
Copyright © 1999-2013 Cosmic&Flower Remedies          1                         Nieuwsflits December  2013 
www.cosmicflower.nl                                                                                Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                        

                                                                    
 

 
 
 

 

1: Nelson Mandela en Aristoteles Onassis 
 
2: Collectieve Oproep voor Wereld én Zelfhealing op 12-12 en 21-12 

 
3: De laatse Themadagen in januari  tot de zomermaanden van 2014  

 
4: Stargate 11:11 resoneert prachtig manifesterend in de doelstelling 
van het mee creëren van de Nieuwe Mens én Moeder Vader Aarde.  

 
5: Egypte is aan het herrijzen!  
 
 

Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons en warm hart toedraagt. 
 
Nog  amper 3 weken en dan sluiten we een van de meest uitdagende jaren van dit millennium af. 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangaf, was 2013 gebaseerd op loslaten en vrij breken van wat 
niet meer voedend is. 

 
Zo hebben we nu ook definitief Nelson Mandela in het fysieke los behoren te laten. Naar mijn 
gevoel was Nelson Het Grote Voorbeeld voor een ieder onder ons, indien het om vertrouwen, 
loslaten en vrij breken gaat. Laten we de Lichtkracht van al zijn inspirerende woorden, die de 
mensheid Innerlijke Lichtkracht en hoop gaven, na zijn dood blijven herinneren. Vanuit mijn 
zielsverbondenheid dank ik Nelson voor zijn ZIJN in vele opzichten.  
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Aristoteles Onassis (384 B.C. – 322 B.C.) 
 
Zeker tijdens een van de zwaarste beproevingen, die de mensheid nu wereldwijd ondergaat, 

omtrent de geldenergie en revoluties voor vrijheid in onderdrukking, voed ik me regelmatig met de 

2.300 jaren oud zijnde citaten van de Griekse filosoof Aristoteles Onassis. die helaas nog steeds 

van kracht behoren te zijn: 
 

“Geld moet je niet achterna, maar tegemoet lopen.” 
 
“Ook wanneer wetten opgetekend staan, betekent dat niet dat ze onveranderlijk moeten blijven.” 
 
“Het doel van de oorlog is de vrede.”  
 
“Een overtuiging die door alle mensen wordt gedeeld, wortelt in de werkelijkheid.” 

 
Collectieve Wereld én Zelfhealing oproep voor 12-12 en 21-12 

 
 

 
 

 
De citaten van Aristoteles hebben me op het idee gebracht, om ‘mijn’ zelfhealingmethode en die 
voor Moeder-Vader Aarde en al wat hierop leeft, te delen én een oproep te doen om tijdens de 
Sterrenpoort opening van 12-12 én de portaaldag 21-12 een collectieve wereldwijde Healing te 
doen vanuit de Masaru Emoto theorie.  

 

Emoto gebruikt een speciale fototechniek om de kristallen in bevroren water te kunnen  
fotograferen.  
 
Uit experimenten die Emoto duizenden keren herhaalde, is gebleken dat zelfs de meest vervuilde 
en beschadigde waterkristalstructuren veranderden, in prachtige hoog energetische water-

kristalstructuren indien er vanuit een hart-ziel intentie dankbaarheid en liefde naar werd gezonden.  
 
Emoto’s  experimenten hebben ook laten zien dat elke gedachte een uitwerking heeft op het DNA 
water en de waterhuishouding van het menselijk lichaam! 
 
Water heeft dus buiten een energiewaarde ook een geheugen!  
 

Vandaar dat ik iedere lezer graag wil vragen om zich met hart en ziel met mij te verbinden, om 
samen te Healen op 12-12 om 12:12 uur en op en 21-12 om 21:12 uur.  
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De healingmethode is eenvoudig. Als eerste neem ik een anderhalf liter flesje en vul deze met 
kraanwater. Vervolgens verbind ik mij met mijn hoofd-hart en zielswezen, en roep daarna alle 
dankbaarheid en liefde voor Al Wat Is in mij op. Daarna stem ik mij af op wat ik persoonlijk op 

materieel of zielsniveau nodig heb, tegelijkertijd wetende dat velen met mij dezelfde behoefte 

hebben aan aantrekkingskracht of zelfhealingkracht. Ook indien het om een genezing van ziekte 
gaat mag het geprogrammeerde water gerust gedeeld worden, vele zielsverwanten dragen een 
zelfde fysiek boodschap met zich mee. Vertrouw erop dat je nooit alleen een situatie, op welk 
niveau dan ook, doorleeft!  
 
