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Lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Als eerste wil ik jullie graag voor de resterende dagen van 2015 dagelijkse gezondheid, liefde, naar
hartwens verlopende en bewustzijn verlichtende en gezegende dagen toewensen. Na een meer dan
gelukkig makende, gezegende en bewustzijn verlichtende shift op Egyptische bodem, ben ik vanaf
21 januari alweer intensief in de flow van creatie en manifestatie. Duidelijk is dat alle ervaringen,
ontvangen inzichten, bevestigingen van o.a. visioenen en mijn innerlijk weten, samengaand met de
integratie van opnieuw herinnerende kennis, zowel mijn persoonlijke leven als het Cosmic&Flower
concept beïnvloeden. Veel bijzondere, en verstandelijk beredeneerd ongelooflijke Zielspad
sturingen zijn in de flow van manifestatie mogen komen. Om jullie niet te overvoeden zal ik zo kort
en duidelijk proberen alles in deze nieuwsflits te omschrijven.
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Zielspad sturende beïnvloedingen

Op 18 januari heb ik samen met dokter Ahmed Nassar het Partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst contract ondertekend voor het Shams El Nile Association for
Pyramids Science, Health and Research project.
Dit houdt o.a. in dat het Bawiti Oasis Resort, in samenwerking met wetenschappelijke
onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de effecten van de helende-genezende én hoger
bewustzijn activerende Piramide energieën bij o.a. chronische ziektebeelden en mentaleemotionele verstoringen, fysiek- psychisch belaste personen én personen die hun bewustzijn willen
verhogen de mogelijkheid gaat bieden om tijdens in een bij ons geboekte vakantie, therapeutische
sessies in een Healing Piramide te boeken.
Tijdens de eerste fase worden op het Bawiti Oasis Resort drie Piramides gebouwd. Eén voor
genezingsprocessen, één voor wetenschappelijke onderzoeken en één om mediatievormen te
bekrachtigen en te meten. Alle Piramides die geplaatst worden omvatten maten en materialen, die
meetbaar en wetenschappelijk bewezen dezelfde alchemistische effecten activeren die in de
Cheops Piramide meetbaar zijn.

Shams El Nile informatie
Shams El Nile is officieel in 2004 opgestart door Professor-Dokter Ahmed Nassar in Cairo-Egypte.
Het opstarten van Shams El Nile werd geleid door Professor-Dokter Ahmed Nassar – UNESCO
Ethiek wetenschapper, consultant en voormalig hoofd van de Atomic Energy commissie in Egypte,
winnaar van de Staatsprijs medaille van Wetenschappen en Kunsten én de Amerikaanse ‘ Eren
medaille winner voor het zijn van één van de vijfhonderd wereld-beïnvloedende wetenschappers
van de laatste halve eeuw.
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Shams El Nile is de eerste gespecialiseerde wetenschappelijke associatie in de wereld voor
wetenschappelijke onderzoekers, die de effecten van Piramide energieën onderzoeken op o.a.
geneeskundig-, biologie-, healingen en mediatie vormen, de groei van fyto-therapeutische en
agrarische- beplantingen en nog meer.
Op dit moment werkt Shams El Nile samen met, op hun gebied gespecialiseerde wetenschappers,
wonende in 30 verschillende landen. Deze wetenschappers hebben vanaf het begin bijgedragen
door hun wetenschappelijke ontdekte Piramide ‘geheimen’ vrij te geven, voor de ontwikkeling en
de benodigde documentatie voor Piramide wetenschappen. Alle wetenschappelijke onderzoeken
worden gecontroleerd door, wereldwijd verspreide, nationale veiligheidsagentschappen.
Buiten kosmologische- ruimte, geneeskundige vormen en biologie wetenschappelijke onderzoeken
om, heeft Shams El Nile de doelstelling om, alle ‘achtergelaten’, nog verborgen Piramide kennis in
de grote Piramide van Giza, te openbaren door middel van een aantal samenwerkingsprojecten met
een groot aantal wereldwijd verspreide universiteiten.
Shams El Nile stelt zichzelf verantwoordelijk voor het grootste wetenschappelijk experiment in de
geschiedenis, betreffende de relatie tussen ruimte en tijd én de relatie tussen het menselijke DNA
en Universele energieën te observeren en bewaken. Hiërarchisch zijn geografische-, geofysische-,
en astronomische basisonderzoeken topografisch en op meetapparatuur, monitors én op GIS
(een geautomatiseerd informatiesysteem) vastgelegd, om de relatie tussen de mens en kosmischeastronomische cyclussen en de volledige biologische tijd te volgen. Deze onderzoeken hebben o.a.
ook de doelstelling om wetenschappelijk de ‘geheime’ van hoogbegaafde oer-beschavingen te
ontdekken.
Beknopte info therapeutische sessies in de Healing Piramide
El Shams Nile Associatie werkt op dit moment samen met wetenschappelijke onderzoekers, die de
astronomische en wiskundige afmetingen van de Piramides én het effect hiervan op het DNA en
immuunsysteem onderzoeken. Onderzoeken hebben uitgewezen, dat de Piramidevormen van
Shams El Nile, fysiek en psychisch een alchemistisch reactie activeren. Deze reactie blijkt een
herstellend en genezend effect te hebben op chronische- en immuunsysteem verstorende
ziektebeelden en psychische verstoringen. Uniek is dat zelfs een jonge man met een zeldzame
chromosoomafwijking werd geholpen door therapeutische sessies in de Piramide.
Voordat men, een ongeveer halfuur durende, therapeutische sessies in de Healing Piramide
ondergaat, worden o.a. bloedonderzoeken gedaan op het ziektebeeld, de bloeddruk gemeten, bij
bijvoorbeeld diabeten de glucose gemeten etc.. Ditzelfde onderzoeken vinden ook weer plaatst na
een eerste therapeutische sessie. Vandaaruit wordt bepaald hoe vaak men een therapeutische
sessie in de healing Piramide behoord te ondergaan en welke Egyptische Cosmic&Flower
Chakraoliën en/of Energies ter bevordering ingezet kunnen worden.
Het Pyramids Science Research en Health project vanuit ons Bawiti Oasis Resort zit in de flow van
manifestatie, maar…vindt plaats in Egypte en Egypte is tijdloos, dus meer informatie hierover op
een juist moment  De El Shams Nile Association for Pyramids Science, Health and Research
website is helaas in Arabisch en wordt op dit moment vertaald. Mocht je meer informatie willen,
dan kun je een Engels geschreven krantenartikel lezen via de link:
http://weekly.ahram.org.eg/2011/1031/li1.htm
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In de voorbereiding flow voor mijn leven in Bahariya-Egypte

