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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons een warm hart toedraagt
Na een super de luxe drukke periode neem ik nu, genietend van het uitzicht op het prachtige
warme roest-, oranje- en okergele kleurige transformatie proces van de bomen even de tijd voor
het typen van deze nieuwsflits.
Vooral het updaten van alle themadag- onderwerpen heeft de laatste weken aardig wat uurtjes in
beslag genomen. Hierdoor zijn wel alle workshops en cursusdagen, die ik heb mogen geven met
meer dan dankbaarheid ervaren door alle deelnemende zielsmaatjes. Het was voor mij ook een
groot cadeau en zegen, en het leverde mij veel dankbaarheid op, om te mogen zien hoe hun ogen
gingen stralen en harten verder openden, bij het herkennen van hun Zijn en Zielstaken.
Uit hun respons blijkt ook dat alles veel sneller begrepen wordt en de Cosmic&Flower druppeltjes
veel intensiever blokkades laten doorstromen en integreren, waardoor de cursisten nu versnelt
collega’s worden en collega’s nieuwe Licht-Zielstaken ontdekken en uit gaan dragen.

We ‘breken’ collectief vrij in 2013
Ja het is werkelijk een bijzondere tijd! Het is voor velen een feit geworden dat in 2013 veel
situaties aangetrokken zijn geworden, die afgestemd zijn op het leren ‘vrij breken’ van alles wat
niet meer voedend is ! Hier horen of hoorden o.a. aangetrokken relaties, werksferen en
comfortzones bij. Mocht je dit herkennen en er midden inzitten, weet dan tijdens momenten dat
keuzes maken je in twijfeling brengt, het lijkt dat alles je even te veel wordt, je teleurstellingen en
Zielsverdriet ervaart, het bij degene die dit al hebben doorleeft gebleken is dat de beloning groot
is. Dus, houdt moed, alles komt werkelijk goed. Ikzelf en veel zielsmaatjes kunnen dit bevestigen!
Alle processen waar we collectief in 2013 doorheen zijn gegaan of nog doorheen gaan, behoren nu
nog meer versnelt te leiden naar het herinneren van de reden van incarnatie en het uitvoeren van
de Zielstaken. Veel bijzondere kosmisch aangestuurde planeet- en Sterrenstanden zijn in 2013
uiterst creatief hierbij geweest, en worden alsmaar intenser en bij bovenstaand proces!
Persoonlijk ervaar ik het als een zegen dat ik, zoals het tot nu toe blijkt, grotendeels de vrijbrekende leerprocessen overwonnen heb. Dit heeft in de beginfase, van mijn verworven ‘vrijheid’ ,
er wel een poosje voor gezorgd dat ik het gevoel had om afwisselend in 3 gevoelsdelen gesplitst te
zijn. Het ene moment waren 2 gevoelsdelen van mij in Egypte en 1 deel in Nederland en vanuit het
niets waren er weer 2 gevoelsdelen van in Nederland en 1 in Egypte. Dit heeft een poosje geduurd,
totdat ik voor 2 weken terug het inzicht mocht ontvangen in mijn afwisselende gevoelstoestanden.
Sinds mijn verhuizing naar Oss heb ik meteen Centrum Het Zonneschijntje mogen vinden, waar
alles wat ik aanbood aan workshops en cursussen via Facebook vrij snel volboeken, zonder dat het
op de website of in en nieuwsflits vermeld was geworden. Dit samengaand met alle dankbaarheid
en het resultaat respons van zielsmaatje, die deelnamen aan de themadagen, begreep ik dat dit
een ‘boodschap’ is om tijdens de komende Kosmisch gestuurde Hoger bewustzijn activaties
voorlopig ‘actief’ te blijven in Nederland.
Natuurlijk heeft mijn besluit veel verdriet teweeg gebracht, vooral bij Mahmoud en zijn familie.
Zeker ook omdat het volledig veilig is om in de woestijnen rondom Bahariya en Farafra te
vertoeven. Mocht je de behoefte hebben om onder de hoede van Gouda, van het Sphinx
Guesthouse, de piramide-energie te integreren, en vervolgens een rustgevende en Ziel voedend
woestijn avontuur willen ervaren met Mahmoud en ons Key to Egypt team, neem dan gerust
contact op dan kijk ik wat ik voor je betekenen mag. Vanaf begin 2014 zal ik met hart en Ziel weer
samen met Mahmoud holistische reizen organiseren. Zodra we de programma’s hebben
samengesteld zullen deze in en nieuwsflits bekend gemaakt worden en op onze websites geplaatst
worden .
Vanuit het bewustzijn dat honden, katten en paarden heden ten dagen meer actieve chakra’s
hebben als de mens, organiseer ik met hart en Ziel workshopdagen, afgestemd op de verwachte
kosmische sturingen, zodat we de Lichtkrachten van zowel Moeder-Vader Aarde als Moeder-Vader
Kosmos in ons gaan dragen, om alle opwindende veranderingen te kunnen integreren en onze
Zielsstaken vanuit het Hier en Nu, goed geaard en verbonden met Al Wat is kunnen uitdragen en
weer boven aan op de trap van de evolutie lader komen te staan!
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Korte omschrijving van de Kosmisch te verwachten sturingen en beïnvloedingen.