Vervolgens zoek ik een op mijn hart-ziel intentie, die ik over heb gedragen in het water, een 
daarop afgestemde Cosmic&Flower energie uit en voeg deze toe. Vervolgens vul ik een half glaasje 

met het geprogrammeerde water en drink dit heel bewust rustig op. Bij alle volgende overdrachten 
spreek ik de wens uit, dat de kristalenergieën die mijn hart-ziel intentie in zich dragen, mogen 
samenvloeien met alle andere wateren in de wereld, en integreren in Moeder-Vader Aarde en de 
mensen en dieren die dit drinken of zich hierin wassen.   
 
Het tweede gedeelte laat ik samenvloeien met het afvoerwater via mijn wasbak. Het derde 

gedeelte laat ik uitvloeien over Moeder-Vader Aarde in mijn tuin, dit kan ook bij een boom of 

gemeente tuin bij je in de buurt, om samen te laten vloeien met het grondwater. Het vierde deel 
bewaar ik op een voor mij hoog energetische plek. Bij de fles met het geprogrammeerde water leg 
ik kristallen neer, en een briefje waarop mijn intentie geschreven staat, totdat ik tijd heb om naar 
een meer, bron of rivier te gaan, om daar vervolgens het laatste gedeelte van het 
geprogrammeerde water over te dragen.  
 

Vanuit mijn Hartweten ben ik me er van bewust dat ik geen water programmerende intenties hoef 
te benoemen. Mocht je hier alsnog behoefte aan hebben, ga dan vanuit zelfliefde in contact met 
jouw hartweten en kijk om je heen of zet het nieuws aan, en er zullen een overvloed aan intenties 
in je gedachten komen voor Moeder-Vader Aarde-healing en de zelfdestructieve mensheid.  
 
De Emoto Healingmethode kan natuurlijk dagelijks toegepast worden!  Dankbaar met heel mijn 
hart en zielswezen, voor het bundelen van je Lichtkrachten én hart-ziel intenties en het  

medescheppen van de Nieuwe Aarde en Nieuwe Mens, zal ik je ZIJN omarmen op het Quantum 
Grid en je intentie ervaren als ik het kraanwater drink op 12-12 en 21-12.  
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De laatse Themadagen tot de zomermaanden van 2014  
 

Na een vanuit het Licht gestuurde periode waarin ik verschillende themagen heb mogen geven, is 
nu ook de tijd aangebroken dat ik de laatse themadagen aan kan bieden voor mijn vertrek naar het 
door vele geliefde Egypte. 
 
 

Hier kunnen nog 4 zielsmaatjes aan deelnemen ! 
 

Zielsfrequenties; Zielsdelen én Blauwdruk Healingen,  
om tot Zielstaken en Zielsdoelmanifestatie te komen in 2014. 

 

 
 
Eeuwen lang heeft de mensheid, vanuit Kosmische Incarnatie en Karma Wetten, toestemming 
ontvangen om Zielsdelen, die te veel Zielspijnen en traumatische ervaringen in zich droegen 
‘achter’ te laten. Dit mocht om de Zielsdelen die incarneerden een vergrote kans te geven te 
healen en hun Zielskwaliteiten en Zielswezen weer te integreren, om de uiteindelijke 
Zielsdoestelling; terugkeren naar het Goddelijk Zijn, te kunnen bereiken.  
 

Op dit moment leeft de mensheid in de meest transmuterende en evoluerende periode die ooit 
geweest is. Vandaar dat de Kosmische Incarnatie en Karma Wetten zijn aangepast, en hiermee de 
tijd is aangebroken dat we al onze Zielsdelen, Zielsfrequenties en Blauwdruk weer healen om weer 
één Zielswezen te worden.  
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Door verstoorde Zielsfrequenties en ontbrekende Zielsdelen blijft men relaties, werksferen en 
situaties aantrekken in de meest uiteenlopende vormen, die teleurstellingen, Zielsverdriet, fysieke 
klachten en ziektes veroorzaken. Vandaar dat wij de mogelijkheid bieden, om met behulp van de 

HZ frequenties, het Zielswezen en de Blauwdruk weer samen te laten smelten, om vervolgens alle 
traumatisch verstoorde en ziekmakende Zielsfrequenties te healen, waardoor men versneld 
Zielstaken kan uitdragen en het Zielsdoel bereiken.  
 

