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1: Inleidend woord, inclusief gezegend vreugdevol nieuws voor degenen 
die Mahmoud kennen   

 
2: Belangrijke veranderingen omtrent de Cosmic&Flower Therapeuten 

opleiding. 
 

3: Cosmic&Flower Godbewustzijn cursus. 
 

4: Cosmic&Flower Zelfhealing en Intuïtieve ontwikkeling cursus. 

 
5: Opgedane ervaringen met de C&F Zielsfrequentie. 

6: Gemoedsstemming en Hoger bewustzijn ontwikkelende 

beïnvloedingen Energieën vanuit een Egyptische visie voor juli en 
augustus. 

 
7: Van 14 t/m 28 juli regeert, gidst en beïnvloed de Kat Godin Bastet 
 

8: Van 29 juli t/m  tot 11 augustus regeert, gidst en beïnvloed 
de Leeuwin Godin Sekhmet. 

 
9: De 8-8 Leeuwen Sterrenpoort opening van 2014 

10: Van 12 tot 19 augustus regeert, gidst en beïnvloed 

de Valken God Horus.   
 

11: Belangrijke wetenschap omtrent entiteiten, implantaten, 
energetische vaccinaties etc.  

 
12: Diverse ervaringen met Box VII, de Zielsfrequenties. 
 

13: Gerdien van Horsen deelt inzicht gevende ervaringen met 38, 
Ascension uit Box IV en de Egyptische Kruin Chakraolie lotus bij 

terminale fasen en stervensbegeleiding. 
 
14: Cosmic& Flower Zielsdelen Helen cursisten ervaringen. 

15: Belangrijk nieuws en omtrent Egypte en de transmuterende reizen.  

16: afwezig tot 19 augustus i.v.m. mijn verblijf in het land van Avalon. 
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons een warm hart toedraagt  

 
Het is onvoorstelbaar hoe snel de tijd ongemerkt wegglipt en het is wonderbaarlijk hoeveel men 
kan ervaren en manifesteren in een tijdsperiode !  
 
Na mijn thuiskomt uit Egypte, 19 april, ben ik in een flow van creatie, manifestatie en ZIJN in 
vele opzichten terecht gekomen. Hierdoor is het schrijven van een nieuwsflits er bij ingeschoten. 

Vandaar dat dit een extra lange nieuwsflits.  Lees hetgeen je aanspreekt op een juiste moment zou 
ik zeggen   

 
Met degene die Mahmoud kennen, wil ik graag het vreugdevolle nieuws delen dat hij mij, in de 
nacht van 14 juni om 02:55 uur, liet weten dat hij ongeveer een uurtje eerder papa was geworden 
van baby girl Waĭd  ♥  In Arabisch betekend de naam Waĭd, Promise- Belofte. Dit Godsgeschenk is 

nu al een hartveroveraarster en haar ogen dringen door tot op Zielsniveau  ♥  

 

Inmiddels heb ik op 6 juli alweer de periode, dat ik in Nederland de Cosmic&Flower thema-en 
opleidingsdagen organiseer afgesloten. Mijn terugblik is met veel dankbaarheid naar alle vanuit het 
Universele Licht gezegende grote en kleine wonderen, die tijdens themadagen of opleidingsdagen, 

hebben mogen plaatsvinden.  
 
Graag bedank ik nogmaals alle deelnemende Zielsmaatjes voor hun mail of Facebook feedback. 
Vanuit mijn hart en Zielswezen wens ik hun een dagelijkse integratie van hun Polariaanse, 
Atlantische en Egyptische ‘herontdekte’ Zielsdelen en bijbehorende kwaliteiten, en een verder 
Heelwordingsproces naar hun oorspronkelijk Goddelijk Zijn toe.  
 

Belangrijke veranderingen omtrent de Cosmic&Flower Therapeuten 
opleiding 

 

Vooral het laatste jaar zijn de “noodkreten” om psychische mentale-emotionele verstoringen én de 
daarbij behorende fysieke klachten als maar heftiger geworden en verwachten cliënten 

doeltreffende en efficiënte behandelingen. Naastbij is het als maar belangrijker dat men gaat 
beseffen dat men pas effectief een ander kan begeleiden en de weg naar Healing kan aanreiken, 
indien men zichzelf kan Healen. Vanuit dit weten heb ik een nieuw Cosmic&Flower 
opleidingsconcept neer gezet. 
 

In het vernieuwde opleidingsconcept bieden de docenten een 6-daagse gecertificeerde 
therapeutenopleiding aan, waardoor de deelnemers zichzelf de titel Cosmic&Flower therapeut 
mogen toe-eigenen. 
 
Tijdens de 6-daagse gecertificeerde Cosmic&Flower therapeutenopleiding bieden wij de 
mogelijkheid om totaal in eigen kracht te komen, intuïtie en zielskwaliteiten te ontwikkelen én leert 
men tegelijkertijd om de Cosmic&Flower productlijn en verworven kennis praktijkgericht in te 

zetten.  
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Kort omschreven biedt de C&F Therapeutenopleiding nu voor de deelnemers een periode van 
mentale-, emotionele- en fysieke heling én Hogere Bewustzijnsgroei. Hierdoor kan men buiten het 
praktijkgericht therapeutisch hulpverlenen om, de IK BEN Kracht omarmen, welk doorwerkt in de 

leefwijze, het gezin, de werkvloer en iedereen die men ontmoeten mag. 
 
Het totale C&F therapeutenopleidingspakket vormt dé basis om zowel voor zichzelf het 

Universeel Bewustzijn te ontwikkelen naar een Goddelijke Vrouwelijke én Goddelijke Mannelijke 
Bewustzijnsstaat, als praktijkgericht aanreikend door te geven.  
 
In de zelf-investering van de 6-daagse therapeutenopleiding zitten 3 Cosmic&Flower boxen 
én een set Egyptische Chakraoliën met een fikse korting mee berekend.    
 

De Cosmic&Flower therapeutenopleiding zal in totaal Zes dagen duren, waarin een 
therapeut totaal in eigen kracht kan komen, intuïtie en zielskwaliteiten ontwikkelt én tegelijkertijd 
leert om de Cosmic&Flower productlijn en kennis praktijkgericht in te zetten.  
 
De therapeuten opleiding omvat:  
Dag 1 Egyptische Chakra leer 
 

Dag 2 Innerlijke krachtcentra 
 
Dag 3 Auralagen leren reinigen en helen.  
 
Dag 4 Verlichting auralagen door de Stertetraëder 
 
Dag 5 Karma Healing 

 
Dag 6 De Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën. 
 
Inschrijven is alleen mogelijk voor de gehele 6-daagse C&F therapeutenopleiding!  
 
De investering is voor de eerste 3-daagse C&F therapeutenopleiding is voor particulieren 

€555,-  Incl. 2 Cosmic&Flower Boxen; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F 
productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies/Zielsfrequenties; koffie-thee 
met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend.  De 

lunchbehoeftes behoord men zelf mee nemen.  
 
De investering voor de vervolg 3-daagse C&F therapeutenopleiding, is voor particulieren 
€555,-  Incl. 1 Cosmic&Flower Box; 1 Cosmic&Flower Egyptisch Chakraoliën set; het 

certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de 
benodigde C&F Energies/Zielsfrequenties die persoonlijke verstoringen laten doorstromen, of 
Hogere Bewustzijn kwaliteiten helpen ontwaken-bekrachtigen; koffie-thee met wat lekkers erbij. 
Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend.  De lunchbehoeftes behoord 
men zelf mee nemen. 
 
Na het volgen van de 6-daagse Cosmic&Flower therapeutenopleiding kan men 2-daagse 

gecertificeerde Intuïtie- en Hoger Bewustzijnsontwikkeling therapeuten-opleidingsdagen volgen. 
 
Tijdens deze 2-daagse therapeuten-verdiepingsopleiding wordt men ingewijd in thema’s die 
niet alleen dienstbaar zijn voor het persoonlijke ontwikkelingsproces, maar ook in kennis waar men 

praktijkgericht mee in aanraking kan komen. 
 

Dag 7 en 8 Kosmische Stralenleer 
 
Dag 9 en 10 Inleiding in het Transmuterende Evolutie proces 
 
Dag 11 en 12 Transcendente Chakra’s  
 
Dag 13 en 14 DNA 
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Cosmic&Flower Godsbewustzijn cursus 
 

De Therapeuten opleiding docenten bieden ook de 14- daagse Cosmic&Flower therapeuten 

opleiding in een cursusvorm aan.  In deze Cosmic&Flower ontvangt men géén Cosmic&Flower 
producten, buiten de doseerfelsjes om die “voorgeschreven” worden en géén certificaat!  
 
De Cosmic&Flower Godsbewustzijn cursus is voor pure Godsbewustzijnsontwikkeling en omvat 
persoonlijke inwijdingen en inwijdende kennis omtrent het huidige Transmuterende evolutieproces. 
 

De investering in jezelf is per cursusdag  €111,- Incl. de informatieve cursus syllabus; gebruik 
van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F 
Energies/Zielsfrequenties, die persoonlijke verstoringen laten doorstromen, of Hogere Bewustzijn 
kwaliteiten helpen ontwaken/bekrachtigen. De lunchbehoeftes behoord men zelf mee nemen.  
 
Zie voor meer informatie a.u.b. de website www.cosmicflower.nl onder de linken opleidingen en 

docenten.  

 
Cosmic&Flower Zelfhealing en Intuïtieve ontwikkelingscursus 

 

Ook bieden wij vanuit het huidige  Cosmic&Flower concept een deeltijdmiddag/avond  
Zelfhealing en Intuïtieve ontwikkelingscursus. 
 
Deze cursusvorm is ontstaan uit gedeeltes van de eerste 3 Cosmic&Flower therapeuten 
opleidingsdagen en leidt tot het ontwikkelen van zelfkennis, innerlijke kracht, zelfmeesterschap, 
het ontwikkelen van de intuïtieve- en paranormale gaven. Deze cursus kan leiden naar de 

Cosmic&Flower- Therapeutenopleiding of Godsbewustzijnscursus. 

