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Nieuwsflits maart 2015
Auteursrecht Donny Sternfeld

Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Dit is weer een voorlopige afsheidsnieuwsflits !
Zoals aangeven in mijn vorige nieuwsflits, heb ik alle voorjaarsreizen geannuleerd, om me voor te
kunnen bereiden op mijn emigratie naar Egypte. De komende maanden in Egypte zal de meeste
aandacht uitgaan naar de afwerkingen en inrichting van mijn huis, het opschilderen van het resort,
het Shams El Nile Pyramid Science, Health and Research project.
Natuurlijk zal ik ook heel veel ruimte nemen om mijn bonus dochter Waĭd (Ik werd als mama
Donny aan haar voorgesteld  ) beter te leren kennen én voor kwalitatieve tijd met mijn
verworven Egyptische family.
Na mijn terugkomst in Nederland, zal ik mij met hart en Ziel vanaf 5 juni tot 1 september,
inzetten voor alles wat nodig is, het geven van de Cosmic&Flower therapeuten opleiding en de
Mayahoroscoop consulten.
Vanaf zaterdag 28 maart is het e-mail adres info@cosmicflower.nl NIET meer werkzaak !

Indien nodig ben ik bereikbaar via Facebook pb en cosmicflowerremedies@gmail.com
Voor bestellingen kan men mailen naar mark@cosmicflower.nl
Aanpassingen chakrasysteem in de Cosmic&Flower therapeuten opleiding syllabussen
Inmiddels zijn de Cosmic&Flower therapeuten opleiding syllabussen aanpassingen, omtrent het
ware huidig chakrasysteem aangepast. Helaas zijn deze door de computer pech die , Lia Kluitmans,
onze grote redigeer-corigeer- vertaal- en website masteres Lichtkracht de laatse maand heeft
behoren te ervaren, nog niet geredigeerd kunnen worden. Na mijn thuiskomst ga ik de vernieuwde
versies naar iedereen, die zich hiervoor heeft opgegeven, toe mailen.

We leven in de meest Goddelijke dagen van dit jaar
Op 20 maart werd de mensheid gezegend met een Nieuwe Maan, die verscheen tijdens de Zon
Eclips én bekrachtigd door de lente-equinox die begon om 22:45, en wie weet misschien wel om
22:44!
Deze Kosmische Triade activeerde Goddelijke DNA “Lichtzaadjes”, die de mens zelf behoord te
“cultiveren” voor de ontwikkeling van zowel het persoonlijk Godsbewustzijn, als voor de
oorspronkelijke doelstelling van het Zielswezen.
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De bijzijzondere Maansverduistering

Bijzonder is dat de Maanverduistering op 4 april tegelijkertijd plaats vindt met de 4:4
Stargate opening, oftewel een 4:4 portaal dag.
De vrijkomende Lichtfrequenties, coderingen en Glyphs van de 4:4 Sterrenpoort activeren
het balans tussen het spirituele, psychische en fysieke wezen en bieden de mogelijkheid om nieuwe
basis principes te integreren, om het Goddelijk Zijn te kunnen verwezenlijken.
Omdat ik a.s. maandag naar Egypte vertrek en nog geen koffer gepakt hebt, én toch sterk de
behoefte voel om iets toe te voegen aan alle artikelen die op internet verschijnen omtrent de
Maansverduistering, schrijf ik in het kort hetgeen ik graag wil delen.
Een extra toegevoegde waarde is dat Maansverduisteringen begeleid wordt door de Maangod
Thoth, de schrijver van Universele Heilige Kennis en wijsheid én de Maangodin Isis. In het
Egyptische Dodenboek wordt Isis omschreven als “De Lichtgever, die op een juiste wijze gebruik
weet te maken van het Hart, de Hogere Macht en Kracht en die geboorte geeft aan de Hemel en de
Aarde.
De Maanverduistering vindt plaats in het sterrenbeeld Weegschaal, dat beheerd wordt door
Venus.
De beheerder van Venus is Sanat Kumara, die ook de “Vader” van de 12 Serpent God.
Om van de Serpent Gods een beeld te kunnen vormen, kun je o.a. aan de Maya God Gevederde
Slang Quetzalcoatal, of aan de Egyptische Cobra Godin Renenutet, die geïdentificeerd wordt met
het Oog van Ra Wadjet in het Oog van Horus, waarop de Egypt Mysterie School trainingen
gebaseerd zijn.
Alle Slangengoden en Godinnen bevatten de Oerkracht van de Universele- Kennis, Wijsheid en
Geneeskracht én de Kundalini Kracht van de dubbele energie van de vrouwelijke Maanenergie en
de mannelijke Zonenergie, die in Eenheid bij elkaar behoren te komen om de dualiteit op te heffen.
Met andere woorden omschreven, de Maansverduistering biedt de mogelijkheid om de ,
Ouroboros Wijsheid en alle Neteru kwaliteiten te ontwikkelen. (Zie de februari nieuwsflits omtrent
de Neteru kwaliteiten.
De Ouroboros wordt soms ook afgebeeld in de Grote Arcade tarotkaart: De Wereld.
In plaats van en laurierkrans ziet men een slang die vastbijt in zijn eigen staart.
De Grote Arcade tarotkaart “De Wereld” is de kaart van Volledige Zelfontplooiing en
Voltooiing. Men kan deze aanduiden als dat het Zielswezen een bepaalde aardse perfectie bereikt
heeft.
De Ouroboros is een symbool van de Recreatie van het Zijn, de Oneindigheid, de Eenheid en het
Eeuwige en wordt ook vaker afgebeeld in juwelen of als ring gedragen.
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Eén van de aangrenzende sterrenbeelden van Weegschaal is Serpens, ( Slang).

