaf indien men 
mij te kennen gaf dat men niet wilde communiceren, over welk voorval dan ook dat niet goed voor 
me voelde. Ik realiseerde me dat ik vooral in Egypte daar vele malen op beproeft ben geworden, 
omdat men vanuit de Egyptische cultuur zelden communiceert indien een conflict of iets verdrietigs 
voorvalt. Men zegt dan 9 van de 10 keer: malesh, malena. Deze woorden hebben verschillende 
betekenissen, maar komen erop neer dat het niets uitmaakt, los behoort te laten en te vergeten.  
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Ook mocht ik het inzicht ontvangen dat ik nog steeds kon reageren vanuit zelf weg cijferen, om 

maar geaccepteerd en lief gevonden te willen worden. Prachtige bewustwordingen, die vanuit mijn 
onbewuste zijn aangaven dat ik een sluipende onopvallende angst vorm voor mannen had en 
hierdoor juist dominante en soms zelf agressieve en gewelddadige mannen aantrok, beginnende bij 
mijn vader!  
 
Ok, dit besef zat nu in mijn weten, maar hoe ik dit uit mijn systeem zou kunnen transmuteren was 
me nog onduidelijk. Wel besloot ik om de C&F SOS frequent puur te blijven innemen en terug te 

keren naar mijn Nederlands ‘thuis’ tot 7 april.  
 
Mijn schildklier begon te slinken en mijn wisselende bloeddruk en hartritme stabiliseerden en na 3 
dagen mocht ik het Luxor Medical Centrum verlaten.  
 
Samen met mijn vriendin zijn we nog naar een gebied vlak bij Aswan gegaan, om daar ‘de 

verborgen’ tempels te bezoeken. Deze kleine tempels liggen uitgehouwen in een groot rotsgebied, 
grenzend aan de Nijl. Deze planning had ik gemaakt ter voorbereiding op de reizen waarin een 3 
daagse Nijl zeilcruise is verweven. Ik had al veel gehoord over dit gebied en was op de hoogte van 

de goden waaraan de tempels gewijd zijn. Wat mij zeer verraste was dat er een hele reeks 
Godinnentempels zijn, waaronder zelfs Hatsepsoet. 
 
Na alle tempels wandelend en klauterend bezocht te hebben ontstond een enorme behoefte om de 

rotsen te beklimmen, met de gedachte om website foto’s te maken. Het was vrij heet die dag en de 
klim was zwaar en af en toe gevaarlijk, maar ik voelde een kracht in me opstijgen waardoor ik zelfs 
onze 2 gidsen voorbij liep en zo de ‘wegwijzer’ werd.  Als eerste aangekomen op het punt waar ik 
naar ‘toe getrokken’ werd, voelde ik dat de opgenomen energieën van alle Godinnentempels 
integreerde en mocht ik informatie ontvangen, die me verder helpt om een keerpunt in de 
spirituele geschiedenis neer te zetten, waarin de Vrouwelijke Empowerment activeert, balanceert 
en integreert en uiteindelijk de Godinnenkracht manifesteert.  

 
Deze verworven kracht heb ik ook mogen toevoegen in de nog aan te bieden Cosmic&Flower 
Remedies Box 7. Helaas is, door het feit dat ik geen inkomen meer heb vanaf december, er nog 
geen vooruitzicht wanneer ik deze kan aanbieden. Vanuit mijn hart laat ik dit ‘helaas’ samengaan 
met het weten dat dit op het juiste moment zal zijn ♥  

 

Na mijn thuiskomst ‘mocht’ ik natuurlijk ‘inwijdingsbeproevingen’ ondergaan, waardoor ik 3 dagen 
op de IC hartbewaking heb ‘mogen’ doorbrengen. Ook hier ben ik, op Witte Donderdag, ontslagen 
omdat men geen enkele medische aanleiding voor de extreme reacties van mijn hart kon vinden.  
 
Thuis gekomen heb ik me afgestemd en mocht ik naast SOS ook nr. 37, Lunar, ter verdere 
ondersteuning en transmutatie ontvangen. Voor mij van toepassing waren de Lichtfrequenties in 

Lunar hoofdzakelijk de Witte Opaal, die de waarheid en het innerlijke leven weerspiegelt. De Agaat 
die met de aarde, de materie en de realiteit verbindt en helpt bij het zoeken naar de waarheid.  
Lunar activeert o.a. het erkennen en accepteren van  onvervulde emotionele gevoelens.  
Stimuleert om los te breken van verwarrende psychische indrukken en acties vanuit depressies of 
een minderwaardigheidscomplex. Het inzicht in waarom men tegen de eigen evolutionaire stroom 
ingaat en helpt om op een hogere manier naar zichzelf te kijken en om toe te staan  
schaduwkanten te ontdekken.  En ja daar ging het bij mij om, vrij gaan breken van alles wat 

verbonden is met manipulatie! Lunar gaf mij het inzicht, dat ik dit toeliet, door een nog verborgen 
vorm van een minderwaardigheidscomplex!  
 