 
De investering in jezelf is per cursus middag of avond € 22, - incl. een doseerflesje dat 
“voorgeschreven” wordt tijdens de sessies, die afgestemd zijn op de redenen van persoonlijke 
verstoringen, en koffie of thee.   

 

Verder bieden sommigen deeltijddocenten ook meditatie- of Engelen  workshops; 

Mindfulness wandelingen; psychometrie en helderziende waarnemingsavonden en handmassages 

en energetische massages aan, die ondersteund worden met de Cosmic&Flower productlijn.  
Zie voor meer informatie a.u.b. de website www.cosmicflower.nl onder de linken Zelfhealing 
cursus en docenten.  

 

Opgedane ervaringen met de C&F Zielsfrequentie 

 
 
Dank zij het al veelvuldig gebruik en praktijkgericht inzetten van de Zielsfrequenties, is gebleken 

dat deze op een juist moment onder de mensheid zijn mogen gaan resoneren. Net zoals de tijd 

versneld is, blijken ook de Zielsfrequenties versneld te werken. 

Het blijkt dat indien men, ongeveer 2 weken, elk uur,  één druppel puur inneemt en daarna 
langduriger gedoseerd inneemt dit een zeer krachtig effect heeft.  

http://www.cosmicflower.nl/
http://www.cosmicflower.nl/
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Ook is gebleken dat men voor een efficiënte Zielszuivering en Zielsessentie manifestatie het 
beste maar één van de 12 Zielsfrequenties behoord in te nemen. Na verankering van de 2de fase 

van de werking van een Zielsfrequentie kan met intuïtief, of uitgetest, kijken of er een andere 
Zielsfrequentie toegevoegd behoord te worden. 
 

Bijzonder is dat ik tijdens cursus- of themadagen vaak zeg dat ik omtrent de werking  
per Cosmic&Flower Energie wel een boekje kan schrijven. 
 
Graag wil ik een voorbeeld als aanvulling geven op Zielsfrequentie 88, waar ik o.a. het 
volgende omschrijf: “Tijdens tweede integratiefase wordt de onderlinge dualiteit tussen het 
vrouwelijke–emotionele en mannelijke-mentale wezen opgeheven, dat in de dualiteit geraakte door 

de Zielspijnen die ontstaan zijn door de afsplitsing. Ontvangt men het inzicht dat de mannelijke-
mentale kwaliteiten dominanter en harder zijn geworden om ‘zijn’ Oer-Zielspijnen te versluieren. 
Door dit te erkennen heelt het overheersende mannelijke wezen, waardoor de hemisfeer die het 
meest dominant is zich gaat afstemmen op de frequentie van de minder dominante kant. Hierdoor 
kan het afgesloten vrouwelijke intuïtieve gevoelswezen weer ‘ontwaken’ én ook de hemisfeer die de 
vrouwelijke Zielspijnen in zich draagt helen”.   
 

Het blijkt nu dat Zielsfrequentie 88, éérst de Zielspijnen heelt, die ontstaan zijn door de 
afsplitsing van de huidige familie. In de Zielsfrequenties, ervaringen, die later in deze nieuwsflits 
staan, omschrijven Jolande Meijer en Netty van Rijckevorsel hun persoonlijke ervaring omtrent het 
helen van hun familie-zielspijn en Gerdien van Horsen over het helen van haar innerlijke 
Zielspijnen.  
  
Duidelijk is dat versneld inzichten ontwaken, waardoor Zielsdelen zich geroepen voelen om 

weer samen te smelten met het oorspronkelijke Zielswezen, om vandaaruit het uiteindelijke 
Zielsdoel te gaan bereiken en uitdragen.  

 

Gemoedsstemming en Hoger bewustzijn ontwikkelende beïnvloedende 

Energieën vanuit een Egyptische visie voor Juli en Augustus  
 
Voorheen omschreef ik de beïnvloedingen van Sterren/Planeet standen, Zon/Maan explosies en 
cyclussen, Eclipsen  etc. Hiermee ben ik gestopt, omdat er meer dan voldoende lieve collega’s zijn 

die hun kennis omtrent deze thema’s delen op internet en Facebook. 

 
Omdat mijn Egyptische hartzielsverbinding en Zelfherinnering als maar krachtiger wordt, 
dacht ik dat men ook veel kan hebben aan inzichten vanuit de Egyptische astrologie. 
 
In Kemet, het Oer-Egypte, was sterrenwichelarij (de huidige astrologie) een dagelijks gegeven.  
De eerste Egyptenaren droegen de Heilige Wiskundige en Geometrische Oerkennis met betrekking 
tot hemelverschijnsel-berekeningen als een natuurlijke eigenschap in hun DNA celgeheugen, en 

paste deze in zowel het dagelijkse leven als in geboorte horoscopen toe.    
 
De astrologen die geïnteresseerd zijn in de in de oorsprong van de astrologie beveel ik graag het 
boek van Albert Slosman aan: Astrologie van het oude Egypte ISBN: 9789062717347 
 
De reden waarom sterrenwichelarij een belangrijke plaats in het alledaagse leven innam, was 
omdat de oorspronkelijke Egyptenaren er van overtuigd waren dat alles met elkaar verbonden is 

Op vandaag kennen we dit als de Wet van Zo Boven Zo beneden. Ook aan natuurverschijnselen 

zoals zons- en maansverduisteringen, ontploffende kometen en vallende sterren werden enorme 
machten gekoppeld. 
 
De Oer-Egyptenaren wisten dat iemands persoonlijkheidsontwikkeling, eigenschappen en  
handelwijzen gevormd werden door de invloed van de Sterren en Planeet standen op het geboorte 

tijdstip. Net als op vandaag uit een geboorte berekend wordt, voorspelde de Sterrenwichelaars al 
gemoedsstemmingen fases, ziektes etc. berekende zij toekomstvoorspellingen en hielpen ze bij het 
maken van juiste beslissingen.  
 
Zo konden ze ook maandvoorspellingen maken, omtrent de invloeden vanuit een zodiak teken 
dat regeerde/gidste over bepaalde dagen in een maand. In deze nieuwsflits omschrijf ik 3 Zodiak 
tekens die de tijdsperiode van zijn van 14 Juli tot 19 Augustus beïnvloeden. 
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In principe kunnen we er de komende weken vanuit gaan dat de huidige Planeet en 
Sterrenstanden, Sterrenpoort openingen, Meestercijfercoderingen, Glyphs etc. invloeden afgestemd 
zijn om de kwaliteiten van de 22 jaar durende Oog van Horus Mysteryschool leer weer aan te 

sturen om te laten integreren in het huidige bewustzijn van de mensheid.   
 
Kort omschreven leerde men in de Oog van Horus Mysterieschool om alle, na de ‘val’ van Atlantis 

aard-gebonden verworven geestelijke en fysieke vormen, die het uitdragen van het Goddelijk ZIJN 
weerhielden te overstijgen én leerde men de ‘gesloten zintuigen’ te openen én weer uit te dragen 
in het dagelijks ZIJN.  
 
Indien beide Horus Ogen ‘hersteld’ en in balans zijn, kan men het Volledige Licht weer zien 
en wordt het Licht teruggebracht op Aarde en heeft men het  Goddelijke Huwelijk Zelf afgesloten! 

Vandaar dat het Oog van Horus, de hemelse zonne-Valkgod is geassocieerd is Transmutatie- 
Regeneratie, Alchemie, Wedergeboorte, Universele Liefde, Eenheidbewustzijn en Goddelijk Zijn. 

 
Van 14 tot 28 juli regeert, gidst en beïnvloed de Kat Godin Bastet 

 

 
 
Bastet is de dochter van de Zonnegod Ra en het zusje van Sekhmet en wordt ook wel het Linker 
Oog van Ra genoemd.  Het Oog van Ra is de originele naam van het Alziend Oog van Horus, dat de 
Vrouwelijke Godin- of Mannelijke Godsaspecten van de Zonnekracht omvat.  
 
Als Godin van het Oosten vertegenwoordigd ze de mannelijke Godsaspecten van de Maankracht, 

welke alle Godsbewustzijnskwaliteiten van het linker Alziend Oog van Horus omvat.  
Als Beschermster strijd zij bij elke Zonsopkomst  tegen het benodigde ‘kwade’.   
 
De Linker Oog van Horus Mysteryschool leer was vooral gericht op het Transmuteren van 
mentale verwarring en onrust én de ontwikkeling van het Goddelijke Potentieel vanuit de Hogere 
Wil, dat alle Goddelijke Intelligentievormen omvat, zoals mentale alertheid, helderheid en 

zuiverheid van denken en weten én de manifestatiekracht van alle vormen.  

 
Vaak wordt ze afgebeeld als houdster van de Ankh, de levenskracht en Hoger 
bewustzijnsenergie die door de mensheid stroomt. De Lotus, de spirituele kennis, de scarabee , de 
vruchtbaarheid en scheppingskracht en het Hathor-Sistrum, een rammelaar muziekinstrument dat 
als bekrachtiging ingezet werd tijdens rituelen en ceremonies.   
 

Indien de Bastet-kwaliteiten belemmerd worden om te ontwaken, door persoonlijke 
emotionele belevingen of karmische levenslessen die niet herkent worden, dan zullen de Licht 
kwaliteiten van Bastet zich omzetten in de triggers, die geactiveerd worden om de kwaliteiten die 
Bastet beïnvloed te laten ontwaken. 
 