Bovenstaande, en talrijke andere persoonlijke- en zielspad sturingen, hebben mij het inzicht
gegeven dat Bahariya de basis behoort te zijn van mijn aanwezigheid, dit samengaand met de
Cosmic&Flower productlijn én hoogstwaarschijnlijk zoonlief Kelvin en een zielszusje, die ik de
ruimte geef om zelf haar naam vrij te geven op het, voor haar, juiste moment …
Natuurlijk is mijn keuze een periode van wel overwegen geweest, en door verschillende
dimensielagen heen gemaakt. Mijn definitieve keuze heb ik na een Sun-gazen en derde oog
activatie, op het terras van ons Bawiti Oasis Resort, gemaakt. Hierbij mocht ik duidelijke toekomst
beelden ontvangen. Deze werden bevestigd, doordat zielszusje Jolande Meijer opmerkte, dat de
foto’s die ik gemaakt had duidelijk de weg naar het licht lieten zien, en zoals men op bovenstaande
foto’s ziet is dit een weg die op het Bawiti Oasis Resort ligt.
Wanneer ik precies mijn woonverblijf in Nederland opzeg is nog niet helemaal duidelijk.
Het enige dat voor mij vast staat is dat dit op korte termijn zal zijn. Verder geef ik me totaal over
aan de sturingen, deze zullen meer zichtbaar worden als ik over een paar weken weer in Egypte
ben.
Mijn immigratie naar Egypte betekent niet dat ik ‘uit Nederland’ verdwijn. Zeer zeker niet.
Nederland is per slot van rekening de plek waarin ik besloot te incarneren, mijn dierbare familie én
mijn dierbare Cosmic&Flower Zielsverwanten wonen! Dit is ook de rede dat ik ‘onbewust’ al voor
mijn vertrek naar Egypte, afgelopen september, flink actief ben geweest met een nieuwe basis op
te zetten voor Cosmic&Flower Remedies en de docenten.
Na mijn thuiskomst heb ik besloten om zelf in de zomermaanden de Cosmic&Flower therapeuten
opleiding weer te gaan geven. De zomer is een periode dat de tempratuur te hoog oploopt om in
Bahariya te verblijven. Dus voor mij bij uitstek een periode om mijn familie-vriendenkring en
Cosmic&Flower Remedies en alles wat daarmee verbonden is te omarmen.
De omschrijving en data van de Cosmic&Flower therapeuten opleiding wordt later in deze
nieuwsflits vermeld.
Helaas behoor ik ook te laten weten dat ik door de ‘sturing’ om Bahariya tot mijn woonplek te
maken sommige voorjaarsreizen behoor te cancelen. Nieuwe holistische persoonlijkheid- en Ziel
voedende reizen worden later in deze nieuwsflits aangeboden.
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Cosmic&Flower docenten
Helaas behoor ik te laten weten dat Vincent Rikkerink, om persoonlijke rede, zijn docentschap
heeft opgezegd. Vanuit mijn hart en zielswezen bedank ik Vincent voor zijn grootschalige
liefdevolle inzet voor Cosmic&Flower Remedies.
Op dit moment vermeld ik op de website nog maar 2 gekwalificeerde Cosmic&Flower therapeuten
opleidingsdocenten. Komende juni start ik met het opleiden van nieuwe docenten. Het
Cosmic&Flower therapeutenopleiding docententeam zal beperkt, maar daardoor zeker kwalitatief
zijn. Dit zelfde principe geld ook voor de docenten die de Cosmic&Flower zelf healing en intuïtieve
ontwikkeling cursus organiseren.
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten.
Mijn ‘eigen weten’ heeft een bewustzijnsshift mogen ondergaan
Iedereen die zich verdiept in het huidige chakrasysteem, zal ongetwijfeld de verwarring, die al
vanaf halverwege de 80-er jaren is ontstaan, zijn tegen gekomen.
Enkele waarnemers zijn o.a. Sonia Bos (13 chakra’s), Jhadten Jewel (17 chakra’s), Roy Martine (14
chakra’s), Drunvalo Melchizedek (13 Egyptische chakra’s) en dan mezelf niet te vergeten (12
Egyptische chakra’s).
Dankzij verschillende Zielsfrequenties uit Box VII is me nóg duidelijker geworden dat ons DNA
meer en meer ‘ontsluit’ als onze Zielsdelen samensmelten. Ook weer een mooi bewijs dat alles op
het juiste, of Divine, moment herinnerd mag worden.
Gedurende, de ook voor mij zowel persoonlijke- als Ziel voedende, bijna magische, de
Egyptereizen in 2014, heb ik mogen ervaren dat ‘mijn weten’ én mijn al sluimerend aanwezig
weten rondom het huidige chakrasysteem vastere vormen mocht aannemen. Mijn ‘eigen weten’
omvatte de kennis dat de mensheid, met behulp van de scheppende krachten van het Universum,
vanaf de Harmonische Convergentie van 16/17 augustus 1987 de mogelijk heeft om 5 ‘afgesloten’
chakra’s in het chakrasysteem te laten integreren.
Mijn weten omvatte ook dat deze 5 chakra’s alle kwaliteiten bevatten die men uitdroeg na de val
van Atlantis, zoals bij het vijfde Wortelras, de “Kinderen van de Wet van Een” die onder leiding van
Thoth Atlantis verlieten en in Kemet, het huidige Egypte gingen wonen.
Helaas hebben er, tijdens het evolutieproces van het vijfde Wortelras én de zeven bijbehorende
sub-rassen, zich weer een groot gedeelte van de Wet van Een afgekeerd. Waardoor men als maar
meer in de dualiteit viel en het DNA celgeheugen en het chakrasysteem zich sloot.
Ook was/ben ik op de hoogte van het feit dat onder de huidige mensheid nageslachten van het
derde en vierde Wortelras, de Nefilim of Annunaki, én de door hen genetisch gemanipuleerde
dwerg- en andere rassen, leven.
Vooral tijdens mijn verblijf in Cappadocia en het London musea is me als maar duidelijker
geworden, via Annunaki, Soemerische en Egyptische symbolen, dat de Annunaki het Hoger
Bewustwordende evolutieproces van de mensheid heeft beïnvloed door, tijdens het genetisch
manipuleren van rassen, genetische codes af te sluiten. (In de DNA syllabus van de Cosmic&Flower
therapeutenopleiding én tijdens de themadag over de uitzuivering van alle traumatische niet
aardse opgedane belastende aanwezigheden in de Blauwdruk en het DNA celgeheugen, omschrijf ik
veel wetenschappelijk onderbouwde informatie betreffende de wortelrassen, Nefilim/Annunaki en
dwergrassen).
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Rectificatie - oftewel nieuwe inzichten omtrent het huidige chakrasysteem dat
verantwoordelijk is voor het fysieke en psychische welzijn!!
Vanuit mijn ‘eerste’ herinneringen betreffende het huidige chakrasysteem, zag ik net, zoals veel
collega’s, meerdere chakra’s activeren. Blijkbaar heb ik destijds niet geregistreerd dat de
Miltchakra zich niet in de Prana-buis en ruggenwervel bevind.
In de syllabus, van de eerste dag van de therapeutenopleiding, omschrijf ik het volgende:
“Het huidige fysieke Egyptische chakrasysteem omvat 11 chakra’ s die verantwoordelijk zijn voor
het psychische en fysieke wezen. Negen chakra’s stromen door de Pranabuis en ruggenwervel.
De chakra-energieën stromen via de Pranabuis door naar de nadis, vervolgens naar de Ka- en Ba
kanalen. Ka staat voor Ziel en Ba voor de Geest ofwel het Hoger zelf. De meeste ziekten ontstaan
door disharmonie tussen deze twee fundamentele energiestromen. Vervolgens stroomt de energie
door naar alle cellen van je lichaam, zoals je organen, je weefsels en alle verdere biochemische
processen, om uiteindelijk het DNA van de binnenkomende energieën te voorzien. Twee chakra’s
hebben hun oorsprong in de hersenen en zijn verbonden met de hypofyse en epifyse. Deze
laatstgenoemde twee chakra’s fungeren o.a. als ontvangstantennes voor Hogere Energieën, via de
twaalfde chakra, de Kruinchakra. “
Door de jaren heen heb ik, ongeregistreerde bewust wetende, ‘tekens’ ontvangen, die duidelijk
behoorde te maken wat er werkelijk gaande was vanaf de Harmonische Convergentie. Van de ene
kant herinnerde ik niet en van de andere kant schreef ik al onbewust dat vanuit het Egyptische
chakrasysteem, na de integratie van de Thymuschakra, deze ’samensmelt’ met de Hartchakra,
waardoor deze 2 chakra’s de 5de Dimensionale Godbewustzijnschakra gaan vormen én dat de
Hypofysechakra samen behoort te ‘werken’ met de Epifysechakra indien men de kwaliteiten van de
Kruinchakra wil kunnen uitdragen.
Om een lang verhaal kort te maken, tijdens de 10:10 Stargate opening en Zielsfrequenties helende
reis, van afgelopen oktober, voelde ik in de Horus tempel in Edfu sterk de behoefte om mezelf te
voeden met de Zonenergieën die via inwijdingsschachten de tempel binnen stromen. Hierbij ervoer
ik een soort activatie bij mijn derde oog, waardoor ik een soort vaste energievorm in mijn
hersenen voelde. De dagen erna voelde en ervoer ik dat de Hypofysechakra en Epifysechakra als
het ware één chakra vormde.