De afbeelding is van www.constellation-guide.com/constellation-list/serpens-constellation/. Op
deze website vindt je veel informatie over sterrenbeeld Slang.
Serpens bevat de Eagle Nebula nevel, die de Zuilen van de Schepping symboliseren, en wordt
vaak gecombineerd met het sterrenbeeld Ophiuchus, de Slangendrager.
( zie voor meer informatie de nieuwsflits januari 2013)
Vanuit de 144 sterrenbeelden combinaties wordt een Weegschaal-Slang, in de positieve
kracht, omschreven als een intuïtief, spiritueel, helderziend en discreet persoon met een groot
rechtvaardigheidsgevoel.
De Egyptische Cobra is o.a. het symbool van soevereiniteit, Goddelijkheid en de kundalini.
Kort omschreven, tijdens de Maansverduistering in Weegschaal, wordt de mensheid
aangemoedigd om vooreerst diep naar binnen te gaan om het innerlijk balans te vinden.
Dit kan even een moeizame tijd zijn, omdat men pas balans kan vinden indien men weet
waardoor het balans verstoord is! ( De Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties kan men
hierop gemakkelijk raadplegen en vervolgens als ondersteuning inzetten).
Na het ontstaan van het innerlijk balans heeft men de mogelijkheid om de innerlijke dualiteit
op te heffen én om onder begeleiding van Sanat Kumara, Thoth en Isis zichzelf verder te
ontplooien in het Godsbewustzijn, om de Oerkracht van de Universele Kennis van de Slangengoden
en Godinnen te verwerven.
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De Maan verduisterd drie maal Aldebaran in 2015!

Verdere bijzondere, door de Lichtwereld aangestuurde kosmische toegevoegde waarden, voor het
ontplooien van het Godsbewustzijn, mogen plaatsvinden op 5 september, 29 oktober en 23
december 2015. Op deze data zal de Maan Aldebaran verduisteren.
Venus is zowel de heerser van Weegschaal als Stier, dus ook tijdens deze bijzondere
vrijkomende Lichtfrequenties , codes en Glyphs zal Sanat Kumara begeleidend aanwezig zijn.
De Koninklijke Ster Aldebaran is het Derde Oog van Stier en wordt ook wel de Aartsengel
Michael Ster en de Wachter van het Initiërend Oosten genoemd.
Aldebaran staat voor Hoge Inwijdingen en Initiatie en activeert een hoog
onderscheidingsvermogen, integriteit en zuiverheid in denken en spreken.
Volle Maanverduistering 28 september
De meest Hoog Inwijdende Goddelijke dagen in 2015 worden op 28 september door een
Volle Maansverduistering op 4.40 Ram, waarin licht en donker centraal zullen staan, bekrachtigd.
Deze Volle Maanverduistering activeert o.a. het doorzettingsvermogen, het trouw zijn aan jezelf
en de inzet voor nieuwe Zielsdoelstellingen.
Deze Volle Maan wordt de Oogstmaan van onsterfelijkheid genoemd. Meer over deze
Maanverduistering zal ik omschrijven in mijn eerst volgende nieuwsflits, na mijn thuiskomst.
De Maansverduistering van 28 september, was voor mij een krachtige rede om hiervoor een
speciaal afgestemde Egypte reis te organiseren. Meer over deze reis volgt in deze nieuwsflits.
Alle vrijkomende Licht-frequenties, codes en Glyphs zullen helpen om, de uit
overlevingsdrang ontstane emotionele, zelfvernietigende én manipulerende Oer- Zielspijnen, van
de vrouwelijke slang-kundalini energie uit te zuiveren. Zodat de zachte, liefdevolle en verzorgende
Oerkwaliteiten van de innerlijke vrouw slang-kundalini weer kan ontwaken.
Anderzijds zal de mannelijke Slang-kundalini energie geholpen worden om de door OerZielspijnen aangenomen dominanten en verharde eigenschapen uit te zuiveren.
Hierdoor kunnen de zachte, liefdevolle en verzorgende Oerkwaliteiten van beide slang-kundalini
energieën weer vanuit een gelijkwaardig basis, in Oervertrouwen en Eenheid het Godsbewustzijn in
het dagelijks leven kunnen uitdragen.
Vanuit mijn hart en Zielswezen wens ik iedere lezer een gezegende integratie van de Triade van
afgelopen 20 maart én wil ik graag adviseren om tijdens de Maansverduisteringen en Aldebaran
verduisteringen, de moed te hebben om door deze Vernieuwing Portalen te stappen. Door je open
te stellen voor je Onvoorwaardelijke Zelfliefde, om bewust te worden van de kracht van je
gedachten, emoties, gevoelens en acties, om je onbewuste wezen én DNA-celgeheugen geheugen
te zuiveren via je intenties, zodat de intenties, die je tijdens de “hulp momenten” van de
Lichtwereld zelf kunt initiëren, voor het hoogste welzijn van je persoonlijk wezen en de
oorspronkelijke doelstelling van je Zielswezen.
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Privé consultmogelijkheid in juli en augustus 2015

De afgelopen Mayahoroscoop consulten maakte duidelijk dat hier niet alleen veel behoefte aan
is, maar ook dat ze een prachtige inzichtgevende ondersteuning zijn, die tegelijker tijd veel vragen
beantwoord en inzichten aanreikt.
Vandaar dat ik dankbaar en in liefde de consulten, waarin de Maya-horoscoop de basis vormt,
weer aanbied in juni, juli en augustus.
Via een ruim uitgewerkte persoonlijke potentiële Mayahoroscoop, kunnen we samen te
kijken naar de rede waarom je bijvoorbeeld stagneert, situaties die bewustzijnsgroei belemmeren ,
je meegenomen Zielskwaliteiten etc. én ontvang je versneld inzicht in je levens- en Zielstaken en
alle bijbehorende kwaliteiten.
De Tzolkin, van waaruit ik je potentieel Mayahoroscoop maak, is een onderdeel van de Heilige
Galactische kalender, die afgestemd is op Galactische cyclus. De kennis van de Tzolkin is een rijke
schakering van Galactische kennis, die verweven is in de Maya- Piramides, Glyphs, Hiërogliefen
symbolieken en taal. De oude Maya’s reisde via de tijdslijnen van de Tzolkin door zowel het
verleden als het heden, als de toekomst. Hun oneindige kennis van de Kosmische Wiskunde en
Glyphs, Hiërogliefen en symbolen, zijn zorgvuldig genoteerde en vormen samen een evolutionaire
schepping cyclisch.
In je potentiële Mayahoroscoop omschrijf ik de meest belangrijke zes te integreren
archetypische kwaliteiten van je Zielswezen, die je tijdens dit leven behoort te ontplooien én
uitdragen. Hierdoor kun je vanuit zowel je Ziel-als persoonlijke kwaliteiten gemakkelijker je
Zielsdoelstellingen te bereiken. Om begrip te krijgen over het onvoorstelbare zware en uitdagende
pad, dat jouw Ziel heeft afgelegd én nog steeds aflegt, om het Goddelijk Zijn weer uit te kunnen
dragen, deel ik graag de 9 Galactische Cyclussen met je. Je potentiële Maya horoscoop omvat ook
veel persoonlijke adviezen en aanreikingen.
De investering in jezelf is €122,- incl. je potentiële Maya horoscoop consult van 13:30u tot
17:00u én uitdraai van de Evolutionaire schepping cyclisch. Gebruik van de Egyptische Chakra
oliën. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Zielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën met
wat lekkers erbij naar behoefte. Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij berekend
worden.
Data: in overleg. Adres: Kastanjelaan 1, 5342 XL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com , met vermelding van je
naam, geboorte data, adres en telefoonnummer.
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Shams El Nile Pyramids Science, Health and Research project update