Vandaar dat men van 14 t/m 28 juli geconfronteerd kan worden met de volgende ervaringen: 
 

Bij een gebrek aan innerlijke Maankracht kan met allerlei emotionele schommelingen en 
vormen van vermoeidheid en gebrek aan levensvreugde ervaren. 
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Bij een gebrek aan kwaliteiten om ZELF de Godsbewustzijnskwaliteiten van het linker Alziend 
Oog van Horus kwaliteiten én de Ankh; Lotus scarabee en Hathor-Sistrum te ontwikkelen of voeden 

kan men innerlijke onrust-depressiviteit en gemoedswisselingen ervaren. Een minderwaardigheid- 
onwaardig zijn gevoel ervaren. Het gevoel hebben niets klaar te krijgen. Het gevoel hebben dat 
men beheerst wordt door onderbewuste krachten. En kan men zich onderdrukt voelen en 

dominantie en manipulatie aantrekken.  
 
Bijbehorende fysieke klachten kunnen hormonale klachten; gehoorklachten; 
evenwichtsstoornissen; fluitende geluiden. overmatige transpiratie; slaapstoornissen; 
bloedsomloopstoornissen; hartkloppingen; krampachtig gevoel op de borst; allergieën-opspelend 
eczeem en jeuk; hoofdpijn of migraine;  krampaanvallen; lage rugklachten en psychische- en 

psychosomatische verstoringen zijn. Raadpleeg een arts bij twijfel of langdurig aanhouden van 
de transformatie klachten! 
 
Mijn advies is om tijdens de bewustzijn verlagende momenten, die aanmoedigend  “schreeuwen” 
om vanuit een Hoger Bewustzijn de IK BEN Kracht te manifesteren, om in contact te gaan met de 
innerlijke Bron”. Om eerlijk en moedig te kijken naar hoe men nu leeft. In hoeverre men zichzelf 
wegcijfert door gebrek aan zelfliefde en om geliefd te zijn. Te kijken naar wat men nu werkelijk wil 

en nodig heeft om gelukkig te zijn en door welke situaties/relaties men zich laat verhinderen om 
echt gelukkig te zijn.  
 
Omdat bewustzijnsverlaging meestal uit karmische verworvenheid ontstaat, kan men door zelf 
intuïtief uitgezocht of met behulp van een ander,  zichzelf ondersteunen om in de zelf 
manifesterende IK BEN Kracht en Scheppingskracht tot Godsbewustzijn te herstellen, met een of 
maximaal 2 van de onderstaande Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, omdat deze vanaf 

de Stuitchakra activeren en vandaaruit ook een goede basis leggen voor Hogere 
bewustzijnsintegraties.    
 
Uit Box I: 2 Thor Energy, 5 Crystalclear, 8 Green Ray en 10 Silence.  
 
Uit Box II: 13 Eclipse 2002, 15 Master Energy, 16 Moonlight, 18 Inner Sun, 20 Incarnation,  

22 Starlight, 24 Stargate.  
 
Uit Box III:  25 Purple Ray, 26 Violet Ray, 27 Crystal Light, 28 Infinite Love, 29 Life Enegy,    

32 Inner Peace, 34 Regeneration.  
 
Uit Box VII:  de Zielsfrequenties:  81, 82, 85, 86 en/of 88 
 

Van 29 juli t/m  tot 11 augustus regeert, gidst en beïnvloed 
de Leeuwin Godin Sekhmet 
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Ook Sekhmet is een dochter van de Zonnegod Ra en dus een zusje van Bastet, en wordt ook wel het Rechter 
Oog van Ra genoemd.  (Het Oog van Ra is de originele naam van het Alziend Oog van Horus, dat de Vrouwelijke 

Godin of Mannelijke Godsaspecten van de Zonnekracht omvat).  

 
Sekhmet vormt een Heilig Drie-Eenheidsaspect van Hathor-Bastet-Sekhmet.  Hiërogliefen, gegraveerd in 
een van de tombekamers van Toetanchamon, omschrijven dat Ra zijn dochter Hathor in de vorm van Sekhmet 
naar de Aarde stuurde, om allen die de Wet van Maät schenden te doden. Tijdens het doden van de ongelovigen 
ontstond, door het aangedaan onrecht die de “gevallen’ mensheid  veroorzaakt had, een oeroude reactie van  
wraakgevoelens en bloeddorstigheid, waardoor Sekhmet “bloeddorstig” werd.  Om te voorkomen dat Sekhmet 

de gehele mensheid zou vernietigen liet Ra bier roodkleuren, met gedroogde hibiscus, en liet dit uitgieten in de 
Nijl, waar Sekhmet haar dorst leste. Nadat Sekhmet door dronkenheid in en roes viel liet hij haar terug halen. 
Toen ze bijkwam uit haar roes was ze alles vergeten en veranderde ze weer in Hathor.  
 
De Godin Sekhmet als zieneres kan zien of de handelwijze en het gedrag van de mensheid voortkomen uit 
het lagere of Hogere Ego. Als het lager ego groter is dan het Hogere Ego creëert Zij “oorlogssituaties”, die een 
transformatieproces behoren te activeren die naar het contact met de Innerlijke Bron behoren te leiden.  

Sekhmet geneest niet alleen ziekte, maar creëert ook ziekte, niet bedoeld om kwaad te doen, maar om de 
mensheid te helpen transmuteren. Haar kracht activeert situaties die uiteindelijk de verborgen Ka, het 

Zielswezen, vrij behoort te geven.  
 
Sekhmet is de Godin van het Westen en vertegenwoordigd de Vrouwelijke Godinaspecten van de 
Zonnekracht, welke alle Godsbewustzijnskwaliteiten van het Rechter Alziend Oog van Horus omvat. Als 
beschermster strijd zij bij elke Zonsopkomst tegen alles wat de Wet van Maät tegenspreekt.  

 
Het concept van Maät is gebaseerd op het Universele Eenheidsbewustzijn, het beginsel van 
Samen Zijn, Samen Leven, Samen Werken etc. vanuit de Universele liefde voor zichzelf én elkaar 
ofwel “Heb je naaste lief zoals jezelf” het eerste gebod van de Bijbelse 10 Geboden . ... Alleen het 
concept van Maät gaat nog verder... De Schepper en zijn Schepselen ZIJN EEN ENKEL GEHEEL in 
een oneindige cyclus!  Dit was het beginsel van de Egyptische samenleving, in eigen 

verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, zuiverheid en kosmische orde.  
Het concept van Maät is te bezichtigen in de Citadel van Cairo. 
 
Dit is ook HET CONCEPT van het Nieuwe Aarde Principe! 

 
Vaak wordt Sekhmet afgebeeld als houdster van de Ankh, de levenskracht en Hogere 
bewustzijnsenergie die door de mensheid stroomt. De Scepter met de open Papyrusbloem, waar 

alle kennis en kwaliteiten uit stromen van beneden Egypte, dat onder leiding van Thoth, de 
Kinderen van de Wet van Een uit Atlantis, oprichtte. Met de Zonnedisk op haar hoofd, die alle 
kwaliteiten van Ra en de bijbehorende Zonnekracht bevat en met Zonnedisk en Uraeus Cobra op 
haar hoofd. De Uraeus Cobra is het symbool van de Wadjet in het Oog Van Horus,  het Oog van 
Horus is onderverdeelt in Hogere kwaliteiten van de zintuigen, die wij  nu kennen als Helder 
proeven, ruiken, voelen- horen, weten- en zien.  
 

Indien de Sekhmet kwaliteiten belemmerd worden om te ontwaken, door persoonlijke 
emotionele belevingen of karmische levenslessen die niet herkent worden, dan zullen de Licht 
kwaliteiten van Sekhmet zich omzetten in de triggers, die geactiveerd worden om de kwaliteiten 
die Bastet beïnvloed om te laten ontwaken. 
 
Vandaar dat men van 29 juli t/m  tot 11 augustus geconfronteerd kan worden met de 

volgende ervaringen: Bij een gebrek aan innerlijke zonnekracht of ervaring van de 

Zonnekracht kan men  de levenskracht; levenslust en levensvreugde missen en allerlei vormen van 
vermoeidheid. 
 
Bij een gebrek aan kwaliteiten, om ZELF de Godsbewustzijnskwaliteiten van de Rechter 
Alziende Oog van Horus kwaliteiten, de Ankh; de Papyrus Scepter, Zonnedisk en Uraeus Cobra, kan 
men zich kwetsbaar en onbeschermd voelen en hierdoor meer behoefte aan veiligheid en zekerheid 

ervaren en de behoefte om structuur in de leefwijze te ervaren. Machtsconflicten aantrekken. 
Vanuit comfortzones en het lagere ego beslissingen/keuzes  maken. Zich niet thuis voelen in een 
relatie, op de plek waar men woont of zelfs op Vader-Moeder Aarde ervaren. Het verleden 
herbeleven en niet loslaten. Zich laten leiden door zelf gecreëerde Illusies en angsten en  
gedachtes die een eigen wereld gaan leiden, waardoor men emotionele stresssituaties, hectische, 
nerveuze, onrustige gevoelens, situaties die krachtreserves uitputten. ontstaan. 
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Bij behorende fysieke klachten kunnen ontstekingen; hormonale verstoringen; gewricht- en spieren; 
urineweg, bloedsomloop; bloedvaten; hart; nieren, maag; milt; darmen; longen en neus-keel en oorklachten 
zijn. Raadpleeg een arts bij twijfel of langdurig aanhouden van de transformatie klachten!   

 
Ook tijdens deze periode is mijn advies om op bewustzijnverlagende momenten, die aanmoedigend  
“schreeuwen” om vanuit een Hoger Bewustzijn de IK BEN Kracht te manifesteren, in contact te gaan met de 

innerlijke Bron”. Om eerlijk en moedig te kijken of men vast blijft houden aan Illusies, lager bewustzijn  
houdende gedachtes en angsten. Handelt en keuzes maakt vanuit het lagere ego omdat men niet uit de huidige 
comfort wil/durft te stappen, en te kijken naar wat men nu werkelijk wil en nodig heeft om gelukkig te zijn en 
door welke situaties- relaties men zich laat verhinderen om echt gelukkig te zijn. 
 