Op 2 -3 november vindt een 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 Oervertrouwen 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 Godsbewustzijnchakra 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
Godsbewustzijnchakra nog verstoren te transmuteren. Een super kans ter voorbereiding om de
Glyphs en Lichtcoderingen van de 11: 11 Sterrenpoort te kunnen opnemen en integreren.
10 november, een op 11:11, Slangendrager 29-11 en Sterrenpoort 12:12 afgestemde workshop
dag! Zie aub themadagen in deze nieuwsflits.
11 November: Sterrenpoort 11:11 is op dit moment voor de mensheid één van de meest
belangrijke Sterrenpoorten! De Lichtcodes die vrijkomen activeren een Pleiadische genetische
uitwisseling in de DNA codons , om alle aanwezige laag trillende en energetische toxische ballast,
ontstaan door bewuste en onbewust angsten én dualiteit vormen, te transmuteren. Door de
cellulair DNA en energetische uitzuivering kan een reconnectie van het Heilige Hart en het
Zielsniveau ontstaan én de Heilige Verbintenis plaatsvinden. Dit betekend dat collectief het
mannelijk en vrouwelijk wezen vanuit eenheid in balans kan komen. Bij personen die dagelijks
vanuit en Hogere Bewustzijnsfrequentie leven zal de Heilige Verbintenis geactiveerd worden.
De Heilige Verbintenis wordt ook het Goddelijk Huwelijk genoemd.
Op 29-11 Maan conjunct met Spica en Slangendrager het 13de Sterrenbeeld de
Slangendrager. Over Slangendrager heb ik al meer geschreven in de nieuwsflits van januari 2013.
Deze kan men lezen of uitprinten via onze website www.cosmicflower.nl .
Even een korte herhaling: De Essenen en eerste Christelijke astrologen pasten de Slangendrager
toe in hun horoscopen en beschouwden 13de sterrenbeeld als de 13de apostel, Maria Magdalena.
Vanaf 12-12-12 heeft Slangendrager een belangrijke rol ingenomen in het beïnvloeden en
activeren van het Hoger Bewustwordingsproces voor het manifesteren van de Nieuw Mens en
Nieuwe Aarde. Slangendrager beïnvloed en voed ook het ontwakingsproces van de reptielhersenen.
Onze reptielhersenen kennen we als de hersenstam, die zich onderaan in de schedel, in het
verlengde van het ruggenmerg, bevindt. Naar wetenschappelijke berekeningen zijn onze reptiel
hersenen door alle evolutieprocessen heen zo’n 500 miljoen jaar oud. Vanuit onze reptielhersenen
worden de vitale functies, zoals de ademhaling, bloedcirculatie, hartslag, bloeddruk en het
bewustzijn gereguleerd, en alle informatie van en naar de hersenen wordt overgebracht via
zenuwen die door onze reptielhersenen lopen.
De 12:12 Sterrenpoort zendt kristallijnen Glyphs uit die de kernkrachten van LemurischeAtlantische- en Egyptische Glyphs activeren, die nodig zijn om de door alle levensvormen heen
gecreëerde aanwezige traumatische ervaringen door machtsmisbruik en manipulatie, die men is
ondergaan of uitgedragen heeft, verder in het cellulair geheugen uit te zuiveren. Ook zullen de
vrijkomende Lichtcoderingen het 12 streng DNA én het Heilige Geometrische 144 kristallijnenraster
rondom Moeder-Vader Aarde verder activeren en bekrachtigen.
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Melkweg dient als routekaart voor o.a. scarabee’s- mestkevers
Dat niet alleen de mensheid aangestuurd en beïnvloed wordt door Sterren en planeetstanden
bewijst het volgende!
Het blijkt dat uit de Egyptische mythologie dat de Scarabee genavigeerd wordt door de Sterren op
waarheid berust. Professoren van de Lund Universiteit, in Zweden, hebben aangetoond dat de
kaarsrechte wandelroutes van de scarabee’s afgestemd zijn op de route van de hele Melkweg
lopen. Bron: wetenschappelijke tijdschrift current biiology.