Tijdens mijn verblijf in NL is een eerste mediatie –healing piramide “gelanceerd” én is mijn
dierbare vriend Gouda Fayed, van het Sphinx Guesthouse in Cairo waar ik altijd verblijf met mijn
mee reizende zielsmaatjes, ook een Shams El Nile partner geworden.
Vandaar dat ik samen met Dokter Ahmed, Mahmoud Fawzy en Gouda besloten heb dat deze
piramide in het Sphinx Gasthuis blijft, zodat we daar even mee “aan het werk “ kunnen gaan,
voordat we het Gizeh plateau bezoeken !
De door mij georganiseerde Cosmic&Flower therapeutenopleiding-dagen
Er kunnen nog 2 zielsmaatjes deelnemen aan de Cosmic&Flower therapeuten opleiding en
verdiepingsdagen.
Data Cosmic&Flower therapeutenopleiding: 5-6-7 juni en 3-4-5 juli 2015
Data 2-daagse gecertificeerde Hoger Bewustzijn- Godsbewustzijn ontwikkelende Cosmic&Flower
therapeuten-opleidingsdagen : 25-26 juli, 8-9-22-23 augustus en 5-6 september.

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 : cosmic&flowerremedies@gmail.com met vermelding van je naam zoals je
deze graag op je certificaat/certificaten wilt zien, geboorte datum, geboorteplaats, adres en
telefoonnummer.
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Herfst-Equinox, zichtbare Maansverduistering en Bewustzijnsshift activerende
reis, o.a. naar tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum, Bahariya en Farafra.
Van 21 september t/m 4 oktober 2015

Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier
Deze reis is afgestemd om versneld een constante stabiele samenwerking van het onderbewustzijn
én bewustzijn én het totale energetische wezen te bewerkstelligen. Indien deze samenwerking
verwezenlijkt is, verhoogt men in trillingsfrequentie, waardoor Neteru kwaliteiten kunnen activeren.
Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God/Godin kwaliteiten die de
oorspronkelijke Egyptenaren uitdroegen. Kort omschreven zijn de Neteru-kwaliteiten de basis voor
een Goddelijke Vrouwelijke/Mannelijke Bewustzijnsstaat).
Om de Neteru kwaliteiten weer te kunnen herinneren én integreren om uit te kunnen dragen,
heb ik besloten om dit stukje levens-zielspad te bewandelen tijdens bijzondere Sterren en Planeet
standen, waaronder een Volle Maaneclips.
De Herfst-Eequinox is de cyclus van dood en geboorte, een cyclus van energie, die helpt om
alles wat niet meer voedend is los te laten, om je voor te bereiden op een nieuwe energiecyclus.
Copyright © 1999-2015 Cosmic&Flower Remedies
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Sterrenkundig berekend begint de Herfst-Equinox op 23 september. Vandaar dat we op 23
september, de 3de dag van ons Bewustzijn verhogende avontuur, aandacht besteden aan het los
laten van datgene wat ons niet meer voedt, zodat ruimte ontstaat voor wat we nodig hebben om
ons persoonlijk- en zielspad vanuit het Licht en in liefde te kunnen bewandelen!
Op 28 september is een Volle Maan Eclips op 4.40 Ram, waarin licht en donker centraal staat,
vindt plaats gedurende verschillende gecodeerde tijden en zal volledig zichtbaar zijn vanuit de
woestijn waar we overnachten. Meer informatie wordt omschreven in de bijbehorende reis
informatie map.
Deze Volle Maan wordt de Oogstmaan van onsterfelijkheid genoemd.
Vanuit Egyptische zienswijzen staat een Maan- of Zoneclips voor de samenkomst van het
Universeel licht van de Zonnegod Ra en de Universele Wijsheid van Isis.
Verder DNA celgeheugen en Bewustzijnsshift activerende plaatsen die we bezoeken zijn o.a. :