Omdat bewustzijnsverlaging meestal uit karmische verworvenheid ontstaat, kan men door zelf 

intuïtief uitgezocht of met behulp van een ander,  zichzelf ondersteunen om in de zelf 
manifesterende IK BEN Kracht en Scheppingskracht tot Godsbewustzijn te herstellen, met een of 
maximaal 2 van de onderstaande Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, omdat deze vanaf 
de Stuitchakra activeren en vandaaruit ook een goede basis leggen voor Hogere bewustzijns 
integraties.   
 
Uit Box I:  3 Trinity, 6 Inner Secrets, 7 Transformer, 17 Consciousness, 

 
Uit Box II: 18 Inner Sun, 19 Freedom, 23 White Ray, 21 Intuition  
 
Uit Box III: 30 Blue Ray, 36 Yellow Ray,  35 Self Healing 
 
Uit Box VII:  de Zielsfrequenties: 83, 84, 85,90 
 

 

De 8-8 Leeuwen Sterrenpoort opening van 2014 

De 7-7 Sterrenpoort openingen zijn altijd afgestemd op Galactische Her-verbindingsprocessen 
omdat deze voorbereiden op de 8-8 leeuwenpoort.  

 

 
 
De 8-8 Leeuwen ( Sphinx) Sterrenpoort opening op 8-8 2014 is bijzonder, omdat deze o.a. 
bekrachtigd wordt door verdere beïnvloedingen vanuit de Linker Maan Horus Oog energieën.  
Dit is omdat Sagittarii, de helderste ster in het sterrenbeeld Boogschutter, bedekt wordt door de 

voor 95% verlicht stijgende Maan, die op 10 august vol zal zijn. ( Bron : 

www.volkssterrenwachtbussloo.nl/hemelverschijnselen).  
 
Sagittarii is te vergelijken met onze eigen Zon en de bijbehorende Zon-aspectkrachten!  

 
De basisleer van de Linker Oog van Horus was gebaseerd op de kwaliteiten van de Maangod 

Thoth en wordt daarom ook wel de Horus Mysterie Alziend Maanoog leer genoemd. 
 
De Glyphs en Lichtcoderingen die vrijkomen via de 8:8 Sterrenpoorten activeren de ‘Kronieken 
der Herinneringen’ oftewel de Matrix van het Akasha geheugen, om alle opgeslagen kennis én 
slapende DNA Codes weer te kunnen laten ontwaken die nodig zijn voor het Godbewustzijnsproces. 
 
De Glyphs en Lichtcodes die vrijkomen via de 8:8 Sterrenpoorten laten hoofdzakelijk de 

Moeder/Vader Matrix van de opgeslagen Atlantische kennis in het DNA celgeheugen 
ontwaken. Deze kennis resoneert in de Cheops Piramide en worden bewaakt door de Sfinx.  



Copyright © 1999-2014 Cosmic&Flower Remedies          10                            Nieuwsflits juli 2014 
www.cosmicflower.nl                                                                                    Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                                     

 

De Atlantische  kennis bestaat hoofdzakelijk uit Glyphs, Heilige Geometrische Lichtcodes én de 
kennis en leer van de 12 jaar Linker én 12 jaar Rechter Hersenhelft Oog van Horus Mysterieschool.  
 

Terugkijkend naar de kwaliteiten én trigger van Bastet, zou ik zeggen dat, buiten de 
vrijkomende lichtcoderingen en Glyphs om,  het menselijk bewustzijnscollectief geactiveerd wordt 
om te streven naar het verbreiden van hun horizon, om een Quantum-sprong naar de 

Godsbewustzijnskwaliteiten van het linker Alziend Oog van Horus kwaliteiten te activeren.  Zodat 
Liefdesvormen, variërend van zelfliefde tot Universele liefde kunnen activeren en integreren om 
uitgedragen te worden op Moeder/Vader Aarde. 
 
Tijdens alle 8:8 Sterrenpoort openingen geef ik het advies om je Hoger Bewustzijn te voeden 
door o.a. bewuster te worden van het feit dat we collectief de Atlantische en Egyptische kennis niet 

kunnen herinneren, omdat we misbruik hebben gemaakt van onze vrije, Goddelijke Wil. Je kunt dit 
bijvoorbeeld doen door jezelf de vraag te stellen of je leven een creatie is van je vrije wil of de 
Goddelijke Wil! 
 
Indien men zichzelf ondersteund met de Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, dan 
adviseer ik om dezelfde, die men tijdens de maand beïnvloedingen  innam verder in te blijven 
nemen.  

Van 12 tot 19 augustus regeert, gidst en beïnvloed 
de Valken God Horus   

 

   
   
 

Horus is de zoon van Isis en Osiris. Horus is vanuit de magische krachten van Isis geboren. ( 
Nadat Isis de 13 lichaamsdelen van Osiris, die door zijn jaloerse broer Seth in 14 stukken verdeeld 
en verborgen waren over Egypte, weer samen had gevoegd, ontdekte ze dat het 14de  
lichaamsdeel, de penis, verorberd was door de Nijl, creëerde zij alchemistisch de penis van Osiris 
en bevruchtte zichzelf).  
 

Horus is de God van het Alziende Oog. Zijn Linkeroog draagt de Maanaspecten in zich en zijn 
Rechteroog de Zonaspecten. Hij wordt de God van de Hemel, de lucht, de zon en het leven 
genoemd, die zijn vleugels over de aarde uitspreidt.  

 

Horus wordt meestal afgebeeld met een kroon als hoofdtooi, die uit twee delen bestaat. Zijn 

kroon symboliseert de verbinding tussen het Goddelijke en het aardse én beneden en opper 
Egypte, als teken dat Horus regeerde over geheel Egypte.   
 
Indien de Horus kwaliteiten belemmerd worden om te ontwaken, door persoonlijke 

emotionele belevingen of karmische levenslessen die niet herkent worden, dan zullen de Licht 
kwaliteiten van Horus Linker en Rechter Oog zich omzetten in de triggers, die geactiveerd worden 
om de kwaliteiten die Horus beïnvloedt te laten ontwaken. 
 
In principe kunnen we zowel de Lichtkwaliteit-activaties als de triggers van Bastet en Sekhmet 
samenvoegen voor de 8 dagen, van 12 tot 19 augustus. 

 
Dit betekent dat de mensheid meer dan normaal 8 dagen lang behoorlijke 
verantwoordelijkheid behoord te nemen voor het eigen Zielswezen en de bijbehorende Zielstaak!   
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Duidelijk is dat de mensheid een Quantum-sprong behoord te maken naar het Goddelijk zijn. 
Het zijn spannende tijden, laten we gezamenlijk de Quantum-sprong naar ons Godsbewustzijn 
maken, vanuit Zelfliefde en met innerlijke vrede en in harmonie  ♥ !!   
 

Indien men zichzelf ondersteund met de Cosmic&Flower Energies of Zielsfrequenties, dan 
adviseer ik om dezelfde, die men tijdens de “Bastet en Sekhmet periode” innam verder in te blijven 
nemen.  
 
Vanuit mijn hart en Zielswezen wens ik iedereen die dit gelezen heeft een pure integratie en 
verankering van de Licht-aspecten toe die geactiveerd en beïnvloedt worden door Bastet, Sekhmet 
en Horus !  

 

Belangrijke wetenschap omtrent entiteiten, implantaten, energetische 
vaccinaties etc.  

 
Een van de eerste belangrijke onderwerpen die tijdens de Cosmic&Flower opleiding aangereikt 
worden, is dat in het in het prille begin van de laatste decennia de Kosmische Karmische Wet is 
aangepast, ter voorbereiding op het te starten nieuwe tijdperk. We leven namelijk in de periode 

waarin we ons karma mogen balanceren en totaal Karma vrij mogen worden om als Nieuwe 
Goddelijke Mens verder te leven op de Nieuwe Aarde. Een van de aanpassingen heb ik al benoemd 
tijdens de Planetaire entiteiten cursusdagen, en weer bekrachtigd benadrukt tijdens de  

uitzuiverende en helende intensieve 2 daagse van alle in de Blauwdruk en het DNA celgeheugen 
aanwezige traumatische niet aardse opgedane belastende aanwezigheden. In het kort: Vanuit de 
nieuwe Karmische Wet werden in het begin van de twintigste eeuw al veel ‘dwalende’ en 
materie/aard-gebonden entiteiten liefdevol ‘opgehaald’ door de Lichtwereld.  
 
Vanaf het begin van het Pleiadische Tijdperk, dat startte op 14 Juni 2012, heeft de Karmische 

Raad in de Karmische Wet opgenomen dat definitief álle Zielen, die goed van hart en Ziel zijn en 
géén karmische verworvenheid meer te balanceren hebben, ‘opgehaald’ worden en hierdoor niet 
meer in de atmosferen van de Aarde of Astrale Dimensies kunnen verblijven. Hierdoor ontvangen 
al deze door de Lichtwereld naar ‘het Licht’ gebrachte Zielen de kans om hun Zielstaak te 
volbrengen, door versneld opnieuw te kunnen incarneren om het Verlichtingspoces van hun Ziel te 
kunnen bereiken. Dit is ook de reden waarom de laatste decennia veel mensen plotseling terminaal 
ziek werden en stierven, of spontaan een hartstilstand kregen.  

 
Het Kosmische Systeem, de Karmische Wet van Oorzaak en Gevolg reageert nu in 2014, en 
nog een hele tijd daarna, op disharmonie die voor eens en altijd uitgewerkt behoort te worden  
tussen alle vormen van Zielsniveaus. Al hetgeen wat nu plaatsvindt, zowel op Vader/Moeder Aarde 
als in álle Universums, is in overeenstemming met het Hogere Plan. Alle dwalende en nog aarde-
gebonden entiteiten én Planetaire entiteiten zijn hier om een stukje karma te balanceren met de 
betreffende persoon. Hoe vreselijk het ook is wat de laag resonerende aarde-gebonden entiteiten, 

reptielrassen en Planetaire entiteiten aanrichten, zij hebben hier karmisch gezien het recht toe.  
 