10 november: 21-12-2012 is geweest en wat is er nu werkelijk gaande…
Wereldwijd ervaart de mensheid veranderingen in hun bewustzijn; fysieke lichaam; relaties; de
tijdservaring; het klimaat etc. . We hoeven de spirituele bladen en mails maar te openen en we
worden geconfronteerd met termen zoals de Lichtwereld; Geascendeerde Meesters; Ascension;
Sterrenpoorten, Meestergetallen; lichtcoderingen; Glyphs; evolutieproces ; fysieke transformatie
klachten etc.
Omdat op Sterrenpoort 11:11, Slangendrager 29-11 en Sterrenpoort 12:12 de mensheid weer
versnelt ‘wakker schudden’, voel ik me geroepen om inzicht te geven en begrijpelijk te maken in de
doelstelling van hetgeen collectief gaande is omtrent het huidige transmutatie-evolutie proces.
Tijdens deze inwijdende dag zet ik in liefde al mijn kwaliteiten in, daar waar nodig.
De inwijdende dag sluiten we af met een Cosmic&Flower consult sessie, om je te helpen blokkades
te laten doorstromen om je Hoger Bewustwordingsproces versnelt te integreren, zodat je jouw IK
Ben kracht en Zielskwaliteiten versnelt kunt uitdragen.
De investering in jezelf is € 99,- incl. 21 % BTW. De syllabus. Een 30 ml. flacon met daarin de
benodigde C&F Energies. Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte.
Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Data 10 november van 10:30u tot 17:30u
Het aantal deelnemers is maximale 8 personen.
Adres: Centrum Het Zonneschijntje.
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer aub.
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17 november: Egypt Healing: vanuit de Oog van Horus Mysteryschool kennis je
Zielswezen Healen

Vanuit de begeleiding van Isis en Horus zullen we deze dag ‘werken’ vanuit de Mysteryschool en
het Oog van Horus symbool techniek. Tijdens deze dag wordt je geheeld en ben je de heler…
De doelstelling van deze Healing dag is je oude zielpijnen, die aandacht blijven vragen, te
transmuteren en je IK BEN Kracht, je Ankh-kracht, weer te integreren, waardoor men elke
ogenschijnlijke moeilijke beproeving en blokkerende fysiek klachten kan overwinnen en karmisch
‘opschonen’. Hierdoor zal ook het ‘Heilige Huwelijk’ met jezelf kunnen manifesteren, waardoor je
jouw Zielstaak kunt uitdragen voor jezelf en een ander.
Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijk Mannelijk- en Goddelijk
Vrouwelijk Wezen, dat als eerste kan manifesteren indien onze linker- en rechter hersenhelft in
Eenheid zijn doordat deze gelijkwaardig in balans functioneren, om vervolgend samen te werken
met álle hersendelen.
Verder zal alles plaatsvinden wat de Lichtwereld aanreikt op dat moment!
De investering in jezelf is €99,- incl. 21% BTW. Gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën en
de C&F Egypt Healing Spray. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers naar behoeften.
Je lunchbehoeftes behoor je zelf mee te nemen.
Data: 17 november van 10:30u tot 17:30u
Het aantal deelnemers is maximale 8 personen.
Adres: Centrum Het Zonneschijntje.
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl met vermelding van je naam, adres en
geboorte data aub.
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24 november: Consult–sessie met gelijkgestemde