We healen met HZ frequenties uit o.a. Atlantis, Lemurië, Kemet-Egypte en de Maya periode én  
HZ frequenties die eeuwen lang verborgen zijn gehouden. Alle HZ frequenties die ingezet worden 
kunnen ziektebeelden, die medisch terminaal zijn, opheffen indien het in overeenstemming is met 
het Zielsniveau. Beschadigde DNA cellen, Zielsfrequenties, Zielsdelen én Hun Blauwdruk activeren, 
deze healen én als Heilige Vier-Eenheid laten versmelten voor het Hogere Goddelijke Zielsplan. 
 

Programma:  
 
Het begin van de Zielshealing zal onder de vleugels van Annah van Heezik vallen.  
Hieronder volg een kort persoonlijk woord van Annah:   
 

Als kind werd ik al geleid door "beelden" vanuit Egypte. Deze beelden vonden hun weg via mijn 
stem, die ik vanaf mijn 8ste levensjaar ben gaan ontwikkelen. De zangtechnieken die me werden 

aangeleerd, gaven me een solide basis voor de manier waarop ik me in deze tijd mag laten horen. 
Tijdens het Chela Cheops Inwijdingsritueel bij Donny mocht ik vanuit volledige herkenning en 
erkenning van de Hathor familie mijn kanaal openzetten en Hun Helende energetische frequentie 
via mijn klanken laten stromen. Geleid door het Hogere en mijn helderwetende kwaliteit zal ik via 
mijn stem en klanken iedereen een persoonlijke HZ heling mogen geven, waarbij Zielsdelen zich 
onbevangen uitgenodigd voelen om weer samen te smelten, om vervolgens de weg te kunnen zien 
van Hun Zielspad. In mijn praktijk Blijf Bij Jezelf werk ik inmiddels ook op deze manier in 

combinatie met coaching. Kijk voor meer informatie op www.blijfbijjezelf.nl 
 
Vervolgens zal Sophia iedereen een persoonlijk HZ Healing geven met haar stemvorken. 
 
Sophia is gespecialiseerd in het Healen met stemvorken. Uit persoonlijke ervaring heb ik, zowel 
tijdens de dag van het Cosmic&Flower Chela Cheops Inwijdingsritueel én de HZ Healing van 

afgelopen 29 september, samen met de aanwezige Zielsmaatjes, de krachtige Helende werking 
mogen ervaren, die Sophia in liefde liet stromen via haar stemvorken. Vandaar dat ik dankbaar ben 
dat Sophia de meest bijzondere opnieuw ontdekte HZ frequenties, van deze tijd, doorgeeft en 
aanreikt. Buiten de hierboven genoemde HZ frequenties, spreken we ook over de Maria 
Stemvorken; de Zielspad-zoeker en de Genezeres! 
 
Persoonlijk zal ik, Donny Sternfeld, (zie www.cosmicflower.nl ) de afsluiting van de sessie 

onder mijn hoede nemen, die ondersteund wordt met de Cosmic&Flower productlijn, zodat alle 
geactiveerde HZ frequenties ook kunnen integreren. 
 
De investering in jezelf is €113,-,  incl. benoemde HZ Healingen, een HZ syllabus; de sessie; 30 
ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies; het gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën 
en C&F Spray’s, koffie -kruiden theeën met wat lekkers erbij.  
 

Je lunch behoor jezelf mee nemen!   
 
Data: Zondag 29 december van 10:00 u tot 17:30 u 
 
Adres: Centrum Het Zonneschijntje. 
Berghemseweg 104, 5348 CL Oss 

 
Aanmelden behoort te gebeuren via info@cosmicflower.nl  met vermelding van je naam en 
adres. 

 

 

 

 

http://www.blijfbijjezelf.nl/
http://www.cosmicflower.nl/
mailto:info@cosmicflower.nl
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Hier kunnen nog 2 zielsmaatjes aan deelnemen !  
Gecertificeerde Nieuwe Tijd Kinderen  

Cosmic&Flower opleidingsdagen 

 
 

 
 

 
Tijdens deze 2 dagen raakt men bekend met verschillende groepen NTK, hun kwaliteiten, behoeftes 
en de reden van hun ogenschijnlijke ‘verstoringen’ die ingedeeld worden onder de noemers  ADD-
ADHD; 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 daarvan geactiveerd in het DNA celgeheugen.  
 