Uit veel ervaringen van belaste personen is ook gebleken dat entiteiten overdragen naar het 
Licht geen zin meer heeft. Telkens weer wordt ze opnieuw geconfronteerd met entiteiten, die vele 
vormen aan kunnen nemen! Vandaar dat het belangrijk is om bij een belast persoon eerst behoort 
te kijken waarom men deze ballast bij zich draagt, dus de reden van de aantrekkingskracht 

achterhaald. Als men de reden achterhaald heeft, kan het stukje Karma tussen “beide partijen” 
gebalanceerd worden. 
 

Vanuit mijn ervaringen kan momenteel NIEMAND meer, buiten de betrokkene persoon 
verbindingen  met entiteiten verbreken of implantaten, energetische vaccinaties etc. verwijderen, 
noch psychische emotionele of mentale verstoringen en ziektebeelden genezen. Hetgeen een ander 
kan en mag doen, is in contact gaan met het Zielswezen van een belast persoon om toestemming 

te vragen of men mag helpen om inzicht, o.a. de reden van de situatie aan te reiken én om de 
betrokkene te begeleiden om ZELF de verbindingen met entiteiten te verbreken , implantaten of 
energetische vaccinaties etc. te verwijderen of psychische emotionele of mentale verstoringen en 
ziektebeelden genezen.  
 
Indien men “bevrijd” wordt door een energetisch actieve Healer/Therapeut/Sjamaan e.d., zal 
men door een suggestief gevoel voor een redelijk korte termijn ervaren dat de aanwezige ballast 

weg is, maar in feite is het nooit echt uitgezuiverd geweest.   
 
Een verbondenheid met een entiteit, implantaat of energetische vaccinatie die goed 
uitgezuiverd is kan nooit meer terugkomen!   
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Ervaringen met Box VII, de Zielsfrequenties 
 

Ervaring gedeeld door onze deeltijd docent Jolande Meijer: Tijdens een C&F themadag sessie 

kwamen er oude verstoringen boven water. Pijn, oude pijnen… een stuk familiekarma.  
Ja, al járen en járen minimaal of geen contact met de familie.  Als er al contact was, was er gelijk 
een misverstand, had de ander verwachting(en) waaraan ik niet voldeed, of andersom had ik 
bepaalde verwachtingen en werden deze niet waargemaakt. Pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling 
noem maar op alles passeerde wel een of meerdere keren de revue. Wetende dat ik toch écht voor 
deze aardse familie gekozen had, wat had ik toch te leren…..? Diep, diep van binnen, tijdens een 

sessie wist ik dat een bepaalde C&F Energy NIET de oplossing was, het zat nog dieper, het was nog 
verder weg. 
 
Totdat ik van Donny hoorde dat er ook nog bepaalde Zielsdelen achtergebleven waren, die niet 
mee ingedaald waren tijdens mijn geboorte omdat het te pijnlijk was…… hey! Ergens kwam er een 
trigger, een trigger van herkenning ... O, dus dat kan ook ... wat een zorgvuldigheid is er toch 
geweest om naar de aarde te komen om mijn missie te lopen en dat als de tijd daar zou zijn dat er 

weer Zielsdelen bij mij terug konden komen! 
 

De Zielsfrequenties kwamen op onder de mensheid! Wat een feestje was het om de 
Zielsfrequenties te mogen zien, om ze te voelen, ze dansten de doos uit, ’ t spetterde ervan af!  
Dat was al fijn en bijzonder, wat een WAARDE hebben deze Zielsfrequenties, dat mag niet 
onderschat worden. 
 

Ik heb Zielsfrequenties 88 ingenomen en ja ik ging in proces …!  Eén voorbeeld: Op Goede Vrijdag 
werd ik gebeld door een familielid ... een dicht bijstaand familielid was acuut opgenomen in een 
ziekenhuis. Dit betekende voor mij dat ik met de Pasen acuut richting het Oosten mocht ! En ja, ik 
werd geconfronteerd met mijn familie en echt ik bedoel het allemaal met respect, minimaal 5 
familieleden kampen met hun gezondheid en bijna allemaal even zwaar.  
 

Mijn verhaal delend gebruikte ik de term: “De deur naar het Oosten gaat open en er komt me toch 
een storm mijn kant op!” Nou nee daar zit ik niet op te wachten!” was mijn gedachte. Voor het 
eerst werd ik mij bewust dat ik niet van plan was om mee te lijden met de familie,  
meeleven wel!  

 
Door mijn innerlijke kracht ging ik een gesprek aan, en confronteerde vanuit mijn hart mijn familie 
en ik werd gehoord ! Men werd niet boos of gekwetst en ik ook niet. Ik voelde me sterk en 

krachtig, ik voelde me begaan met hen en tegelijker tijd heel duidelijk: Ik kies voor het Licht, de 
Warmte en de Liefde.  De deur naar het Oosten staat nu open maar dat is dus wel de deur van 
Liefde en Licht. Ik voel dat ik weer contact met de familie kan hebben, maar dan vanuit mijn 
Kracht, vanuit mijn Liefde. Ik ben weer een stuk verder ... 
 
Al fietsend over de heide realiseerde ik me nog een ander stuk dat geheeld mocht worden. 
Een paar weken geleden werd ik ’s nachts opeens wakker in een gevoel van blijheid, geborgenheid, 

er was weer iets toegevoegd ... tijdens het fietsen realiseerde ik me dat er weer een Zielsdeel  was 
teruggekomen. Ik voel weer meer eenheid met mijzelf, maar ook met de “omgeving”.  
Ik voel weer meer blijdschap en diep gevoel van geluk, gevoel van vertrouwen en loslaten wat mij 
niet meer dient. Drie weken geleden heb ik beslissingen genomen,  ik ga een sprong in het licht 
maken ... Ik ga en ik voel me vrij … !! 
 

Dat de Cosmic & Flowers Krachtig zijn, dat er een Energie inzit daar was ik me van bewust, maar 

door mijn ervaring(en) schieten woorden tekort om aan te geven waar de Cosmic&Flowers voor 
staan. Door de Cosmic&Flowers wordt je wel terdege in je eigen Kracht gezet. Mag je loskomen 
van de “oude aarde energieën”, de macht en manipulatie en kom je in de nieuwe energieën terecht 
van de Liefde, de Eenheid ... Dit is wat ik een ieder gun. Eén worden met jezelf, jezelf ontmoeten 
en jezelf omarmen vanuit je Hart en vanuit Liefde. 
 

Vanuit dankbaarheid een Groot dankjewel naar Donny, de Lichtwereld, de Natuurwezens, De 
Kosmos, de planeet Aarde waar ik toch maar ben! Aan mijn aardse familie mijn Zielenfamilie, 
vrienden en kennissen en aan alle die ik vergeten ben, die dit alles maar mogelijk maken. 
Wat bof ik toch! I AM, In Lak’ech Jolande Meijer. Cosmic&Flower Zelf Healing en intuïtieve 
ontwikkelingsdocent en Massagepraktijk.  www.jolandemeijer.nl  

 

 
 

http://www.jolandemeijer.nl/
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Ervaring gedeeld door een Client van Jolande Meijer 
 
Uitgenodigd door Jolande Meijer maakte ik een afspraak voor een ontspannende massage. 

Aangekomen en na het intakegesprek, lekker liggend op de massagetafel begon het! De energie 

ging stromen en er gebeurde opeens zo veel dat het niet te beschrijven is. Een energetische 
schoonmaak van hier tot daar! Blijkbaar was ik er aan toe, snel een volgende afspraak gemaakt. 
De volgende massageafspraak verliep weer  heel anders, tijdens het voorgesprek kwamen we op 
de ene na de andere blokkade. Problemen uit mijn jeugd, opvoeding, onbegrip, eenzaamheid, 
misbruik, alles kwam naar boven en het was dus de tijd om het aan te pakken. Geen massage dus, 
maar Cosmic&Flower druppeltjes! Ik dacht ... Waarom ook niet!  

 
Weer een nieuwe ervaring! De Cosmic&Flowers kende ik nog niet. Vandaar eerst een uitgebreide 
uitleg. Na het een en ander uit te hebben gezocht en getest kwamen er 2 flesjes naar boven! Holy 
Oak en Zielsfrequentie 87. Daar werd een lekker “drankje” van gemaakt en ik ben weer naar huis 
gegaan. Daar kwam ik, na een paar druppeltjes innemen al in een energetische rollercoaster. Dat 
was even wennen. Vooral de eerste en de tweede chakra was zich danig aan het roeren! Er vinden 
duidelijk veranderingen plaats. Vooral op het gebied van voelen accepteren en loslaten.  

 
Dat al na 1 week Cosmic&Flower druppels! Het mooie is dat dit gevoel heel moeilijk te omschrijven 

is, laat ik zeggen ... het voelt heel goed! Zeker na een paar weken, als alles weer een beetje rustig 
wordt en mijn lijf en energie aan de druppels gewend zijn. Het is en blijft natuurlijk een 
samenwerking tussen cliënt en therapeut. De therapeut ziet, voelt, ervaart en laat zien wat er op 
dat moment aan de oppervlakte ligt.  
 

Zelf zal ik er mee aan de slag moeten gaan en erkennen dat de verstoring en blokkades in de 
energievelden aanwezig zijn. De Cosmic&Flower druppels ervaar ik als een diepgaande 
ondersteuning van dit proces. Het maakt zaken zichtbaar en benaderbaar en is daarbij een goeie 
hulp en ondersteuning voor de punten die op dit moment aangepakt en verwerkt mogen worden.  
Een tevreden druppelaar. 
 

