Inleiding Cosmic&Glower nieuwsflits juni 2015

1: Inleidend persoonlijk woord enne: Mijn emigratie naar Egypte is door bepaalde
sturingen vervroegt.

2: Als je deze symptomen herkent, lees dan het volgende wat ik schrijf
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Sinds thuiskomst is er veel ‘in beweging’. Zo heb ik inmiddels de gehele Cosmic&Flower
therapeuten opleiding weer anno 2015 aangepast en de eerste 3 dagen van de &F therapeuten
opleiding al mogen geven.
De vernieuwde syllabussen worden komende week verstuurd, naar degen die een eerder
vernieuwde versie van de C&F therapeuten opleiding hadden gekocht én dit aangevraagd hebben.
Verder is mijn emigratie naar Egypte door bepaalde sturingen vervroegt.

Foto is gemaakt in april 2015 door Jolande Meijer

Na het geven van een opfriscursus aan de Cosmic&Flower docenten, het geven van de
Galactische Stralenleer op 7 en 8 augustus, sluit ik 9 augustus af met een kennismakingmiddag
voor de zielsmaatjes waar ik vanaf 21 september stukjes Egyptische levens-zielspad mee mag
gaan bewandelen tijdens de Holistische-spirituele reizen die ik aangeboden heb 
Na 10 augustus zal ik dus niet meer in Nederland wonen !!
Wel heb ik al een heerlijk stekkie gevonden in Breda, waar ik tijdens de zomermaanden
heerlijk wonen kan en o.a. met hart en Ziel Cosmic&Flower themadagen zal geven.
Dankzij zoonlief Kelvin is mijn huis en de receptie op het Bawiti Oasis resort klaar en ingericht 
Kelvin zelf is al geëmigreerd naar Egypte  Mahmoud en ikke zijn een maand in Hurghada
geweest om Kelvin te helpen met zich settelen in Hurghada. Ons samenzijn daar was buiten het
regelen om een onvergetelijke vakantie periode 
Tijdens deze maand heeft Kelvin 2 prachtige appartementen in Hurghada gekocht, waarvan een
om zelf te bewonen en een ander voor de verhuur aan toeristen. De appartement liggen centraal
tussen de rode zee, het hoofdwinkelcentrum Sheraton en het bekende Marina Centrum.
Vanaf 1 september is het mogelijk om zijn verhuur appartement te huren. Dus mocht je
interesse hebben voor een aantal dagen, een maand of langer te huren, dan neem gerust contact
op 
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Als je deze symptomen herkent, lees dan het volgende wat ik schrijf 
Kun je vooral de laatste 2 maanden je draai niet vinden, hebben warrelige gedachtes de overhand,
je het gevoel niets meer uit handen te krijgen, sta je fit op en ervaar je na enkele uren lekker bezig
te zijn al een vorm van luiheid of vermoeidheid en kun je geen uren meer aangesloten slapen, dan
zal hetgeen wat ik hieronder schrijf je wel inzicht geven 

Het Transmuterende Evolutie proces
Het Transmuterend Evolutieproces wordt al sinds de vorige eeuw grootschalige mee beïnvloed
door o.a. de ‘krachten’ van Moeder-Vader Zon.
De Zon activiteit is na de eclips van 1999 verandert, waardoor CME sindsdien vaker en krachtiger
voorkomen. ( CME staat voor Coronale Massa Erupties, ook zonuitbarstingen genoemd).

Afbeelding is van www.spacewearher.com

CME’s veroorzaken ook diepe gaten in de Zon die coronale gaten genoemd worden.

Afbeelding is van www.spacewearher.com

In de Cosmic&Flower therapeuten opleiding syllabus betreffende het Transmuterend
Evolutieproces, en in verschillende nieuwsflitsen van vorige eeuw staat de gehele uitleg over Solar
cyclussen en de werkingen hiervan omschreven.
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Om het voor iedereen begrijpelijk te houden benoem ik in deze nieuwsflits geen chemischegas of molecuul verbindingen.
Kort omschreven benoem ik Geomagnetisch stormen, Magnetische stormen of Polaire
Geomagnetische Stormen.
Magnetische stormen kunnen zwakke verstoringen veroorzaken in allerlei elektrische
systemen, waar elektrische stromen een rol spelen.
Geomagnetische stormen kunnen heftigere verstoringen in alle elektrische systemen en zelfs
heftige weersomstandigheden veroorzaken.
Polaire geomagnetische stormen kunnen zelfs het magnetisch veld van de aarde verschuiven,
waardoor aardbevingen ontstaan en zelfs het gehele magnetische veld van de Zon omdraaien, de
rotatie van de Aarde vertragen en aardasverschuivingen veroorzaken!
Al in maart 2010 beweerde de NASA dat de Chileense aardbeving, met een kracht van 8.8 op
de schaal van Richter, het Aardas heeft verschoven en de daglengte heeft verkort.
De verstoringskracht van een CMC hangt van hoe het magnetisch veld van de CME, op het
moment van de impact zich verbindt met het magnetisch veld van de aarde.
Kort omschreven veroorzaken de CME Zonnewinden en Zonnestormen sinds 1999 zeer heftige
aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en regelmatig satellieten, elektriciteitscentrales,
radio- televisie- mobile telefoon - internet en klimaat verstoringen en aardas verschuivingen.
De laatste jaren zijn CME’s heftiger geworden. Zo veroorzaakte de Zonnewind van de CME
van 17 maart 2015 een aardbeving, 6.2 op de schaal van Richter en een diepte van 44 meter, in
Indonesië.
Sindsdien vinden wereldwijd heftige aardbevingen plaats, zoveel dat alleen de meest ernstige,
zoals die op 25 april 2015 in Nepal met 8947 doden vermeld worden.
Zo is ook de aardbeving van 27 juni in Egypte niet vermeld. De schaal op Richter was 5.1 en de
enige schade die mij bekend is, was dat het internet en mobiel telefoon netwerken ‘plat’ lagen.
Indien je de wereldwijde aardbevingen wilt volgen kun je deze zien op:
www.volcanodiscovery.com/nl/earthquakes/today.html