Omdat consulten op vandaag nogal prijzig zijn biedt ik de mogelijkheid aan JeZelf te leren
genezen; trauma’s of nare ervaringen te Healen; leren om goed geaard alle daagse situaties aan te
kunnen en je oorspronkelijk intuïtieve spirituele kwaliteiten te ontwikkelen of bekrachtigen.
Tijdens de middag zet ik in liefde al mijn kwaliteiten, daar waar nodig in; reik ik inzicht aan in
ziektebeelden; de rede waarom men niet goed kan aarden; doen we aardende en aura
versterkende bio-energetische oefeningen én een consult –sessie met behulp van de
Cosmic&Flower Energies, om te kijken welke blokkade jou fysiek of psychische belemmert.
Tijdens de consult-sessie zal je ervaren waar je blokkade oorspronkelijk vandaan komt; je
intuïtieve spirituele kwaliteiten ontdekken, of deze versterken én dat je meer in je Ik Ben kracht
komt om jouw gezondheid en spirituele kwaliteiten uit te kunnen dragen.
De middag biedt ik in een veilig groepje van maximaal 6 personen
Data: 24 november van 13.30u tot 17.30u
De investering in jezlef is voor 4 uur is €44.- inclusief een 30 ml. doseer flesje met de voor jou
juiste Cosmic&Flower Energies erin, koffie/thee en wat lekkers erbij en alle aangeboden
ervaringen.
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje.
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden kan via info@cosmicflower.nl met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer.
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8 december: Heb je de behoefte om versnelt inzicht in je spirituele kwaliteiten
en mogelijkheden te hebben, dan ben je meer dan welkom!

Dit versnelde inzicht wordt je aangereikt door de potentiele Maya-Zonzegel horoscoop die ik voor je maak .
Een potentiele Maya horoscoop laat duidelijk zien welke kwaliteiten- spirituele gaven en mogelijkheden men
in zich draagt, om zowel in een beroep als in een Zielstaak uit te kunnen dragen, én welke leerprocessen,
relaties en situatie uitdagingen en ervaringen men aantrekt om te leren overstijgen, om alles wat je in je
draagt uit te kunnen dragen.
Om je te helpen inzien dat de tijd echt is aangebroken om je Zelfbestemming te verwezenlijken, ontvang je
ook een omschrijving van de Zielscyclus, waaraan jouw Ziel biljoenen jaren geleden begonnen is, én op jou
afgestemde toepassingsmogelijkheden en meditaties tips.
De afsluitende consult sessie met de Cosmic&Flower Energies zal je helpen en ondersteunen om met
vertrouwen en innerlijke kracht je kwaliteiten en Zielstaak uit te kunnen dragen.
De investering in jezelf is € 99,- incl. 21 % BTW. De potentiele Maya-Zonzegel horoscoop .
Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies. Koffie-kruiden theeën met wat lekkers
erbij tijdens de pauzes. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Aanmelden kan tot 1 december i.v.m. het maken van de potentiele horoscoop.
Data: 8 december van 10:30u tot 17:30u
Het aantal deelnemers is maximaal 6 personen.
Adres: Centrum Het Zonneschijntje.
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl met vermelding van je naam, adres en
geboorte data aub.
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15 december: Je Oorspronkelijke Goddelijke chakrakwaliteiten
herinneren of bekrachtigen