• 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 zoon Horus
én bij 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 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,
• Het Gizah plateau en privé gereserveerde tempels/tombes en in verschillende musea in Fayoum
Meer informatie omtrent al het bovenstaande staat omschreven in de informatiemap van deze
reis.
De dag van de Maan Eclips gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties
‘raadplegen’, om te kijken of er verstoringen zijn jou van je Ik Ben kracht en je Zielsdoelstellingen
weerhouden.
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dag energie, die gebaseerd is op Maya Zonzegels
astrologie. Door het bespreken van de dag energieën 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 Sungazing!
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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: 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 3-4- 5: Na een relaxt ontbijt gaan we 3 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
trillingsfrequentie. Tijdens de Herfst equinox besteden we de benodigde aandacht aan ons
innerlijke “donker en licht” zodat tijdens de Maaneclips het Universeel licht van de Zonnegod Ra en
de Universele Wijsheid van Isis kan integreren en uitgedragen worden in ons dagelijks leven.
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: de Maaneclips. Na een relaxed ontbijt gaan we ons verder voorbereiden op ons te
bewandelen Zielspad. Ondersteund door de Cosmic&Flower Zielsfrequentie, gaan we kijken naar
verstoringen, in de Blauwdruk en het DNA celgeheugen, die weerhouden om tot een volledig
persoonlijk-en Ziel potentieel te komen. Na de lucht rijden we naar het Pyramid Mountain gebied!
In dit gebied resoneert een oerkracht energie, o.a. door de aanwezigen grotten waar in het begin
van de 20e eeuw fossielen van vier dinosaurussoorten ontdekte zijn. In deze woestijn overnachten
we om de Maaneclips te volgen.
Dag 8: Na de Maaneclips nacht ontbijten we op een juist moment. Daarna rijden we terug naar
ons resort en ben je vrij. Natuurlijk genieten we wel samen van de lunch en het diner én behoor je
jouw woestijntas weer in te pakken, voor het volgende Blauwdruk en DNA activerend avontuur in
de Crystal Mountain gebied en de White Desert!
Dag 9: Blijven we relax in ons Bawiti Oasis Resort om alles goed te laten integreren. Na de lunch
gaan we ons voorbereiden op ons verder te bewandelen Zielenpad, waarin we ondersteund door de
benodigde Cosmic&Flower Zielsfrequentie, met als doelstelling te kijken naar verstoringen die
weerhouden om je Blauwdruk en DNA frequenties weer te verbinden met Al Wie je bent. Verder
genieten en ZIJN! Verder ben je vrij om dat te doen waar je zin in hebt, genietend in de aanwezige
geneeskrachtige bron, de meditatieruimte, de recreatieruimte of het samen in de partytent met
ons Bedoeïenen team van het gewoon heerlijk te ZIJN.
Dag 10: 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.
Copyright © 1999-2015 Cosmic&Flower Remedies
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Dag 10: 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
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 11 ; 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.

Dag 12; 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, Gouda zal
nogmaals koffiedik voor ons lezen, om te zien wat alle “reis’ ervaringen je gebracht hebben…
Souvenirs kopen is wel een leuk idee …Dag 13; Home Sweet Home! En alle dagen daarna je
verworvene kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving!
Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn eten 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.
Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf is € 1.999,- all-inclusief: de kennismaking
middag, de reisinformatie map. de vluchten Amsterdam - Cairo en terug. Het transfer en jeepvervoer 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. Zodra een ticket verhoging plaatsvindt worden de extra
kosten doorberekend !!
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?
Copyright © 1999-2015 Cosmic&Flower Remedies
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De prijs is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €15. Drankjes, deze ook bij de
maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor diensten ongeveer € 30,-.
Fooi voor persoonlijke diensten is niet meegerekend.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer.
Voor een eenpersoonskamer wordt €210 ,- toeslag berekend voor 6 hotel nachten.
De Minimale deelname is 4 zielsmaatjes. Bij minder behoren we de prijs aan te passen.
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal 8 zielsmaatjes.
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd én de
aanbetaling voldaan is.
Op 30 augustus organiseer ik een informatieve kennismaking middag van 13:30 tot 17:00
uur. Tijdens de middag focussen we op de groepsenergie, vragen we zegening voor onze reis en
bespreken we alle benodigde informatie. Ook ontvang je, na betaling van de totale investering in
jezelf, de factuur en een reis map met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers! Mocht
je de kennismaking missen dan mail ik je de reis map door.
Het paspoort behoord minimaal nog 6 maanden geldig zijn na je bezoek aan Egypte!!
Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de Eclips en Bewustzijnsshift activerende en zielsniveau voedende reis,
o.a. naar tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum, van 21 september t/m 4 oktober 2015
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €375,- 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 annulerings- en reisverzekering is verplicht. De aanbetaling en zal bij een niet
door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet worden gerestitueerd. Verdere
annuleringkosten zijn: Tot 1 maand voor vertrek 50% van de reiskosten. Vanaf 1 maand voor
vertrek zijn 75% van de reiskosten. Vanaf 1 week voor vertrek 100 % van de reiskosten.
*Het Key to Egypt tours 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 omdat deze
onder een reisverzekering vallen.
*Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
*Betalingsregeling: het bedrag van € 500,- over te maken op NL10 RABO 012 89 11 808
Rabobank Swolgen, t.n.v. DGM Sternfeld onder vermelding van november reis 2015.
De resterende investering behoort contant te worden voldaan tijdens de
kennismakingmiddag, of in overleg Egypte,(Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische
boekhouding valt.
*1 kopie van het paspoort aub mee mailen of sturen 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: info@cosmicflower.nl
Datum:
Copyright © 1999-2015 Cosmic&Flower Remedies
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11:11 Sterrenpoort-Nieuwe Maan- Je Ware Zelf en Zielsdelen Helende reis, vanaf Cairo
naar Bahariya, door de magische woestijnen, de Goden en Godinnen tempels in Luxor en
al zeilend in de Flower Of Life Dahabiya over de Nijl tot Aswan, van 7 t/m 22 november
2015
Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier
Inleiding

