Nieuwsflits thema’s
1: De tijd is aangebroken om mijn Zielslicht-taken, vanuit mijn nieuwe Licht-woonplek in Oss, uit
te dragen.
2: Workshop-Healing dagen, afgestemd om alle Lichtcodes en Glyphs, die nu collectief het
menselijk bewustzijn in Quantum sprongen activeren, te integreren op DNA niveau, om GodGodinnen kwaliteiten uit te kunnen dragen.
3: Avondworkshop: Je Egyptische chakrasysteem leren kennen en helen d.m.v. bio-energetische
oefeningen en de Cosmic&Flower Energies.
4: We hoeven niets alleen te doen, de Lichtwereld is er!
5: Transmuterende periode.
6: Korte omschrijving plaatsen, waardoor inzicht mag ontstaan wat er zoal behoort te integreren.
7: De astrologische Stertetraëder van 29 juli 2013.
8: De 8-8 Leeuwen Sterrenpoort opening van 2013.
9: Een tweede Stertetraëder op 25 en 26 augustus 2013.
10: De Slangendrager gaat beginnen!
11: 12 september: de activatie naar het Godsbewustzijn proces en de Zielsintegratie.
12: De getallen 255 en 110.
13: Even terug naar 1987.
14: De workshops omschrijvingen: Je Egyptische chakrasysteem leren kennen en helen d.m.v. bioenergetische oefeningen en de Cosmic&Flower Energiesop 23-augustus en 6-20-en 27 september.
15: Egyptische Chakraoliën-leer en Kemet Zelf-Healing dag.
16: 14 september workshop dag die afgestemd is op het helen en het verhogen in Lichtfrequenties
én de Neteru kwaliteiten van je Egyptisch chakrasysteem.
17: 29 september, Aartsengel Michaël dag: DNA-Blauwdruk-3-6-9 matrix Healing en
multidimensionale Godsbewustzijn Klank Healing-activatie dag.
18: Hart brekend en gezegend nieuws omtrent Egypte.
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons en warm hart toedraagt♥
Na een turbulente en tegelijkertijd vanuit het Licht gestuurde vernieuwende periode én de meer
dan gezegende Sterrenpoort 7-7-Avalon reis en themadagen, die ik mocht organiseren, is de tijd
aangebroken om mijn Zielslicht-taken, vanuit mijn nieuwe Licht-woon plek in Oss uit te dragen.
De eerste Themadag en workshop avonden, die ik al eerder via Facebook heb aangeboden, zijn de
Egyptische Chakraoliën-leer en Kemet Zelf-Healing dag op 30 augustus. En de avond-workshop
reeks van 4 avonden : Je Egyptische chakrasysteem leren kennen en helen d.m.v. bio-energetische
oefeningen en de Cosmic&Flower Energies. Beide gaan definitief door en kunnen nog aangevuld
worden met 2 zielsmaatjes.
Bijzondere Thema- workshop-Healing dagen worden op 14 en 29 september aangeboden.
Deze dagen zijn afgestemd om alle Lichtcodes en Glyphs, die collectief het menselijk bewustzijn in
Quantum sprongen activeren, te helpen integreren zodat God-Godinnen wezen kwaliteiten weer
kunnen ontwaken in het DNA celgeheugen en uitgedragen worden.
Zie bij interesse voor één of meerdere workshops de omschrijvingen in deze nieuwsflits.
Transmuterende periode
Mocht je het opwindende gevoel hebben alsof er iets groots te gebeuren staat, en elke vezel in je
lichaam als pijnlijk, soms samengaand met koorts, en/of ‘klachten’ in je keel gebied ervaren …
Dan mag je er vanuit gaan dat je lichaam in een transmuterende periode ondergaat
Natuurlijk is er zowel astronomisch als astrologisch veel meer gaande, maar hieronder volgend zal
ik een korte omschrijving plaatsen, van enkel ingrijpende verhogende Quantum bewustzijn
verhogende sturingen, waardoor inzicht mag ontstaan wat er zoals behoort te integreren….