CME beïnvloeden ook de Schumann Resonantie
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Door CME’s veranderen ook het magnetisch veld van de aarde, waardoor de Schumann
resonantie verandert.
De Schumann resonantie, de hartslag van de Aarde, is eeuwen lang constant op een waarde van
7.8 HZ gebleven
Professor Martin Füllekrug Layrt ontdekte dat in 2003 de Schumann resonantie rond de 10 Hz
schommelde . Zie voor meer informatie http://www.ncedc.org/ncedc/access.html
Van de Schumann resonantie is ook bekend dat ze de hersengolvenfrequenties beïnvloeden.
De Alfa hersengolven zijn actief als men in een ontspannen in een volledige bewustzijn staat
verkeert. De Alfa hersengolven frequenties liggen dan tussen 7.8 en 13 Hz.
Bij mijn weten hebben de laatste metingen plaatsgevonden na de Maanverduistering van 4 april
2015, die tegelijkertijd plaats vond met de 4:4 Stargate opening portaal.
De metingen wezen uit dat de Schumann resonantie momenteel op 16-32 HZ ligt!
De Beta hersengolven zijn actief bij een actieve bewuste bezigheid. De Beta
hersengolven frequenties liggen dan tussen 15-38 Hz.
De huidige 16:32 Hz betekend dus dat de hersengolven frequenties meer dan het dubbele
actiever zijn dan toen de Schumann Resonantie op 7.8 HZ lag.
Vanaf de Solar CME van 21 jun zijn tot nu toe, 27 juni, minimaal één keer per dag CME op
Beta-Gamma niveau geweest.
De Gamma hersengolven frequenties ligt tussen de 38 Hz en 42 Hz
Gamma hersengolven zijn actief op momenten dat men zeer alert en actief functioneert terwijl
men in een Transcendent Multi-Focussende bewustzijn staat is.
Duidelijk is dat o.a. CME’s de Schumann resonantie verhogen! Door de zeer heftige CME’s van de
laatste jaren lijkt het erop dat we in een shift, opliftende, periode leven die naar mijn gevoel leidt
naar een Schumann resonantie van 38 Hz en 42 Hz
Volgens sommige onderzoekers bevindt de bron van de gamma hersengolven zich in de
occipitale hersenkwabben, ( de achterhoofd kwabben ) waar alle visuele informatie ontvangen,
verwerkt en opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen.
Wat zal het een zegen zijn om dagelijks te kunnen leven vanuit een constante Gamma
hersengolf frequenties 
Indien je Google raadpleegt zal de Schumann resonantie van toekomstige momenten beslist te
vinden zijn.

Mijn persoonlijk visie

Omdat de snelste zonnedeeltjes, waaronder protonen, neutronen en fotonen op het
aardoppervlak aankomen, heb ik mij terwijl vele afgestemd waren op de zonnewende, mijn
aandacht gericht op de Solistische CME van 21 juni, die naar verwachting aanhoudt tot 30 juni.
Persoonlijk zie ik CME’s als Oerkrachten, die Moeder/Vader Aarde én de mensheid collectief
uitzuiveren en ‘herscheppen’.
CME’s verstoren alle technieken die de vorige eeuw zijn uitgevonden, waardoor wij met de
bijna de snelheid van jet Licht kunnen communiceren en zien. Denk hierbij maar aan mobile
telefoons, internet etc.
Naar mijn gevoel is dit een prachtige ‘trigger’ van de Lichtwereld, waardoor we onze
telepathische kwaliteiten door mogen gaan herinneren. Ook zou het thema teleporteren wel eens
mee getriggerd kunnen worden.
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Indien de telefonische communicatie en internet straks helemaal wegvallen, door als maar
heftiger wordende CME’s, dan worden we, indien we de aangewende mogelijkheid van snelle
communicatie en het zichtbaar maken van alles wat we willen zien, eigenlijk ‘gedwongen’ om weer
totaal in contact te komen met onze Goddelijke kwaliteiten.
Naar mijn inzicht zorgen CME verstoren door aardschokken en aardbevingen niet aleen
voor lichte Aardas verschuivingen, maar ook voor DNA verschuivingen en mutatie.
Om mijn theorie te onderbouwen wil ik als voorbeeld het volgende aanhalen.
Tijdens een CME komen Zon-protonen, Zon-neutronen, Zon-elektronen en Zon-fotonen in onze
atmosfeer.
Niet in details uitgelegd vormt DNA zich uit moleculen. DNA moleculen omvatten aan elkaar
gekoppelde atomen. Atomen vormen zich uit verschillende stofjes, waaronder protonen, neutronen,
elektronen en fotonen.
Alle materie ontstaat doordat protonen, neutronen en elektronen verbindingen, bewegend om
lichtenergie, oftewel fotonen, heen zitten. Samen vormen ze en molecuul. Dit zelfde principe geld
ook voor het DNA
Zo wordt het begrijpelijk dat uit licht een stoffelijke schepping kan worden gevormd. Hierdoor
kan men ook de fysieke materie van de mens zien materie van een verdichte vorm van licht.
Deze theorie valt onder een van Albert Einstein formule E = mc² → straling ~ stof →
hemel ~ aarde. Door middel van Einsteins beroemde E= mc² formule, leverde Einstein het bewijs
dat energie en materie twee uitdrukkingsvormen zijn van één en dezelfde Universele substantie.
Een zelfde natuurkundige weergave is bekend van de Hermes Trismegistos leer: zo boven, zo
beneden'. Licht en materie zijn dus gelijkwaardig in samenstelling. Licht blijkt een
energiefrequentie te zijn die trilt in bepaalde vormen.
Al vanaf 2000 omschrijf ik in de Cosmic&Flower therapeuten opleiding Egyptische Chakraleer
syllabus, dat de mens een netwerk van complexe energievelden is, die in verbinding staan met het
cel systeem. De verbinding van frequenties stroomt als volgt. Via de auralagen, chakra’s,
meridianen, nadis (dit zijn kanalen waardoor de Prana, de levenskracht energie die het
elektrochemisch en elektromagnetisch evenwicht in het lichaam bewerkstelligen), naar de Ka- en
Ba kanalen (Ka staat voor de levensadem, de Ziel, en Ba voor de Geest, het Etherisch Lichaam, en
vandaaruit naar alle cellen van ons lichaam, zoals de organen, het weefsel en alle verdere
biochemische processen naar het DNA.
Ook vanuit de Einstein energetische geneeskunde theorie is het menselijk lichaam een
multidimensionaal organisme, dat bestaat uit fysieke cellulaire systemen, in dynamische interactie
met complexe regelende energetische velden.