Hierdoor zal men het benodigde inzicht ontvangen, waardoor men praktijkgericht, of als ouder 
zijnde, NTK datgene 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 behoor jezelf mee nemen.  

 
Data: 5 en 12 januari 2014 van 10:30u tot 17:30u 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:info@cosmicflower.nl


Copyright © 1999-2013 Cosmic&Flower Remedies          7                         Nieuwsflits December  2013 
www.cosmicflower.nl                                                                                Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                        

                                                                    
 

Omdat de vraag van deze themadag  groter is dan het aanbod nogmaals de mogelijkheid 
om versneld inzicht te krijgen in je spirituele kwaliteiten en mogelijkheden op 19 januari 

 

 
 
Dit versnelde inzicht wordt je aangereikt door de potentiële Maya-Zonzegel horoscoop die ik voor je 

maak . 
 
Een potentiële 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 Zielsbestemming te verwezenlijken, 
ontvang je ook een omschrijving van de Zielscyclus, waaraan jouw Ziel biljoenen jaren geleden 
begonnen is, én op jou afgestemde toepassingsmogelijkheden en meditatietips.  
 
De afsluitende consultsessie 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 potentiële 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 behoor jezelf mee nemen.  
 
Aanmelden kan tot 12 januari i.v.m. het maken van de potentiële horoscoop.  
 

Data: 19 januari van 10:00u 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 datum aub. 

mailto:info@cosmicflower.nl
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Stargate 11:11 resoneert prachtig manifesterend in de doelstelling van het mee creëren van de 
Nieuwe mens én Moeder Vader Aarde.  Elke doelstelling heeft een bestemming en in dankbaarheid 
kan ik nu schrijven dat ik klaar ben voor mijn bestemming en daarom nu luister naar de ‘calling’, 
die al zeker 2 weken in mij resoneert, om terug te keren naar Egypte.  
 
Dit samengaand met de tekens en kosmische sturingen om mij heen, zoals zelf weer de behoefte 
hebben om nieuwe transmuterende reizen samen te stellen; vragen ontvangen wanneer ik deze 
weer aanbied; het opheffen van de noodtoestand en avondklok op 13-11, het versoepelen van het 
reisadvies voor Egypte, door het ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag, op de 22:11 
Portaaldag; het feit dat mijn zussie Cormaël Lia, tijdens ons telefonisch gesprek, aangaf voorlopig 
niets te doen omdat ze zich echt heel ziek voelde, toch opeens de drang voelde om de reizen 

meteen op de websites te plaatsen, waarop de dag erna meteen een doorstromende energie 
activeerde en zich reis-zielenmaatjes aanmeldden, zijn voor mij DE bewijzen dat Egypt roepende is 
om te herrijzen!   

Ik weet dat alle zielen die een zielsafspraak hebben, om op een of andere manier bij te dragen aan 
het herrijzen van zichzelf én Egypte, de zielsroep zullen voelen bij het lezen van het nieuwe 
transmuterend reisaanbod. Ook weet ik dat de juiste zielsmaatjes naast me zullen wandelen om 

zowel de eigen, als mijn zielstaak, uit te voeren én dat de financiële benodigdheden voor hun 
zielstaak er ook zullen zijn of komen. Dus iedere lezer is ‘gewaarschuwd’.   

Op de volgende pagina volgen de zielspad uitdagingen.  De complete zielspad uitdagingen staan 
omschreven op de website www.cosmicflower.nl onder de link Egypte reizen en op 
www.egyptvacations.eu onder de link Key To Egypt tours. 

 

 

http://www.cosmicflower.nl/
http://www.egyptvacations.eu/
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Voor deze reis is zich de groep meereizende zielsmaatjes al aan het vormen, dus gaat 

gegarandeerd door Insha’Allah 
Ik Ben Kracht en Zielspad Bewustwordende Reis  

17 t/m 28 februari 2014 

 

 
 

 
2013 was vooral gericht op het ‘ los en vrij breken’ van alles wat niet meer voedend is en 
bewustzijn verlagend werkte.  2014 behoort het jaar van manifestatie te zijn, zowel op persoonlijk- 

als op zielsniveau. Deze reis biedt de mogelijkheid om ‘blinde stukjes’ die verborgen liggen in het 
onbewuste te herinneren; een dieper verbinding met je Zielsniveau te leggen , om te kijken wat 
jouw zielstaak is en wat je nodig hebt om jouw zielstaak, vrij van een belemmerende 

aantrekkingskracht en in zelfliefde, vertrouwen en vreugde uit te kunnen dragen. 
 