Vanuit verschillende themadagen die ik organiseer is het hart een veel besproken issue.  
 
In veel culturen en zeker in Egypte weet men dat het hart de zetel van de Ziel en intelligentie is. 

Vandaar dat men in Egypte bij de mummificatie alle hoofdorganen verwijderde, behalve het hart. 
Volgens de Egyptische mythologie is er geen reïncarnatie of Ascendentie ( opstanding) mogelijk 
zonder hart.  
 
Het Egyptische woord voor hart en Ziel was Ab en men geloofde dat men Ab in samenwerking met 
de scheppende God geschonken werd door de moeder.  De Hebreeërs beweerden dat deze 
samenwerking, om zowel het Ziels- als Aardse leven te schenken, niet van de moeder maar van de 

vader afkomstig was.  
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In Mexico omschrijft het hart de zetel en het leven van de Ziel. Tijdens rituele offeranden werd, 

terwijl de mens nog leefde, het kloppende hart uit het lichaam gesneden en aan de Goden getoond 
om o.a. te laten zien dat ze Zielen offerden. 
 
In de Islam is het hart de zetel van God. 
 
In de astrologie gaat men er vanuit, dat het hart het centrum is van het lichaam en de Ziel.  
Het symbool voor het hart is de Zon, het dierenriemteken Leeuw en het vijfde huis. In het boek: 

Medische Astrologie van Mellie Uyldert ( ISBN 90-6030-497-7) wordt het hart als het centrum van 
het lichaam beschouwd, zoals 'het lieve ik' het centrum  van de Ziel.  
 
De patriarchale tijd omschrijft het hart als de tong, die de gedachte van het hart uitdrukt.  
Nog steeds trouw mezelf ondersteunend met SOS, Lunar én bovenstaande samenvatting ontving ik 
het inzicht dat ik echt inzicht behoorde te krijgen in de rede van mijn nog steeds verstoorde  

Zielsfrequenties, omtrent mijn de onbewuste en onopvallende angst- minderwaardigheidscomplex 
voor mannen.  
 

Via meditaties , afgestemd op ‘de mannen’ die een werkelijk deel van mijn leven waren of nog 
steeds zijn en beginnende bij mijn vader, had ik terug kijkend grotendeels alleen maar 
traumatische ervaringen behoren te doorleven die allemaal oorzakelijk aan manipulatie, geweld en 
leugens gekoppeld zijn. En vanuit Lunar wist ik dat er ergens in mijn Zielsfrequenties daardoor nog 

steeds een vorm van minderwaardigheid zat.  
 
Doordat ik ‘bleef hangen’ op een ‘blind stukje’ en hierdoor niet de keuzes kon maken die me 
zouden helpen om vrij te breken, besloot ik weer de Cosmic&Flower Energies te raadplegen en 
mocht ik nr. 50, Venus Love ontvangen. Voor mij van toepassing waren de Lichtfrequenties in 
Venus Love vooral de Regenboog Obsidiaan, die een verdieping bevordert met de gevoelswereld. 
De Lichtkracht van White Hawk, omdat deze helpt om de vrouwelijke en mannelijke energieën 

weer één te laten worden, die verstoort zijn doordat de mannelijke energie eeuwenlang 
overheerste, welk zich uitte in onderdrukking, slavernij, discriminatie, oorlogen etc., waardoor op 
maatschappelijk- en relatieniveau allerlei confrontaties ontstaan door de aanwezige herinneringen 
en vastgehouden pijnen in het cel geheugen. De Lichtkrachten van de Hathors, omdat deze helpen 
om weer één te worden met de Hogere Goddelijke Liefdesaspecten, zodat men vanuit dé 
Onvoorwaardelijke Universele Liefde het verantwoordelijkheidsgevoel kan ontwikkelen voor Al Wat 

Is. Een vorm van liefde, die pas mogelijk is wanneer men  in Alles een uitdrukking van zichzelf kan 
zien.  
 