Astrologische Stertetraëder op 29 juli 2013
De astrologische Stertetraëder op 29 juli is een ‘Tweeling’ van de Harmonische Concordantie, die
plaatsvond op 16-17 augustus 1987. Dankzij de Harmonische Concordantie in 1987 is de
mensheid collectief begonnen aan de eerste Zielshelingsfase, op weg terug naar het
Godsbewustzijn.
Doordat de Harmonische Concordantie van 1987 voorspelt was, door de ‘Mayakosmoloog’ Jose
Argüelles, heeft op 16-17 augustus de eerste wereldwijde gesynchroniseerde meditatie plaats
gevonden, waardoor deze Concordantie de naam Harmonische Convergentie heeft gekregen.
De Harmonische Concordantie van 29 juli opende een extra Sterrenpoort naar Hogere Universums.
Via deze Sterrenpoort stroomde, tot 12 augustus, lichtcoderingen en Glyphs naar o.a. onze planeet
Moeder-Vader Aarde, die collectief de mensheid een versnelde mogelijkheid bieden om oude
structuren los te laten om hun Multidimensionaliteit en Goddelijk Zijn te behalen.
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We hoeven niets alleen te doen, de Lichtwereld is er!
Dat de Lichtwereld serieus ondersteunend aanwezig is, bevestigt de graancirkel die op 11 augustus
ontdekt is in Wiltshire, Engeland. De graancirkel spreekt voor zich ♥

Deze foto is gemaakt door Janet Ossebaard ♥

De 8-8 Leeuwen Sterrenpoort opening van 2013
Ook de 8-8 Leeuwen Sterrenpoort opening van 2013 was bijzonder! De Glyphs en Lichtcodes die
vrijkwamen laten hoofdzakelijk de Moeder/Vader Matrix van de opgeslagen Atlantische kennis in
het DNA celgeheugen ontwaken. Deze kennis resoneert in de Cheops Piramide en worden bewaakt
door de Sfinx. De Atlantische kennis bestaat hoofdzakelijk uit Glyphs, Heilige Geometrische
Lichtcodes én de kennis van de leer van de 12 jaar linker- én 12 jaar rechter hersenhelft HorusOog Mysterieschool. Kort omschreven activeren de 8-8 sterrenpoort Glyphs en Lichtcodes alle
kennis voor het Godbewustzijnsproces. Dankzij deze 8-8 Sterrenpoort zal ook de vrouwelijke –
Godinnen energie zich verder uitbreiden op Moeder-Vader Aarde.
De grote bekrachtiging, een tweede Stertetraëder op 25 en 26 augustus.
Op 25 en 26 augustus zal naar berekening er weer een bijzondere astrologische Stertetraëder, dus
ook weer Harmonische Concordantie, vormen. Om duidelijk inzicht hierin te verwerven adviseer ik
het artikel te lezen van Manuela van der Knaap: www.inzichten.com
Buiten alle prachtige horoscoop omschrijvingen door Manuela van der Knaap om, zal deze
planetaire Stertetraëder de Harmonische Concordantie van 1987 bekrachtigen doordat deze
verhoogt is in Lichtfrequentie!
De Slangendrager gaat beginnen!
Even een kort stukje, dat ik in de nieuwsflits van januari 2013 plaatste omtrent de Slangendrager:
“De Essenen en eerste Christelijke astrologen herkenden de Slangendrager en pasten deze toe in
hun horoscopen. In een latere periode is vanuit de onderdrukking door het Christendom een
verbod uitgevoerd op het toepassen van verschillende planeten en sterrenbeelden. Vanaf dat
moment beschouwden de toenmalige christelijke astrologen het 13 de sterrenbeeld als de 13de
apostel Maria Magdalena. Sinds geruime tijd zijn er gelukkig weer ‘ingewijde’ astrologen die de
Slangendrager toepassen in hun horoscoopberekeningen.
Vanaf 12-12-12 zal de Slangendrager een belangrijke rol innemen in het beïnvloeden en activeren
van het Hoger bewustwordingsproces voor het manifesteren van de Nieuw Mens en Nieuwe Aarde.
De Slangendrager heeft de vorm van een één puntig kristal en is verbonden met het element
ether.
De Slangendrager is de drager van kennis en bewaker van de levensenergie en de geneeskracht.