Solar Zonnewind bereikt de Aarde op 28-29 juni 2015
De Solar Zonnewind, afkomstig uit het coronale gat, zal op 28-29 juni de aarde bereiken.

Deze afbeelding is van www.spaceweather.com en gemaakt op 26 juni 2015
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Om duidelijk te maken hoe de CME Zonnewinden en Zonnestormen het transmuterend evolutie
proces van het menselijk lichaam kunnen beïnvloeden, plaats ik op de volgende pagina een
gedeelte uit de Cosmic&Flower therapeuten opleiding van de Egyptische Chakraleer syllabus waarin
de opnamen van de Lichfrequenties van de Cosmic&Flower productlijn in wordt uitgelegd:
“Celdeling vindt o.a. plaats via voeding en fotosynthese. Foto: veroorzaakt door licht, synthese :
verbinding van afzonderlijke elementen tot een nieuw geheel.

Afbeelding is van http://www.tijdgeest.eu/artikelen/grotelevenscyclus

Vanuit mijn visie zie ik Fotosynthese als een fotochemische reactie door de opname van
Universele energieën, omdat naar mijn weten energieën niet alleen uit het door ons zichtbare licht
van de zon, maar ook uit de voor ons onzichtbare lichtfrequenties uit Moeder/Vader kosmos, een
alchemistische reactie omzetten in biofotonen.
Biofotonen zijn licht deeltjes die door het energetisch continuüm, dit is het totale energetisch
systeem, opgenomen worden en doorgegeven aan de cellen. Dit verklaart voor ook de werking die
men ervaart wanneer men een Cosmic&Flower product uitwendig toepast, afstand healing toepast
e.d.
Door energetische lichtfrequenties die vastliggen in de Cosmic&Flower Energies met een
bepaalde consequente regelmaat in te nemen, is de cel in staat om deze informatie op te slaan, te
laten resoneren in het celgeheugen én toe te passen in de celdeling. Op deze wijze decodeer je alle
opgeslagen codes in je DNA, je blauwdruk én in de energetisch lagen, die je genetische expressies
belemmeren.
Bovendien activeren alle atomen in je cellulair geheugen, om de informatie die in een
Cosmic&Flower product aanwezig is in je op te nemen én te laten integreren.
Dit leidt tot een omzetting van de energieën die daarmee gemoeid zijn. Er treedt een
transformatie op in het bewustzijn en het zelfgenezend vermogen kan activeren omdat de
verstorende emoties op cellulair niveau gezuiverd zijn.
Doordat de fijnstoffelijke energieën in het totale energetisch wezen weer kunnen doorstromen
naar de cellen wordt de moleculaire werking van de cellen wordt weer geactiveerd, Zo kunnen
fysieke en psychische klachten worden verbeterd en zelfs opgeheven worden en is het cellulaire
systeem vrij van ballast in het cellulaire geheugen. “
Ditzelfde principe geld ook voor het energetisch opnemen van de vrijkomende 'energiepakketje', de protonen, neutronen en fotonen van CME’s, verhogen wij in Licht frequentie,
waardoor ook de ‘kwaliteit van ons DNA, cel systeem én bewustzijn verhoogd.
Naar mijn gevoel zijn alle actieve kosmische krachten , die wetenschappelijk en ogenschijnlijk
als Universum, aarde en mens vernietigend beschouwd worden, DE Kosmische Krachten die
parallel lopen met de grote, voorspelde frequentie-verhoging op Aarde tijdens het huidige
Transmutered Evolutie proces van Al Wat Is.
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Collectief op weg naar een Hoger Bewustzijn en manifesterende
gedachtekracht

Het etherisch lichaam is een holografisch energieveld dat informatie opneemt en weer uitzend.
Wetenschappelijke studies aan Princeton University wijzen uit dat indien 2 of meer hersenen die
gelijktijdig dezelfde gedachten of emotie hebben, dit een materialiserend effect heeft op de
omgeving. Het blijkt dat de kracht van gedachten dus niet alleen maar iets ideologisch is, maar
zich daadwerkelijk manifesteren in in de fysieke wereld. En de samenhangende collectieve kracht
tussen de mensheid zorgt ervoor dat deze manifesterende kracht versterkt wordt..!
Bovenstaande is eigenlijk al heel lang bekend. Toen Einstein de algemene relativiteitstheorie
opstelde, stelde hij al vast dat niets vast staat omdat indien een massa mensen bij elkaar zijn , ze
onherroepelijk elkaar aantrekken vanuit de gedachten.
Graag wil ik uit de 365 dagen Quote, die Marjon Lahun Chicchan van Pan-Holland dagelijks
omschrijft bij de Maya Zonzegels dagenergieën :
“Het zonnestelsel is een galactische gedachte-molecule en de planeten zijn z'n elektronische
gedachten-eenheden”.
“De noögenesis -de Grote Kosmische Verschuiving- zal binnenkort gerealiseerd worden en is
afhankelijk van de persoonlijke ontdekking van degenen die kosmisch afgestemd zijn” .