Een soortgelijke ervaring mocht ik beleven tijdens de 12:12 Stargate opening- Flower Of Life reis
van afgelopen december, in de Seti Tempel in Abydos. Hier voelde ik vanaf het begin een Kruinchakra activatie en merkte dat de Zonenergieën, die via de inwijdingsschacht binnenstoomde,
vaste vormen in mijn hand kregen. Vanaf augustus 2014 had ik mezelf ‘gevoed’ met
Zielsfrequentie 87. Na dit bezoek bij Sekhmet wist ik dat ik Zielsfrequentie 83 intensief behoorde in
te gaan nemen.
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Na een gereserveerd privébezoek aan de Sekhmet Tempel in Luxor, mocht ik inwijdingen
ontvangen. Hieronder zie je enkele foto’s van mijn laatste bezoek in januari 2015, om zichtbaar te
maken hoe de energieën activeerden, terwijl ik Sekhmet vroeg om mij te helpen versneld
‘levenslessen’ te kunnen overstijgen en om mijn Zielsniveau verder te Healen. Ditmaal voelde ik
geen chakra-activatie, maar mocht ik allerlei energetische geometrische verbinding zien tussen de
chakra’s.

Door allerlei Octaëder en Piramide vormen , zag ik hoe de chakra’s grotere vormen aannamen, en
zich vanuit Vesica Pisces vormen met elkaar verbonden en één van de 5 chakra’s, die ik voorheen
zag, ‘opgenomen werden’ door één van de 7 hoofdchakra’s.
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Om en idee te geven plak ik en afbeelding van de Vesica Pisces hieronder.

Zo zag ik hoe de navel- milt- en zonnevlecht-chakra één chakra vormde, de hart en thymus één
chakra vormde, de keel-, nek en kin-chakra één chakra vormde en hoe de hypofyse- en
epifysechakra zich tot één chakra vormde en zich vervolgens verbonden met de Kruinchakra
Waar het op neer komt, is dat de energiepunten van de 5 chakra’s die ik voorheen zag, zich
verbonden met de 7 chakra’s zoals wij deze voorheen kenden. Het blijkt nu, dat net zoals de
eivormige aura zich is gaan ontwikkelen tot een met alles zich kunnen verbind Lichtveld, ook de
chakra’s grotere vormen kunnen gaan aannemen indien deze in trillingfrequentie verhogen.
De 7 hoofdchakra’s omvatten ook de 12 innerlijke krachtcentra, die tijdens de Cosmic&Flower
opleiding opnieuw verbinden worden met de bijbehorende energiekanalen in de chakra’s.
Na mijn thuiskomst ben ik gaan Googlen en vond ik o.a. onderstaande foto, waarop de chakra’s
volgens de Islamitische geneeskunde, Yunani genoemd, afgebeeld worden. Deze tekening is
gemaakt door de theosoof Johann Georg Gichtel, die leefde in de periode 1638-1710.
Bron: www.alchemywebsite.com