Ervaring gedeeld door docent Gerdien van Horsen 
 

Mijn ervaringen met de Zielsfrequenties uit Box VII zijn heel bijzonder.  Ik werk al 8 jaar in alle 
tevredenheid met de Cosmic&Flower Energies, ook geef ik al 5 jaar les over de bijzondere 

Cosmic&Flower Lichtfrequenties. 
 
Op het moment dat ik de Box VII in ontvangst nam, zonder deze geopend te hebben, begon mijn 
hele lichaam te resoneren en vibreren. Na dit gevoel even te ervaren heb ik Box VII pas geopend. 
Meteen stroomde de tranen over mijn wangen, wat een bijzonder gevoel en wat een energie kwam 
uit de gesloten flesjes. Vrij vlug “meldde” Zielsfrequentie 88 zich, en bij het opendraaien begonnen 

mijn Hart- en Keel chakra, en vooral mijn thymus enorm op te spelen.  
 
Toen ik de beschrijving las was het thuiskomen! Eindelijk erkenning voor wat ik al zoveel jaar 
voelde, zoals mijn thuiskomen tijdens de Egyptereizen, de verbinding van het Heilige Innerlijke 
Goddelijke  Huwelijk en de gespletenheid van mijn Ziel, die zich al zolang afgespleten voelt en nu 
weer samen mag stromen met mijn Tweelingstraal, en al mijn Zielsdelen zich gaan herinneren wie 
IK BEN vanuit mijn Oerkracht. 

 
Ik ben Zielsfrequentie 88  puur gaan innemen, dagen lang iedere keer weer nam ik regelmatig 
druppels in, en de pijn die ik altijd voelde, mijn  Oer-pijn is minder geworden en mijn 

waarnemingen en helder weten worden steeds sterker en helderder, ik ga mij herinneren wie IK 
BEN.  
 
Nu gebruik Zielsfrequentie 88 puur nog 3 maal daags en vooral voor het slapen, zodat  mijn 

Zielsdelen steeds verder mogen helen. Mijn dank aan Donny, de Aarde, de Kosmos en de 
Lichtwereld. 
 
Hart-groet, Gerdien van Horsen. Gaia centrum. Cosmic&Flower Therapeuten opleiding docent en 
therapeut, diverse cursussen en transformerende Mexico reizen. www.gaia-centrum.nl   
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten. 

 

http://www.gaia-centrum.nl/
http://www.cosmicflower.nl/
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Gerdien van Horsen deelt inzicht gevende ervaringen met 38, Ascension 
uit Box IV en de Egyptische Kruin Chakraolie Lotus bij terminale fases en 

stervensbegeleiding. 
 

Mijn ervaringen met 38, Ascension en de Egyptische chakra olie Lotus heb ik vooral opgedaan 

tijdens terminale fases en stervensbegeleiding. 
 

Stervensbegeleiding van mijn oma tijdens haar terminale fase 
 
De combinatie van 38, Ascension en de Egyptische chakra olie Lotus brengt geweldige en mens 

waardige resultaten met zich mee.  Mijn eerste ervaring was bij mijn oma, ze was 89 jaar en haar 
nieren werkte niet meer. Mijn oma zou naar een sterf -hostess moeten om daar te sterven, dit 
weigerde zei echter.   
 
Ze vroeg mij om hulp en hoe lang leef ik nog. Eerlijk vertelde ik haar dat ze niet lang meer zou 
leven. Ze bleef volhouden dat ze echt het ziekenhuis uit wilde.  
 

Ik voelde dat haar levenskoorden en Zielverbinding los aan het koppelen waren van de aarde en ik 

wist dat het tijd was dat ze mocht overgaan.  Ik heb haar toen geholpen met het loskoppelen van 
de aarde door tijdens een Healing haar voeten te masseren met 38, Ascension .  
 
Dit heb ik 2 dagen herhaald, en op de 3de dag is ze  rustig ingeslapen, en heeft ze het ziekenhuis 
zoals ze dit graag wilde verlaten. 
 

Stervensbegeleiding van mijn moeder tijdens haar terminale fase 
 

Ook tijdens dit proces heb ik 38, Ascension ingezet bij mijn ernstig zieke moeder, ditmaal in 

combinatie met de Egyptische chakra olie Lotus. We wisten dat ze zou sterven, door haar vreselijke 
pijn wilde ze dit  zelf ook, echter de medici hielden haar 8 weken lang kunstmatig in leven.  
 
Door 38, Ascension samen met Egyptische chakra olie Lotus in te zetten, heeft mijn moeder, 
ondanks dat dit eigenlijk onmogelijk was al die tijd geen pijn meer gehad. Ongelofelijk!!  
38, Ascension gaf ik haar puur 2 maal daags een peen druppel in haar mond en bracht deze ook 

energetisch in haar auralagen. Ook masseerde ik haar voeten 2 maal daags met de Egyptische 

chakra olie Lotus. Toen ze eindelijk  losgekoppeld werd van alle medische apparatuur, was ze 
binnen 3 dagen overgegaan in alle rust en eindelijk verlost van haar aardse leiden. 
Het was een wonder onmogelijk dat ze geen pijn meer heeft gehad. Dit was voor de artsen een 
raadsel omdat ze amper pijnmedicatie heeft gehad, ik ben dankbaar dat ik dit voor haar heb 
mogen doen!!  
 

Harte groet Gerdien van Horsen. Cosmic&Flower Therapeuten opleiding docent en therapeut, 
diverse cursussen en transformerende Mexico reizen.  
Gaia centrum Website: www.gaia-centrum.nl. 

 
Ervaring gedeeld door onze deeltijd docent Netty van Rijckevorsel 

 
Tijdens het Zielsdelen helen, kwamen er oude kwetsuren naar boven, heb nooit goed begrepen 
waarom ik het nooit genoeg deed op leerschool Moeder Aarde, deed enorm mijn best. Mijn moeder 

was overleden toen ik 6 jaar was en ik had diep van binnen mezelf de taak opgelegd, ik ga voor dit 
gezin zorgen, dus in feite mijn kindsdeel afgewezen... 

 
Daarna kreeg ik een stiefmoeder en was bang dat er weer iets zou gebeuren, dus deed braaf mijn 
best, maar het was eigenlijk nooit goed genoeg. Toch vond ze mij de beste, wat niet goed voelde, 
heel vervelend voor mijn zussen. Dit heeft de familieband ook flink beschadigd en werd ik na mijn 
huwelijk genegeerd of onwaardig behandeld. Ondanks dit stond ik dag en nacht voor mijn stief 
moeder en zussen, wetende dat ik niet genoeg kon doen in hun ogen.   
 

Blijkbaar had ik mijn les nog niet goed geleerd en kreeg prachtige adoptiekinderen, mijn adoptie 
dochter heeft mij in het diepst van mijn wezen geraakt, ik begreep haar nooit, hoezeer ik ook mijn 
best deed voor haar. Het ergste overkwam me omdat ze wegens haar gedrag door de jeugdzorg uit 
huis werd geplaatst.  Ik begreep dat het goed was voor haar en ook voor ons gezin, wat niet meer 
leefbaar was. Na het sterven van mijn stiefmoeder wilden mijn zussen geen contact meer met mij, 
wat ik verschrikkelijk vond, wilde alsmaar dat de familieband bleef. Onlangs werd een van mijn 

http://www.gaia-centrum.nl/


Copyright © 1999-2014 Cosmic&Flower Remedies          15                            Nieuwsflits juli 2014 
www.cosmicflower.nl                                                                                    Auteursrecht Donny Sternfeld                                                                                                                                                     

 

zussen ziek, uit medelijden en omdat ik haar wilde helpen ben ik er met een bloemetje naar toe 
gegaan, wat ze wel kon waarderen. Tijdens mijn verblijf bij haar merkte ik dat mijn medelijden 
getransmuteerd was naar mededogen, en besloot ik om niet haar taken uit handen te nemen, 

maar er te zijn als ze mij nodig heeft. 
 
Wat was ik blij met de Zielsfrequenties!! Bij het openen van Box VII voelde ik een zachtheid en 

blijheid, een vreugdevol gevoel, en werd omgeven door een liefdevolle mantel, ook hoorde ik 
muziek. Ik nam spontaan Zielsfrequenties 88, na en druppeltje ingenomen te hebben, bleef het 
dopje open draaien. Inmiddels weten we dat dit een “boodschap” is om puur in te gaan nemen.  Dit 
ben ik ook gaan doen en ben diep dankbaar voor de werking, het brengt me steeds meer in mijn 
innerlijke kracht en voel ik me sterker. De vorm van liefde die ik nu ervaar geeft me de vrijheid 
naar Eenwording! 

 
Door de inname van Zielsfrequentie 88 heeft er weer veel mogen plaatsvinden, Ik heb veel inzicht 
ontvangen over macht, manipulatie en misbruik, ook voel ik me steeds vrijer en krijg ruimte in 
mezelf doordat ik uitspreek wat ik wel of niet leuk vindt, wil, of wil doen. Ik vond mezelf nooit 
genoeg en nu kan ik gedachtes en situaties gemakkelijk omzetten en meer genieten van het Nu, 
Voel geen angst meer, durf de buitenwereld te laten zien wie IK BEN,  niets meer en ook niets 
minder, waardoor ik duidelijker mijn Zielstaak kan uitdragen. Ook is mijn helderwetendheid, die 

tijdens een Egyptereis activeerde in 2011,  nog meer versterkt en de “boodschappen” komen nog  
duidelijker door. 
 
Donny en Mark ben ik ontzettend dankbaar omdat ze de mensheid de liefdevolle lichthulp van de 
Cosmic&Flowers hebben aangereikt. Ook voor de verschillende prachtige transformerende Egypte 
reizen die een hoop “voorwerk” hebben mogen verrichten tijdens mijn lange weg naar Hogere 
bewustwording en uiteindelijk Godbewustzijn!!  