Afbeelding is van https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2013/11
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Poollicht en Aarde Aurora’s

Deze afbeelding is van www.spaceweather.com en gemaakt op 22 juni 2015

Een mooie bijeenkomst van CME’s is, dat bij grote Zon-erupties, in Nederland, België en
aanliggende landen Poollicht en Aurora ’s , (aarde auravelden), steeds vaker waargenomen
kunnen worden.
Nadat een CME heeft plaatsgevonden is enige tijd later het poollicht zichtbaar.
Dit komt ‘aards omschreven’ doordat de Zon elektrisch geladen deeltjes uitzendt.
Omdat de aarde magnetisch is trekt deze de elektrisch geladen deeltjes aan, waardoor tijdens de
aantrekkingskracht van het magnetische aardeveld de elektrisch geladen deeltjes tegen
luchtdeeltjes die in onze atmosfeer rondzweven aanbotsen. Door de botsing kunnen alle kleuren
van ons Zonnestelsel zichtbaar worden. (Helaas resoneert een groot gedeelte van de mensheid nog
maar op het 10% niveau van hun zicht capaciteiten. Gelukkig kan men op vandaag met een
fotocamera steeds meer vastleggen wat voor het zichtvermogen nog niet mogelijk is  ).
Vooral in 2015 worden in Nederland prachtige kleurtrillingen en gaswolken verbindingen
gefotografeerd.
Hieronder enkele foto’s die in Nederland door collega’s en Facebook vrienden-vriendinnen
gemaakt zijn :

Gemaakt op 17 maart 2015 door Roel Weijenberg, http://www.roelblog.nl/over/

Foto’s die in juni 2015 geplaatst zijn op facebook

Bronnen: www//science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2015
www.spaceweather.com en het Handboek Energetische Geneeskunde van R. Gerber en eigen
ervaringen en weten 
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Shams El Nile Pyramids Science, Health and Research project update

Sinds 2 weken zijn een groep academische whizzkids uit Toronto, Canada en uit Mumbai, New
Delhi, Bangalore Nagpur in India bezig met de bouw van verschillende piramide modellen, die
wetenschappelijke de mogelijkheid kunnen activeren van een, wat hun noemen, nieuw kosmisch
bewustzijn bij de mensheid.

Verslag van Advait Rames Iyer uit Nagpur over Piramide Wetenschap
Onderstaande is door mij, Donny, vertaald, ook heb ik uitleg betreffende sommige termen
toegevoegd.
Het merendeel van de mensheid ervaart de aantrekkingskracht van de Cheops piramide in
Egypte. Mensen met basis kennis denken dat het een "Graf van een grote Farao" of een religieuze
plaats is. Dit is een enorme misvatting en vormt een grootste barrière tussen mensen en hun
poging om naar de Piramides dieper begrijpen.
De Grote Piramide van Khufu (ook gekend als Chefren ) op het Gizeh plateau in Egypte is de
grootste en meest uitvoerig gebouwde piramide met de meest geavanceerde aspecten van alle
bestaande de piramide constructies.
De ingang van de piramide is zijn gericht op het noorden. ( Dit is bij alle piramides in Egypte).
Ook liggen alle Piramidezijden exact parallel met het noord-zuid en oost-west as.
Bijzonder indien men weet van het feit dat de mensheid in de periode van ‘de bouw’ geen
kompassen hadden én de rotatie van de Aarde niet stabiel was, waardoor was de North Star, de
poolster niet zichtbaar was. (De positie van het noorden verandert over een 40.000 jarige cyclus,
en blijkbaar waren ‘de bouwers’ begaafd genoeg om voor het afstemmen op het noorden de
bewegingen van circumpolaire sterren en de zon, om erachter te komen waar het noorden exact
lag.
Ook de materialen die gebruikt zijn tijdens het creëren van de grote piramide zijn tot heden toe
niet te evenaren.
Vanuit aardse zienswijzen zijn er theorieën, maar indien men eerlijk is, is er geen verklaring
voor het ‘bouwen van de piramide 2,5 ton zware stenen.
De wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat piramide gemaakt is van niet-geleiders of
isolatoren van elektriciteit, en dat de top van de piramide van goud was, en hierdoor een enorme
geleider van elektriciteit was.
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Toen de elektromagnetische metingen werden gemeten rondom het piramide terrein werden
een aantal ongewone activiteiten opgemerkt.
Doordat de piramide uitgelijnd ligt in de richting van de Noord- oftewel Poolster, worden de
elektromagnetische lijnen uitgelijnd op de rand van de piramide, waardoor door de kracht van de
equipotentiaalvlakken geen stoornissen opgenomen kunnen worden. (Een equipotentiaalvlak is een
valk van verzamelpunten met potentielel energieën) . Vandaar dat het potentiaalverschil tussen de
top van de piramide en de bodem ongeveer 14.000 Volt is.

De piramide is op een geopathogene vrije zone gecreëerd, om de geringste verstoring te
voorkomen. ( geopathogene zone zijn belast met aardstralen, breuklijnen, wateraders etc. ).
Het is ook bewezen dat er onder het piramide oppervlak veel waterkanalen zijn geweest.
Dit alles kan leiden tot de conclusie dat de piramides een enorm elektriciteit generator was.
Dit samengaand met het feit dat hiërogliefen afbeeldingen laten zien van Egyptische goden en
farao’s, die licht uitzendende bronnen en zenders in hun hand vasthouden, is het goed mogelijk
dat deze zenders aangedreven werden door de piramide kracht.
Er zijn veel onderzoek geweest, o.a. door de grote wetenschapper Nikola Tesla, die vanuit de
dezelfde principes van de piramide zijn eigen Power Generator Station bouwde.
Opvallend kenmerk van het Nikola Tesla Power Generator Station is, dat de afstand van zijn
station en van de evenaar en de afstand van de piramide van Giza van de evenaar geometrische in
harmonie zijn.
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Conclusie: De Khufu piramide van Gizeh omvat echt waardevolle informatie. De onderzoeken waar
we nu mee bezig zijn zouden ons dichter bij onze voorouders kunnen brengen en veel mysteries
ontrafelen.
Onze aandachtspunten van dit moment zijn: Hebben mensen bouwen de piramide, of was het
iemand anders? Hoe kon de Ingenieurswetenschappen en Architectuur zo geavanceerd in zo'n oude
tijd? Waren onze voorouders echt geavanceerde? Is de theorie van de piramide als een zender van
informatie van én voor buitenaards leven waar?
Veel vragen zijn nog niet beantwoord en een aantal van de antwoorden die we tot nu toe hebben
ontvangen zullen waarschijnlijk geaccepteerd !!
Voor ons Shams El Nile Pyramids Science, Health and Research project team stat in elk geval
vast dat we de krachten van piramide kunnen gebruiken om onze generatie bevoegdheden,
helende en genezende krachten verder te ontwikkelen , om op een ongekende menselijk hoog
fysiek lichaam en bewustzijns niveau te komen.
Vanuit liefde gedeeld door Advait Rames Iyer uit Nagpur, India