We krijgen vaak te horen dat we de scheppers van onze eigen werkelijkheid zijn, en toch worden
we regelmatig geconfronteerd met pijnlijke levenslessen en emotionele ervaringen.
Lessen en ervaringen die we onbewust aantrekken, omdat de power van onze scheppingskrachtoftewel manifesterende gedachte kracht, verstoord wordt door de aanwezigen dualiteit strijd in ons
DNA celgeheugen.
De 11: 11 Sterrenpoort Lichtcoderingen zijn o.a. altijd afgestemd om dualiteit vormen te
overstijgen. Vandaar dat deze reis is afgestemd op het uitzuiveren van de dualiteit in het DNA
celgeheugen, om de Eenheid uit te kunnen gaan dragen. Eenheid tussen ons metaal- emotioneelén ons Zielswezen, zodat de we geen bewustzijn verlagend situaties en confrontaties meer
aantrekken door verstoorde Zielsfrequenties en ontbrekende Zielsdelen. De Eenheid van onze
totale hersendelen, zodat we de samenwerking tussen de linker-en rechter hersenhelften kunnen
gaan overstijgen en álle hersenkwaliteiten uitdragen. Meer informatie over de doelstelling van deze
reis staat omschreven in de reismap die men bij deelname ontvangt.
Bijzonder is dat dit jaar de 11:11 sterrenpoort opening samen gaat met een Nieuwe
Maan. De nieuwe Maan is een goede periode om een ritueel te houden, om o.a. nieuwe bewustzijn
verhogende inzichten aan te trekken, om doelstellingen en voornemens vanuit de scheppingskracht
te manifesteren.
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, de ster
Aldebaran, het Derde Oog van Stier én de tweede helderste ster van Stier Elnath, die het dichtst bij
het Galactische anticenter ligt. ( het Galactische anticenter is de ruimte die direct tegenover het
centrum van ons Melkwegstelsel ligt). Meer informatie over de 11:11 Sterrenpoort, Niewe Maan
etc. staat omschreven in de reismap die men bij deelname ontvangt.
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn kostbare plekken op Vader/Moeder Aarde. Door 4
dagen te ZIJN in de woestijnen kom je gemakkelijk in contact met je Ware Zelf én je Zielswezen,
waardoor je een kwantum transmutatie én Zelfmanifestatie in Eenheid kunt bewerkstelligen. Vanuit
je Eenheid ontvang je Goddelijke Wijsheid, een basis eigenschap om vrij van illusies, alle
dualiteitsprincipes én gedachtepatronen te overstijgen, waardoor je zuiver van gedachten,
gevoelens, daden en spreken kunt ZIJN én informatie en visioenen via zuivere kanalen te kunnen
ontvangen. Tijdens de vier avontuurlijke woestijndagen lunchen we drie 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.
Tijdens het varen over de levensader van Egypte blijven we aandacht besteden aan de heling
van ons Ware Zelf en Zielswezen. Vandaar dat ik de Dahabiya alleen voor onze groep
zielenmaatjes heb afgehuurd! De Flower of Life Dahabiya is een zes sterren hotel op zee, 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!
Copyright © 1999-2015 Cosmic&Flower Remedies
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Tijdens ons samenzijn zal ik (Donny) als extra aanvulling op je eigen DNA en Ziel 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 .
Het programma
Dag 1; is de vlucht naar Cairo. 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. Tijdens de nachten die we
doorbrengen in het Sphinx Guesthouse mag je jezelf, tijdens je slaap, overgeven aan Egyptisch
dromenland onder de energie van de Piramides en de Sfinx!
Dag 2; na een relaxt ontbijt gaan we naar het Gizeh plateau. Hani, één van de inspecteurs van de
Piramides, zal ons vergezellen en tekst en uitleg geven over de hiërogliefen, vragen
beantwoorden èn intuïtief afgestemd deuren 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. Optioneel voor degen die willen, zal onze gastheer Gouda, na
het diner koffiedik lezen en een chakra-of persoonlijk Egyptische parfumolie adviseren, die inzicht
kan geven, of ondersteunend werkzaam is op hetgeen hij heeft aangereikt tijdens het koffiedik
lezen. Daarna kun je vanuit het dakterras de Sound and Light show van de Piramides en de Sfinx
te bekijken. Tijdens je slaap kun je jezelf overgeven aan Egyptisch dromenland onder de energie
van de Piramides en de Sfinx…