Zoals ik tijdens de Cosmic&Flower opleiding altijd deel, om te laten beseffen dat vergeven het 
grootse wonder van liefde is dat men kan verrichten, realiseerde ik me ook dat ik iedereen altijd 
heel gemakkelijk vergeven had en zelfs van hun kon blijven houden. Dus liefde had ik volgens mij 

wel goed ontwikkelt. Maar op de vraag waarom ik dit soort mannen bleef aantrekken kwam weer 
geen antwoord. 
 
Omdat mijn levenssituatie zich zo begon te vormen dat ik absoluut keuzes behoorde te maken ging 
ik collega’s raadplegen. Voor zover dit ging bleef het er op lijken dat ik zelf tot een oplossing 
behoorde te komen, ook omdat sommigen adviezen wel verstandelijk beredeneerd zuiver waren 
maar niet samenvloeiden met mijn gevoel. 

 
Zoals ik al eerder aangaf zorgt de Lichtwereld er altijd goed voor me…als de nood het hoogst is de 
redding nabij!  Terwijl ik even aan het chillen was op Facebook viel mijn oog op paragnost Leila.  

Meteen voelde ik een zeer sterke verbinding met haar en besloot om haar een mail te sturen met 
een telefonisch consult verzoek, zonder reden of detail te benoemen. Dezelfde avond  belde Leila 
me op en maakten we de afspraak voor een consult van één uur de dag daarop volgend. 
 

Binnen no time wist Leila me aan te reiken dat ze de ‘ogen van mijn vader’ zag bij een jonge man 
waar ik ‘çlose’ mee was en een bijzondere krachtige zielsverbinding mee heb in Egypte. Meteen 
herinnerde ik, zoals ik ook vaker in nieuwsflitsen omschreven heb, dat Mahmoud mij verfijnt in 
situaties die ik heb doorleeft met mijn vader, of dat ik soms denk dat Mahmoud mijn vader is.  
So Welcome  back daddy ♥  
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Om een lang verhaal kort te maken, uit het consult met Leila heb ik mogen begrijpen dat mijn 

vader en alle mannen die ik toeliet om mij te manipuleren etc., een zielenafspraak met mij hebben,  
om mij tijdens dit leven te helpen onvoorwaardelijk en op het allerhoogste niveau van mezelf te 
houden. Ondanks dat ik dacht veel van mezelf te houden blijkt er dus nog een gemis aan zelfliefde 
te zijn, waardoor ik alles in het verleden heb aangetrokken rondom mijn ervaringen met ‘mijn’ 
dierbaren mannen …   
 
Dus lieve lezer, dankzij de laatste aanreiking van Leila mocht ik zien welke keuzes ik uit zelfliefde 

behoorde te maken. Geloof me deze waren niet gemakkelijk, zo heb ik dierbaren personen los 
behoren te laten, die enorm veel voor me betekent hebben en ik eeuwig van zal blijven houden, 
maar nu niet meer voedend of ondersteunend zijn in mijn Zielstaak.  
 
Lieve lezer, wat ik ook heb mogen ervaren, en soms als verwonderlijk beschouw, is dat ik ondanks 
dat ik zelf met een blind stuk zat én tijdens de bijna onmenselijke situaties die ik heb behoren te 

doorleven én nog steeds doorleef, me krachtig kon blijven aansluiten op de Lichtgrids en Universele 
Dimensieniveaus. Vanuit het diepst van mijn hart wens ik je het inzicht, dat je in welk leerproces 
dan ook, in contact kunt blijven met je Zielswezen, indien je accepteert en hetgeen je aantrekt 

gaat doorgronden.  
 
De Cosmic&Flower productlijn is hier een prachtig ondersteunend en inzicht gevend hulpmiddel bij. 
Mocht je net als ik mocht ervaren versnelt door een blind stukje willen komen, dan adviseer ik je 

om je af te stemmen of Leila ook iets voor jou kan betekenen, In liefde en dankbaarheid vermeld ik 
haar website: www.inzichtenharmonie.nl            
 
 

Telefonisch of Skype consult 
 

Vanaf 5-5 ben ik, naar aanleiding van de vele mail- en telefonische vragen, gestart met het geven 
van telefonische- en Skype consulten.  
 
Deze mogelijkheid kan ik aanbieden tot 1 september 2013.   
Alle vormen van vragen mogen gesteld worden, indien het in overeenstemming is met je 
Zielsniveau zal je antwoord mogen ontvangen. Indien blijkt dat ik je niet kan, of mag, helpen 
worden er natuurlijk geen kosten berekend.  