Mocht bovenstaande ook jouw interesse hebben, of kun je ons behulpzaam zijn met jouw
piramide kennis of wetenschappelijke onderzoeken, dan ben je welkom als lid van onze gesloten
Nile's Sun Ambassadors Work Group op Facebook 

De ‘Lichtwereld stuurt en ik behoor te omarmen…
Tijdens het schrijven het updaten van de therapeuten opleiding syllabus van het huidige
Transmuterende Evolutie proces, waar ook alle CME informatie uit komt, mocht ik de ‘calling’
ontvangen om de eerder aangeboden 11:11 Sterrenpoort reis ‘te transmuteren’, voor het bestzijn
van de zielsmaatjes waarmee ik dit stukje leven-zielspad op Egyptische bodem mag gaan
bewandelen. Hieronder volgt het nieuwe aanbod:
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Ra en Zijn dochter Inanna -Hator- Sekhmet, de Hathors van Venus en Isis Zielsdelen
Helende 11:11 Sterrenpoort-Nieuwe Maan reis, van 10 t/m 22 november 2015, waarin
o.a. privé reservering bij de Sphinx en verschillende tempels zijn verweven.

Inhoud:
Inleiding
Programma
Aanmeldingsformulier
Inleiding
Al geruime tijd vindt er een enorme instroom van Kosmische en Galactische energieën plaats op
aarde.
Alle Kosmische en Galactische voedende en activerende energieën, die hierbij vrijkomen geven
de mensheid de kans om hun Neteru kwaliteiten te herinneren en integreren.
Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God/Godin kwaliteiten die de
oorspronkelijke Egyptenaren uitdroegen. Een geactiveerd Neteru Aura-Lichtlichaam transmuteert
alles 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 God-Godinnen Bewustzijnsstaat.
Na de integratie van de Neteru kwaliteiten, mag men er op vertrouwen dat men weer
resoneert vanuit de samenwerking van Chet, Ka, Ba en Ach, het oorspronkelijke fysieke wezen van
waaruit men resoneerde in Kemet.
Chet vertegenwoordigt het fysieke Lichaam.
Ka is de onsterfelijke levenskracht adem van de Ziel.
Ba is het etherische wezen van de geest, oftewel het Hogere Zelf.
Ach, later Ankh genoemd, staat voor de levenskracht energie van het Goddelijke Menselijk Zijn.
Samen vormen ze een oorspronkelijke fysieke Zijn, in verbondenheid met alle Dimensies.
Tijdens deze reis gaan we in verbinding met o.a. DNA ontwakende Ra en Zijn dochter InannaHathor- Sekhmet én de Isis en Hathors van Venus energieën , om zoveel mogelijk onze Neteru
eigenschapen te triggeren, zodat deze weer herinnert kunnen worden en integreren om ons GodGodin wezen te manifesteren.
De ‘triggers’ waar we bewust mee ‘in aanraking’ gaan komen omschrijf ik kort, alle verdiepende
informatie ontvangt men in de bijbehorende informatiemap van deze reis.
In het aangezicht van de Grote Piramide en tijdens de privé reservering bij de Sphinx gaan we
de eerste activatie-integratie van ons God/Godin wezen ervaren met behulp van de Lichfrequenties
en Glyphs die vrijkomen tijdens de 11:11 Sterrenpoort opening.
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Sterrenpoorten openen o.a. vanuit 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 en Regulus, het hart van Leeuw.
Om je eigen identiteit in relaties vast te kunnen houden, manipulatie en onderdrukking niet toe
te laten, jezelf te bevrijden van angsten voor eigen gezag én een stevig fundament te creëren om
je eigen levenspad naar Heelwording in liefde te kunnen manifesteren, behoor je de Universele ,
Onvoorwaardelijke Zelfliefde in je te dragen en deze uit te dragen. Dan kun je Samenzijn en
Samenwerken zonder je eigen individualiteit te verliezen. Weten wat je ECHT gelukkig maakt en je
Neteru kwaliteiten en Zielstaken (h)erkennen en uitdragen. Dit zijn de basis principes van het
leven én het Universum.
Vanuit de 11:11 Sterrenpoort komen Sirische en Pleiadisch genetisch activerende Licht
coderingen en Glyphs vrij, die o.a. de Universele , Onvoorwaardelijke Zelfliefde kunnen activeren
voor het opheffen van de dualiteit. De Lichtcoderingen en Glyphs zijn afgestemd om Eenheid te
creëren tussen het metaal mannelijk- Godwezen én het emotioneel vrouwelijk- Godinwezen én het
Zielswezen. Anders omschreven de Eenheid van ons androgene wezen dat zich uit de en de Heilige
Drie-Eenheidvormt. (androgyne omvat een vorm waarin het God-Godin wezen totaal in balans is,
dit wordt ook het Goddelijk Huwelijk genoemd).
Tijdens de nieuwe maan, die samenvalt met het 11:11 Sterrenpoort, besteden we voor onze
DNA-regeneratie aandacht aan Gen 11.
Door 4 dagen te ZIJN in de woestijnen en ons in de woestijnbronnen te laten omarmen door de
“Moeder der Wateren”, komen we gemakkelijk in contact met ons Ware Zelf én ons Zielswezen,
waardoor we een kwantum transmutatie én zelfmanifestatie in Eenheid kunt bewerkstelligen.
Tijdens de woestijndagen worden we 2 maal ‘Kosmisch Gevoed’ door de vrijkomende
Lichtfrequenties van de komeet Catalina en de Aurigiden meteorenzwerm. Beide spectaculaire
Kosmische verschijnselen zullen zichtbaar zijn.
Tijdens onze eerste activatie-integratie van ons Ra- Inanna-Hathor- Sekhmet wezen, worden
we ‘Kosmisch gevoed ‘ door de Lichtfrequenties van de Leoniden meteorenzwerm en Regulus, het
hart van Leeuw. We gaan dus prachtig ‘geactiveerd’ een privé reservering in een tempel ervaren!
De volgende activatie-integratie van ons Ra- Inanna-Hathor Sekhmet wezen ervaren we tijdens
ons 2 privé tempel bezoeken en daaropvolgend in een groot tempel gebied, waar Sekhmet voor
88 % vertegenwoordigd is.
Vervolgens mogen we activaties-integraties ervaren in de Hathors van Venus Hoofdtempel in
Dendera, waar ieder uur een God-of Godin verlicht wordt door de Ra- of Isis Lichtkracht. De
Hathors van Venus zijn Galactische Androgyne wezens en afkomstig uit het etherische gebied van
Venus. Ze vertegenwoordigen de Shekinah, de innerlijke Lichtkracht, die de dualiteit omarmt