Vandaar dat de Slangendrager ook wel Aesculapius, de Griekse God van de geneeskracht,
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genoemd wordt. Waarschijnlijk ken je wel de afbeelding van de Slangendrager, als de slang die de
geneeskrachtige staf van Aesculapius draagt.
Vanuit de bijbel kennen we de kracht van de Slangendrager als de staf in de slang waarmee Mozes
wonderen verrichte. De kwaliteiten van de Slangendrager staan verder voor de balans tussen het
vrouwelijke en mannelijke wezen; de Kundalini kracht; de Priesteres; de Healer; het Galactische
Eenheidsbewustzijn en de Bemiddelaar tussen de mensheid en de Goddelijke wereld.
12 september, de activatie dag van het Godsbewustzijn proces en de Zielsintegratie
Op 12 september activeren de als maar hoger wordende Lichtfrequenties van de Slangendrager,
om de mensheid collectief te ‘sturen’ in hun Godsbewustzijn proces en Zielsintegratie. ( Naar alle
waarschijnlijkheid zal deze op 12 september, tijdens het eerste kwartier van de halfvolle maan,
zichtbaar zijn)
Om weer tot ons Godsbewustzijnsniveau te kunnen komen behoren we ons o.a. los te koppelen
van alle door Gregoriaanse verplichte tijd ontstane ‘gedwongen’ situaties in onze leefwijzen.
Waarom het belangrijk is om vrij te breken van de Gregoriaanse kalender is maar bij weinige
bekend. Een van de rede is omdat de mensheid ( niet wetend) hierop resoneert op een bewust
gemanipuleerd schema.
Vandaar ook dat de Goddelijke Lichtwereld gekozen heeft voor de data 12 september!
De ‘uitverkoren dag’ van de Lichtwereld is de 255ste dag van een jaar, waarna nog 110 dagen
behoren te volgen om een Gregoriaanse jaar te volmaken. Samen is dit 365 dagen.
Het getal 255
Om te beginnen zijn deze 365 dagen niet samengesteld vanuit de zonnebaan rondom MoederVader Aarde zoals vele denken. ( Men blijft ook in deze ‘waan’ omdat men schrikkeljaren heeft
ingesteld) .
De ware rede is dat de 365 dagen gekoppeld zijn aan 365 verboden wetten, geïnterpreteerd door
Joden en de eerste christenen uit de Thora. (De eerste 5 Bijbelboeken) .
In waarheid omvatten Gods verboden geen verboden maar geboden, waaronder de allereerste 6
geboden die God met Adam afsloot. Na de zondvloed volgde het verbond dat God maakte met
Noah, waarin één gebod werd toegevoegd aan de 6 geboden. ( Genesis 9).
Na de ‘Noah’ periode werd Egypte geregeerd door Farao’s, van Niburische afkomst, en werden o.a.
de Joden als slaven ingezet om voor hen te werken. Mozes werd toen door God uitverkorenen. om
‘zijn’ mensen te bevrijden van hun slavernij. God sloot een nieuw verbond met Mozes af welk wij
kennen als de 10 bekende geboden.
De 365 verboden zijn te veel om op te noemen, hieronder behoren bijvoorbeeld de
hoofdbedekking, het niet ‘mengen’ met andere rassen nog religies.
De 10 geboden die wij kennen omvatten in principe maar 1 gebod, en dat is LIEFDE.
Het getal 110
Om en lang verhaal kort te maken, ook nu werd ik weer ‘terug gevoerd’ naar de Chela Cheops
Inwijding dag, waarin we ook de 528 DNA Healing mochten ondergaan, en geattendeerd op de 110
Hz frequentie!
Ook hier ben ik weer gaan googlen en ontdekte o.a. dat Dr Ian Cook van het UCLA in 2008 aan
heeft aangegeven dat 110 hz een direct neurologisch effect heeft op Linker én rechter prefrontale
cortex. Het blijkt dat de 110 Hz de mentale mannelijke ratio minder actief maakt, waardoor de
intuïtieve vrouwelijk creatieve kant activeert.
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Even terug naar 1987 en de 14 september workshop dag

Dankzij de hulp van de Goddelijke Lichtwereld kan de mensheid collectief weer transmuteren naar
hun oorspronkelijke Godsbewustzijn, door de Lichtfrequenties die vrijkwamen tijdens de planetaire
uitlijning van 16/17 augustus 1987.