Dag 3; na het ontbijt start ons avontuur naar ons Bawiti Oasis Resort, dat in de oase van Bawiti
ligt, een paradijselijke oase in de woestijn van Bahariya. Eenmaal aangekomen zal je het gevoel
mogen ervaren dat je thuis bent gekomen als ons team je begroet! Na de lunch brengen we de rest
van de dag en avond beslist naar ieders wens verlopend door, genietend in de aanwezige
geneeskrachtige bron, of de meditatieruimte of de recreatieruimte, of het samen zijn bij het
kampvuur in de partytent met de Bedoeïnen. Niets moet, alles mag!
Dag 4; na een relaxt ontbijt begint ons woestijnavontuur! Regelmatig zal je het idee hebben dat je
verschillende planeten bezoekt. In de luxe VX landrovers rijden we in ongeveer een half uurtje
rijden naar een Bedoeïenen cafetaria in AL Hayz, daar kun je lekker even ‘badderen’ in een
geneeskrachtige bron, terwijl ons Bedoeïenenteam een heerlijke lunch voorbereidt. Na de Lunch
rijden we naar het Crystal Mountain gebied, een fantastische energie om je energetisch wezen te
voeden en je fysiek ‘op te laden’ , terwijl je wandelt tussen de prachtige geometrische vormen en
verschillende kleuren kristalvormige calciet en silicaat sculpturen, geoden en stalagmieten.
Natuurlijk hebben al deze schatten van Vader/Moeder Aarde ook de bijbehorende geneeskrachtige
werking. Indien men de silicaat toevoegt aan drinkwater wekt dit elixer versneld paranormale
vermogens op. In de avonduurtjes kunnen we genieten van de liefdevolle verzorging van ons team,
ons vrije leven rondom het kampvuur en doen en laten wat we willen. We slapen onder de
sterrenhemel, Orion, de Pleiaden en Sirius, die wordt doorsneden door de Melkweg, de energie van
Hathor en de spiegel van de Nijl.
Dag 5; 11:11 Sterrenpoort opening! na een relaxt ontbijt ben je vrij om, ongeveer een uur, te
wandelen tussen de Crystal Energies, totdat ons ‘deserthotel’ afgebroken is. Na het ontbijt rijden
we naar de Magic Spring Ain Serw, een fata morgana midden in de woestijn! Terwijl ons Bedoeïnen
team onze lunch klaarmaakt kun je heerlijk badderen in het geneeskrachtig bronwater. Na de lunch
rijden we naar één van de thuisplaatsen van St. Germain; de White Desert, Sahra al-Baida.
Dit indrukwekkende gebied omvat meters hoge, door wind en erosie gevormde witte kalksteen
sculpturen, waarin fossielen, schelpen, marcassiet en pyriet, geheel of gedeeltelijk omgezet naar
limoniet, het eeuwenoude evolutie proces zichtbaar maken. Je zult daar werkelijk het gevoel
hebben dat je op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige vortex-energie zal nieuw voor je
zijn. Terwijl ons team ons ‘desert hotel’ opbouwt gaan wij, tijdens het Sungaze en een derde oog
activatie, de vrijkomende Lichtcoderingen en Glyphs van de 11:11 Sterrenpoort opnemen. Tijdens
het opkomen van de Nieuwe Maan doen we een ritueel om de vernieuwing van ons Ware Zelf in
Eenheid te manifesteren. Na het diner is het weer 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.
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Dag 6; Je kunt je bijna geen mooiere locatie voorstellen om wakker te worden dan bij de
zonsopkomst in de White Desert. Natuurlijk mag je ook lekker doorslapen, niets moet, alles mag!
Na een relax ontbijt we naar de Dakhla oase. Hier logeren we in de El Dahous Village, een
Bedoeïdenkamp op Hotel én spiritueel niveau, waar o.a. een bijzonder labyrint bewandeld kan
worden. Voor informatie zie www.dakhlabedouins.com. Voor we aankomen in Dahous gaan we
eerst naar een bijzondere mooie plek waar we heerlijk kunnen badderen in een bron met
geneeskrachtig bronwater. Op deze paradijselijke plek lunchen we ook. Vandaaruit is het ongeveer
10 minuten rijden naar Dahous. Eenmaal aangekomen ben je tot dinertijd vrij.na het diner kunnen
we genieten van de muzikanten van Dakhla, wellicht zullen zij hun interpretatie van de
Bedoeïenendans laten zien…en wie weet, wij de onze…..
Dag 7; na een relaxt ontbijt rijden we naar de Collard woestijn, een gebied met prachtige
gekleurde zandsteen bergen en creaties, om even op ontdekkingsavontuur uit te gaan terwijl ons
Bedoeïnen team onze lunch klaarmaakt. Daarna rijden we naar een Sahara woestijn, om even het
leven van “ Lawrence of Arabia” te ervaren. Ook hier zal je weer het gevoel kunnen hebben dat je
op een andere planeet vertoeft, ook al sta je met je voeten op Vader/Moeder Aarde. In dit gebied
zal ons team weer ons ‘Desert Hotel’ opbouwen en wat later zullen we voor de laatste keer in de
desert samen kunnen eten, 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 8; Vandaag start ons tempel avontuur,! Na het ontbijt rijden we naar Kharga, waar we
afscheid behoren te nemen van ons Bedoeïenenteam. In Kharga Emad Musa ons met een warm
hart begroeten. In Luxor is alles echt luxe, zo ook ons hotel. Voor informatie zie
www.hotelsherazade.com. Ons Hotel ligt aan de Westbank, het rustige gedeelte van Luxor en 5
min lopen van de Nijl. Na het diner ben je vrij… je kunt ervoor kiezen om met een motorbootje
naar de overkant te varen, om bijvoorbeeld de Luxor tempel te bezoeken, gezellig te shoppen in de
marktstraatjes of de soek, of om gezellig op een terrasje te zitten kletsen en borrelen!
Dag 9; na een relaxt ontbijt rijden we in ongeveer anderhalf uur naar Dendera, om daar de
tempel van Hathor en de Hathors van Venus te bezoeken. Het tempelgebied is vrij groot en heeft
verschillende etages. De hoofdtempel is vanuit de 12 sterrenbeelden zodiak gebouwd en elk uur
schijnt de zon of de maan op een andere Egyptische God of Godin. Het is bijzonder om deze
Zoninwijding zelf te ervaren indien men onder één van de schachten gaat staan! Zowel in de
hoofdtempel als op de bovenste etage bevinden zich de Hathor van Venus tempelruimtes.
Op de bovenetage zijn ruimtes waar men o.a. de Egyptische Zodiak, de Moedergodin Mut en de
mummificatie van Osiris kan zien. Rondom de Hoofdtempel ligt het droog gelegen Heilige meer.
Het voelt heel bijzonder om de trappen naar onder af te lopen en op de bodem te staan van het
voormalige meer waar de Goden en Godinnen zich baden voordat zij aan hun rituelen begonnen!
Verder zijn er nog verschillende kleinere tempels, waaronder een Isis tempel.
Na terug komst in het hotel, rond 16.00 uur, ben je vrij om te doen en laten wat jij wilt.
Dag 10-11-12 en 13; vandaag begint ons Nijl avontuur! In den beginne was er alleen water, het
Oerwater liet de Heilige Nijl ontspringen, de levensader waar langs de eerste Goddelijke Egyptische
beschaving leefde. Tijdens onze vaart zal ons DNA celgeheugen getriggerd worden om ons eigen
Goddelijk Zijn te herinneren…Het blijft een verassing waar we aanvaren, het enige dat vast staat is
dat we het anker uitgooien in:
Edfu om ons weer te verbinden met Horus. Eeuwenlang was de Horus tempel onder het
woestijnzand verborgen, waardoor deze bijna ongeschonden bewaard is gebleven.
Komombo, om ons DNA celgeheugen te triggeren te ontwaken in de dubbele Komombo tempel
van Horus, Sobek, de man van Hathor. De Komombo tempel is één van de meest indrukwekkende
linker- Oog van Horus Mysterieschool inwijdingsplaatsen. Bedenk, als je hier rondloopt, dat 5000
jaar geleden Imhotep, ( Serapis Bey) de god van geneeskunde, kennis en schrijven zijn eerste
genezingen uitoefende. Veel Egyptenaren wachtten nu nog soms dagenlang in de bijzalen van deze
tempel om door Imhotep genezen te worden.
Gebel El Silsila, een kliffengebied met veel verborgen Heiligdommen van o.a. de Goddelijkheden
Hatsepsoet en Toetmozes III ( Meester Kuthumi), Horemheb, Ramses II, Merenptah, Siptah, Seti
II, Ramses III en de androgyne Nijl god van de dualiteit Hapi. Ter eren van Hapi wordt hier
jaarlijks op 17 juni een festival georganiseerd. Kennis over deze Goddelijkheden kunnen we
genietend op het dek in de zon-of schaduw delen.
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Dag 14; Aswan en Philae: Na dankbaar afscheid genomen te hebben van het Dahabiya team
rijden we met de bus naar Philae, om vervolgens met een motorbootje naar de Isis tempel te
varen. Isis heeft deze tempel laten bouwen op de plek waar ze het hart van Osiris had gevonden.
(Osiris was vermoord door zijn broer Seth, die de lichaamsdelen van Osiris door Egypte
verspreidde. Isis bracht Osiris met haar magische bevoegdheden weer tot leven. Ondanks dat
de tempel niet meer op de oorspronkelijke plek staat, is de energie van Isis én haar
bekwaamheden nog altijd voelbaar in haar tempelgebied. Ook de aangrenzende Hathors van Venus
tempel, hun Altaar plein en de meditatie-Nijl gang werken energetisch hoog activerend door.
Na het tempel bezoek varen we een stukje, om ook de plek te kunnen zien én voelen, waar de
oorspronkelijke Isis tempel stond. Na de lunch rijden we terug naar Luxor en zijn we vrij.