Dit chakrasysteem laat 2 van de door mij herinnerde chakra’s zien, de milt- en thymuschakra, én
dat het chakrasysteem niet door de Pranabuis stroomt!
Dit maakte mij duidelijk dat de chakraenergieën een grote trillingfrequentie én resonantie omvang
behoren aan te nemen, indien deze zich willen vermengen met de Prana in de Pranabuis.
Het werd me ook duidelijk, dat pas na de vermengingen van de Prana én hogere chakrafrequenties
de Egyptische Neteru kwaliteiten én de Kundalini kan activeren.
Ook worden in dit plaatje de 7 klassieke planeten in de chakra’s afgebeeld. De verbondenheid van
het chakrasysteem met de planeten verklaard ook dat planeten het chakrasysteem kunnen
beïnvloeden/activeren.
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Charles Webster Leadbeater , door Helena Blavatsky omschreven als een theosoof met een
vruchtbare pen, merkte dat op deze tekening een opgerolde slang rond de hartchakra wordt
vertoond, die de Zon omringt.
Wat mij opvalt is dat de kop van de slang precies daar eindigt, op het middelpunt van de
Godsbewustzijnschakra. Ter verduidelijking: tijdens de opleiding, en ook tijdens de
ademhalingstechniek via de Pranabuis, die Drunvalo Melchizedek heeft mogen verspreiden, leert
men de hart- en thymuschakra tot één chakra te activeren, waardoor de Godsbewustzijnschakra
activeert, waarvan het middelpunt de plek is waar de kop van de slang eindigt.
Verder merkte Charles Webster Leadbeater op dat de hond, die vanaf de zonnevlechtchakra
(Venus) naar de thymuschakra (Mars) opstijgt naar de kruinchakra, vermoedelijk de Hondsster
(Sirius) vertegenwoordigt.
Voor mij is dit vermoeden een weten, vandaar dat ik in de therapeutenopleiding: De Galactische
Stralenleer, in volst vertrouwen schrijf dat de profeet Mohammed (V.Z.M.H.) in de Koran (Surah
53) omschrijft dat God de Heer van Sirius is. Én ik omschrijf dat Lichtmeester Serapis Bey alle
kennis van Sirius verspreidt heeft in Atlantis en na de val van Atlantis onder zijn begeleiding verder
heeft laten verspreiden in Egypte.
Voor mij persoonlijk een mooi bewijs dat wat ik in de syllabus van dag 1 schrijf klopt: Hier schrijf ik
o.a. dat als alle chakra’s op gelijkwaardig niveau samenwerken, alle bijbehorende Neteru
kwaliteiten van de kruinchakra weer uitgedragen kunnen worden. ( Neteru omvat de woorden
Neter en Netert, die staan voor de God/Godin kwaliteiten die de oorspronkelijke Egyptenaren
uitdroegen. Een geactiveerd Neteru-veld in onze Lichtlichamen transmuteert alles in ons systeem
wat nodig is om helder ruikende, proevende, voelende, ziende en wetende kwaliteiten én alle
vormen van Meesterschap te activeren. Kort omschreven zijn de Neteru-kwaliteiten de basis voor
een Goddelijke Vrouwelijke/Mannelijke Bewustzijnsstaat).
Dus lieve lezer, voor mij staat het als een gegeven feit vast, dat het huidige chakrasysteem 7
chakra’s omvat. Naar mijn inzien heeft de Lichtwereld een leuke waarnemingstruc met mij, en
wereldwijd met meerdere collega’s uitgehaald, waardoor de mensheid bewust de aandacht is gaan
leggen op de ontsluiting van gesloten chakra kwaliteiten.
Hoe dan ook, het is een gegeven dat de door onze Egyptische Voorouders achtergelaten kennis ons
nog veel kan leren! Vooral via de 12 jaar linker- en 12 jaar rechter Oog van Horus Mysterie school
leringen. Onderstaande foto laat voldoende zien 
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Op 5 juni ga ik zelf weer van start met het geven van een Cosmic&Flower therapeutenopleiding.
Voor deze datum zal de Egyptische chakraleer-syllabus geactualiseerd zijn. Iedereen die de
therapeutenopleiding gevolg heeft mag mij een mail sturen met het verzoek voor de
geactualiseerde pagina’s van de syllabus van dag 1. Deze zal ik in liefde naar je mailen. E-mail
naar: info@cosmicflower.nl
6-daagse Cosmic&Flower Therapeutenopleiding met mogelijkheid tot docentschap
In 2000 zijn wij, in samenwerking met VSM BV, gestart met het geven van cursussen.
Vanuit mijn visie, dat men pas effectief een ander kan begeleiden en healen indien men zichzelf
kan healen, is het Cosmic&Flower opleidingsconcept ontstaan en staat Cosmic&Flower Remedies,
vanaf september 2006, geregistreerd als opleidingscentrum bij de KVK te Venlo.
De investering voor de C&F therapeuten opleiding én de aanschaf van de benodigde
Cosmic&Flower producten zijn belasting aftrekbaar.
Voor bedrijven en praktijk voerende is de BTW aftrekbaar.
De Cosmic&Flower Therapeutenopleiding valt onder de Energetische geneeswijzen.
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 kennis praktijkgericht in te zetten.
Bovendien kan alle aangeboden kennis en ervaringen gebruikt worden in zowel uw privéleven, als
het starten van een praktijk, of het verrijken van praktijkkennis.
De bio-energetische oefeningen en visualiserende meditaties kunnen u helpen om uw
psychische-, emotionele- en fysieke wezen te leren herkennen, en het oude niet voedende
celgeheugen in het DNA te transmuteren.
Door de therapeutische sessie, die alle dagen toegepast wordt, leert u praktijkgericht
energetisch healen met de Cosmic&Flower productlijn.
Het totale C&F therapeutenopleidingspakket vormt dé basis om het Universeel Bewustzijn te
ontwikkelen, naar een Goddelijke Vrouwelijke én Goddelijke Mannelijke Bewustzijnsstaat.

Dag 1: Door middel van bio-energetisch oefeningen leer je het oorspronkelijke Egyptisch
Chakrasysteem, van waaruit men functioneerde na de val van Atlantis in Egypte herinneren.
Ontvang je inzicht in de chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke
welzijn. Leer je, door therapeutische sessie te ondergaan én te geven, praktijkgericht
energetisch healen met de Cosmic&Flower productlijn én tegelijkertijd persoonlijk ervaren hoe de
Cosmic&Flower Energies effectief je verstoringen transmuteren én je Neteru kwaliteiten triggeren
om te ‘ontwaken’ of versterken. ( Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor
de God- en Godin kwaliteiten die de oorspronkelijke Egyptemaren uitdroegen. (De basis kwaliteiten
van Neteru die de eerste drie dagen in uw eigen chakrasysteem kunnen activeren of versterken
zijn Helder ruikende-, proevende-, voelende-, ziende- en/of wetende kwaliteiten). Vanuit deze
kwaliteiten kunt u vanuit zuiverheid een ander praktijkgericht helpen.

Dag 2: Door het Transmuterende Evolutieproces zal in eerste instantie een samenwerking
ontstaan tussen de linker- en rechter hersenhelften, waardoor men kan functioneren vanuit de
geest, de gedachten, én het Hoger Zelf, de Goddelijke Intelligentie. Dit functioneren, omvat het
denken én voelen, de samenwerking tussen het hoofd én het hart. Uiteindelijk zal een
samenwerking tussen ALLE hersendelen ontstaan! Door de samenwerking van de totale
hersencapaciteit kan een verbinding ontstaan tussen de geest én het Hogere Zelf én het
Zielswezen. Het “ ik” besef wordt hierdoor een “wij” besef. Dit is een belangrijk onderdeel voor het
Universele Eenheidsbewustzijn én het samenwerken met de Goddelijke Lichtwereld. Om de totale
Eenheid onderling je hersendelen te creëren is de samenwerking van het Egyptische
Chakrasysteem belangrijk. Dit ga je vandaag bewerkstelligen, door je 12 innerlijke Krachtcentra,
waar de Hoge Priesters in Egypte de Chela (de leerling) mee inwijdde, zodat deze zichzelf kon
helen, weer te herinneren en integreren in uw dagelijks leven. De 12 Krachtcentra werken
samen met het Egyptische chakrasysteem, het zenuwcentrum, het endocriene stelsel en alle
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organen, en helpen versnelt te herinneren wie men is, een mensenwezen met Goddelijke
kwaliteiten. De visualiserende meditaties én therapeutische sessie van vandaag helpen je
om je eigen 12 innerlijke krachtcentra in je systeem te verankeren, zodat je deze kwaliteiten in je
dagelijkse leven kunt uitgedragen en praktijkgericht doorgegeven.