De toendertijd vrijgekomen Lichtcodes en Glyphs activeerde gedeeltelijk het opgeslagen DNA
celgeheugen, waardoor 5 ‘gesloten’ chakra’s weer kunnen ‘ontwaken’.
Deze 5 chakra’s bevatten alle kwaliteiten die we uitdroegen na de val van Atlantis en tijdens de
eerste levens in Egypte. Vandaar dat ik ons huidig chakrasysteem het Egyptisch Chakrasysteem
noem. Vandaar dat het huidige fysieke Egyptische chakrasysteem 11 chakra’s omvat die
verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke wezen.
Als deze 11 Chakra’s op gelijkwaardig niveau vanuit hun Oer- en Kemet kwaliteiten samenwerken,
doorstromen alle bijbehorende kwaliteiten door naar de 12de chakra, de Kruinchakra en de Neteru
kwaliteiten weer uitgedragen worden. ( Kemet is het Oerwoord voor het oude Egypte).
Neteru, Neter en Netert
Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God- en Godin kwaliteiten die de
oorspronkelijk Egyptenaren uitdroegen. In Kemet waren de eerste Egyptenaren dé Goddelijke
Wezens, die na de val van Atlantis, onder begeleiding van Serapis Bey, een gezonken gedeelte van
Atlantis weer mochten oprichten om o.a. de informatie van Sirius te verspreiden.
Een geactiveerd Neteru veld in onze Lichtlichamen helpt om te transmuteren wat nodig is en
kunnen Helder ruikende-, proevende-, voelende-, ziende- en wetende kwaliteiten uitgedragen
worden.
Hierdoor ervaart men dagelijks de IK BEN (I AM) kracht én kunnen de eerste kwaliteiten, die alle
vormen van Meesterschap omvatten én de basis van de ‘Nieuwe Mens’ ZIJN, in het dagelijks leven
in het Hier en Nu uitgedragen worden. Dit is een prachtige basis om het Universeel Bewustzijn
verder te ontwikkelen, naar een Goddelijke Vrouwelijke én Goddelijke Mannelijke Bewustzijnsstaat.
Vandaar dat ik op 14 september een workshop dag mag aanbieden die afgestemd is op het helen
en verhogen in Lichtfrequenties én de Neteru kwaliteiten van je Egyptisch chakrasysteem.
De investering in jezelf is € 99,- incl. 21 % BTW. De Chakra syllabus. Een 30 ml, flacon met
daarin de benodigde C&F Energies. Het gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën. Koffie-kruiden
theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Data: 14 september van 10:00u tot 17:00u
Docent: Donny Sternfeld
De workshop dag organiseer ik in Oss.
Het adres wordt bepaalt door het aantal deelnemende zielsmaatjes.
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.
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Verder aangeboden workshop schema.
Je Egyptische chakrasysteem leren kennen en helen d.m.v. bio-energetische oefeningen
en de Cosmic&Flower Energies

Chakra’s zijn in principe Zielsniveaus!
De mensheid heeft sinds de val van Atlantis de behoefte aan tastbare dingen die zij zich kunnen
voorstellen, zien of voelen. Daarom hebben wij de term Chakra’s ingevoerd. Maar eigenlijk gaat het
hier om verschillende niveaus van de Ziel, die zich door ons wezen manifesteert. Tijdens alle
vormen van reïncarnaties in Universums, de Melkwegen, Zonnestelsels- Galactische- en PlanetaireSterrenstelsels én de Aardse atmosfeer maakt men een Zielsproces door. Tijdens alle vormen van
reïncarnaties streeft het Zielsniveau ernaar om naar de Goddelijke Oorspronkelijkheid terug te
keren.
Naar mijn gevoel mag al vanaf 2003 collectief het Christusbewustzijn doorstromen naar het
Universele Eenheidsbewustzijn dat ik het Godsbewustzijn noemen. De ‘paranormale vermogens’
zijn in principe kwaliteiten die iedereen kan ontwikkelen en uitdragen. Het zijn de verlengde
kwaliteiten die bij de chakrafuncties horen en die wij uitdroegen toe we nog beseften dat we
geschapen zijn naar gelijkenis van onze Schepper.