Dag 15; om alles goed te laten integreren hebben we vandaag een heerlijke vrije dag waarin
niets moet alles mag. Optioneel heeft Luxor nog veel te bieden zoals de Karnak- en Luxor tempels,
winkelen in de soek van Luxor is ook heel leuk …
Dag 16; Home Sweet Home! De vlucht terug naar huis!
En alle dagen daarna: je verworven kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving
Praktische Zaken
De maaltijden in Sherazade en de Dahabiya zullen je nog lang doen na watertanden… Maar ook in
de woestijn genieten we dagelijks van 3 heerlijke 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 Bedoeïenenteam is het eten in de woestijnen
boven het 13 sterren hotel niveau!… We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes, koffie/thee en
bronwater mee om door de dag heen de innerlijke mens te versterken. En natuurlijk ook water
voor de innerlijke en ‘uiterlijke verzorging’, matrasjes, dekens en op verzoek ook tenten.
Er kunnen maar 10 zielsmaatjes dit stukje zielspad mee bewandelen en varen.
Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf is is € 2.555,- inclusief: De
informatiemiddag, een uitgebreide informatieve reis map. De vluchten naar Cairo- Amsterdam en
Luxor-Amsterdam. Het transfer en jeep- vervoer voor 16 dagen. Alle hotel- en Dahabiya kosten.
De kosten voor de privé reserveringen. Alle maaltijden voor 16 dagen. De off-road vergunning,
entree tickets en overnachting kosten per woestijn en verdere kosten aan de Egyptische
autoriteiten voor de woestijn bezoeken in Bahariya, Farafra, Deir El-Hagar en Dakhla én koffie/thee
en bronwater tijdens de woestijnsafari. Alle entree tickets voor de tempelbezoeken. De benodigde
vergunningen om bij tempel gebieden te ankeren en om Luxor en Aswan te bezoeken. De
ondersteunende Cosmic&Flower Energies, Zielsfrequenties, Chakra oliën en alle benoemde en niet
benoemde bewustzijn verhogende verdiepingsactiviteiten.
Wij stemmen onze prijzen af op spirituele coderingen. De 555 code, waar het
investeringsbedrag in jezelf mee eindigt, activeert je manifesterend scheppingsvermogen, en helpt
je om je visie, toekomstdroom of hartwens vast te houden totdat deze manifesteert. Als je gelooft
dat je gewonnen hebt, heb je gewonnen! De 555 en 55 code staat toe dat het Universum jou
transmutatie proces mee veranderd.
Het afhuren van de Flower of Life Dahabiya is bijzonder, maar ook extreem duur! Vandaar dat
ik genoodzaakt ben om bij minder dan 10 reizende zielsmaatjes de prijs aan te passen.
Zodra een ticket verhoging plaatsvindt worden de extra kosten doorberekend !!
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer.
Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag van € 375,-berekent.
De prijs is exclusief: Reis- en annulering verzekeringen. Visa kosten. Persoonlijke
uitgaven. Drankjes, deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en
De prijs is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €15. Drankjes, deze ook bij de
maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor diensten ongeveer € 30,-.
Fooi voor persoonlijke diensten is niet meegerekend.
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd.
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Op 13 september organiseer ik van 13:30 tot 17:00 uur een informatieve kennismaking middag
Tijdens de middag focussen we op de groepsenergie, vragen we zegening voor onze reis en
bespreken we alle benodigde informatie. Ook ontvang je, na betaling van de totale investering in
jezelf, de factuur en een reis map met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers! Mocht
je de kennismaking missen dan mail ik je de reis map door.
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
liefde Donny Sternfeld, In Lak’ech – Ik Ben de andere JIJ!
Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de reis van 7 t/m 22 november 2015
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €375,- 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 annulerings- en reisverzekering is verplicht. De aanbetaling en zal bij een niet
door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet worden gerestitueerd. Verdere
annuleringkosten zijn: Tot 1 maand voor vertrek 50% van de reiskosten. Vanaf 1 maand voor
vertrek zijn 75% van de reiskosten. Vanaf 1 week voor vertrek 100 % van de reiskosten.
*Het Key to Egypt tours 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 omdat deze
onder een reisverzekering vallen.
*Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
*Betalingsregeling: het bedrag van € 500,- over te maken op NL10 RABO 012 89 11 808
Rabobank Swolgen, t.n.v. DGM Sternfeld onder vermelding van november reis 2015.
De resterende investering behoort contant te worden voldaan tijdens de
kennismakingmiddag, of in overleg Egypte,(Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische
boekhouding valt.
*1 kopie van het paspoort aub mee mailen of sturen 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: info@cosmicflower.nl
Datum:
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Begint concentreren bij centreren?
Open en spontaan vertelt het elfjarige meisje dat tegenover mij zit zelf uitvoerig haar verhaal. Het
probleem ligt op school. Volgens haar eigen zeggen zit ze teveel in de andere wereld. De wereld
waar alles vliegt, tot varkentjes aan toe. Daar is geen ebola, vogelgriep enz. Nee, alles is daar
positief! Ze zucht en zegt dat het lastig is als je goede cijfers wil halen en later modeontwerpster
wil worden. Na de zomer zijn ook de blaasontstekingen weer begonnen…
Met een druppel Holy Oak op mijn hand maak ik contact met haar energie. Ik word somber en
verdrietig, hetgeen ze bevestigt. Vooral als papa en mama ruzie hebben voegt ze eraan toe.
Gelukkig gebeurt dat niet heel vaak, maar ze heeft wel een hekel aan ruzie! Ze maakt een
kwetsbare indruk, gaat niet met plezier naar school en ik mis de sterretjes in haar ogen. Eerst
maar een flesje Holy Oak puur gebruiken.
Tijdens de coaching vertel ik haar dat ze zoveel energie heeft, dat het niet allemaal in haar lijf
past. Ik leer haar om haar lichtkanaal op te bouwen, hoe het voelt als je goed verbonden bent met
de aarde en wat daar de voordelen van zijn. Ze pikt het snel op en ervaart onmiddellijk het
verschil. Nu nog de aandacht vasthouden.
Al gauw voelt ze zich prettiger en haar ouders staan verbaasd over de snelle vooruitgang. Ook voor
hen is ze weer beter bereikbaar. Gelukkig gaan ook haar schoolresultaten vooruit.
Op een woensdagmiddag komt ze rechtdoor uit school. Ze ploft of de stoel en verzucht dat ze er
niets van snapte vanmorgen. Het ging over procenten en breuken! Het was onmogelijk om haar
aandacht erbij te houden. Eerst maar eens uitgelegd wat 100% is. Je bent tenslotte heel en alles
wat je nodig hebt zit in je.
Met ingehouden enthousiasme over deze prachtige opening vroeg ik haar, of het ook betekende
dat ze dus tijdens de rekenles niet 100% met haar aandacht in het hier en nu aanwezig was. ‘’Nee,
een deel van mij zat in Egypte!” Na wat uitleg leek het haar wel handig om dat deel terug te halen.
Een paar minuten later zaten we samen in een diepe meditatie waarin we de Zielsdelen
terughaalden. Tussendoor vertelde ze namelijk, dat er ook nog een stukje viel op te halen in
Engeland. Na afloop een diepe zucht van verlichting.
Wat voelde dit lekker, zei ze stralend! Haar lijf was zwaar en haar voeten kon ze bijna niet meer
optillen. Op de terugweg in de auto had ze aan één stuk door zitten geeuwen met in haar hand
geklemd een doseerflesje met Holy Oak en Silence.
Inmiddels zijn we een paar coachinggesprekken verder en zit er Zielsfrequentie 91, I’Am en Holy
Oak in haar doseerflesje. Woensdag heeft ze haar spreekbeurt over Egypte en de Flower of Life.
Daar is ze helemaal verliefd op, zo heeft ze mij toevertrouwd. Vol bewondering heeft ze de kracht
van het symbool in mijn praktijkje ervaren. Tijdens haar spreekbeurt zal ze haar Egyptische jurk
dragen die ze ook onlangs droeg tijdens Carnaval. Nee, de klas zal ze niet laten zien hoe goed ze
kan buikdansen. Dat mocht alleen ik zien. Als ik er nog aan terug denk doe die slanke tienerbuik op
en neer golfde! Ze had het niet geleerd, dat kon je vanzelf.
Lieve kleine Egyptische prinses, ik ben je dankbaar dat je op mijn pad bent gekomen. Wat heb ik al
veel van je geleerd en genoten. Met liefde heb ik voor jou een stappenplan getekend van de Flower
of Life, omdat je de klas wil vertellen dat het je alleen lukt om hem te tekenen als je dat
geconcentreerd doet, met 100% aandacht in het hier en nu. Immers alles waar je je aandacht op
richt dat groeit!
Hart-groet, Marieke Pepping
Cosmic&Flower docent Zelfhealing en intuïtie ontwikkeling.
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten.
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Stap voor stap de Flower of Life tekenen