Dag 3: De aura is een energiematrix van Lichtvelden. De aanwezige energieën in de auralagen
stromen via het chakrasysteem door naar de meridianen, de nadis, de Ka- en Ba kanalen en alle
anderen cellen van het lichaam en behoort het lichaam van de benodigde levenskrachtenergie te
voorzien. Na de val van Lemurië en Atlantis, en zeker tijdens het Vissentijdperk, zijn de
auralagen door emoties zoals angst, verdriet, geestelijke onrust, onzekerheid etc., zich als zeven
energielagen eivormig rondom het fysieke lichaam gaan vormen.
Vanuit de Oorsprong behoort de aura een lichtlichaam te zijn dat zich kan verbinden met Al
Dat Is, om o.a. telepathische contacten te kunnen leggen en afstand-healing te kunnen doen.
Vandaag leer je verschillende Lichtlichamen, inclusief de verstoringen in de lagen, bij een
ander te voelen. Ook leer je de toxische energetische ballast, die door karmische processen
zich tijdens je huidige leven op je organen genesteld hebben, te zuiveren. Verder ontvang je
inzicht in zowel karmische stukken, als in aangetrokken vervuiling en verstoringen die de aura
vervuilen, verzwakken en/of beschadigen. Door visualiserende meditaties, die gericht zijn op
het zuiveren én versterken van je aura én de daarop afgestemde sessie, leer je van je aura een
alles omvattend Krachtig Lichtveld te maken. Ook vandaag ontvang je tevens weer bijzondere
praktijkgerichte aanreikingen.

Dag 4: Tijdens Lemurië en de Atlantische tijd was de Sferische Pranaademhaling direct
gerelateerd aan de elektromagnetische Lichtlichamen rondom ons lichaam. Een van deze
elektromagnetische Lichtlichamen, dat in onze aura Lichtvelden behoort te resoneren, is het Heilige
Geometrische Veld, de Stertetraëder. De Stertetraëder omvat de balans van ons God en Godin
Zijn. De Stertetraëder is het eerste energetische Lichtlichaam dat activeert als men de MerKaBa
creëert. Het is dus niet de MerKaBa, maar een onderdeel ervan! Prana betekent Chi of
Levenskrachtenergie. De manier waarop wij de Prana in ons lichaam opnemen beïnvloedt sterk de
manier waarop wij de Werkelijkheid ervaren. Tijdens ons evolutie-pad, op weg naar de derde
dimensie, vonden er zowel op lichamelijk gebied als in de manier waarop we gingen functioneren
bepaalde veranderingen plaats. Vandaag is gericht op het herstellen en zuiveren van de
Stertetraëder en het Prana lichtlichaam en het herinneren en toepassen van de Sferische
ademhalingstechniek. Ook aan de karmische verworvenheid met je biologische ouders
wordt vandaag aandacht besteedt met behulp van de Stertetraëder.

Dag 5: Dat de Wet van Karma een werkelijkheid is vinden we terug in veel oude geschriften,
waaronder de Bijbel. Karma is ontstaan in samenwerking met de Elohim. De hedendaagse Bijbel
spreekt over de 24 oudsten, veel oudere Bijbels spreken over de 24 Elohim. Door nu te leven heb
je vanuit je Zielsniveau ervoor gekozen om volledig in je potentieel te stappen. Om dit totale
proces goed te laten verlopen is het belangrijk om op de hoogte te zijn dat een gedeelte van de
Kosmische Wet van Aantrekkingskracht is teruggetrokken! Vandaag wordt je ingewijd in de
huidige Karma Wet én ga je via visualiserende meditaties je persoonlijk karma herkennen én de
door jou gecreëerde karmische ballast in vorige bestaansvormen (incarnaties), in je energetisch
wezen én je DNA celgeheugen zuiveren. Hierdoor kunnen de verbindingen weer ontstaan
tussen je Chet, Ba, Ka en Ach, die samen je Oorspronkelijke Goddelijke Fysieke, in verbondenheid
met alle Dimensies, vormen. Leer je hoe je de Violette Vlam van St. Germain transmuterend
kunt inzetten voor je zelf, een ander en Moeder/Vader Aarde. Na de sessie sluiten we de dag af
met een dankbetuiging aan Engelen en Geascendeerde Meesters en Meestervrouwen. Door deze
dankbetuiging kun je ook een verbinding met de Lichtwereld aangaan of deze bekrachtigen.
Dag 6: Om functioneel de Cosmic&Flower Egyptische Chakraoliën, voor zowel jezelf als
praktijkgericht in te kunnen zetten, hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met
aromatherapie of energetische massageheling-technieken. De benodigde kennis mag je tijdens de
opleidingsdag tot je nemen. Al wat je vandaag aangereikt krijgt kun je zowel voor zelfheling
als cliëntgericht inzetten, om doelgericht oude patronen, en mentale- en emotionele verstoringen,
die psychische en/of fysieke ziektebeelden veroorzaken, op te heffen. Tijdens de dag leert men
via bijzondere ontspannende reflexpunten en handmassagetechnieken de Egyptische C&F
Chakraoliën toe te passen en kan men tegelijkertijd de krachtige werking hiervan ervaren. Vanuit
de oudheid is 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 door Hoge
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Priesters en Priesteressen in Egypte gebruikt tijdens Tempeldiensten, Heling- ceremonieën,
reinigingsrituelen en mummificatieprocessen. 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 aan alle 7
Egyptische C&F Chakraoliën een Cosmic&Flower Energie toegevoegd.
De Cosmic&Flower Energies kunnen de mensheid helpen in hun Zielenstrijd binnen
transmutatieprocessen én in het vinden van hun eigen Goddelijke Zijn. Ze werken ondersteunend
maar het werken aan zichzelf behoort men zelf doen, elke dag opnieuw! In samenwerking met
de Egyptische C&F Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energie ingezet worden, tijdens de
therapeutische sessie, om persoonlijke verstoringen op te heffen.
Inschrijven is alleen mogelijk voor de gehele 6-daagse C&F therapeutenopleiding!
De Cosmic&Flower therapeutenopleiding-dagen kunnen per 3-daagse aangeboden
opleidingsdagen betaald worden.
De investering in JeZelf voor de eerste 3-daagse C&F therapeutenopleiding, is voor
particulieren €555,- incl. 2 Cosmic&Flower Boxen naar eigen keuze; 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 lunch behoeftes behoort men zelf mee nemen.
De investering in JeZelf voor de vervolg 3-daagse C&F therapeutenopleiding, is voor
particulieren €555,- incl. 1 Cosmic&Flower Box naar eigen keuze; 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; koffie-thee met wat
lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch
behoeftes behoort men zelf mee nemen.
Data deelnamen 5-6-7 juni en 3-4-5 juli 2015
Na het volgen van de 6-daagse Cosmic&Flower therapeutenopleiding kan men 2-daagse
gecertificeerde Hoger Bewustzijn ontwikkelende Cosmic&Flower therapeuten-opleidingsdagen
volgen. Deze bied ik aan op 25-26 juli, 8-9-22-23 augustus en 5-6 september. Deze data kunnen
in overleg aangepast worden omdat deze in de vakantie periode vallen.
Tijdens de 2-daagse therapeuten-verdiepingsopleiding wordt je ingewijd in thema’s die niet
alleen dienstbaar zijn in je eigen ontwikkelingsproces, maar waar je ook praktijkgericht mee in
aanraking kunt komen, zoals het huidige Transmuterende Evolutieproces van zowel de mensheid
als Moeder/Vader Aarde, de Lichtwereld, waaronder de Elohim, de Geascendeerde Meesters en
Meestervrouwen, onze Planetaire families, de Heilige Geometrie, de Flower of Life, het
Transcendente chakrasysteem, Glyphs, 12-strengs DNA én nog veel meer. Allemaal belangrijke
thema’s die van toepassing zijn voor het manifesteren van de Nieuwe Mens en Nieuwe Aarde.
Ook tijdens alle verdiepingsdagen worden dagelijks sessies en Hogere Bewustzijn activerende
visualiserende meditaties toegepast.
Voor meer informatie zie: www.cosmicflower.nl onder de link opleidingen.
Voor inschrijving voor de Cosmic&Flower therapeutenopleiding en verdiepingsdagen behoor je
een mail te sturen naar : info@cosmicflower.nl met vermelding van de gekozen deelnamedata, je
naam zoals je deze graag op je certificaat/certificaten wilt zien, geboorte datum, geboorteplaats,
adres en telefoonnummer.
Oproep om de door mij uitgeleende boeken terug te sturen !!!
Graag wil ik iedereen die een boek heeft geleend tijdens het volgen van een C&F
therapeutenopleiding of cursus ter verantwoording roepen om het geleende boek terug
te sturen naar Kastanjelaan 1, 5342 XL in Oss. THX ♥
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Annulering voorheen aangeboden Egyptereis
Helaas behoor ik te laten weten, dat door de ‘sturingen’ om Bahariya tot mijn woonplek te maken
én mijn benodigde aanwezigheid voor de manifestatie van het Shams Nile Pyramids Science,
Health and Research project, ik de eerder aangeboden voorjaarsreizen behoor te cancelen.
Wel bied ik, om de mensheid versnelt alle kwaliteiten van het chakrasysteem te helpen
verwezenlijken, een hierop afgestemde reis aan in de periode waarin Goede Vrijdag en Pasen valt.
Dit omdat het dagen zijn, waarin door veel hoger bewustzijnde personen aandacht besteed wordt
aan de dood, opstanding en Ascensie van Jezus. Een energie die collectief doorwerkt.
Bewustzijnshift activerende en zielsniveau voedende reis, o.a. naar tempelcomplexen in
de woestijnen van Fayoum, van 1 t/m 14 april 2015
Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier

Deze reis is afgestemd om versneld een constante stabiele samenwerking van Prana en het
chakrasysteem te verwezenlijken, met als doelstelling in trillingfrequentie te verhogen, waardoor
Neteru kwaliteiten en de Kundalini kunnen activeren.
( Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God/Godin kwaliteiten die de
oorspronkelijke Egyptenaren uitdroegen. Een geactiveerd Neteru-veld in onze Lichtlichamen
transmuteert alles in ons systeem wat nodig is om helder ruikende, proevende, voelende, ziende
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en wetende kwaliteiten én alle vormen van Meesterschap te activeren. Kort omschreven zijn de
Neteru-kwaliteiten de basis voor een Goddelijke Vrouwelijke/Mannelijke Bewustzijnsstaat).
Vandaar dat ik ter bekrachtiging besloten heb om dit stukje levens-zielspad te bewandelen tijdens
o.a. Goede Vrijdag en Pasen. Dit zijn dagen waarin door veel hoger bewustzijnde personen
aandacht besteedt wordt aan de dood, opstanding en Ascensie van Jezus. Een energie die collectief
doorwerkt.
Bij vele is de term Ascenderen bekend als een kwaliteit die o.a. de Licht Meesters en
Meestervrouwe beheersen. In principe omvat het woord Ascenderen het verhogen van
trillingfrequentie. Ascensie draait om het volledig bewust worden van lichamelijk bewustzijn.
Elk moment dat men illusies overstijgt, of niet meer voedende verlagende gedachtes,
wetenschappen en emoties etc. loslaat, zuivert het DNA celgeheugen waardoor men in
trillingfrequentie verhoogt en kan men spreken over Ascenderende momenten.
Hiervoor is een constante stabiele samenwerking van Prana en het chakrasysteem nodig.
Om dit te bereiken gaan we al reizend door de hoog energetische woestijnen van Fayoum, die
verschillende tempelcomplexen en piramides omvat, Oer-energieën en kwaliteiten opnieuw
herinneren en integreren.
• Dit gaan we o.a. verwezenlijken in de Piramide van de in de 12e dynastie dienende farao
Amenemhat III. Zijn naam betekent: Amon-Ra behoort toe aan Maät, vandaar dat hij regeerde
vanuit het concept van Maät.
• Bij de Cobra-Godin Renenutet, die geïdentificeerd wordt met de Oog van Ra Wadjet in het Oog
van Horus, van waarop de Egypt Mysterie School trainingen gebaseerd zijn. (De cobra is het
symbool van de kundalini energie én omvat o.a. alle Hathor-Isis-Horus Neteru kwaliteiten.
Vandaar dat de Cobra op de hoofdbekleding van alle farao’s voorkomt.
• In de Sobek/Horus tempel met Sobek, die Isis bijstond bij de geboorte van haar Horus én Horus
de Meesterleraar betreffende de Al Ziend- Al Wetend Oog kwaliteiten.
• De tempelcomplexen van Kom Oushim Karanis en Madinat Madi
• Door te baden in de “waterweg van Jozef”, die zich volgens het Bijbelboek Genesis met de Nijl
verbindt.
• In een miljoenen jaar oud versteend bos gebied in Widan el Faras.
• In Wadi Hitan, waar je beslist waarneemt hoe bijzonder het evolutieproces verlopen is als je de
energieën opneemt van de 35 miljoen jaren voormalige zeebodem en de 40 miljoen jaar oude
intact gebleven fossielen, van o.a. walvissen met poten!
• De watervallen van Wadi Ryan,
• De Atlantische Kennis van Imhotep, die al zijn kennis ontvangen heeft van Thoth, waardoor hij
als Hoge Priester beschouwt wordt als de eerste Universalist van de wereld.
• Het ondergrondse Serapeum labyrint en natuurlijk het naar het Gizeh plateau, waar o.a. de Grote
Inwijdingspiramide staat!
• Het Gizah plateau en privé gereserveerde tempels/tombes.
• En in verschillende musea in Fayoum en Sakkara.
Meer informatie omtrent al het bovenstaande staat omschreven in de bij deze reis behorende
informatiemap.
Voor aanvang van ons persoonlijke en zielsavontuur, gaan we doelgericht de Cosmic&Flower
Energies en Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken welke verstoringen jou van je Ik Ben kracht
en je Zielsdoelstellingen weerhouden.
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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.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) als extra aanvulling op ieders eigen Ziel en DNA reacties, op
de juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.
Ditzelfde geld voor hogere frequentie activerende visualiserende mediatie in de woestijnen.
Verder leer ik je om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te
activeren- voeden via Sun-gazing!
Programma
Dag 1; Is de vlucht vanuit Amsterdam naar Caïro. Na aankomst gaan we naar het Sphinx
Gasthuis, waar Gouda ons met een warm hart zal verwelkomen. Voor meer informatie betreffende
het Sfinx Gasthuis en de eigenaar kun je de website www.sphinxguesthouse.com bezichtigen.
Dag 2-3-4 en 5; Na een relaxt ontbijt gaan we 4 dagen lang, door te reizen en ZIJN in de hoog
energetische woestijnen van Fayoum en alle daarin liggende tempelcomplexen, ons DNA triggeren
om te ontwaken en ons bewustzijn verhogen en ervoor zorgen dat we als maar meer verhogen in
trillingfrequentie. Tijdens de avonduurtjes kunnen we genieten van de liefdevolle verzorging door
ons Bedoeïenenteam, ons vrije leven onder de Sterrenhemel, heerlijk relaxen, ZIJN onder de
Sterren, met het kampvuur aan onze zijde, luisterend naar- of meedansend op de tabla muziek en
het traditionele gezang van ons team, terwijl we ons verbinden met ons SterrenBewustZijn.
We slapen onder de sterrenhemel, Orion, de Pleiaden, Sirius en de Melkweg, de energie van Hathor
en de spiegel van de Nijl.