Vanuit ons Goddelijk Zijn hebben we tijdens onze val én door het als maar meer in de materie en
dualiteit te geraken ook de Goddelijke kwaliteiten, die ons oorspronkelijk chakrasysteem
vertegenwoordigde verloren.
Zelfs honden, katten en paarden hebben heden ten dagen meer actieve chakra’s als de mens!
Door alle Kosmische Lichtwereld hulp en het hiermee gepaard gaande Hoger bewustwordingsproces,
kunnen sinds 1987 collectief alle Goddelijke kwaliteiten weer ontwaken in het chakrasysteem.
Ook gaan we langzaam maar zeker weer herinneren hoe we de levenskracht energie, die ons
chakrasysteem behoort te voeden, kunnen opnemen. Hierdoor zijn we ver weg van ons Goddelijk
Zijn geraakt en dragen we allerlei psychische en fysieke klachten en ziektebeelden uit.
Tijdens deze dag gaan we ‘spelenderwijs’ het chakrasysteem waarop de mensheid als Goddelijk Zijn
resoneerde in Lemurië, Atlantis én na de val van Lemurië en Atlantis in Egypte, weer herinneren.
Leer je de levenskracht energieën op te nemen, doen we bio-energetische oefeningen, die elke
chakra goed laat doorstromen en kunnen beschermen, waardoor ook blokkades en psychische en
fysieke klachten opgeheven worden en je in je IK BEN Kracht komt om jouw gezondheid, kwaliteiten
en paranormale gaven in het dagelijks leven goed geaard uit kunt dragen.
Ook tijdens de afsluitende consult-sessie besteden we aandacht aan de meest verstorende blokkade
in je chakrasysteem en ontvang je de juiste Cosmic&Flower Energies om deze op te heffen.
De investering in jezelf is € 99,- incl. 21 % BTW. De syllabus. Een 30 ml, flacon met daarin de op
jou afgestemde benodigde C&F Energies. Het gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën. Koffiekruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Je lunch behoeftes behoor je zelf mee nemen.
Data: 15 december 11:30u tot 18:30u
Het aantal deelnemers is maximaal 6 personen.
Adres: Centrum Het Zonneschijntje. Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl met vermelding van je adres en
telefoonnummer.
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4 en 11 januari 2014: Gecertificeerde Nieuwe Tijd Kinderen
Cosmic&Flower opleidingsdagen

Tijdens deze 2 dagen raakt men bekend met verschillende groepen NTK, hun kwaliteiten, behoeftes
en de rede van hun ogenschijnlijke ‘verstoringen’ die ingedeeld worden onder de noemers ADDADHD; Autisme; PDD; PDD NOS; Asperger; ODD; CD én het onderscheidingsvermogen of een kind
daadwerkelijke een NTK is of een kind dat een gedrag- of ontwikkelingsstoornissen ontwikkeld
heeft.
Door de groepen NTK te leren kennen en herkennen wordt ook het ‘innerlijk NTK’ gevoed en de
natuurlijke kwaliteit die deze NTK in zich dragen in het DNA celgeheugen geactiveerd.
Hierdoor zal men het benodigde inzicht ontvangen, waardoor men praktijk gericht, of als ouder
zijnde, NTK datgene kan aanreiken wat ze nodig hebben, om hun innerlijke licht én de
onvoorwaardelijke liefde die ze in zich dragen weer terug te vinden, om hun prachtige zielstaken
uit te kunnen dragen!
Afsluitend doen we beide dagen een consult-sessie, waardoor je jouw prakrijkgerichte- of ouder
taak naar behoren kunt uitdragen.
De investering in jezelf is voor 2 dagen €222,- incl. 21% BTW. Certificaat. Breed omvattende
syllabus. Gebruik van de C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies.
Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee
nemen.
Data: 4 en 11 januari 2014 van 10:30u tot 17:30u
Docent: Donny Sternfeld
Zie website: www.cosmicflower.nl
Het aantal deelnemers is maximale 8 personen.
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje.
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer aub.

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

9

Nieuwsflits oktober 2013

Nieuwe Cosmic&Flower Zelf- Healing tot Meesterschap cursus docent: Jolande Meijer