Reken het midden van je blad uit. Zet de punt van je
passer op het midden en teken de eerste cirkel vanuit
het punt nul.

Zet recht onder het midden op de rand van de eerste
cirkel de punt van je passer. Teken een tweede cirkel
die precies even groot is.

Zet de punt van je passer precies op het punt waar de
2 cirkels elkaar raken. Teken de derde cirkel. Alle
cirkels zijn precies even groot. We werken met de klok
mee.

Zet op elk volgend buitenste snijpunt je passer en
teken de volgende cirkel. Een snijpunt is het punt
waar 2 cirkels elkaar raken. Zet de punt van je
passer waar een cijfer staat.
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Zet nu op punt 4 de punt van je passer. Let
erop dat hij precies door het midden van de
cirkel erboven gaat en door het snijpunt 3.

Zet nu op punt 5 de punt van je passer en let erop
dat hij precies door het midden van de cirkel ernaast
gaat. In het midden van deze cirkel ontstaat steeds
meer de eerste bloem.

Zet nu bij punt 6 de punt van je cirkel. Dit is de
laatste cirkel van deze ronde. De bloem in het midden
is nu klaar.
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7

Op dezelfde manier tekenen we een nieuwe ronde
van cirkels. We werken nog steeds in de richting
van de klok. Ga zo door tot je 19 cirkels hebt
getekend.

Om de buitenste rand af te kunnen maken, teken je
buiten je tekening alleen de snijpunten om de
buitenste bloemranden te kunnen tekenen. De
snijpunten gum je daarna weg.
Teken tot slot een grote cirkel om de bloem die de
rand precies raakt.

De Flower of Life is het symbool van onvoorwaardelijke liefde en brengt éénheid. Je zult merken
dat je tijdens het tekenen heel precies en geconcentreerd wilt werken. Richt je aandacht steeds op
het midden. Veel succes en tekenplezier!
Hart-groet, Marieke Pepping
Cosmic&Flower docent Zelfhealing en intuïtie ontwikkeling.
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl onder de link docenten.

May love and Peace surround the World, vanuit Universele Liefde
gedeeld, In Lak’Echt, Hart-groet, Donny Sternfeld
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