Dag 6; Na een relaxt ontbijt zetten we ons avontuur voort naar het oase dorp Bawiti, een
paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya en naar het Bawiti Oasis Resort, waar je het gevoel
zult mogen ervaren dat je thuis bent gekomen! Na de lunch ben je vrij om te doen waar je zin in
hebt, genietend in de aanwezige geneeskrachtige bron, de meditatieruimte, de recreatieruimte, het
samenzijn met ons Bedoeïenen team in de partytent, of door gewoon heerlijk te ZIJN. De avond
brengen we beslist naar ieders wens verlopend door.
Dag 7; Gaan we ons voorbereiden op ons verder te bewandelen Zielenpad, waarin we ondersteund
door de benodigde Cosmic&Flower Zielsfrequentie, kijken naar verstoringen in de Blauwdruk, DNA
celgeheugen die weerhouden om tot een volledig persoonlijk-en ziel potentieel te komen. Verder
genieten en ZIJN!
Dag 8; Vandaag begint ons Desert avontuur. We rijden eerst naar het Crystal Mountain gebied
Hagar Al-Makrum, een wonderbaarlijk door de natuur gevormd gebied waar je jezelf energetisch
kunt voeden en 'opladen' terwijl je wandelt tussen de prachtige door het evolutieproces van
Moeder Aarde vrijgekomen stalagmieten en de verschillende kleuren kristal gevormd calciet en
seleniet sculpturen, geoden en gletsjers, die zich laten zien in allerlei geometrische vormen.
Natuurlijk hebben al deze schatten van Moeder Aarde ook de bijbehorende geneeskrachtige
werking. In dit gebied zal ons team weer ons „desert hotel‟ opbouwen en heerlijk voor ons koken.
Na het diner kunnen we weer gezellig samenzijn rondom het kampvuur, invullend wat goed voelt
voor dat moment en slapen onder de prachtige sterrenhemel, EEN wordend met de Kosmos en
Aarde energieën.
Dag 9; In de woestijnen ontbijten we meestal relaxt rond 09.00 uur. Terwijl het „desert hotel‟
afgebroken wordt kun je nog een uurtje rondwandelen in het Crystal Mountain gebied. Daarna
rijden we naar de Magic Spring Ain Serw, een fata morgana midden in de woestijn! Bij aankomst
kun je even badderen in het geneeskrachtig bronwater en je laten omarmen door de Wateren van
de Moeder, terwijl ons Bedoeïenenteam onze lunch voorbereidt. Wetenschappelijke en medische
onderzoeken hebben bewezen dat de waterbronnen in de Bahariya bevorderend zijn bij
ziektebeelden als reuma, artritis en verschillende huidaandoeningen. Vlakbij liggen ook
mummiebergen die je kunt gaan bezichtigen indien dit je aanspreekt. Na de lunch rijden we naar
een van de meest magische stukjes van onze planeet; de White Desert, Sahra al-Baida.
Dit indrukwekkende gebied omvat grillige meters hoge, door wind en erosie gevormde, witte
kalksteen sculpturen waarin fossielen, schelpen, marcassiet en pyriet, geheel of gedeeltelijk
omgezet naar limoniet, het eeuwenoude transformatie-evolutie proces zichtbaar maken. Je zult
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daar werkelijk het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige vortexenergie zal nieuw voor je zijn. Terwijl je op ontdekkingstocht gaat in dit wonderbaarlijk gebied zal
je samensmelten met de White Desert energieën en tijdens de zonsondergang vol bewondering
naar de kleurveranderingen kijken, die het White desert landschap als maar magischer maken.
Wanneer ons Bedoeïnenteam, na een heerlijke maaltijd, bij het kampvuur hun tabla en andere
instrumenten te voorschijn toveren, kun je deze prachtige dagenergie omzetten in een dans of
luisterend genieten. Niets moet, alles mag!
Dag 10 ; Je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij de
zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook doorslapen, niets moet, alles mag! Na een
relaxt ontbijt wandelen we naar een hoog energetische plek, waar 65 miljoen jaar geleden één van
de meteoren insloeg die zowel het leven op Moeder Aarde als haarzelf ingrijpend veranderde! Uit
verschillende werelddelen komen hier regelmatig meditatiegroepen samen. Het is een mooie pek
om in stilte de energie te ontvangen, in te ademen, en je Wijze Zielswezen te ervaren.
Na nog enkele bijzondere sculpturen bezichtigd te hebben rijden we naar een vulkaangebied in de
Black Desert, Sahra as-Souda welke gevormd is door vulkanisch magma, lava brokken en basalt.
Hier stoppen we even, om je de kans te geven om in verbinding te gaan met de Oer-energieën van
Vader Kosmos en Moeder Aarde. Vandaaruit rijden we terug naar ons Bawiti Oasis Resort.
Eenmaal daar aangekomen ben je vrij om dat te doen waar je zin in hebt, genieten van de bron,
wandelen, luieren, het samenzijn voorbereiden op het volgende Blauwdruk en DNA activerend
avontuur in regio Cairo!