Mijn naam is Jolande Meijer
Naast het zijn, wie ik op dit moment ben, ben ik als Holistisch Massagetherapeut, Cosmic & Flower
therapeute /- docent, Healer en Dorntherapeute werkzaam in mijn praktijk aan huis.
Als kind en als jong volwassene was ik al gevoelig, mocht ik al dingen ervaren maar snapte er zelf
bar weinig van. Een klankbord had ik niet en voelde me daarin erg alleen.
Eind december 1977 ben ik de kinderverpleging ingegaan en heb dit werk 24 jaar lang mogen
doen. Om met mijn gevoeligheid om te gaan, heb ik verschillende cursussen intuïtieve
ontwikkelingen gevolgd, reiki 1 & 2, herkenning was er, maar deed er “ niets” mee.
In 2000 kwam ik in een stroomversnelling terecht, tijdens de opleiding tot Holistisch
Massagetherapeut, puzzelstukjes vielen op zijn plaats. In 2007 kwam het Elohim Center in beeld,
waar ik de opleiding gevolgd heb tot Healer/Reader en Kristalmaster. Vervolgens in 2008
Reconnective Healer bij Eric Pearl en in december 2009 kwam Donny in beeld met een Egypte reis,
dit was voor mij de ommekeer. In 2010 heb ik de opleiding gevolgd tot Cosmic & Flower
therapeute, daarna stage gelopen en mijn docentencertificaat ontvangen in 2011. In 2013 heb ik
de opleiding tot Dorntherapeute gevolgd.
Van het gevoel alleen zijn, kwam het gevoel van Al - één zijn.
Gevoelig ben ik nog steeds, zo niet nòg gevoeliger en ervaar dit steeds meer als een kwaliteit die ik
mag gebruiken om te mogen begeleiden.
De Cosmic & Flower Energies, die zoveel informatie omvatten, voor mij heel breed dragend zijn,
waarbij ik het gevoel heb gesteund te worden door zoveel liefdevolle krachten en energieën, zowel
vanuit de Lichtwereld de kosmos, de natuur en Moeder-Vader Aarde dat ik dit graag wil delen. Dit
delen doe ik graag als C&F therapeute en ook als C&F docent.
Ik ben als Holistisch Massagetherapeut aangesloten bij de VNT
(Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten )
Dit betekent dat sommige consulten (deels) door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden.
Voor verdere informatie, workshops, cursus en data verwijs ik je graag door naar mijn site:
www. jolandemeijer.nl en naar de linken therapeuten en docenten op de www.cosmicflower.nl site

Hart-groet, Jolande
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Op 1 december 2013 wordt door Het Zonneschijntje weer een jaarlijkse paranormale beurs voor
Kika georganiseerd.
KiKa staat voor Kinder Kanker. KiKa heeft als algemene doelstelling: Verhoging van de
genezingskans. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).
De stand- en grondplek opbrengst gaat geheel naar KiKa, vandaar dat ikzelf vanuit
Cosmic&Flower graag aanwezig zou willen zijn met meerdere collega’s of nieuwsflits lezers, die elk
hun eigen kwaliteiten aanbieden tijdens de beurs.
De prijzen voor de stands zijn:
1 tafel (1.20 cm) en 1 stoel: 30 euro.
2 tafels( 2 x 1.20) en 1 stoel: 45 euro
1 grondplek van ruim 2.5 meter is 25 euro
Indien je meer stoelen nodig hebt mag je deze zelf meebrengen.
Persoonlijk zal ik helderziende-waarnemende consulten geven, en ondersteunen met de C&F
Energies.
Netty van Rijckevorsel zal een handmassage geven met de Egyptische C&F Chakraoliën, terwijl zij
helderziende-waarnemende aanreikingen geeft.
Annah van Heezik zal haar bezoekers een Engelentekening met een Persoonlijke Engelen
boodschap aanreiken.
Jolande Meijer zal afgestemde massages geven met de Egyptische C&F Chakraoliën op haar
massagebank, terwijl zij helderziende-waarnemende aanreikt.
Mocht je ook deel willen nemen als KiKa sponsor, met of zonder de C&F producent, dan zijn
we je intens dankbaar.
Aanmelden kan dan bij Rianne Eijsvogels via info@hetzonneschijntje.nl of 06 42090372
Ook als gast ben je natuurlijk meer dan welkom!
Voor de gasten is de beurs toegankelijk van 12.30 tot 16.30 uur, voor de entreeprijs van €1,Paranormale Beurs adres: Vivaldi,
Molenstraat 81, 5341 GC in Oss
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Jay, intens verlangen, manipulatie en bedrog