Na de bekrachtiging van de IK BEN Kracht en het zielspad herinneren, activeren we de 34/21 
ratio, de Gouden ratio, in onze Godbewustzijnchakra, en balanceren deze voor de integratie met 
een olie die gemaakt is op basis van kamelenmelk , waar verschillende Egyptische oliën en 
woestijnkruiden in zijn toegevoegd. Deze bijzondere olie is gemaakt door Bedoeïenen die in een 

gebied van de Sinai leven en ‘hun’ gebied afschermen door geen toeristen toe te laten. Het zijn 
healers die zich gespecialiseerd hebben in het energetische wezen van de mens. Zelf hebben zij 
deze olie “The Secrets of the Sinai Bedoeïns” genoemd. 
 
In de woestijnen wordt ruimte gecreëerd voor een aantal meditaties/visualisaties die je leren om 
je Chet- Ka- Ba- en Ach wezen te zuiveren en helen, die de Eenheid van de twee hersenhelften 

overstijgt door de totaliteit van de hersenkwaliteiten te verbinden en op een veilige manier, zowel 

je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Sungazing technieken. 
Bij boeking ontvangt men een map waarin alles breed omschreven staat.  

 
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dagenergie, die gebaseerd is op de Astrologie van de 
Maya Zonzegels. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en 

reacties herkennen en begrijpen, als die van je reis/ zielsmaatjes. 
 
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. Natuurlijk reizen de Cosmic&Flower 
Energies voor extra ondersteuning en bewustzijnsgroei mee . 
 
Het is zeker ook een toegevoegde waarde dat ik verschillende voor het publiek gesloten 

bijzondere krachtplekken op het Gizeh-plateau voor onze groep privé reserveer! 
 

 
 
 



Copyright © 1999-2013 Cosmic&Flower Remedies          10                         Nieuwsflits December  2013 
www.cosmicflower.nl                                                                                Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                        

                                                                    
 

Ook voor deze reis is zich de groep meereizende zielsmaatjes al aan het vormen, dus 
gaat gegarandeerd door Insha’Allah  

Zielsfrequenties en zielsdelen helende reis van Cairo door de magische 
woestijnen naar Luxor en meer van 8 t/m 22 maart 2014.  

 

 
 

Door verstoorde Zielsfrequenties en ontbrekende zielsdelen blijft men confrontaties aantrekken die 
bewustzijn verlagend werken. 
 
Tijdens deze reis besteden we aandacht aan de oer-zielspijnen van het gekwetste vrouwelijke 
Godin wezen, dat in de onbewuste lagen van zowel vrouwen als mannen sluimerend aanwezig is, 
en schreeuwt om heling en integratie van het oorspronkelijke Goddelijke Zijn.  

 
Als extra toegevoegde waarde zal Annah van Heezik, met hart en Ziel in Eenheid, naast me  
staan en met mij alle reis-/zielsmaatjes  helen en begeleiden in hun processen. 
Een persoonlijk woord van Annah: Als kind werd ik al geleid door "beelden" vanuit Egypte. Deze 
beelden vonden hun weg via mijn stem, die ik vanaf mijn 8e levensjaar ben gaan ontwikkelen. De 
zangtechnieken die me werden aangeleerd, gaven me een solide basis voor de manier waarop ik 

me in deze tijd mag laten horen. Tijdens het Chela Cheops Inwijdingsritueel bij Donny mocht ik 
vanuit volledige herkenning en erkenning van de Hathor familie mijn kanaal openzetten en Hun 

helende energetische frequentie via mijn klanken laten stromen. Door middel van mijn helder 
wetende kwaliteit zal ik via mijn stem en klanken iedereen een persoonlijke heling mogen geven. 
Geleid door het Hogere zal ik woorden en klanken laten klinken, die zullen zorgen voor het helen 
van je zielswezen en de nog sluimerende delen diep in je ziel laten ontwaken.  
In mijn praktijk Blijf Bij Jezelf werk ik inmiddels ook op deze manier in combinatie met coaching.  

Kijk voor meer informatie op www.blijfbijjezelf.nl 
 

Een ander toegevoegde waarde is dat we tijdens de lente-equinox in de oeroude sacrale 
Hathor tempel in Dendera mogen zijn. De Hathors zijn een verlichte beschaving van 
Interdimensionale Wezens, die al voor de Lemurische en Atlantische periodes op Moeder-Vader 
Aarde leefden. In het oude Kemet waren ze inwijdend actief in de aan Hathor gewijde tempels. Zij 
verlieten onze planeet om verschillende reden. Op verzoek van Sanat Kumara zijn ze teruggekeerd 
naar onze planeet, om ons te helpen in de grootse en belangrijkste uitdaging, het weer 

samensmelten van onze zielsdelen om het God-Godin wezen  te kunnen uitdragen. Tijdens de reis 
reik ik alles aan wat men wil weten over onze Hathor familie.  

 
De lente-equinox is o.a. een viering van de wedergeboorte en in het oude Kemet een heel 
belangrijk moment. Vandaar ook dat de Sfinx zo gecreëerd is dat deze naar het punt kijkt waar de 
zon, tijdens de lente-equinox, opkwam in het sterrenbeeld Leeuw. De equinox van 2014 is één 
van de grote Alignments omdat deze in Vissen plaatsvindt, onder de sturingen van Neptunus. 

Verder o.a. in het 7de huis, in 3-hoeks aspect met Saturnus én Lilith. Meer informatie en wat dit 
allemaal precies inhoudt reik ik graag aan tijdens de reis. In elk geval zal deze equinox, 
samengaand met de recente ontwikkelingen in Egypte, wel eens een zeer intens en belangrijk 
moment kunnen zijn! 
 
Zeker ook een toegevoegde waarde is dat ik verschillende voor het publiek gesloten bijzondere 

krachtplekken, op het Gizeh-plateau en in de Tempelgebieden, voor onze groep privé reserveer. 
 
Verder zal ik (Donny) in liefde de gehele reis, als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA 
reacties, op de juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Natuurlijk reizen 

de Cosmic&Flower druppeltjes met ons mee. Verder leer ik je om op een veilige manier, zowel je 
helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Sungazing!  
 

http://www.blijfbijjezelf.nl/
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Reconnectie Healing, 4:4:4 Sterrenpoort en Sungazing reis  

van 28 maart t/m 8 april 2014 

 

     
 

 
De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces, 
dat behoort te leiden naar de Reconnectie met het Goddelijke ZIJN. Dit proces kan men versnellen 
door de DNA frequenties te voorzien van Bewustzijn Verhogende Lichtfrequenties, van 
morfogenetische velden en morfische resonanties van de omgeving als wel het fysieke lichaam. Vrij 

moeilijke begrippen indien men hiermee niet op de hoogte is, maar wees gerust, tijdens de reis 
zullen dit bekende termen worden!  
 
Zowel de Reconnectie Healing, de vrijkomende Lichtfrequenties en Glyphs van de 4:4:4 
Sterrenpoort en de Sungazing technieken zullen vanuit een nieuw basisfundament de balans 
activeren tussen het fysieke, mentale, emotionele én Zielswezen. 
 

Waardoor bijna alle te benoemen fysieke, emotionele, psychische verstoringen en klachten 
kunnen opheffen, het bewustzijn verhogen, het fysieke wezen verjongen en alle zogenaamde 

paranormale kwaliteiten, die we als Goddelijke kwaliteiten omschrijven, uitgedragen worden.  
 
In Wadi Hitan “A sea in the Desert” en bij een hoog energetisch meer (Fayoum Woestijn) én in 
de woestijnen regio Bahariya en Farafra wordt ruimte gecreëerd aan alle bovengenoemde 

Healingen die we mogen ondergaan. Alle inhoudelijke informatie zal omschreven staan in de info 
map die men ontvangt bij boeking.   
 
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dagenergie, die gebaseerd is op de Astrologie van de  
Zonzegels van de Maya’s. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens 
en reacties herkennen en begrijpen, als die van je reis-/zielsmaatjes. 
 

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. Natuurlijk reizen de Cosmic&Flower 
Energies voor extra ondersteuning en bewustzijnsgroei mee . 
 
Rest me nog je daglijks vanuit het Licht gezegende innerlijke Lichtkracht en dagen toe te 

wensen!  

May love and Light surround the World ♥   

 
In Lak’Ech, ik ben de andere JIJ ♥ Liefdevolle Hart-groet, Donny Sternfeld 

 