Dag 11; Vandaag rijden we op een juist moment terug naar Caïro, waar Gouda ons zeker weer
warmhartig zal verwelkomen. De avonduurtjes vullen we beslist naar wens verlopend in, misschien
is souvenirs kopen wel een leuk idee …
Dag 12; Na een relaxt ontbijt gaan we naar het Gizeh plateau. Hani, een van de inspecteurs van
de Piramides, zal ons vergezellen en intuïtief afgestemd op onze groep, deuren voor ons openen
die voor het publiek gesloten zijn. We lunchen op het Gizeh plateau en na de lunch ben je vrij
zodat je alle tijd en ruimte hebt om optioneel de Koningskamer in Cheops, of de tombe kamer van
Chefren, de Solarboot of andere bezienswaardigheden te bezoeken. Na het diner zal onze gastheer
Gouda koffiedik voor je lezen en indien je wilt een chakra-of persoonlijk Egyptische parfumolie
adviseren, die jou meer inzicht kan geven, of ondersteunen betreffende de aanreiking die hij je
geeft met behulp van het koffiedik lezen.
Dag 13; Na een relaxt ontbijt staat onze chauffeur klaar om ons mee te nemen naar Sakkara.
Volgens de Geascendeerde Meesterleer was én is Sakkara het eerste en één van de belangrijkste
inwijdingsplaatsen van de oude mysteriescholen. Vandaar dat de meeste tijd in Sakkara besteed
zal worden in en rondom het gebied waar de toerist juist NIET voor kiest!
In het Sakkara gebied gaan we ook ons DNA triggeren om te ontwaken en ons bewustzijn te
verhogen in het ondergrondse Serapeum labyrint. Als je na ‘mijn’ uitgekozen
‘inwijdingsprogramma’ nog de behoefte voelt om naar het Djoser gedeelte te gaan, dan kan dit
natuurlijk. Na het diner gaan we even bij elkaar zitten om gezellig na te kletsen en daarna ben je
vrij om bijvoorbeeld vanaf het dakterras de Pyramid sound and light show te zien, of je voor te
bereiden op de vlucht home morgen, of om jezelf over te geven aan Egyptisch dromenland onder
de energie van de Piramides en de Sfinx.
Dag 14; Home Sweet Home!
En alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving!
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Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke vers bereide maaltijden. Het ontbijt bestaat uit
brood of pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa of een gekookt eitje. Ook de lunch
biedt veel variaties en het diner vormt zich uit soep, de hoofdmaaltijd en fruit dessert. En dit in
combinatie met de liefdevolle bereiding van ons Bedoeïenen team is het eten in de woestijnen
boven het 13 sterren hotel niveau! We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes, koffie/thee en
flessen bronwater mee om door de dag heen de innerlijke mens te versterken. En natuurlijk ook
matrasjes, dekens en op verzoek ook tenten.
De investering in JeZelf is all-inclusief € 1.999,- de vluchten Amsterdam- Cairo en terug. Het
transfer en jeep- vervoer voor 14 dagen. Alle maaltijden én koffie/thee en bronwater tijdens de
woestijn dagen. Alle hotelkosten, incl. de benodigde kofferdragers fooien. De entree tickets voor
het Gizeh plateau én de benodigde kosten voor de privé bezoeken voor de publiek gesloten
plaatsen aldaar. Alle tickets voor de tempel en musea bezoeken in Fayoum en entree nationaal
park van Wadi- Ryan en Hitan. De off-road vergunning, entree tickets en overnachtingskosten per
woestijn en verdere kosten aan de Egyptische autoriteiten voor de woestijnbezoeken in Fayoum en
Wadi Hitan Bahariya en Farafra. De ondersteunende Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en
Egyptische Chakra oliën. Alle spirituele verdiepingsactiviteiten.
Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 1 code staat voor God onze
Schepper én ons eigen Goddelijk Scheppende Vermogen. Het getal 1 biedt een gelegenheid om
zich met het Scheppende Innerlijke Licht te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuws gaat
beginnen. De 999 codering, waar de kostprijs mee eindigt, activeert Goddelijke- Kosmische- en
Planetaire persoonlijkheidskwaliteiten. Door Zelfheling stroom je door naar een Hoger level
betreffende de samenwerking onderling, je Hoofd- Hart- Hoger Zelf en je Zielsniveau. Ben je klaar
om meer te zien en meer te zijn dan dat je op dit moment kunt zien en bent?
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa. Persoonlijke uitgaven. Drankjes,
deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer.
Voor een eenpersoonskamer wordt €240 ,- toeslag berekend voor 6 hotel nachten.
De Minimale deelname is 4 zielsmaatjes.
Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal zielsmaatjes 6.
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd.
Na de betaling van de totale investering in jezelf ontvang je een factuur.
Voor aanvang van de reis ontvang je een map met alle benodigde informatie, ook voor de
thuisblijvers!
Het paspoort behoord minimaal nog 6 maanden geldig zijn na je bezoek aan Egypte!!!
ÉÉN GOD ~ ÉÉN AARDE ~ ÉÉN VOLK ~ ÉÉN TIJD, May love and Light surround the world,
In Lak’ech – IK BEN de andere JIJ, In liefde Donny Sternfeld
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Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de Bewustzijnshift activerende en Zielsniveau voedende reis, o.a.
naar tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum, van 1 t/m 14 april 2015
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €240,- bij: ja/nee
Graag zou ik een kamer willen delen met: ...............................................................................
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee
Telefoonnr. voor bereikbaarheid thuisfront: .............................................................................
Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen houden:
..........................................................................................................................................
Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld :


Afsluiten van een annulering en reisverzekering is verplicht.



De aanbetaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet
worden gerestitueerd.
Het Cosmic&Flower team is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval
berokkend aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen,
mechanische pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden
voorkomen. Hiervoor behoord men een reisverzekering af te sluiten.
Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
Betalingsregeling: het bedrag van € 500,- over te maken op rekeningnummer:
1289. 11. 808 Rabobank Swolgen, t.n.v. Cosmic&Flower onder vermelding van
Egyptereis 1 april 2015 en je naam zoals deze in het paspoort staat!
Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U
De resterende € 1.499,- dient contant te worden voldaan in Egypte, of in onderling
overleg (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt). (Storten op ons
bankrekening nummer in Egypte mag ook maar hier zijn vrij hoge kosten aan verbonden).
1 kopie van het paspoort aub mee mailen met het aanmeldingsformulier.
De aanmelding is definitief zodra het aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen.










Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat: ....................................................................
Geboortedatum: ..................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................
Mobiel: ...............................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie s.v.p. mailen naar :
cosmicflowerremedies@gmail.com
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag.
Datum:
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