vanuit Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid’ De Hathors van Venus dragen het totale begrip van
het Universum in zich.
Ra en Zijn Zonekracht én Isis en Haar Maankracht zijn buiten om de dag en nacht energieën
in alle tempels die we bezoeken vertegenwoordigd, dus activatie-integratie mogelijkheden in
overvloed !
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!
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Dag 2; de 11:11 Sterrenpoort opening en nieuwe Maan! Na een relaxt ontbijt gaan we naar
het Gizeh plateau, om samen bijzondere tombes te bezoeken én op een Divine moment de privé
reservering bij de Sphinx te ervaren, om daar de 11:11 Sterrenpoort te ‘omarmen’ en integreren.
Verder biedt deze dag je de vrijheid om optioneel de Koningskamer in Cheops, of de tombe kamer
van Chefren, de Solarboot of andere bezienswaardigheden te bezoeken. Na het diner én de Nieuwe
Maan Gen 11 activatie, zal onze gastheer Gouda voor iedereen persoonlijk koffiedik lezen. Indien
men wil kan Gouda 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 een paradijselijke
oase in de woestijn van Bahariya ligt. Eenmaal aangekomen zal je het gevoel
mogen ervaren dat je thuis bent gekomen! Na de lunch gaan we kijken welke Cosmic&Flower
Energy of Zielsfrequentie je behulpzaam kan zijn tijdens het bewandelen van je stukje levensZielspad op Egyptische bodem. Daarna brengen we de rest van de dag en avond beslist naar ieders
wens verlopend door, genietend in de aanwezige geneeskrachtige bron, de meditatieruimte of
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. Samen met ons Bedoeïenen rijden in luxe VX landrovers naar een
Bedoeïenen cafetaria in AL Hayz, daar kun je lekker even ‘badderen’ in een geneeskrachtige bron,
terwijl ons Bedoeïenen team 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. Al deze schatten van
Vader/Moeder Aarde hebben ook de bijbehorende geneeskrachtige werking. Indien men silicaat
toevoegt aan drinkwater wekt dit elixer versneld Neteru kwaliteiten op. Daar bouwt ons team ons
‘deserthotel’ 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; na een relaxt ontbijt ben je vrij om, ongeveer een uur, te wandelen tussen de Crystal
Energies, totdat ons ‘deserthotel’ afgebroken is. Vervolgens rijden we naar de Magic Spring Ain
Serw, een fata morgana midden in de woestijn! Terwijl ons 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,
ook de aanwezige vortex-energie zal nieuw voor je zijn. Na aankomst gaan we samen Sungazen en
een ‘Derdeoog’ activatie doen. 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.
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
stemmen we ons af op Komeet Catalina, daarna 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 creaties, om even op ontdekkingsavontuur uit te gaan terwijl ons team onze
lunch klaarmaakt. Daarna rijden we naar een Sahara woestijn, om het leven van “ Lawrence of
Arabia” te ervaren. In dit Sahara gebied zal ons team weer ons ‘desert Hotel’ opbouwen en wat
later zullen we ons afstemmen op de Aurigiden meteorenzwerm en voor de laatste keer 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…
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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 zal Emad Musa ons met een warm
hart begroeten. In Luxor is alles echt luxe, zo ook ons hotel. Voor informatie zie
www.hotelsheherazade.com . Ons Hotel ligt aan de Westbank, het rustige gedeelte van Luxor en 5
min lopen van de Nijl en het uitzicht op de Luxor tempel. Na het diner ben je vrij, je kunt ervoor
kiezen om met een motorbootje naar de overkant te varen, om bijvoorbeeld gezellig te shoppen in
de marktstraatjes of de soek, of om gezellig op een terrasje te zitten kletsen en borrelen. In de
tuin van ons hotel is het zeker ook heerlijk vertoeven !
Dag 9; Na een relaxed ontbijt rijden in ongeveer 10 minuten naar Thebe. Daar verbinden we ons
met de 2 Memnon kolossen en het tempel gebied van het Amenhotep III ( Lichtmeester Serapis
Bey). Vervolgens rijden we 5 minuten verder naar het enorm grote gebied van Hatsepsoet, waar
we intuïtief afgestemd op het moment, energetisch voedende bezoeken afleggen en op een Divine
moment de privé reservering in de Hathor-Isis- Hathors van Venus tempel mogen gaan ervaren.
Na terug komst in het hotel ben je vrij tot na het diner, omdat we naar de Luxortempel gaan. De
Luxortempel is gebouwd in de vorm van het chakrasysteem. Indien je wil kun je de tempel bewust
doorlopen om je chakra’s te activeren. Op de 8ste positie resoneert een duidelijke voelbare
energie, die de verbinding met je Ka en Ba wezen activeert. De Luxor tempel sluit om 21:00 uur en
daarna ben je weer vrij.
Dag 10; na een relaxt ontbijt rijden we in ongeveer een uur naar Dendera, om daar de
de Hathors van Venus tempel te bezoeken en alles te activeren en integreren wat in
overeenstemming met ons Zielsniveau is. 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 zelf even
een Ra- Zoninwijding te ervaren. 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,
winkelen in de gezellige marktstraatjes of de soek van Luxor is ook heel leuk.
Dag 11; Na een relax ontbijt varen we met een boot naar Karnak. Karnak omvat meer dan 10
tempelgebieden en o.a. de enorme obelisk van Ptah. Van Ptah is bekend dat hij in een glanzende
barnstenen Hemelwagen verscheen. Een spijkerschrift tekst, gewijd aan de zonnegod Amon/Ra,
verteld “Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip van Ra de hemel binnen en reist
onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren”. Op enkele pilaren vindt men hiëroglyfen van de
Kabbala levensboom, de Flower of Life en dubbelen Ankhen, die duidelijk maken dat wij de Ankh
energie vertegenwoordigen! Hier zal ik ook uitleg geven over de ware betekenis van de Ankh. In