Kosten per consult zijn €22,- voor een half uur.  
Afspraken kunnen alleen via mail: info@cosmicflower worden gemaakt.  
 

Cosmic&Flower themadagen najaar 2013 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 2, door mij persoonlijk georganiseerde themadagen: 
 
Tijdens de 6:6 Stargate, en de daarop 2 volgende dagen, je MerKaBa én de verhoogde 
Lichtfrequentie van je MerKaBa leren activeren en integreren. 
 

De Bewustmakende inwijdende opfris en informatiedag. 
 
De inhoudelijke omschrijving van deze themadagen kun je terug lezen in de geplaatste 
nieuwsflitsen op onze website www.cosmicflower.nl in de eerste nieuwsflits van Januari 2013.  
 

 

Ons Domein tegen bodemprijs te koop 

 
Een unieke plek voor 2 gezinnen, of 2 vriendenstellen die gezamenlijk een Krachtplaats 

willen bewonen, met 2 ruime woningen onder een kap in boerderijstijl. Elke woning heeft op de 
begane grond een ruime keuken en woonkamer, 2 toiletten, badkamer met bad en douche en 2 
extra kamers, die nu als kantoor- en praktijkruimtes in gebruik zijn. Op de bovenverdieping liggen 
3 slaapkamers. In de tuin ligt een ruim gebouw, dat nu functioneert als ons Cosmic&Flower 
centrum, met een keuken, eetzaal, ruime zaal, praktijkruimte en 2 toiletten. Tuin met o.a. het 
Viseca pisces- Chalice Well symbool, een 13 manen bomen kring, ruime zitkuil met kampvuur 
plaats en een vijver. Bouwjaar 1998 en totale perceelgrootte 6.789m².   

Wij bieden dit in totaliteit aan voor €688.000 k.k.  
 
Je kunt onze wens mee verwezenlijken door dit te delen♥ 

http://www.inzichtenharmonie.nl/
mailto:info@cosmicflower.nl
http://www.cosmicflower.nl/
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Prijsverlaging Egypte reizen 
 
Als onderdeel van de Campagne “Come back to Egypt” hebben we, in samenwerking met 
verschillende hotels en ons Key to Egypt tours team, besloten om alle reizen met  €200,- euro te 
verlagen dit najaar.  

 
Deze inzet is om Egypte mee uit de huidige crisissituatie te helpen. Sinds de revolutie, die startte 
op 25 januari 2011, komen er nog maar weinig toeristen. De media, die alles uitvergroot, is 
rampzalig voor een land dat grotendeels afhankelijk is van de toeristenindustrie. In werkelijkheid 
zijn er maar enkele plaatsen die een negatief reisadvies hebben.  
De laatste maanden heeft alleen een gedeelte van de Sinaï een negatief reisadvies. Zelf ben ik voor 
2 weken terug nog in de in de Sinaï geweest en heb echt niets van een eventuele opstand of 

dergelijke gemerkt.  
 
In Egypte is amper nog genoeg geld om levensmiddelen, gas of benzine in te kopen, vandaar dat 
de prijzen enorm gestegen zijn. Ontelbare duizenden gezinnen hebben geen geld meer om eten te 

kunnen kopen. Hotels, winkels, restaurants etc. sluiten dagelijks. Over de huidige situatie omtrent 
hulpbehoeftigen en zieken is té traumatisch om over te schrijven! 

 
Om deze reden heeft ons As-Salaam project zich ook uitgebreid naar Luxor. Intens dankbaar voor 
onze maandelijkse sponsors en spontane schenkers, kan ik laten weten dat een gedeelte van de 
maandelijkse sponsoringen en schenkingen vanaf februari naar Hamdi Musa zijn gegaan.  
Hamdi heeft de zorg over de minder bedeelde zieken in Luxor grotendeels onder zijn hoede 
genomen. Hij zorgt ervoor dat de nodige medische hulp verleent kan worden. Omdat de meeste 
operaties in Cairo plaatsvinden heeft men vanuit dit project al een woning in Cairo, waar 

verschillende families kunnen verblijven, tijdens de ziekenhuisopname van een familielid. Een 
droom die we ook heel graag voor de bewoners van Bahariya willen verwezenlijken.  
 
Mocht ons As-Salaam project je hart raken, dan kun je meer informatie lezen op onze website 
www.egyptvacations.eu, onder de link As-Salaam project.  

 
Vrienden van het Bawiti Oasis resort gezocht  

om vrijwilligers werk te verrichten tegen kost en inwoning.  
 