Graag adviseer ik dit boek omdat er thema’s in voor komen waarvan ik denk dat veel vrouwen zich
hierin herkennen. Het boek is grotendeels gebaseerd op waargebeurde ervaringen en gedeeltelijk
geïnspireerd door de reiservaringen die Yvonne beleefde tijdens haar Cosmic&Flower therapeuten
opleidingsreis in Egypte. Een reis waar ik nog graag naar terugkijk !
Korte omschrijving: Na een relatie met een rockmuzikant komt Inger de veel jongere en
beeldschone Jay tegen. Inger stort zich in een gepassioneerde relatie met hem.
Jay blijkt echter niet te zijn wie hij zegt te zijn. Inger komt in een web van leugens terecht en raakt
zichzelf steeds meer kwijt. Tijdens een poging los te komen van Jay, ontmoet Inger in Caïro twee
Bedoeïenen met wie ze de woestijn intrekt. Pas in de stilte en puurheid van de woestijn vindt ze
zichzelf weer terug..
Kosten: 10 euro excl. BTW
Bestellen kan via: yvonnehendricks@casema.nl
De auteur Yvonne Hendricks biedt de mogelijkheid aan om met haar te chatten via haar
facebook :https://www.facebook.com/yvonne.hendricks.946
Indien je geen facebook lid bent kun je Yvonne natuurlijk ook mailen: yvonnehendricks@casema.nl
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Met Mahmoud ‘op stap’ en 8-dagen heerlijk ontspannend wandelen,
of op een kameel, door de Egyptische woestijnen rondom Bahariya en Farafra is
ziel-voedend en een unieke beleving!
Indien je voor deze reis kiest zal je niets merken van de hartbrekende situatie in Egypte!

Dit wandel-kameel avonturen organiseren wij op verzoek, zowel
wekelijks op gewenste data.

privé als voor kleine groepen,

De kamelen die met ons ‘samenwerken’ in de woestijnen leven onder goede zorg in vrijheid in de
woestijnen als ze geen deel uit maken in het plezieren van de woestijnbezoeker. Ze zorgen ervoor
dat elk woestijnavontuur bijzonder is, en met hun zachtaardig en vriendelijk karakter dragen ze
wiegend in liefde de woestijnbezoekers.
In de dagen dat je met ons meereist, mag je veel gaan zien van de bijzondere schoonheid van de
Egyptische woestijnen en regelmatig het idee hebben dat je op een andere planeet bent.

Programma
Dag 1: Wordt je opgehaald door een taxi of groepsbusje, dat via een rondweg om Cairo heen,
naar het Sphinx Gasthuis rijdt, dat grenst aan het Gizeh plateau, waar Gouda je warmhartig zal
verwelkomen. Voor meer informatie betreffende het Sfinx Gasthuis kun je de website
www.sphinxguesthouse.com bezichtigen.
Dag 2: na een relaxt ontbijt begint je avontuur naar het Bawiti Oasis Resort dat in het oase dorp
Bawiti ligt, een paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya en waar je rustig van je lunch kunt
genieten en de bagage, die je niet nodig hebt in de woestijn, in goede verzorging achter kunt laten
Na de lunch bezoek je het Crystal Mountain gebied Hagar Al-Makrum, een wonderbaarlijk door de
natuur gevormd gebied waar je jezelf kunt 'opladen' terwijl je wandelt tussen de prachtige door het
evolutieproces vrijgekomen stalagmieten en de verschillende kleuren kristal gevormde calciet
sculpturen, geodes en gletsjers, die zich laten zien in allerlei geometrische vormen. In dit gebied
zal ons team het „desert hotel‟ opbouwen en heerlijk voor je gaan koken. Na het diner kun je
gezellig samenzijn rondom het kampvuur, invullend wat goed voelt voor dat moment is en slapen
onder de prachtige sterrenhemel.
Dag 3: na het ontbijt start je met het aantrekken van je wandelschoenen, of de kennismaking met
je kamelen maatje! Dagelijks wandel je, of laat je jezelf dragen door jouw kameel, ongeveer 3 uur
vóór de lunch en 2 tot 3 uur na de lunch. Na het ontbijt voert dit woestijnavontuur naar El Agabad
een gebied vol met verassende bergen en sculpturen ! In de avond uurtjes kun je genieten van de
liefdevolle verzorging door ons Bedoeïnen team, het vrije leven onder de bijzondere Sterrenhemel,
rondom het kampvuur en doen en laten wat je wil totdat je gaat slapen.
Dag 4: na het ontbijt volgt het avontuur door afwisselende woestijngebieden naar de Magic Spring
Ain Serw. Bij aankomst kun je even badderen in het geneeskrachtig bronwater terwijl ons
Bedoeïnen team de lunch klaarmaakt. Wetenschappelijke en medische onderzoeken hebben
bewezen dat de waterbronnen in de Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reuma, artritis
en verschillende huidaandoeningen. Vlakbij ligt ook een mummieberg die je kunt gaan bezichtigen
indien dit je aanspreekt. De avonduurtjes worden beslist naar ieders wens verlopend ingevuld..
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Dag 5: na het ontbijt vervolgt je tocht door afwisselende woestijngebieden naar de White Desert,
een gebied van meters hoge en grillige, door wind en erosie gevormde witte Lime- kalksteen
sculpturen. Soms is het moeilijk te geloven dat dit niet het werk van beeldhouwers is! De fossielen
in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest.
Hoogstwaarschijnlijk zal je losliggende fossielen en schelpen en restanten van dinosaurus- en
struisvogel eieren kunnen vinden. Je zult daar werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere
planeet wandelt! De avonduurtjes worden beslist naar ieders wens verlopend ingevuld..
Dag 6: na het ontbijt vervolgt je tocht naar het Western desert gebied waar je, jezelf de ene keer
op de Maan waant en even later in de Great Canyon. De prachtige witte en blauwachtige
kristalplaten die je vaak zult zien zijn leylijnen die door de meteoorinslagen vrij zijn komen te
liggen. De avonduurtjes worden beslist naar ieders wens verlopend ingevuld..
Dag 7: na het ontbijt wandel je nog ongeveer een uurtje door mooie gebieden van de Western
Desert, om vervolgens weer opgehaald te worden om naar het Bawiti Oasis Resort te gaan.
Daar aangekomen ben je vrij om te relaxen, je zult zeker optimaal genieten van de douche!
Na de lunch is het tijd om afscheid te nemen van Bahariya en komt onze chauffeur je halen om je
naar het Sphinx Gasthuis te brengen.
Dag 8: Het vervoer naar Cairo airport en vervolgens de terugvlucht naar home sweet home.
De investering in JeZelf is all-in benoemd voor één persoon € 1.110,Voor 2 of meer personen € 1044,Reissommen zijn inclusief: vlucht A'dam – Cairo of Brussel-Cairo; 2 nachten loge en ontbijt in
het Sphinx Guesthouse op het Gizeh piramides plateau! Taxi of groepstransfer van Cairo Airport
naar het Sphinx Guesthouse. Taxi of groepstransfer van Cairo naar het Bawiti Oasis resort. 2 maal
Lunch bij aankomst en terugkomst. Opslag niet benodigde bagage tijdens de wandelsafari. Transfer
van Bahariya naar- en terug van de woestijn. Luxe landcruiser transfer in de woestijnen, De offroad vergunning, entree tickets en overnachtingskosten per woestijn en verdere kosten aan de
Egyptische autoriteiten voor de woestijnbezoeken in Bahariya en Farafra. Alle maaltijden en drank
(excl. alcohol) tijdens de wandel of kameel safari; gebruik matrassen en dekens ; water voor de
innerlijke en 'uiterlijke verzorging; op verzoek een tent of slaapzak. Ondersteuning deskundige
lokale gids en verzorging door de kok en een deskundig Bedoeïnen het team. Taxi of
groepstransfer van het Bawiti Oasis resort naar Cairo. Taxi of groepstransfer van het Sphinx
Guesthouse naar Cairo Airport.
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa ongeveer €12,-. Persoonlijke
uitgaven. Buiten de benoemde consumptie tijdens de woestijn safari om alle consumpties.
Fooi voor de hotel- en woestijn teams.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer wordt €80 ,toeslag berekend voor 2 hotel nachten.
Voor een kameel wordt €100 extra berekent.
Praktische Zaken
Voor reisadviezen en praktische tips zie aub de link tips op onze website
Bij boeking is de mogelijkheid om een eerder aankomst of terug vlucht te boeken om
bijvoorbeeld langer te wandelen in de woestijnen of in Bahariya de Golden mummies, hun tombes
en de Amon tempels te bezoeken. Alle kosten buiten het programma zijn dan voor eigen rekening
of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan.
De wandeltrajecten zijn flexibel omdat de gids altijd rekening houdt met de veiligheid en de
mogelijkheden van de groep en weersomstandigheden.
Wil je dit avontuur graag beleven mail dan naar info@egyptvacations.eu en wij mailen je dan
het aanmeldingsformulier toe.

May love and Light surround the World
In Lak’Ech, ik ben de andere JIJ ♥ Liefdevolle Hart-groet, Donny Sternfeld
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