de Karnak gaan we op een Divine moment 2 plaatsen te bezoeken die voor het publiek gesloten
zijn. We hebben een privé reservering in het tempeltje Sekhmet, die verbonden is met het
Hartchakra en genezingsprocessen. Veel healingen en genezingen hebben hier al mogen
plaatsvinden. Vooral de Heiligbeen-, Zonnevlecht- en Hartchakra worden hier geactiveerd.
Daarna bezoeken we de tempel van Osiris, waar de 7 Dimensie poorten zijn. Men zal ervaren dat
men in een energievortex terecht komt op het moment dat men met de rug, mediterend, tegen de
poorten gaat staan. Vandaar uit lopen we door het gebied van Amon/Ra naar het Heilige
Scarabeemeer, waar je indien je dit wil een ritueel rondom de Scarabee lopen voor je geestelijke
en fysieke vruchtbaarheid. Na de lunch gaan we naar het grote Sekhmet tempel complex. Ter
afsluiting van deze bijzondere dag gaan we een Feloeka vaartocht ervaren, om alles te laten
integreren en om op de Nijl van de zonsondergang te genieten. Na het diner ben je weer vrij.
Dag 12; om alles goed te laten integreren hebben we vandaag een heerlijke vrije dag waarin
niets moet en alles mag, zodat je datgene nog kunt bezoeken of doen wat jou aantrekt. .
Dag 13; Home Sweet Home! De vlucht terug naar huis!
En alle dagen daarna: je verworven kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving
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Praktische Zaken
De investering in jezelf, met de vluchtticket kosten van nu is € 2.444,- Zodra de
vluchttickets verhoogd worden behoor ik de prijs aan te passen.
De Investering in JeZelf stem ik altijd af op spirituele coderingen. De 444 code activeert
een basisfundament voor de Hogere lichtfrequenties in je Lichtlichamen, waardoor je nieuwe
kansen en mogelijkheden aantrekt om terug te keren naar je Oorspronkelijke Goddelijke vorm.
In de investering in JeZelf geniet je dagelijks van 3 heerlijke maaltijden. In de woestijnen vormt
het ontbijt zich 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.
Ook de 3 dagelijkse maaltijden tijdens alle dagen dat we samenzijn, zullen je nog lang doen na
watertanden.
Verder is investering in jezelf inclusief: de informatiemiddag op 9 augustus, een uitgebreide
informatieve reis map. De vluchten naar Cairo- Amsterdam en Luxor-Amsterdam. Het transfer voor
alle dagen. Alle hotel kosten en maaltijden . De kosten voor de privé reserveringen. 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.
alle maaltijden én koffie/thee en bronwater naar behoefte tijdens de woestijnsafari. Alle entree
tickets voor de tempelbezoeken. De ondersteunende Cosmic&Flower Energies, Zielsfrequenties,
Chakra oliën en alle benoemde en niet benoemde bewustzijn verhogende verdiepingsactiviteiten.
De Investering in JeZelf is afgestemd op 9 zielsmaatjes. I.v.m. de privé reservering kosten
bezoeken behoor ik bij minder zielsmaatjes de prijs te verhogen naar €2.555,De 555 code activeert in overeenstemming met je Zielsniveau je manifesterend
scheppingsvermogen en help je om je visie, toekomstdroom of hartwensen, vast te houden tot
deze zich manifesteren. De 555 laat ook toe dat het Universum jouw richting verandert en jou
transmutatie proces mee begeleid.
De Investering in JeZelf is op basis van een 2 persoonskamer. Voor een
eenpersoonskamer is de toeslag € 240,- .
De Investering in JeZelf is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €20.
Drankjes, deze ook bij de maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele eigen keuzes. Fooi voor
groepsdiensten € 30,- Fooi voor persoonlijke diensten is niet meegerekend.
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd.
Op 9 august 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 reismapje 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!
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Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de reis van 10 t/m 22 november 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 annulerings- en reisverzekering is verplicht. De aanbetaling 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 10 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: Handtekening:
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Healing combinatie met de Ankh, de Kosmische Schijf
en de Cosmic&Flower productlijn
Mijn naam is Wim Derksen 
In 2011 heb ik mij in een impuls opgegeven om, samen met mijn vrouw, mee te gaan op de 1111-11 reis van Donny naar Egypte. Deze reis heeft mijn wereld op de kop gezet en was mijn
spirituele wake-up call.
Vervolgens heb ik in 2012 de Cosmic & Flower therapeutenopleiding gevolgd bij gerdien van
Horsen van het Gaia Centrum in Maasbracht. De Cosmic & Flower therapeuten opleiding was een
hele verrijking van mijn leven. Niet alleen de opleiding, maar alles wat hierdoor in werking werd
gesteld.
Begin 2013 ben ik gestart met de opleiding tot Energetisch Ankhtherapeut. Deze heb ik dit
jaar afgerond.
De Ankh is een kosmisch healing instrument om o.a. emoties, trauma’s en blokkades, opgelopen in
dit en vorige levens op te lossen.
Met de Kosmische Schijf, het zusje van de Ankh , wordt de Ziel vrijgemaakt van beladenheid
opgeslagen door ego en dualiteit met andere Zielen.
Door behandeling met Ankh en Kosmische Schijf kies je ervoor om in je ware “IK BEN” kracht te
komen. Zodat je je eigen levenspad kunt volgen én je door niemand hiervan laat weerhouden.
Bij de behandelingen maak ik ter ondersteuning en voor de integratie gebruik van de
Cosmic&Flower productlijn.
Het is steeds opnieuw weer mooi om te ervaren hoe de Cosmic&Flower Energies of sprays
aansluiten op de behandeling en het proces waarin de cliënt op dat moment in zit.
Op 19 juli ben ik aanwezig op het As-Salaam sponsor Heling festival.
Hartgroet, In Lak’Ech Wim Derksen