 
Graag deel ik nog een ervaring met een cursist.  Een van de cursisten vertelde dat ze nooit 
iets zag of voelde. Na de bio-energetische Chakraoefeningen vroeg of ik haar ze Box VII even vast 
wilde houden. Dat vond ze goed en ze voelde meteen een deken om haar heen, die ze omschreef 
als een soort liefdesmantel. Nadat ik een druppel van Zielsfrequentie 84 in haar handen had 
gedaan, sloot ze haar ogen en mocht zij kleuren ervaren en energie voelen.  Dit vond ze heel 

verwonderlijk, want dit had ze nog nooit eerder mogen ervaren. 
  
Graag wens ik iedere lezer Licht-zegeningen toe, hart-groet  Netty van Rijckevorsel.  

 
Cosmic&Flower Zelf Healing en intuïtieve ontwikkeling docent, C&F energetisch  therapeut en 
masseur. En ik organiseer Engelen- psychometrie- helderwetende avonden en Mindfulness 
wandelen  ondersteund met de Cosmic&Flower productlijn. www.ankhverbinding.nl.  

 

Cosmic& Flower Zielsdelen Helen cursus ervaringen 
 

De themadag “ Zielsdelen helen” heeft mij nu al veel gebracht. In mijn privé leven, met de 
Zielsfrequenties als ondersteuning. Ik werd me bewust dat het veel gemakkelijker is om MIJN 
Zielsdelen terug te nemen, en te voorkomen om ze TE LATEN AFPAKKEN, omdat het mechanisme 
mij nu zo duidelijk is. Ook geef ik ze niet meer af!  Door mijn inzicht op dit vlak, bij de behandeling 
van cliënten, geven de Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties enorme duidelijkheid en geven 
ze ondersteuning. Fantastisch Donny. 
 

Maar ja, Donny je krijgt en geeft ook zo zuiver door, dat het niet anders kan dan giga 

transformaties bewerkstelligen. Ik was blij je weer te hebben mogen omarmen, dit was echt 
heerlijk.  
 
Met veel liefde groet ik je van hart tot hart. Gisela  Blackman. Cosmic&Flower Therapeuten 
opleiding docent en therapeut, Avatar Master, hand en voet reflexologie, diverse massage vormen 

waaronder Chi Nei Thang en Vitaliteit coach en trainer. http://www.santerra.nl  
 
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten. 
 

 

 
 
 

http://www.ankhverbinding.nl/
http://www.santerra.nl/
http://www.cosmicflower.nl/
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Enkele cursist ervaringen van de Zielsfrequenties opleidingsdag, 
georganiseerd door onze docent Gerdien van Horsen  

 

Mijn ervaringen  wat betreft  de opleidingsdag: werken met de Zielsfrequenties. 
Geweldig hoe het werkt, gewoonweg WOW! 
 
Tijdens het bespreken van de syllabus  door Gerdien,  voelde ik direct dat ik resoneerde en dat er 
een verstoring/blokkade zat. Het bijzondere vond ik dat er direct al een Healing plaatsvond,  
zonder dat er een druppel aan te pas kwam, op dat moment. Door het diep in je wezen te 

herkennen en het te laten integreren tot diep in je celgeheugen vind de heling plaats. 
Het meest bijzondere was dat na het integreren van de Zielsfrequentie in de auralagen je al de  
verbinding met je Eenheidsbewustzijn mocht ervaren! Heel bijzonder!  
 
Door er daarna tijdens de sessie dieper in te gaan op de Zielsfrequentie waar je het meest op 
resoneerde én door je zelf toestemming te geven  om los te laten ( zo werkt het bij mij) voelde  

het voor mij al voor 99% klaar. Een prachtige, bijzondere Cosmic&Flower Box voor deze tijd! 
 
Ps. Lees ik even na wat ik heb geschreven, valt het me op hoe vaak ik het woord bijzonder heb 

gebruikt, hahaha.  
 
Het was een  bijzondere dag met een bijzondere energie en bijzondere Zielsfrequenties. 
In Lack ech, Tonnie 

 

En nog een: 

Het waren twee ongekende dagen waarin alle oude pijnen, waar ik zelf niet bij kon komen maar die 
me belemmerden om in mijn kracht te staan, met liefde aangeraakt en losgemaakt zijn. Het was zo 
sereen, zo intens hier zijn geen woorden voor. Deze dagen waren van een compleet andere 

Dimensie, zo veel dieper dan alle andere C&F cursusdagen. De kers op de room.  
 
Bijzonder is ook de hulp van de Zielsfrequenties zelf, in de zin dat een dopje vanzelf opnieuw 
opendraait als er nog iets mag met het flesje. Ook bleek dat ik samen met een C&F zielsmaatje 
oude stukken uitgewerkt heb, die we ons in vorige levens elkaar aangedaan hadden. Dit mochten 
we ons nu herinneren en loslaten. Er is niet alleen een stukje van de sluier opgelicht maar met 

momenten was de hele sluier weg en was ik een met alles in de tijdloosheid. En al mijn 
onzekerheid over healen/readen enz. enz. waren weg: ik wist gewoon/ ik zag gewoon/ik kwam 
thuis 
 
Nu, na een aantal dagen voel ik me nog zo sterk, mijn groei heeft echt een enorme Quantum-boost 
doorgemaakt, maar dan wel op een lichte manier en niet zwaar of heftig. Zo mooi ... Marlie 
 

En nog een: 

 

Ik vind het heel moeilijk om in woorden uit te drukken wat deze 2 dagen met mij gedaan hebben. 

Het gevoel gaat gewoon zo ontzettend diep dat je de essentie daarvan niet in woorden kunt 

weergeven. De impact. Ik weet alleen maar dat ik geraakt ben, heel diep. Ik ben veranderd. Mijn 

nieuwe weg ligt open en een ding weet ik zeker, het gaat een mooie weg worden. 

  

Lieverd dank je wel vanuit het diepst van mijn hart voor deze mooie dagen. 

Dank ook aan Donny voor deze bijzondere Box Zielsfrequenties . 

  

Love you with whole my heart, Yne 

En nog een: 
 
 

De Zielsfrequenties en de 2 cursusdagen zijn zo'n fantastische aanvulling op het Cosmic&Flower  
gebeuren in al z’n facetten. De opzet en de tekst bij de Zielsfrequenties is geweldig. Het is een 
verfijning op een verfijning op een verfijning, je wordt tot op je kern aangeraakt, heel bijzonder. 
Het weekend met mijn zielenmaatjes, was zo geweldig, de energie, de samenwerking, zou bijna 
zeggen, als vanouds.  
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Het heeft mij persoonlijk weer een richting kunnen geven, en dat was, zoals ik niet anders gewend 
ben, precies op het juiste moment.  

 
Vanuit de chaos wordt orde gevormd. De openingen worden helder, en het nemen van duidelijke 
besluiten gaat moeiteloos.  

 
Wat ik ook zo frappant vond, was het feit dat op zaterdag het flesje niet dicht ging, ha ha ha ha. 
 
En afgelopen donderdag kreeg ik het flesje niet open. Met wat extra kracht kreeg ik het een stukkie 
los, maar ik liet de het dopje los en die draaide uit zichzelf gewoon weer vast!!  
 

Kortom, ik ben enorm onder de indruk, wat Donny hiermee heeft neergezet, de kracht, de 
zuiverheid en de werking is fenomenaal. Life changing. 
 
In liefde en dankbaarheid, Rick 

 

Prachtig gedicht aangereikt door docent Marieke Peppink 
 
Vorig jaar schreef ik onderstaand gedichtje wat ik nu wil richten aan de integratie van de 
Goddelijke kinderen van mijn lieve Zielenmaatjes tijdens deze mooie HSP- NTK cursusdagen en 
aan alle HSP NTK die op ons pad komen. 

 
Dank jullie wel voor het delen om te kunnen helen.   
 
Lief kind van toen en nu, van jou heb ik als moeder en als juf zó veel mogen leren.  
Dank zij jou leerde ik ook mijzelf beter kennen. 
 
Jij liet mij de kracht van kwetsbaarheid zien, van de schoonheid in de natuur.  

 
Je leerde mij te gaan staan voor rechtvaardigheid en daarvoor mijn plek in te nemen,  
dat het licht altijd van het donker wint. 
 
Je hielp mij herinneren aan de kracht van liefde.  

Jij verruimde mijn blik en leerde mij kijken, met een Wijde Blik waardoor de wereld nog mooier 

werd. 
 
Samen leerden we onze gevoelens serieus te nemen en leerden we de wijsheid van ons hart 
kennen. 
 
Ik ben je dankbaar en wil je helpen om weer goed in je vel te zitten en met plezier naar school te 
gaan met respect voor iedereen. 

 
Laten we samen de nieuwe wereld binnen wandelen en bruggen bouwen,  
met betekenisvolle relaties gebaseerd op Eenheid en Gelijkwaardigheid.  
 
Kom maar, durf maar. Geef mij een hand, dan loop ik een stukje met je mee.  
Straks herinner je je de weg wel! 
 
© Marieke Pepping-Dames. Praktijk de Wijde Blik. Cosmic&Flower Zelf Healing en intuïtieve 

ontwikkeling docent, C&F energetisch  therapeut.  
 
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten.  

 

http://www.cosmicflower.nl/
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Belangrijk nieuws en omtrent Egypte en de transmuterende reizen  

Zoals iedereen weet die bekend met mij is, zal ik NOOIT risico’s nemen voor zowel mezelf, als de 
zielsmaatjes die een stukje Egyptisch zielspad met me bewandelen tijdens de transmuterende 

reizen die ik aldaar organiseer.   
 
Altijd goed afgestemd en wetende wat ik doe, heb ik dit ook bewezen de afgelopen jaren dat ik 
vele Zielsmaatje mee nam ondanks een negatief reis advies.  
 