Om van ons Bawiti Oasis Resort een plek te kunnen maken van waaruit o.a. het As-Salaam project 
kan opbloeien, behoort nog veel werk en onderhoud verricht te worden. Vandaar dat wij vrienden 
zoeken die tegen kost en inwoning een tijdje hun kwaliteiten bij ons komen uitleven.  
Dit kan o.a. door vóór of na een bij ons geboekte reis een bepaalde verblijfperiode extra bij te 
boeken. Indien men dit op tijd laat weten zijn er ook geen extra ticket kosten.  Ook kan men indien 
men Nederland voor een bepaalde tijd wilt ‘ontvluchten’,  om welke reden dan ook, tegen kost en 
inwoning als vrijwilliger ons versterken in de benodigde werkzaamheden. Voor eerst zoeken we 

tegelzetters, maar ook handige klussers en personen met tuin- en schilder en huishoudelijke 
kwaliteiten zijn meer dan welkom.   
 
Mocht je dit aanspreken mail dan aub naar www.egyptvacations.eu  

 

http://www.egyptvacations.eu/
http://www.egyptvacations.eu/
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De thema’s van 4 transmuterende reizen voor dit najaar zijn: 
 

Planetair aangestuurde Transmuterende en Goddelijk Bewustwording activerende 
reis, waarin de woestijnen overvloeien in de mystiek van Siwa en de zee in Marsa Matruh 

van 19 september t/m 4 oktober 2013 
 
Deze reis is éénmalig door de bijzondere hemelverschijnselen die het Transmuterende en Goddelijk 

Bewustwording activeren.  Het Transmuterende Evolutieproces wordt aangestuurd door 
Lichtfrequenties, ook wel coderingen en Glyphs genoemd, die o.a. vrijkomen tijdens bijzonders 
hemelverschijnselen.  
 
De coderingen en Glyphs, die vrijkomen tijdens bijzondere hemelverschijnselen, zijn 
Interdimensionale Universele energieën, die nodig zijn tijdens het huidige Transmuterende 
Evolutieproces, om de ‘Nieuwe Mens’ in zijn volledig God/Godinnen Wezen, dus Godsbewustzijn, de 

komende jaren mee te kunnen verwezenlijken.  

 
Zowel het energetische wezen als ons fysieke wezen bestaat uit energieën. Vandaar dat wij 
energieën kunnen opnemen die ons energetische én fysieke wezen beïnvloeden. Men kan dit 
vergelijken met beïnvloedingen tijdens de persoonlijkheidsvorming, die aangestuurd wordt door de 
geboortehoroscoop, die bepalend is vanaf het geboortemoment. Doordat wij Universele energieën 
opnemen, veranderen de elektromagnetische frequenties in ons energetisch wezen.  

Voor de mensheid betekent dit dat oude energetische en fysieke structuren worden ‘afgebroken’ en 
weer in een verfijndere structuur, met een Hogere Lichtfrequentie worden ‘opgebouwd’. Tijdens dit 
herstructurerend proces transmuteert het huidige menselijke bewustzijnsniveau naar het 
Oorspronkelijke Goddelijke Bewustzijnsniveau. Vandaar dat het huidige Pleiadische tijdperk ook 
Aquariustijdperk of de Aquariuszuivering wordt genoemd.  
 

Deze unieke reis is afgestemd op zulke bijzondere hemelverschijnselen. De C&F nieuwsflits 
van Januari 2013 geeft inzicht in de beïnvloedingen van de komende hemelverschijnselen, en kan 
men lezen of printen via onze website www.cosmicflower.nl. En tijdens ons samenzijn op  
Egyptische bodem bespreken we dit ook. 

 
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt tours en vervolgens 
groepsreizen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cosmicflower.nl/
http://www.egyptvacations.eu/
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Reconnectie-Zon Gazing én 10-10 Stargate reis van Cairo naar Aswan 

gevuld met magische woestijnen, Goden en Godinnen tempels en een 3 daagse 

zeilcruise van Luxor tot Aswan van 7 t/m 22 oktober 2013 

 
De mensheid bevindt sinds de shift van 21-12-2012 collectief in een nooit eerder gekend 
transmuterend Evolutieproces, dat behoort te leiden naar de Reconnectie met het Goddelijke 

ZIJN. Oorspronkelijk was het menselijk meridiaan systeem verbonden met een netwerk van Hoog 
Energetische Lichtfrequenties, dat zowel in, als rondom Moeder/Vader Aarde én in het Universum 
ligt. Door alle benodigde incarnaties zijn wij de verbinding met dit Lichtnetwerk verloren.  
 