Praktijk: Beeldwijs!
Adres : Catualiumplein 1, 6097 AB te Heel.
Tel. 06-46162237.
Email: info@beeldwijs.nl.
Aangereikte ervaring met de Cosmic&Flower SOS Energy
Onderstaande is geschreven door en cursist van onze docent Netty van Rijckevorsel in Breda
Hoi Lieve Netty,
Hierbij mijn verhaal en ervaring van de SOS druppels. Het is een vrij lang verhaal, maar alles wat
ik vertel staat in verband met elkaar. Dus ik vond het wel belangrijk om dat erbij te zetten.
Het was december 2009. Ik had net mijn 19e verjaardag gevierd en de nacht doorgehaald om
vroeg in de ochtend naar Rome te reizen. Het was nog donker en ik voelde me niet goed. Ik dacht
er niet al te veel bij en gaf mezelf de schuld voor het slecht voelen door het feesten en doorhalen
van die nacht. Toch kreeg ik het meest beangstigende gevoel toen ik in het vliegtuig stapte. Een
gevoel wat ik nooit eerder had gevoeld. Ik was bang, wilde eigenlijk niet vliegen en er spookte
ineens een gedachte in mijn hoofd dat het vliegtuig gekaapt zou worden. Toch ben ik braaf op mijn
aangewezen stoel gaan zitten en probeerde mijn angst weg te duwen. Toen de vlucht eenmaal was
ingezet en het vliegtuig opsteeg raakte ik in complete paniek. De gehele vlucht wachtte ik angstig
op mijn dood, omdat ik ervan overtuigd was dat dit het einde was.
Ik begreep er niets van en mijn moeder die naast me zat ook niet. Ik vond het altijd hartstikke
leuk om te vliegen en heb er nooit problemen mee gehad. Ik vloog vanaf mijn 1e levensjaar wel
meerdere keren per jaar, het was geen vreemde bezigheid voor mij. Hoe kon ik dan ineens zo'n
vreselijke angst hebben?
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Je kunt al raden dat er niets gebeurd is, anders had ik dit hoogstwaarschijnlijk niet kunnen
vertellen. Eenmaal in Rome aangekomen probeerde ik er niet meer aan te denken. Ik verklaarde
het door oververmoeidheid en enigszins het onder invloed zijn, omdat ik natuurlijk wel de nodige
alcoholische drankjes had genuttigd tijdens het vieren van mijn verjaardag.
Rome was bevrijdend. Het ademde historie en karakter. Als kind was ik altijd zeer geïnteresseerd
in geschiedenis, kunst en dans. Ik stond dan ook te springen om de meesterwerken van
Michelangelo en Rafael Santi in Vaticaanstad in het echt te mogen zien. Daarnaast alle andere
prachtige monumenten en bezienswaardigheden in Rome.
Eenmaal op de vlucht terug naar Nederland was ik weer in totale paniek. Weer dacht ik dat het
vliegtuig zou neerstorten en dat we allemaal dood zouden gaan. Dat is uiteraard niet gebeurd,
maar ik begreep er steeds minder van. Ik kon het namelijk niet meer verklaren waarom ik er last
van had. Terug in de dagelijks leven kreeg ik steeds meer angst en paniekaanvallen. Ik kon niet
meer normaal in de auto of trein zitten. Ik was bang in de bioscoop en kon 's nachts vaak niet
slapen, omdat ik paniekaanvallen had. Trillen, zweten, vreselijke pijn in m'n hart. Overal dacht ik
aan de dood. Of ik zou bezwijken aan een hartaanval, er zou een ongeluk gebeuren, iemand zou
mij vermoorden... De meest vreselijke gedachten, maar ik was ervan overtuigd dat het zou
gebeuren.
Jarenlang heb ik zo rondgelopen. Ik ging naar psychologen en therapeuten, kreeg EMDR therapie
omdat het gekoppeld werd aan verschillende trauma's uit mijn jeugd. Hier legde ik mezelf ook bij
neer, dat de angst en paniekaanvallen daar vandaan kwamen. Toch hielp niks en bleef ik lijden.
In 2013 ging ik voor het eerst samenwonen met mijn vriend. Toen had ik voor het eerst geen
angst of paniekaanvallen meer. Ik kon weer normaal in een auto en trein zitten. Daarnaast kon ik
weer normaal slapen, zonder dat ik dacht dood te gaan. