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1: Inleidend woord 
 
2: twee prachtige ervaringen met de C&F Zielsfrequenties 
 
3: Tijdelijk afscheid 
 

4: 18 mei 2014: Zielsdelen helen met behulp van de C&F Zielsfrequenties Box VII 
 
5: 22 en 29 mei:  Uitzuiverende en helende intensieve 2 daagse van alle in de Blauwdruk 
en het DNA celgeheugen aanwezige traumatische niet aardse opgedane belastende 
aanwezigheden 
 
6: 01 en 8 juni  2014: Gecertificeerde HSP - Nieuwe Tijd Kinderen C&F opleidingsdagen 

 

7: 6 juli: Gecertificeerde opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën. 
 
8: Marieke Pepping, Nieuwe docent voor de Cosmic&Flower Zelf Healing en Hogere 
Bewustwording naar Meesterschap cursus in Limmen 
 

9: Overdracht voorheen gegeven thema cursusdagen aan gekwalificeerde docenten 

10: Twee God-Godin en Merlijn magie avonturen naar het Priesteresseneiland van Avalon 

11: Planetair gestuurde Goddelijk Bewustwording activerende reis, waarin de woestijnen 
overvloeien in de mystiek van Siwa, in de energieën van Amon en de zee van  
Marsa Matruh en van 16 t/m 30 september 2014 
 

12: Zielsfrequenties en Zielsdelen helende reis, door o.a. de Zielsfrequenties van de 

vijf elementen te integreren in de magische woestijnen, de Goden en Godinnen tempels 
langs de Heilige Nijl tijdens een driedaagse zeilcruise van Luxor tot Aswan en met behulp 

van de Hathors van Venus, van 4 t/m 19 Oktober 2014 
 
13: Reconnectie/Healing reis onder de conjunctie van Mars/Maan en in de 40 miljoen 
jaar oude energieën van Wadi Hitan van 25 oktober t/m 3 november  2014 

 

14: Van Cairo naar Komombo 11:11 Sterrenpoort reis onder begeleiding van 

Sekhmet en Horus van 8 t/m 23 november 2014 

15: Magische 12:12 Sterrenpoort Flower Of Life reis, in de energieën van Serapis Bey in 
Luxor en Osiris in Abydos en door de woestijnen naar Bahariya-Cairo van 28 november 
tot 13 december 2014 
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons een warm hart toedraagt  
 

Genietend van een zonnig uitzicht en intens dankbaar voor de kei harde en liefdevolle mede inzet 

van Sjaak, Mark en Wendy zijn afgelopen week alle vooruit bestelde Zielsfrequenties 

‘overgedragen’ aan St. Germain, zodat deze in liefde en vertrouwen over gedragen konden worden 

aan Post.nl. 

Inmiddels worden de verzendingen in liefde uitgevoerd door de Hahnemann apotheek en heb ik 

dankbaar al vele bijzondere en hartverwarmende  en super enthousiaste bedankjes  en enkele 

mails met ervaringen mogen ontvangen. 

Het blijkt dat de Zielsfrequenties tot tranen toe ontroeren en gezegend actief zijn.  

Hieronder alvast twee prachtige ervaringen : 

 

Zo hey.....deze energie komt even binnen !  
De rillingen lopen over mijn lijf heen. 
Dank jullie allemaal !!!! 

Woorden schieten te kort !! 
Wat mij ook raakte toen ik de C&F Zielsfrequenties Box VII  openmaakte is dat Muziek HZ 
frequenties er vanaf spatte, de flesjes leken wel een toetsenbord en eigenlijk nog steeds. Zit sinds 
donderdagavond in Egypte .... Dendera de woestijn Gizeh en het Bawiti Oasis resort. 
 
Liefs Jolande Meijer  

 

Lieve Donny 
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Enkele dagen voordat doos 7 verstuurd werd, kreeg ik een seintje dat ik dringend een C&F Energy  
nodig had. Snel bleek dat ik die niet in huis had en in de nieuwe C&F Zielsfrequenties Box VII zit…… 

 
Zo zie je maar weer, hoezeer jullie intense werk gewaardeerd en genoten wordt. 
 
Bij binnenkomst van de C&F Zielsfrequenties Box VII , op 1 februari,  ging C&F Zielsfrequentie 82 

meer dan 1 uur niet dicht, zo hard had ik het nodig. Van de tekst klopte iedere letter, ik schrok 
hiervan, maar het was ook een bevestiging en dat is weer fijn. Later kwam 89 erbij. 
 
De zegeningen gingen nog verder op 2 februari, die dag had ik C&F Zielsfrequentie 83 nodig, weer 
ging het flesje niet dicht. Vervolgens stootte ik het om…likte snel alles op wat er op de tafel 
gestroomd was, en nog ging het flesje niet dicht, dat duurde nog 1 uur ! 

 
Ik voelde me al snel herboren, vrij, licht, blij, in mijn eigen element (Zijn). De druk, verwarring en 
snelle irritatie, die me al weken parten speelde, was opgelost. Echt fijn natuurlijk. 
 
Op 3 februari bleken de zegeningen nog niet afgelopen: 

Ik zag vanuit mijn ooghoeken een enveloppe met het woord Sekhmet erop. In deze enveloppe zit 
een afbeelding van Sekhmet, die ik gekregen heb van een lieve vriendin, die de afbeelding voor 

genezing gebruikt. Ik pakte de afbeelding, want ik had nogal buikpijn en vroeg hulp. Daarna ging 
ik voor de nieuwe doos zitten en pakte flesje 85, (en daarna ook 88), wat lees ik Sekhmet………….. 
 
Gisteravond had ik puur 91 nodig en vanochtend ( 4 februari) Zielsfrequentie 90.  
Het verrast me dat er snelle wisselingen zijn (in nummers) en dat ik ze telkens puur moet nemen.  
 
Ik merk extra sterk en snel het effect: er voor gespannen en wat verwarring, niet in je vel of 

element zijn, en na inname: rustig stromend welbehagen, of het weer allemaal goed is. 
 
Ik ben jullie innig dankbaar, dat jullie de C&F Zielsfrequenties gemaakt hebben.  Zonder dat ik het 
precies wist, stond ik voor de levering al te springen om deze te ontvangen en heeft het 
uitzonderlijk goed effect. 
 

Heel veel liefs, dikke knuffel en tot ziens.  
Charlotte v.d. Eertwegh 
 
 
Na mijn thuiskomst, uit Egypte, zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de lange termijn  
‘werking’ van de Zielsfrequenties, en zal ik deze om inzichten aan te reiken in de 
eerstvolgende Nieuwsflits plaatsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Copyright © 1999-2014 Cosmic&Flower Remedies          4                            Nieuwsflits februari 2014 
www.cosmicflower.nl                                                                                    Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                                     

 

 
 

 
Tijdelijk afscheid 

 

 
 

 
Zoals ik in de januari nieuwsflits al vermelde, zal ik op 10 februari weer naar mijn geliefde tweede 
thuisland Egypte mogen vertrekken ♥ 

 
De 10de komt Mahmoud me ophalen van Cairo Airport,  en dan zal ik eerst heerlijk gaan genieten 
van mijn ZIJN in Bahariya en El Hayz, bij mijn daar wonende Egyptische ‘family’.  
 
Op 17 februari mag ik beginnen met het uitdragen van mijn gezegende Zielstaken, tijdens de 

holistische reizen met verschillende groepen zielsmaatjes en enkele privé boekingen.  
 
Van de 6de tot de 10de februari neem ik de ruimte om mezelf rustig te kunnen voorbereiden op 
de Holistische reizen én om weer even afscheid te kunnen nemen van mijn dierbaren in Nederland. 
 
Dit betekend dat ik vanaf 6 februari niet meer bereikbaar zal zijn, en ook geen mails meer zal 

beantwoorden! 

 
Vanaf 18  mei zal ik dankbaar, en met hart en Ziel, weer alle prachtige Zielstaken gaan uitdagen, 
die verbonden zijn met de Cosmic&Flower Lichtfrequenties.   
 
Mijn Cosmic&Flower Zielstaken zijn grotendeels ook verbonden met het geven van workshops 
en cursusdagen. Op de volgende pagina’s staat omschreven wat ik tot juli organiseer. 

 
Omdat het info@cosmicflower.nl een outlook adres is, kan ik dit niet via mijn mobile openen.  
 
Vandaar dat het een poosje kan duren, voordat men een bevestiging ontvangt indien men zich 
aanmeld voor deelname. 
 
Zodra ik mogelijkheden zie om de deelname te bevestigen zal ik dit zeker doen. 

 
Dit geldt ook voor de aanmeldingen voor de holistische Egypte en Avalon reizen natuurlijk.  

 
Voor  nu wens ik je een duidelijk inzicht in en luisteren naar je innerlijk weten/gevoel, tijdens het 
lezen van alle verdere informatie in deze nieuwsflits     

 

mailto:info@cosmicflower.nl
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Workshops en cursusdagen 
 

18 mei 2014: Zielsdelen helen met behulp van de C&F Zielsfrequenties Box VII 

 

 
 

Eeuwen lang heeft de mensheid, vanuit de Kosmische Incarnatie en Karma Wetten, 
toestemming ontvangen om Zielsdelen, die te veel Zielspijnen in zich droegen door traumatische 
ervaringen, ‘achter’ te mogen laten. Dit mocht om de Zielsdelen die incarneerden een vergrote 
kans te geven, om tijdens opvolgende incarnaties, te helen en de uiteindelijke Zielsdoestelling 
terug te keren naar het Goddelijk Zijn, te kunnen bereiken.  
 
Sindsdien worden Zielen blootgesteld aan ontelbare, vanuit de vrij wil gemaakte verkeerde 

keuzes, waardoor het Eenwordingsproces van de Ziel een never ending story is geworden. 
 
Nu we in de meest transmuterende en evoluerende periode ooit leven, is het van 
levensbelang dat AL onze Zielsdelen zich ‘geroepen’ voelen om weer als EEN Zielswezen samen te 

smelten. Zonder de Eenwording van de Ziel kan ons Oorspronkelijke Goddelijke Mens Zijn zich 
absoluut niet manifesteren.  

 
In het DNA celgeheugen, de Akasha matrix etc. liggen alle herinneringen van alle 
incarnatievormen opgeslagen.  
 
Deze herinneringen omvatten ook het geheugen van de 7 Rijken, waarin we ons God-Godin 
ZIJN verloren zijn, omdat we hoofdzakelijk Zielspijn, hartzeer en ziekte aantrokken door het 
misbruiken van onze Hogere Wil en keuzes maakten vanuit ons ego (lagere wil) én Zielsdelen 

achter hebben gelaten. 
 
Tijdens deze dag gaan onze Zielsdelen intensief helen, op een manier dat alle energetische 
verstoorde Oerfrequenties, die vasthouden in de 3D realiteit, transmuteren; Karmische processen 
versneld ‘afgewerkt kunnen worden’ om karmavrij te worden; keuzes kan maken vanuit de 
Goddelijke Wil, los van de materie en vanuit het Oervertrouwen.   

 

Afsluitend doen we een consultsessie, waardoor Zielsdelen zich geroepen voelen om weer 
samen te smelten als Een Zielsessentie, en het evolutieproces van de in wording zijnde Goddelijke 
Multidimensionale Ene Ware Zijnsessentie zich versneld kan manifesteren. 

 
De investering in jezelf is €111,- incl. 21% BTW. De syllabus. Gebruik van de gehele C&F 

productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Zielsfrequenties.  Koffie-kruiden 
theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.  
 
Data: 18 mei 2014 van 10:00u tot 17:30u 
 
Het aantal deelnemers is minimaal 2 en maximaal 8 

 
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
http://www.google.nl/imgres?start=113&sa=X&biw=1432&bih=661&tbm=isch&tbnid=mfDsEosV6IMXdM:&imgrefurl=http://transformation-lifecoach.com/about/transformational-cellular-healing-dna-and-genetic-inheritance/&docid=BqR6bRMhx4ypZM&imgurl=http://transformation-lifecoach.com/wp-content/uploads/2012/03/Inheritance.jpg&w=504&h=344&ei=bYzvUvCrEYG60wWF1oHYCA&zoom=1&iact=rc&dur=1343&page=6&ndsp=28&ved=0CEcQrQMwFjhk
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01 en 8 juni  2014: Gecertificeerde HSP- Nieuwe Tijd Kinderen  
Cosmic&Flower opleidingsdagen 

 

 
 

 
 

 

Tijdens deze 2 dagen raakt men bekend met de verschillen tussen daadwerkelijke gedrag- en 

ontwikkelingsstoornissen én de ogenschijnlijke ‘gedragsverstoringen’, die  HSP-NTK ontwikkelen 
door beïnvloedingen van buitenaf, waardoor zij ingedeeld worden onder de noemers  ADD-ADHD; 
Autisme; PDD; PDD NOS; Asperger; ODD; CD.  
 
Tijdens deze dagen besteden we ook intensief aandacht aan het eigen innerlijke gekwetste 

Goddelijk Kind, waardoor men de benodigde zelfinzichten en heling ontvangt en het innerlijke 
Godskind omarmt kan worden en zich kan ontwikkelen, waardoor de volledige IK BEN Kracht 
ontstaat en men op elk relatieniveau en in elke situatie, zonder maskerade, zich schaamteloos kan 
laten zien en horen wie men is. 
 
Kort samengevat zijn de 2 dagen afgestemd op het helen en bekrachtigen van het Goddelijk 
KindZijn, zodat men praktijk gericht, of als ouder/ verzorger, leerkracht etc., HSP-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, zodat ze hun prachtige zielstaken uit 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 gehele C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F 
Energies- Zielsfrequenties.  Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Je lunch 
behoeftes behoor jezelf mee nemen.  
 
Data: 01 en 8 juni 2014 van 10:00u tot 17:30u 
 

Het aantal deelnemers is minimaal 2 en maximaal 8 
 
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
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22 en 29mei :  Uitzuiverende en helende intensieve 2 daagse van alle in de Blauwdruk en 
het DNA celgeheugen aanwezige traumatische niet aardse opgedane belastende 

aanwezigheden.  
 

 

 

Tijdens deze twee dagen ontvang je inzicht in de mogelijkheden waardoor men onbewust 
aangestuurde angsten, Zielspijnen, onevenwichtige, depressieve en angstige gedachtevormen en 

verstoringen op seksueel gebied ervaart, men niet vanuit de IK BEN Kracht kan zijn, men zowel 
energetische mentale- en emotionele- als fysieke verstoringen in het dagelijkse leven blijft ervaren 
en conflictsituaties in zichzelf en relaties aantrekt. 

Zuiveren en helen we duistere en traumatische onbewuste aanwezigheden van je gevallen 
Engel- Annunaki of Martiaanse, Lemurische, Atlantische of ander planetaire- sterrenstelsel wezen 
én traumatische onbewuste en bewuste ervaringen omtrent ontvoeringen en experimenten door 
duistere buitenaardse wezens én alle andere energetische ‘duistere’ aanwezigheden, door 

implantaten en injecties. 
 

De investering in jezelf is voor 2 dagen €222,- incl. 21% BTW. Certificaat. Breed omvattende 
syllabus. Gebruik van de gehele C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F 

Energies- Zielsfrequenties.  Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Je lunch 
behoeftes behoor jezelf mee nemen.  
 

Data: 22 mei en 29 juni 2014 van 10:00u tot 17:30u 
 
Het aantal deelnemers is minimaal 2 en maximaal 8 
 
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
http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&biw=1432&bih=661&hl=nl&tbm=isch&tbnid=M8cCad7kt6xZ5M:&imgrefurl=http://thereconnection-breda.nl/wp/?page_id%3D46&docid=NnGwe_0RjT_3JM&imgurl=http://thereconnection-breda.com/uploads/img4b0147e68d318.jpg&w=250&h=321&ei=7IrvUqLYA7C00QWCkoHIDg&zoom=1&iact=rc&dur=406&page=2&start=20&ndsp=26&ved=0CKIBEK0DMBc
http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1432&bih=661&tbm=isch&tbnid=4ryy-_HxfDvcjM:&imgrefurl=http://www.seethelighthouse.org/dna-activatie-sessies&docid=89TqvvnNleh0TM&imgurl=http://www.seethelighthouse.org/uploads/img/DNA_Activatie_healing.JPG&w=419&h=650&ei=H4zvUt6VK4Kj0QXGroGIBw&zoom=1&iact=rc&dur=375&page=3&start=39&ndsp=27&ved=0CNgBEK0DMCk


Copyright © 1999-2014 Cosmic&Flower Remedies          8                            Nieuwsflits februari 2014 
www.cosmicflower.nl                                                                                    Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                                     

 

 
6 juli: Gecertificeerde opleidingsdag 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 energie 
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 leer en ervaar je tegelijker tijd, door persoonlijk de krachtige werking van de 
Egyptische C&F Chakraoliën te ervaren én leren toepassen, tijdens de bijzondere ontspannende 
reflexologie massatechniek, die zowel voor zelfheling als cliënt gericht ingezet kan worden, om 
doelgericht oude patronen en mentale- emotionele verstoringen, die psychische en/of fysieke 
ziektebeelden veroorzaken op te heffen zelf te ervaren en te leren toepassen.   
 

In samenwerking met de Egyptische C&F Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energie 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: 6 juli 2014 van 10:00u tot 17:00u  
 
Het aantal deelnemers is minimaal 2 en het Maximale 8 
 
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
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Nieuwe Zelf Healing en Hogere Bewustwording naar Meesterschap cursus Docent 

    

Ruim 22 jaar heb ik met hart en ziel èn veel plezier in het basisonderwijs gewerkt en deed diverse 
cursussen m.b.t. gedrag en beleving zoals faalangst, hoog sensitiviteit, autisme en de opleiding 
LOSK (Landelijke Opleiding Spirituele Kindercoach).     

 

Samen met behandelingen in het complementaire circuit, vormde mijn holistische kijk op welzijn 
gezondheid. Dit beïnvloedde mijn visie op het gedrag van kinderen dusdanig, dat ik mij steeds 
meer ging richten op de begeleiding van de sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als lid 
van het zorgteam gaf ik trainingen, schreef een pestprotocol en bewaakte de uitvoering hiervan. 
Het zal niemand verbazen dat er een duidelijk verband is tussen ’goed in je vel zitten’ en 
leerresultaten.  
 

Mede door gezondheidsproblemen kwam er een einde aan mijn onderwijsloopbaan. Zo kwam er 
een nadrukkelijke toevoeging, bij mijn overigens zeer algemene wens. Die werd: ’om lang, 
gelukkig en vooral gezond, oud te worden’.  
 
Nog steeds vind ik het een uitdaging om achter het door volwassenen benoemde, 'ongewenste' 
gedrag te kijken en daarin kwaliteiten en overlevingsstrategieën te ontdekken. Er is namelijk altijd 

een reden waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt. Elk mens heeft zijn Eigen 

Wijsheid, kwaliteiten en ontwikkelpunten en mag zich daar bewust(er) van worden om zijn 
innerlijke kracht te ontdekken. 
 
Tegenwoordig als coach, werk ik graag met de Cosmic&Flower Energies. Een prachtige combinatie 
vanwege hun diepgaande helende en inzichtgevende werking. Zowel bij volwassenen als kinderen 
zijn vaak de Cosmic&Flower Energies mijn uitgangspunt tijdens de coaching.  

Hoe snel een bewustwordingsproces kan gaan, werd mij duidelijk tijdens het geven van de eerste 
C&F cursus Zelf Healing en Hogere Bewustwording naar Meesterschap die startte op 8 januari 
2014. 
 
Vanuit dit bekrachtigde enthousiasme wil ik graag mijn ervaringen met je delen. In de cursus Zelf 
Healing en Hogere Bewustwording naar Meesterschap, ervaar je dat je méér bent dan je fysieke 
lichaam. Je wordt je bewust dat je geluk en gezondheid in je eigen hand kunt nemen, door vanuit 

je hart te willen gaan leven. Ballast uit het verleden neemt daar geen ruimte meer in. Vanuit een 
groeiende liefde voor jezelf, werk je aan je chakra's, je persoonlijkheid en aura. Samen met je 

innerlijke krachtcentra groeit je innerlijke rust en levensvreugde. Zo word je Meester; dus overwin 
je, wat je voorheen uit balans haalde. Met je versterkte ik bewustzijn geef je gemakkelijker vorm 
aan jouw doelen en dromen.  
 

Als jij ook de wens hebt om lang, gezond en gelukkig te leven, laten we dat dan samen doen 
volgens oude spreekwoord dat nog steeds van grote kracht is: ’verbeter de wereld en begin bij….’. 
 
De volgende Zelf Healing en Hogere Bewustwording naar Meesterschap cursus zal 
starten op woensdag 3 september 2014 en wordt bij mij thuis, om de week gegeven van 9.00 – 
11.30 uur. De vervolgdata zijn 7/9, 1/10, 15/10, 29/10. In overleg met de cursisten worden de 
(overige) data gepland.  

 
Met minimaal 2 cursisten start ik, desgewenst eerder, met een nieuwe groep. Graag hoop ik 
je daarin te mogen ontmoeten om samen te kunnen werken aan de uitvoering van onze 
gemeenschappelijke wens. 

 
Hart groet, Marieke Pepping-Dames 
Kindercoaching en Cosmic&Flower therapie 
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Overdracht van door mij voorheen gegeven thema- cursusdag Galactische Stralenleer, 
aan 2 gekwalificeerde docenten: Vincent Rikkerink en Gerdien van Horsen  

 

 
 

De Inwijdende Kwaliteiten van de Stralenleer activeren het bewustzijn én de vorming van de 
persoonlijkheid tijdens het huidige transmutatie-evolutie proces naar Goddelijk Zijn toe. 
 

De Stralenleer is een centraal thema in de Geheime Leer van Helena Blavatsky, die tijdens haar 
leven functioneerde als een kanaal voor de Lichtmeesters. In 1878 richtte zij samen de 
Lichtmeesters Saint Germain (Rakoczi ), El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Hilarion en de Maha 
Chohan, die destijds in een fysiek lichaam leefden, de Theosofische Vereniging op.  
 
Vanaf de ‘creatie’ van de Stralen Dienen op elke Straal liefdevolle Lichtwezens,  die de 

mensheid begeleiden en onderwijzen om hun eigen Meesterschap-Goddelijk Zijn weer te kunnen 
bereiken.  Vandaar dat vanaf het begin de Stralenleer een belangrijke toegevoegde waarde is in de 
Cosmic&Flower opleiding.  
 
Tijdens de 9de Mayaanse Universele Bewustzijnsgolf, die duurde van 9 maart t/m 28 oktober 
2011, zijn meer en meer mensen zich gaan herinneren dat Planeet Aarde niet hun eerste thuis is 

geweest!  

 
Hoewel alles collectief plaats vindt zullen vooral de Sterrenkinderen Hun Planetaire Oer 
Bewustzijn terug mogen ontvangen en zich herinneren dat ze geïncarneerd zijn om het huidige 
evolutie proces van de mensheid en Moeder Aarde mee te manifesteren. 
 
Deze Sterrenkinderen zijn ‘terug gevonden kinderen’ van het Ashtar Command en De Witte 
Broederschap en vormden het vierde wortelras, het Atlantische ras. De Sterrenkinderen zijn 

afkomstig van verschillende- planeten en dimensies zoals de Sterrenstelsels Sirius A en B. Orion en 
sterrenbeeld Leeuw. Lyra-Cygnus en Aquila (Wega-Deneb-Altair), het sterrenstelsel dat wij kennen 
als de zomer driehoek. Antares in het sterrenstelsel Schorpioen.  De Pleiaden en het sterrenbeeld 
Stier. Andromeda en de dubbel Ster Almak. Alpha Draconis en het Sterrenbeeld Draak. Arcturus, 
de hoeder van Grote Beer. Slang met zijn  o.a. de Noorderkroonster in zijn kop. De Slangendrager 
het 13de Sterrenbeeld. De Asteroïdengordel, welke de resonantie is van Planeet Maldek en de 

Melkweg, welke de afspiegeling is van de Nijl. Al deze Sterrenkinderen incarneerden en leefden na 

de val van Atlantis op Planeet Aarde, om hun evolutiepad naar Goddelijke Meesterschap opnieuw te 
verwerven. Zij zijn nu geïncarneerd om versneld hun Goddelijkheid te herinneren en hun 
Verlichtingsproces te omarmen met behulp van o.a. de Universele Kosmische Galactische 
Stralenleer. 
 
Vandaar dat in 2011 als extra toegevoegde o.a. Ashtar en zijn Command dienen op 5 Stralen, de 

1ste  van de Goddelijke Wil , De 4de van Harmonie door Conflict, De 5de van Concrete Kennis en 
Hogere Intelligentie, De 6de van Abstract Idealisme en Toewijding en de 7de Straal van Ceremoniële 
Magie, Orde en Vrijheid. Vandaar dat ik deze energetisch Hoog Opgewaardeerde’ Stralen 
Galactische Stralen noem. 
 
Tijdens de Galactische Stralenleer raakt men bekent met de Lichtmeesters en Meestervrouwe, 
die verschillende levens op planeet Aarde geleefd én met liefdevolle Lichtwezens die alleen 

Planetaire- Sterren en Dimensionale levens geleefd hebben. Door alle huidige Dienaren op de 
Stralen weer te kunnen herinneren ontvangt men inzicht in de mogelijkheden hoe men zelf  het 

Verlichte Meesterschap kan  bereiken en uitdragen in het Hier en Nu.  
 

Zie voor de therapeuten opleidingsdata aub de website www.cosmicflower.nl onder de link 
docenten en vervolgens Vincent Rikkerink en Gerdien van Horsen. 

http://www.cosmicflower.nl/
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God-Godin en Merlijn magie avontuur naar het Priesteresseneiland van Avalon 

Het heeft wéér mogen plaatsvinden, Ditmaal heb ik zelfs 2 ‘callingen’ mogen ontvangen, waardoor 

ik 2 bijzondere God-Godin en Merlijn magie avonturen kan aanbieden, tijdens het Litha seizoen 
2014, waarin veel innerlijke God-Godin Huwelijke mogen plaatsvinden  ♥ 

Het eerste avontuur is van 17 t/m 26 juli waarin we samen als extra toegevoegde waarde het 
door de Chalice Well georganiseerde Water Healing Ceremonie mee gaan bekrachtigen. 

Het tweede avontuur is van 31 juli t/m 9 augustus, waarin we samen als extra toegevoegde 
waarde door de 8:8 Sterrenpoort stappen. Hier kunnen nog 2 zielsmaatjes aan deelnemen! 

Het maximale aantal deelnemende zielenmaatjes is maximaal 6 per avontuur. 

Omdat een verblijf in Glastonbury zeer gelieft is tijdens de graancirkel periode heb al ik het 
Berachah huis geboekt.  Het Berachah huis ligt tussen de tuin van de Chalice Well én de Witte Bron 
in én aan de voet van de Heilige Thor én kijkt uit over de Avalon vallei 

 
Wat we allemaal mogen gaan beleven tijdens de dagen dat we in het land van Avalon behoren 
te zijn, is ook voor mij nog een verassing… maar vast staat dat we regelmatig in contact gaan met 

energieën van El Morya als we verblijven in:  
 
Camelot kasteel in Tintagel, welk o.a. de conceptie plek van King Arthur ; Merlins Cave; het 
originele Heksen musea, waar ook de energie van Helena Blavatsky vertegenwoordigd is; het 
mystieke reik van de feeën in het Heilige St. Nectans Glen gebied; de graancirkels, die in deze 
periode inwijdende boodschappen aanreiken; privé reservering in Stoneheng- de Pleiaden 

wegwijzer connectie in Stoneheng; Silbury Hill en de Grote Piramide connectie bij de Silbury Hill;  
het Drakenpad bewandelen; de white Horsen bezoeken; Avebury, de ongeveer 26 miljoen jaar 
oude megalieten stenen, die de prehistorische tempel; De Heilige Thor, die ongeveer 2500 voor 
Chr. diende als inwijdingscentrum voor de Druïde hogepriesters en hogepriesteressen; De Michael 
leylijn en de Maria leylijn op de top van de Thor; Het helende water van de Chalice well en 
badderen in 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, die door moderne 

Priesteressen wordt geleid; het graf van Koning Arthur en Guinevere; via muziek, dans en HZ 
frequenties die ons DNA Healen en nog veel meer! En 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 aanbetaling om je reis te garanderen is € 220,-  
De investering in jezelf is €1.888,- incl. de vlucht, bagage, alle transfer en programma entree 

kosten, alle maaltijden en overnachtingen en spirituele meditaties-activaties en activiteiten.  
Exclusief de drank, ook bij de maaltijden. 
 
Pas na betaling van het voorschot bent je definitief ingeschreven. Betaling aub onder 
vermelding Avalon avontuur 2014 op, rekeningnummer 1289. 11. 808 Rabobank Swolgen, t.n.v. 
Donny Sternfeld  

 

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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Planetair gestuurde Goddelijk Bewustwording activerende reis, waarin de woestijnen 
overvloeien in de mystiek van Siwa, in de energieën van Amon en de zee van  

Marsa Matruh en van 16 t/m 30 september 2014 

 

 
 

 I.v.m. de benodigde vergunningen om Siwa te bezoeken behoort men zich  

vóór 8 augustus opgegeven te hebben.  
 
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 activerende Lichtfrequenties en Glyphs van de hemelverschijnsel zullen 
omschreven staan in de informatie map die men ontvangt tijdens de kennismakingmiddag.  
 
De coderingen en Glyphs, die vrijkomen tijdens de 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.  
 

Op 20/21 september is een ochtendverschijning van komeet Panstarrs, waar veel voorspellingen 
over zijn uitgesproken o.a. door Nostradamus en de Maya ouderen, én in de middag een Maan 
conjunctie met Jupiter, onze spirituele begeleider, én conjunctie met de Maan- Reglulus, het hart 
van Sterrenbeeld Leeuw. Op 23 september is de astronomische herfst equinox.  
Op 28 september een conjunctie van de Maan met Saturnus, onze karmische planeet   
Op 29 september gaat de maan conjunctie met Antares én rond 20:00 uur met Mars, de planeet 
die o.a. veel triggert om uit te zuiveren en om onze wilskracht te versterken. . 

 
Andere hoogte punten zijn de verbinding met hoge planetaire energieën in de Silica vallei. De 
NASA weet nog steeds niet van welke planeet deze prachtige hoog energetische groen en gele 
glasachtige stenen vandaan komen. Het is een feit dat Apollo 3 deze ook gevonden heeft op de 

maan.   
 

Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt Tours. 

http://www.meteo-maarssen.nl/ast_closarium.html#conjunctie
http://www.meteo-maarssen.nl/ast_closarium.html#conjunctie
http://www.egyptvacations.eu/
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Zielsfrequenties en Zielsdelen helende reis, door o.a. de Zielsfrequenties van de vijf 

elementen te integreren in de magische woestijnen, de Goden en Godinnen tempels 

langs de Heilige Nijl tijdens een driedaagse zeilcruise van Luxor tot Aswan en met behulp 
van de Hathors van Venus, van 4 t/m 18 Oktober 2014 

 

 
 
Tijdens deze magische reis mogen we met verschillende Meesters-Meestervrouwen, Goden en 
Godinnen in contact komen, waaronder één van de zonen van Horus, de androgyne Nijl god van de 
dualiteit Hapi, die symbolisch het hart en de longen samenbindt, of twee vazen water tegelijkertijd 

leeg schud om de Eenheid te vertegenwoordigen. 
 
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 en álle hersenkwaliteiten uitgedragen kunnen worden. Eenheid van ons 
Zielswezen, zodat de we geen bewustzijn verlagend situaties en confrontaties meer aantrekken 
door verstoorde Zielsfrequenties en ontbrekende Zielsdelen. 

 
Als extra toegevoegde waarde zal Annah van Heezik, met hart en Ziel in Eenheid, naast me  
staan om alle meereizende zielsmaatjes mee te 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 energetisch 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 
 
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. Verder leer ik je, om op een veilige 
manier, zowel je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Zon- en Sterren Gazing!  
Natuurlijk reizen de Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties voor extra ondersteuning en 

bewustzijnsgroei mee . 
 
De Dahabiya heb ik exclusief alleen voor onze groep zielenmaatjes afgehuurd! De 
Dahabiya is een zes sterren hotel op zee, en elke kamer heeft een eigen badkamer en is voorzien 
van airconditioning. Natuurlijk boeken we je een kamer, maar ons team legt graag je matras en 
beddengoed op het dek, indien je nog niet genoeg hebt van het Zon-gazen en je wilt Star-gazen! 

Tijdens onze vaart naar ons eigen Godsbewustzijn, varen we en stoppen we daar waar WIJ willen. 

Net zoals alle andere dagen van onze reis geld het motto, niets moet, alles mag.  
 
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt Tours. 

http://www.blijfbijjezelf.nl/
http://www.egyptvacations.eu/
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Reconnectie/Healing reis onder de conjunctie van Mars/Maan en in de 40 miljoen jaar 
oude energieën van Wadi Hitan van 25 oktober t/m 3 november  2014 

 

 

 
 

 
De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces, 
dat behoord te leiden naar de Reconnectie met het Goddelijke ZIJN. Dit proces kan men versnellen, 
door DNA frequenties te verhogen met Hoger Bewustwordend Lichtfrequenties van 

morfogenetische velden en morfische resonanties, van zowel de omgeving als het fysieke wezen. 
Vrij moeilijke begrippen indien men hiermee niet op de hoogte is, maar weest gerust, tijdens de 
reis zullen dit bekende termen worden!  
 
De Reconnectie Healing die ik zal toepassen op juiste momenten en plaatsen, zal een nieuw 
basisfundament en balans activeren onderling het fysieke, mentale, emotionele én Zielswezen. 
Waardoor bijna alle te benoemen fysiek klachten en ziektes, emotionele en psychische verstoringen 

en klachten kunnen opheffen, het bewustzijn verhogen, het fysiek 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, dat in de woestijn 
Fayoum, ligt én in de woestijnen regio Bahariya en Farafra wordt ruimte gecreëerd aan alle 

bovengenoemde Healingen die we mogen ondergaan.  
 
Op 28 oktober zal een conjunctie tussen de Maan, het Onbewustzijn en Scheppende energie, en 
Mars, de Wil tot Zelfrealisatie plaatsvinden, terwijl we ons bevinden tussen de 40 miljoen jaar oude 
energieën van Wadi Hitan. Alle inhoudelijke informatie zal omschreven staan in de info map die 
men ontvangt bij boeking.   
 
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf♥  

Door in de woestijnen  te zijn kom je in contact met je Zielswezen en ben je indien je jezelf open 

stelt in staat om een kwantum transmutatie te bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, 

om je vanuit Goddelijke Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteit principes én de aangeleerde oude 

patronen op elk niveau te overstijgen én om zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken te 

ZIJN én informatie en visioen via zuiveren kanalen te kunnen ontvangen.  

Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dagenergie, die gebaseerd is op Maya Zonnenzegels 
astrologie. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties 
herkennen en begrijpen, als die van je mee reizende 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 en Zielsfrequenties voor extra ondersteuning en 
bewustzijnsgroei mee . 
 
 

Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt Tours. 

  

http://www.egyptvacations.eu/
http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&biw=1432&bih=661&hl=nl&tbm=isch&tbnid=xd4d5HaiRvLpaM:&imgrefurl=http://www.reconnectyoursoul.com/reconnective-healing/&docid=RkY7VfGuw5xOIM&imgurl=http://u.jimdo.com/www31/o/s9dc25ce551da2a72/img/i71acbd41c7c437ca/1355496845/std/image.jpg&w=617&h=281&ei=7IrvUqLYA7C00QWCkoHIDg&zoom=1&iact=rc&dur=453&page=3&start=46&ndsp=26&ved=0CIICEK0DMDc
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Van Cairo naar Komombo 11:11 Sterrenpoort reis onder begeleiding van 

Sekhmet en Horus van 8 t/m 23 november 2014 

 

Tijdens deze magische Journey gaan we niet alleen de Atlantis Glyphs, die uitgezonden worden via 
de 11:11 Stargate opening opnemen, maar ook naar één van de meest indrukwekkende linker- 
Oog van Horus Mysterieschool inwijding plaatsen in de Komombo tempel, om alle aanwezige 

manipulerende en macht misbruikende, Zielsessentie belemmerende, energieën die vandaar uit 
werden toegepast helen en uitzuiveren én de aantrekkingskracht hiervan beëindigen.  
 
De 11:11 Stargate interstellaire interdimensionale Lichtcodes en Glyphs omvatten een 
Pleiadische genetische uitwisseling, die éérst bewuste en onbewust angsten en dualiteitsvormen die 
ontstaan zijn door manipulatie en machtsmisbruik transmuteren, om vervolgens een reconnectie te 
activeren onderling ons oorspronkelijk Hoofd- Hart- en totale Zielswezen. 

 
Vandaar dat ik je tijdens de reis een stukje help verlichten, door oude leerlingen vanuit de 
Linker- en Rechter Oog van Horus Mysterieschool, de Maya Zonzegel dagenergieën, visualiserende 
meditaties én intuïtief waarnemend  aanreiken zal geven daar waar nodig. 
 
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf♥  

Door in de woestijnen te zijn kom je in contact met je Zielswezen en ben je indien je jezelf open 

stelt in staat om een kwantum transmutatie te bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, 
om je vanuit Goddelijke Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteit principes én de aangeleerde oude 
patronen op elk niveau te overstijgen én om zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken te 
ZIJN én informatie en visioen via zuiveren kanalen te kunnen ontvangen. Niets hoeft alles mag er 
zijn. Een gezegende voorbereiding op de 11:11 Stargate en je tempel bezoeken in regio Luxor, 
regio Aswan en Dendera♥ 

 
Meer informatie betreffende St Germains zijn verblijf in de woestijnen die we bezoeken, 
Sekhmet, de Horus Mysteryschool en de 11: 11 Sterrenpoort ontvang je in de uitgebreide 
informatiemap, die je ontvangt tijdens de kennismakingen middag.  
 

Tijdens de reis gaan we onszelf een stukje verlichten door oude leerlingen vanuit de Linker- en 
Rechter Oog van Horus Mysterieschool. Verder zal ik je via de Maya Zonzegel dagenergieën, 
visualiserende meditaties én intuïtief waarnemend  aanreiken geven daar waar nodig. 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. Verder leer ik je, om op een veilige manier, zowel 
je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Zon- en Sterren Gazing!  

 
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt Tours. 

http://www.egyptvacations.eu/
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Magische 12:12 Sterrenpoort Flower Of Life reis, in de energieën van Serapis 

Bay in Luxor en Osiris in Abydos en door de woestijnen naar Bahariya-Cairo van 

28 november tot 13 december 2014 

 

 

Tijdens deze magische Journey gaan we in Luxor in contact met de energieën van Lichtmeester 
Serapis Bey en je energetische Flower of Life imprint , waardoor zowel Lemurische, Atlantische als 
Isis-Osiris-Horus DNA coderingen weer kunnen ontwaken. In de woestijnen rondom Bahariya 
mogen we in contact komen met Lichtmeester St. Germain. Op het Giza Plateau in Cairo bezoeken 
we voor het publiek afgesloten ruimtes, waar je in contact mag komen met o.a. je Ka en Ba wezen 
en je God-Godinnenkracht. 

De 12:12 Sterrenpoort-Portaaldag , interstellaire Interdimensionale Lichtcodes, die in 
Atlantische Glyphs uitgezonden worden, zullen de kernkrachten van de Atlantische Frequenties 
weer vrij geven in de hologrammen en coderingen in het DNA én in, op en rondom het Lichtgrid 
van Moeder Aarde, waardoor het Atlantis Glyphs én de Atlantische kristallijne structuur weer kan 

ontwaken en integreren. De doelstelling hiervan is de sluier naar andere dimensies steeds 
transparanter laten worden, waardoor een zuivere communicatie op Zielsniveau met alle 
bewustzijnsvormen kan ontstaan. Tevens zal door de Atlantis Glyph integratie een krachtveld 

activeren dat alle negatieve elektromagnetische stralingen van buitenaf tegen houdt, waardoor we 
alleen maar de Hoogste frequentie van ons ZIJN en de Hoogste vorm van de Onvoorwaardelijke 
Universele liefde kunnen gaan uitdragen en in Partnerschap co-creëren met onze Goddelijke 
Schepper.  
Meer informatie betreffende de 12:12 Sterrenpoort, Lichtmeester Serapis Bey en zijn leven in 
Egypte; het Osirion, de Flower of life, de bewustzijn verhogende mogelijkheden in 2015 en St 

Germains zijn verblijf in de woestijnen rondom Bahariya ontvang je in de informatiemap, die je 
ontvangt tijdens de kennismakingen middag. In de ruimtes die we bezoek op het Giza plateau 
wordt je ter plekke ingewijd.  
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf♥  

Door na al je ervaringen in Luxor en Abydos in de woestijnen  te zijn kom je in contact met je 
Zielswezen en ben je indien je jezelf open stelt in staat om een kwantum transmutatie te 

bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, om je vanuit Goddelijke Wijsheid, vrij van 
illusies, alle dualiteit principes én de aangeleerde oude patronen op elk niveau te overstijgen én om 
zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken te ZIJN én informatie en visioen via zuiveren 
kanalen te kunnen ontvangen.  
De gehele reis zal ik je via de Maya Zonzegel dagenergieën, visualiserende meditaties én intuïtief 
waarnemend  aanreiken geven daar waar nodig en als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA 
reacties, op de juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Verder leer ik je, 

om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Zon- en 
Sterren Gazing!  
 
Een afgestemde Kerst- Nieuwjaarsreis, van Luxor naar Cairo, is nog in afrondingsfase!  
Deze zal mogen plaatsvinden van 20 december 2014 tot 3 januari 2015  ♥ 

 
Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren, en eigenlijk de gehele mensheid, dagelijkse 

gezondheid, Onvoorwaardelijke Zuivere liefde, naar hartwens verlopende en vanuit het 

Universele Licht gezegende dagen. Hart-Ziel groet en tot op een juist moment, liefs 

Donny. May love and Light surround the World In Lak’Ech, ik ben de andere JIJ ♥  