Dit sluit niet uit dat ik blij en dankbaar ben dat het negatief reisadvies voor de Rode Zee en de 
Golf van Suez; de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, inclusief Nijl cruises is opgegeven   

 
Alhoewel er in Cairo niets gaande is, is het voor Cairo nog niet opgeheven. Wat Cairo betreft, 
daar kom i met groepen zielsmaatjes niet meer sinds de start van de revolutie. Wel privé en ben 
nog nooit in een belastende situatie terecht gekomen. Met de groepen zielsmaatjes rijden we van 
de airport via een rondweg die om Cairo hen loopt naar het Sphinx gasthuis, dat ook weer aan de 

buitenrand van Cairo ligt en grenst aan het piramide complex Gizeh.  

 

Annulering Siwa reis. 
 

Voorvoelend spreek ik al enkele weken uit dat het niet goed voelt om de werkelijk bijzondere Siwa 
reis door te laten gaan. Gisteren is mijn gevoel bevestigd, doordat voor Siwa nu een negatief 
reisadvies is gegeven, waar ik het ditmaal mee eens ben.  
 
Ik heb besloten om voor de tijdsperiode van deze reis geen nieuwe te plannen. Dit is omdat ik 
deze extra vrije tijd graag verlengend achter mijn privé tijd met de familie en vrienden tijd in 
Egypte plak   

 
Een van deze rede is natuurlijk ook super gaan genieten van mijn “bonus” kleinkind hahaha. 
 
Een andere belangrijke rede is dat ik tijdens mijn vorig verblijf in Egypte een voorstel heb 
mogen ontvangen door Dokter Ahmed Nasser, de oprichter en voorzitter van de Pyramid Science, 

Research and Health foundation Shams Al-Nijl (zon van de Nijl) in Cairo, om samen te werken en 
ons Bawiti Oasis hotel-resort ter beschikking te stellen voor de op academie niveau Pyramid 
science and health opleidingen, seminars en tentoonstellingen.  
Meer hierover tijdens mijn verblijf in Egypte of na mijn thuiskomst!  
 
Op de foto test de 8 jarige Habiba de uitstralende energieën van de piramides. 
 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search?q%3Degyptian%2Bassociation%2Bpyramids%2Band%2Bhealth%26rlz%3D1C2AVSF_nlNL578NL578%26biw%3D1440%26bih%3D779&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://weekly.ahram.org.eg/2011/1031/_li1.htm&usg=ALkJrhjtNGqjep_IFlE4w1uaRBOmrmOyMQ
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Verder bieden wij  dankbaar, buiten de verdere aangeboden Transmuterende Egypte reizen  
om, nu ook de Nieuwjaarsreis in de aanbieding   

 

Even in het kort de komende Transmuterende najaar reizen, meer informatie kun je lezen op 
onze website www.egyptvacations.eu   

 

Zielsdelen Helende -10:10 Sterrenpoort reis, vanaf Cairo naar Bahariya, 
door de magische woestijnen, de Goden en Godinnen tempels in luxer en 

zeilend over de Nijl tot Aswan, van 4 tot 20 Oktober 2014.  
Hier kunnen nog 4 zielsmaatjes aan deelnemen. 

 
In deze reis is een workshop verweven!   
 

Tijdens dit stukje Egyptische Zielsdeel pad mogen we met verschillende Licht Meesters-
Meestervrouwen, Goden en Godinnen in contact komen, waaronder St. Germain, Serapis Bey, de 
Hathors van Venus 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 één van de doelstellingen van deze reis! De workshop is afgestemd op 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.  
 
Hierdoor kunnen de 10:10 Sterrenpoort Lichtcoderingen, van de vrijkomende Lemurische en 
Atlantische DNA coderingen en Glyphs, weer integreren in ons totale fysieke en energetisch wezen.   

 
Sterrenpoorten openen door het Witte Galactisch Spectrum: Sirius A en B en C, ook wel de Ra 
Connectie genoemd, in samenwerking met de sterrenbeelden Orion, de Pleiaden, die net onder de 
nek in sterrenbeeld stier liggen én het derde oog van Stier de ster Aldebaran én Elnath.  
Meer informatie staat in de informatiemap die men ontvangt tijdens de kennismaking.  

 
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.  

  
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf en kostbare  
plekken op Vader/Moeder Aarde om je voor te bereiden op de workshop. Door alle ervaringen in de  
woestijnen kom je in contact met je Zielswezen en ben je indien je jezelf openstelt in staat om een  

kwantum transmutatie te bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, om je vanuit  
Goddelijke Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteitsprincipes én de aangeleerde oude patronen op   
elk niveau te overstijgen én om zuiver van gedachten, gevoelens, daden, spreken te ZIJN én  

informatie en visioenen via zuivere kanalen te kunnen ontvangen. Bovenstaande lijkt inspannend,  
maar zowel het verblijf op de Dahabiya is buiten de workshop en op het moment afgestemde  
mindfulle activiteiten pure ontspaning.  
 
Tijdens de vijf avontuurlijke en stress vrije woestijndagen lunchen we vier keer bij een  
geneeskrachtige waterbron, waar je heerlijk kunt badderen. Medische onderzoeken hebben  

uitgewezen dat de waterbronnen in de Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reumatische  
aandoeningen, artritis en verschillende huidaandoeningen.  
 
Meer informatie betreffende St Germains zijn verblijf in de woestijnen rondom Bahariya, de 
Horus Mysteryschool en de 10: 10 Sterrenpoort ontvang je in de uitgebreide informatiemap, die je 
ontvangt tijdens de kennismakingen middag.  
 

http://www.egyptvacations.eu/
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Reconnectie Healing reis van tot 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. 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 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. 
 
Meer informatie betreffende St Germains zijn verblijf in de woestijnen rondom Bahariya, 
Reconnectie Healing etc. ontvang je in de uitgebreide informatiemap, die je ontvangt tijdens de 
kennismakingen middag.  
 

 

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

Sekhmet en Horus Van 8 tot 23 november 2014 

Tijdens deze magische reis 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♥ 
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Meer informatie betreffende St Germains zijn verblijf in de woestijnen rondom Bahariya en 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! 
Natuurlijk reizen de Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties voor extra ondersteuning en 

bewustzijnsgroei mee. 
 

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 en 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! Natuurlijk reizen de Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties voor extra 
ondersteuning en bewustzijnsgroei mee. 
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Op een bijzondere manier 2014 afsluiten en dansend 2015 binnen gaan, 
dat kan via deze veelzijdige “van Buikdansen- naar Bewustwording- tot 

in je Kracht komen reis van Luxor, door de woestijnen, naar Cairo van 20 
december tot 3 januari 2015 

 
Korte voorstelling reisbegeleiding 

 
Faracha’s hart en zielswezen,  is net zoals mijn totale wezen, al jarenlang verbonden met Egypte.  
Door de tijd heen organiseerde Faracha prachtige culturele dansreizen van  Cairo, door de 
woestijnen naar Luxor.  
 
Tijdens “onze” reizen heb ik Faracha verschillende malen mogen ontmoeten als een  

hartverwarmende dancing queen. Vandaar dat ik Faracha benadert heb, om samen met een groep 
zielsmaatjes, dansend  het jaar 2014 af te luiten en naar 2015  te verwelkomen.  
 
FARACHA betekent vlinder in het Arabisch en geeft verandering, het (groei)proces, aan. Het is 
bijna spelenderwijs een zoektocht via de dans naar ieders eigen vrouwelijkheid. Een proces waarbij 

leeftijd en lichaamsbouw geen rol speelt en wat nooit hoeft te eindigen. 
 

Faracha studeerde klassieke dans aan het Brabants Conservatorium en bestuurde vele dansvormen 
en culturen. Haar grote passie ligt al jaren in de buikdanskunst. Ze rondde deze specialisatie af in 
1994 aan Yamila’s school voor Buikdanskunst. 
 
Met haar ervaring als onderwijzeres maakt dat Faracha een unieke combinatie beheerst om de 
intens boeiende en toch verborgen taal van het buikdansen over te brengen. Zo wordt het 

buikdansen voor iedere deelneemster een persoonlijke dansreis. 
 
Faracha blijft geboeid door de mogelijkheden die ieder mens inzicht heeft, zowel energetisch 
,spiritueel als fysiek .  Net dat beetje meer zodat je lijf en je geest alles verbonden is met jezelf, de 
aarde en de kosmos. Op fysiek niveau wordt ze geïnspireerd  en ondersteund door de Alexander 
Techniek. Energetisch door de Chakra’s en de 4 elementen.   
 

Faracha zal op de juiste momenten afgestemde buikdans workshops organiseren tijdens onze 

gezamenlijke reis: van Buikdansen – naar Bewustwording – tot in je Kracht komen . 
 
Voor meer informatie over Faracha, zie de websites: www.faracha.nl  
 
Het programma zal voor mijn vertrek naar Avalon 24 augustus op de website 
www.egyptvacations staan !  

 

The land of Avalon, El Morya (King Artur) en St. Germain (Merlin) en de 
crop circles are calling, dus Tijdelijk afwezig! 

 
Van donderdag 24 juli tot 8 augustus ben ik afwezig. Dit betekent dat ik ter voorbereiding op mijn 
“Avalon verblijf” en voor het “afkick-proces” na mijn thuiskomst, vanaf maandag 21 Juli tot 11 
Augustus geen mails meer beantwoord.  Na mijn thuiskomst zal ik nog, een kortere nieuwsflits 
aanbieden met maand energie vanuit de Egyptische zodiak bekeken, het door mij georganiseerde 

cursus  aanbod en de Transmuterende voorjaar Egypte reizen. 

 
Voor nu wens ik je dagelijkse Zelfliefde, innerlijke vrede en naar hartwens en vanuit het Universele 
Licht gezegend verlopende dagen toe. 
 
 

May love and Light surround the World  

 
In Lak’Ech, IK BEN de andere JIJ ♥ Liefdevolle Hart-groet, Donny 
 
 

 
 
 

 

http://www.faracha.nl/
http://www.egyptvacations/