De Lichtwereld is de nu meer dan ooit actief om de mensheid te helpen herinneren aan wie men is.
Dank zij het Hogere Plan van de Lichtwereld kan de mensheid vanaf 16/17 augustus 1987 weer
transmuteren naar het oorspronkelijke Godsbewustzijn, door de Lichtfrequenties die vrij kwamen
tijdens een bijzondere planetaire uitlijning, de Harmonische Convergentie genoemd.
Deze Lichtfrequenties activeerde gedeeltelijk het opgeslagen celgeheugen in het DNA, waardoor 5
chakra’s weer kunnen ‘ontwaken’. Deze 5 chakra’s bevatten alle kwaliteiten die we uitdroegen na
de val van Atlantis en tijdens het eerste leven in Egypte. Het huidige fysieke Egyptische
chakrasysteem omvat 11 chakra’ die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke wezen.
Tijdens deze workshop avonden leert men via bio-energetische oefeningen de 11 chakra’ die
verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke wezen herinneren.
Elke avond wordt afgesloten met een Cosmic&Flower Energy, die de verstoring in de behandelde
chakra laat doorstromen en opheft.
De investering in jezelf is € 22,- per avond, incl. 21 % BTW. De Chakra syllabus. Een 30 ml,
flacon met daarin de benodigde C&F Energies. Het gebruik van de C&F Energies, de Egyptische
Chakraoliën. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data: 23-augustus en 6-20-en 27 september
Het aantal deelnemers is maximaal 8
De workshopavonden worden geven in het Creatief Centrum Het Zonneschijntje.
Adres: Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl
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Gecertificeerde opleiding dag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën.

Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met
aromatherapie, massage-of energetische heling technieken. De benodigde kennis mag je tijdens de
opleidingsdag tot je nemen, voor zowel zelfheling als aanreikende helingtechnieken voor cliënten.
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit alle werelddelen naar Egypte reisden om de
aromatische geneeskunde van de Egyptenaren te leren kennen. Zover als nu bekend is werden de
7 Heilige Oliën, die in de Egyptische C&F Chakraoliën verwerkt zijn, al 3000 jaar voor Christus in
Egypte gebruikt door Hoge Priesters en Priesteressen tijdens Tempeldiensten, Heling ceremonies,
reinigingsrituelen en mummificatie processen. Het blijkt dat deze 7 Heilige Oliën afgestemd zijn op
de 7 basis Chakra`s én het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren met het
Goddelijk Zelf en het Goddelijke Universum. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze 7
Heilige Oliën om zich te beschermen en te helen.
Als toegevoegde waarde is in alle 7 Egyptische C&F Chakraoliën een Cosmic&Flower energy
toegevoegd. De Cosmic&Flower Energies kunnen de mensheid helpen in hun Zielenstrijd binnen
transformatieprocessen én in het vinden van hun eigen Goddelijke Zijn. Ze werken ondersteunend
maar het werken aan zichzelf behoort men zelf doen, elke dag opnieuw!
Tijdens deze dag ervaar je persoonlijk de krachtige werking van de Egyptische C&F Chakraoliën en
reiken we een bijzondere ontspannende reflexologie handmassa techniek aan, die zowel voor
zelfheling als cliënt gericht ingezet kan worden, om doelgericht oude patronen en mentaleemotionele verstoringen, die psychische en/of fysieke ziektebeelden veroorzaken op te heffen.
In samenwerking met de Egyptische C&F Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energy mee ingezet
worden, tijdens de therapeutische sessie, om persoonlijke verstoringen op te heffen.
De investering in jezelf is € 111.- incl. 21 % BTW. De syllabus. Het certificaat. Het gebruik van
de C&F Egyptische Chakraoliën en de C&F Egypt Healing Spray. Koffie en kruiden theeën met wat
lekkers erbij tijdens de pauzes. Vegetarische soep, je verdere lunch behoeftes mag jezelf mee
nemen.
Data: 30 augustus 2013 van 10:00u tot 17:00u
Docent: Donny Sternfeld
Zie website : www.cosmicflower.nl
De Egyptische C&F Chakraoliën dag word geven in het Creatief Centrum Het Zonneschijntje.
Adres: Berghemseweg 104
5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl
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29 september, Aartsengel Michaël dag: DNA-Blauwdruk -3-6-9 matrix Healing en
multidimensionale Godsbewustzijn Klank Healing-activatie dag.

Deze dag wordt ingevuld door Sophia van der Veer, Annah van Heezik, Donny Sternfeld en Jezelf!
Muziek is een Universele taal, die door alle Dimensies heen reist en daar de ‘Taal van Licht’
ontmoet. Oude mystici en zieners spraken o.a. over ‘Kosmisch Geluid’ of ‘Het Licht’ en ‘AUM’.
Zij benadrukten zelfs dat geluid en licht in essentie hetzelfde zijn! De 6 Hz frequenties van de
Solfeggio toonladder zijn opgebouwd uit de Fibonacci codes. De Fibonacci codes worden ook wel de
vingerafdrukken van God en de Healing Codes genoemd en ze zijn afgestemd op de 6 belangrijkste
frequenties van het Universum die de Universele Heilige Geometrie van de fysische werkelijkheid
weerspiegelen. De Hz Solfège toonladder kunnen verstoorde, beschadigde en zelfs kapotte DNA
cellen herstellen doordat de bijbehorende Hertz frequentie gaat resoneren in het DNA water.
De Amerikaanse arts en natuurgenezer Dr. Joseph S. Puleo ontdekte in het Bijbelboek Numeri,
hoofdstuk 7, vers 12-89 de 6 Hz van de originele Solfeggio toonladder, die eeuwen lang verborgen
zijn gehouden door de katholieke kerk. De gevonden frequenties zijn 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639
Hz, 741 Hz, en 852 Hz. In de syllabus van deze dag wordt meer omschreven, in het kort omvatten
de Solfeggio HZ frequenties het volgende:
De 396 Hz bevrijdt het DNA celgeheugen van schuld- en angst gevoelens.
De 417 Hz bevrijdt het DNA celgeheugen van t traumatische ervaringen.
De 528 Hz hersteld en transmuteerd het DNA naar de oorspronkelijke kwaliteiten.
De 639 Hz bevrijdt het DNA celgeheugen van relatie problemen en trekt zuivere relaties aan.
De 741 Hz ontgift het DNA van alle toxische ballast en elektromagnetische straling, infecties virale, bacteriële en schimmelinfecties en activeert de intuïtie en telepathische gaven.
De 852 Hz activeert het communicatie vermogen, verhoogt het bewustzijn en spirituele kwaliteiten
en helpt om de kosmische wetten te begrijpen en hier naar te leven.
Verder zullen ook andere Heilige HZ frequenties aangereikt worden, die niet van toepassing zijn op
de Solfeggio toonladder, zoals o.a. de 110 Hz, die de mentale mannelijke ratio minder actief maakt
en de intuïtieve vrouwelijk creatieve kant activeert en de 432 Hertz, de Universele Frequentie.
Sophia is gespecialiseerd in het helen met de Solfeggio stemvorken.
Uit persoonlijke ervaring heb ik, samen met de aanwezige zielsmaatjes tijdens de Chela Cheops
Inwijdingsritueel dag, de helende werking mogen ondergaan die Sophia in liefde uitvoerde met
haar Solfeggio stemvorken. Vandaar dat ik dankbaar ben dat iedereen die aanwezig is een
persoonlijke Healing van Sophia mag ervaren van haar Solfeggio én andere Hz stemvorken.
Annah werd als kind zijnde al geleid door ‘beelden’ vanuit Egypte. Onze Hathor familie herkennen
hun ‘kanalen’ meteen en tijdens de Chela Cheops Inwijdingsritueel dag herkende ik de helende
klanken van onze Hathor familie, in de klanken die Annah ‘spontaan’ deelde met ons.
Persoonlijk heb ik mogen ervaren dat Annah een levende op, hoog niveau, Hz frequentie Healer is.
Vandaar dat ik dankbaar ben dat Annah haar gave inzet tijdens deze dag. Annah is de eigenares
van Blijf bij Jezelf en je kunt haar leren kennen via haar website: www.blijfbijjezelf.nl
Donny deelt haar kennis omtrent de kleuren en Meester getallen die de Solfeggio Hz frequenties
activeren en begeleid de afgestemde sessies deze dag, die ondersteund wordt door de
Cosmic&Flower productlijn.