De ‘vader’ van de praktijk gerichte Reconnectieve Healing, Eric Pearl, omschrijft de 

Reconnectie als volgt:  De Reconnectie brengt ‘nieuwe' axiatonale lijnen aan, die het mogelijk 
maken om unieke trillingsniveaus en frequenties te kunnen gebruiken voor Zelfgenezing en 

uiteindelijk voor onze evolutie.  
 
Tijdens de gehele reis zal ik ( Donny) als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA reacties, op de 
juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is, om de blauwdruk van je 
axiatonale lijnen weer te kunnen herinneren, en je de zowel je Reconnectie als een doorstroming 
mag gaan ervaren in het huidige Transmuterend Evolutionaire Genezing- en Helingproces.  

 
Ook de plaatsen die we bezoeken zullen beslist een bijdrage leveren aan je eigen Reconnectie 
Healing. Ook Eenheid is ook één van de doelstellingen van deze reis, o.a. de Eenheid onderling van 
onze totale hersendelen herstellen, zodat we de samenwerking tussen de linker-en rechter 
hersenhelften kunnen gaan overstijgen. Dit gaan we doen met behulp van oude leringen vanuit de 
Linker- en Rechter Oog van Horus Mysterieschool tijdens de reis. 
Verder leer ik je, op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden 

via Zon- en Sterren Gazen! 

 
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt tours en vervolgens 
groepsreizen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.egyptvacations.eu/
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Hybribe Zoneclips, 11-11 Sterrenpoort én Maan conjuncties, gestuurde Transmuterende 

en Goddelijk Bewustwording activerende Reis van Heliopolis naar Abydos,  

van 28 oktober t/m 12 november 2013 
 

Een afgestemde reis om als toegevoegde waarde ook de Helende en Universeel Bewustwordende  
Glyphs en Lichtcoderingen, die uitgezonden worden via Maanconjuncties, de Hybride Eclips en de 
11:11 Sterrenpoort openingen, te ontvangen en integreren. Tijdens ons samenzijn op Egyptische 
bodem bespreken we de beïnvloedingen van de Kosmisch gestuurde hemelstanden.  
 
Op 29 oktober gaat de Maan conjunct Regulus, het hart van Leeuw, waar de Sphinx een 
afbeelding van is.  

 
Op 2 november vindt de Hybride Zonsverduistering plaatst. Van oudsher is bekend dat 
Zonsverduisteringen  o.a. onbewuste schaduwzijden naar het bewustzijn brengen, om deze te 
transmuteren. De Hybride Eclips vindt plaats in de zodiaktekens Weegschaal en Ram. 

De Hybride Eclips in weegschaal biedt de mogelijkheid om het Oer vertrouwen te herstellen; vanuit 
een hoog bewustzijnsniveau te communiceren; inzichtelijk de juiste keuzes te maken; in liefde 

grenzen aan te geven en emoties te overstijgen. Bovendien worden inzichten geactiveerd in 
klachten rondom het spijsverterings- en zenuwstelsel. De Hybride Eclips in Ram biedt de 
mogelijkheid om complexiteit op seksueel gebied te laten doorstromen; angsten te overwinnen; 
het spiegelende effect herkennen in confrontaties met anderen; Conflicten niet meer aantrekken; 
het ‘hart’ en de Godsbewustzijn chakra meer te openen en om de Universele liefde en het 
Eenheidsbewustzijn uit te dragen.   
 

Op 7 november gaat de Maan conjunct Venus, een prachtige energie om alle schaduwen die 
de Godsbewustzijn chakra nog verstoren te transmuteren.  Een super kans ter voorbereiding de 
Glyphs en Lichtcoderingen van de 11: 11 Sterrenpoort te kunnen opnemen en integreren.  
 
Op 11 november de 11:11 Stargate opening. Vanaf 2013 bereid Stargate 11-11 de mensheid 
collectief voor op Stargate 12-12. De interstellaire Interdimensionale Glyphs en Lichtcodes van de 
11-11 Sterrenpoort omvatten een Pleiadische genetische uitwisseling, die éérst alle lagere trillingen 

en energetisch toxische ballast transmuteren, die ontstaan zijn door bewuste en onbewust angsten 

en dualiteitsvormen door alle levensvormen heen, om vervolgens een reconnectie te activeren met 
ons oorspronkelijk Hoofd- Hart- en Zielswezen. Bovendien activeert deze de kristallijnen Glyphs, 
die vervolgens de kernkrachten van de Atlantische- en Egyptische Glyphs hologrammen in het DNA 
activeren. 
 