De investering in jezelf is € 110,- én €2,55 incl. 21 % BTW. De syllabus. Een 30 ml, flacon met
daarin de benodigde C&F Energies. Het gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën en spray’s.
Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes. Je lunch behoeftes behoor jezelf
mee nemen.
Data: 29 september van 10:00u tot 17:00u
De dag wordt georganiseerd in Oss.
Het adres wordt bepaalt door het aantal deelnemende zielsmaatjes.
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl
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Hart brekend en gezegend nieuws
De hartbrekende burgeroorlog in Egypte zal je beslist niet ontgaan zijn! Vanuit mijn hart en
Zielswezen vraag ik je, om vanuit jouw hart en Zielswezen, een Lichtbundeling te vullen met
Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid en Liefde. Vanuit zuiverheid mag je deze daarna overdragen aan de
Lichtwereld en vragen of jouw hart-Ziel wensen vrij mogen komen op het moment dat het in
overeenstemming is met het Goddelijke Hogere Plan ♥
Gezegend nieuws is dat mijn zielmaatjes Mahmoud, na een voor hem te lang durende
verlovingstijd van precies 1 jaar, op 15 augustus getrouwd is met zijn geliefde Hannah ♥
Hannah komt net zoals hijzelf uit Marsa Matruh, waar ze tot aan de huwelijksdata werkzaam was
als couveuse verpleegkundige. Gelukkig woont er veel familie van Hannah vlak bij hun huis, in
Bawiti-Bahariya, waardoor ze haar familie in Marsa Matruh hopelijk iets minder zal missen ♥
Op deze gezegende dag heeft een dubbel Huwelijk mogen plaatsvinden, ook Mahmoud’s broer
Mohamed is die dag getrouwd met zijn verloofde Savah ♥
Voor veel Nederlandse vrienden-familieleden is de huwelijksdatum van Mahmoud als een
verrassing gekomen, omdat de huwelijksdatum voorheen in september gepland was. Vanuit zijn
hart biedt hij zijn excuus aan dat hij de datum op vrij korte termijn verandert heeft. De rede was
het ziekteproces van zijn vader, die hem vroeg om de datum te vervroegen naar 15 augustus,
meteen na de Ramadan en het Suikerfeest. Ondanks het feit, dat zowel veel lieve Nederlandse als
Egyptische vrienden-familieleden vonden dat ik behoorde te gaan, heb ik gekozen om zelf ook niet
bij hun huwelijk te zijn. De rede is het nog steeds integreren in ‘mijn nieuwe leven’ én de behoefte
om er voorlopig voor 100 % voor Cosmic&Flower te zijn.
Gelukkig begrepen Mahmoud, Hannah en hun families dit, na veel tekst en uitleg hahaha, en is me
een groot feest beloofd als ik kom♥
Ondanks het gezegende feit dat de burgeroorlog niet is doorgedrongen in Bahariya en de magische
omliggende woestijnen, hebben Mahmoud en ikzelf besloten om zeker de Siwa reis van 19
september te annuleren.
Indien men zich aanmeld voor een van de daarop volgende reizen, is het aan te betalen
investeringsbedrag in jezelf gegarandeerd voor terug betaling indien de situatie blijft aanhouden.
Indien er een innerlijke ‘calling’ is, om samen met ons een stukje van jezelf terug te vindenherinneren of integreren tijdens het bewandelen van een stukje Egyptisch levenspad, dan kun je
ons aanbod vinden op de website www.egyptvacations.eu onder de link groepsreizen ♥
Lieve Zielsverwante, ik sluit af met de woorden: Weet dat je een Universele Energie bent, die
gedachten, woorden, emoties en daden creëert. Geloof in je eigen scheppingskracht, geneeskracht
en Zielskracht, en voed dit geloof! Denk eraan om te dromen, en blijf in de kracht van je hart!
May love and light surround the world ♥ Van hart tot hart en Ziel tot Ziel, In lak'ech, ik ben een
andere JIJ ♥ Lichtzegeningen toegewenst, liefs Donny Sternfeld
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