Omdat ‘het zo uitkomt’ dat we op 11-11 in Abydos zijn, ga ik alles aantrekken wat mogelijk 
is om de plaats te bezoeken waar (in 1860) een Atlantisring in het zand van een leeggeroofd graf 
in Abydos ontdekt is, door de Egyptoloog d'Angrain. De ring was minstens 5.000 jaar oud en heeft 
twee tegenovergestelde piramides erop met drie series van drie lijnen/rechthoeken)  
 
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt tours en vervolgens 
groepsreizen.  

http://www.egyptvacations.eu/


 
Copyright © 1999-2013 Cosmic&Flower Remedies          11             Nieuwsflits mei 2013. 
www.cosmicflower.nl                                                                                                                
                                                                                Auteursrecht Donny Sternfeld 

 
 

Unieke éénmalige Zon, Maan en Sterren Gazing én Planetair aangestuurde 
Transmuterende en Goddelijk Bewustzijn activerende reis van  

25 November t/m 6 December 2013 
 
Ook deze reis is éénmalig door de bijzondere hemelverschijnselen van o.a. het 13de Sterrenbeeld 
de Slangendrager en de komeet 2012 ISON, die beiden de gehele reis actief zijn om collectief het 
Transmuterende Goddelijk Bewustzijn te activeren.   

Het Transmuterende Goddelijk Bewustzijn én Evolutieproces wordt aangestuurd door 
Lichtfrequenties, ook wel coderingen en Glyphs genoemd, die o.a. vrijkomen tijdens bijzondere 
hemelverschijnselen. De coderingen en Glyphs, die vrijkomen zijn Interdimensionale Universele 
Energieën, die nodig zijn om de ‘Nieuwe Mens’ in zijn volledig God/Godinnen Wezen, dus 
Godsbewustzijn, de komende jaren te kunnen verwezenlijken.  
Zowel het energetische wezen als ons fysieke wezen bestaan uit energieën. Vandaar dat wij 

energieën kunnen opnemen die ons energetisch- én fysieke wezen beïnvloeden. Men kan dit 
vergelijken met beïnvloedingen tijdens de persoonlijkheidsvorming, die aangestuurd wordt door de 
geboortehoroscoop, die bepalend is vanaf het geboortemoment. Doordat wij Universele energieën 

opnemen, veranderen de elektromagnetische frequenties in ons energetisch wezen.  
Voor de mensheid betekent dit dat oude energetische- en fysieke structuren worden ‘afgebroken’ 
en weer in een verfijndere structuur, met een Hogere Lichtfrequentie worden ‘opgebouwd’. Tijdens 
dit herstructurerend proces transmuteert het huidige menselijke bewustzijnsniveau naar het 

Oorspronkelijke Goddelijke Bewustzijnsniveau. Vandaar dat het huidige Pleiadische tijdperk ook 
Aquariustijdperk of de Aquariuszuivering wordt genoemd.  
Kort omschreven zijn de Glyphs en Lichtcoderingen van ISON afkomstig uit de Oortwolk.  
De Oortwolk is een overblijfsel uit de tijd dat ons zonnestelsel ontstond. De laatste keer dat ISON 
een bezoekje aan de aarde bracht is 10 miljoen jaar geleden!  
Vanuit de bijbel kennen we de kracht van de Slangendrager als de staf in de slang waarmee 
Mozes wonderen verrichtte. De kwaliteiten van de Slangendrager staan verder voor de balans 

tussen het vrouwelijke en mannelijke wezen; de Priesteres; de Healer; het Galactische 
Eenheidsbewustzijn en de bemiddelaar tussen de mensheid en de Goddelijke wereld. 
Verdere hemelverschijnselen zijn:  
Op 25-11 Maan conjunct Regulus, het hart van Leeuw.  
Op 27-11 Maan conjunct Mars én waarschijnlijk is ISON overdag zelfs zichtbaar!  
Op 29 en 30-11 Maan conjunct Spica, de Rijzende Ster van Maagd, die o.a. de gaven van 

Moeder/Vader Aarde aan de mensheid schenkt. 
Op 29-11 activeren ook de Lichtkrachten van het 13de Sterrenbeeld de Slangendrager.  
Op 1-12 Begin van de meteorologische winter én de samenstand 2012 ISON met Mercurius, 
Saturnus en de Maan. En op 5-12 Maan conjunct Venus. 
Meer informatie rondom alle bijzondere hemelverschijnselen en de beïnvloedingen van de Maya 
Zonzegels worden besproken tijdens ons samenzijn op Egyptische bodem. In de eerste C&F 
nieuwsflits van januari 2013 omschrijf ik enkele beïnvloedingen, van sommige benoemde 

hemelverschijnselen waar we mee in contact komen tijdens de reis. Deze kan men lezen of printen 
via onze website www.cosmicflower.nl  
Mocht je de Ziel-calling ontvangen om je eigen transmuterend evolutie proces te versnellen, 
tijdens het bewandelen van een stukje Egyptisch levenspad met gelijkgestemde zielsmaatjes en 
mij, dan kun alle verdere informatie vinden op onze website www.egyptvacations onder de link 
groepsreizen.  Of onder www.cosmicflower.nl onder de link Egypte reizen. 

http://www.cosmicflower.nl/
http://www.egyptvacations/
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7:7 Stargate reis naar het Priesteresseneiland Avalon van 5 t/m 14 juli 2013 
Het aantal max. deelnemende zielenmaatjes is 6 en er kunnen zich nog 2 met ons 

verbinden! 

De genen met wie ik close ben weten dat ik tijdens de 9:9 Stargate opening de ‘calling’ van 
Lichtmeester El Morya ontving om tijdens de 7:7 Stargate van 2013 weer met zielenmaatjes op het 
Priesteresseneiland Avalon behoor te zijn.  
 

Ons verblijf in Glastonbury is in het Berachah huis. Dit ligt aan de voet van de Heilige Thor 
tussen de tuin van de Chalice Well én de Witte Bron in én kijkt uit over de Avalon vallei. 
 
Waarom rondom en tijdens de 7:7 Stargate opening is ook voor mij nog een verassing… maar 
vast staat dat we regelmatig in contact gaan met energieën van El Morya als verblijven in:  
 
-Camelot kasteel in Tintagel, de geboorteplaats van koning Arthur. 

-Merlins Cave aan noordkust van Cornwall. 
-De graancirkels, die in deze periode inwijdende boodschappen aanreiken. 

-Stoneheng- de Pleiaden wegwijzer connectie in Stoneheng.  
-Silbury Hill en de Grote Piramide connectie bij de Silbury Hill.  
-Het Drakenpad. 
-Avebury, de 26 miljoen jaar oude megalieten stenen, die een prehistorische tempel vormen. 
-De Heilige Thor en de Michael- en Maria leylijnen op de top van de Thor, die ongeveer 2500 voor 

Chr. diende als inwijdingscentrum voor de Druïde hogepriesters en hogepriesteressen.  
-Het helende water van de Chalice well en de Witte Bron.  
-Het labyrint van de St. Johns kerk  
-De Maria Magdalena kapel. 
-De Geheime Hart kapel. 
-De Goddess Tempel van de negen Morgan sisters. 

-Het graf van Koning Arthur en Guinevere, en nog veel meer in de Glastonbury . 
- Met visualiseren meditaties en andere Licht-taken die we gezamenlijk uit voeren.  
Natuurlijk gaan we ook heerlijk aards gezellig winkelen in de hoofdstraat, vol winkeltjes met 
esoterische artikelen, kleding en boeken! Al het overige laat ik in vertrouwen over aan de sturingen 
van DAT MOMENT!  
 

De investering in jezelf is €1.888,- incl. de vlucht en 23 kilo bagage, alle transfer, alle 

maaltijden en overnachtingen en spirituele meditaties-activaties en activiteiten.  
Exclusief de drank, ook bij de maaltijden. 
De aanbetaling om je reis te garanderen is € 220,- .Pas na betaling van het voorschot bent je 
definitief ingeschreven en ontvang je meer informatie. 
Betaling onder vermelding Avalon reis 2013 op, rekeningnummer 1289. 11. 808 Rabobank 
Swolgen, t.n.v. Donny  
 

Aanmelden kan via: Info@cosmicflower.nl  Bij de aanmelding behoor je het volgende te 
vermelden: De plaats van uitgaven van je paspoort. De verval data van je paspoort. Het paspoort 
nummer. je naam zoals deze in je paspoort staat en je geboorte data. Dit zijn de gegevens die ik 
absoluut nodig heb voor he kunnen boeken van je retour ticket.  
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May love and Light surround the World  
 
In Lak’Ech, IK BEN de andere JIJ ♥ Liefdevolle Hart-groet, Donny  
 

 

 


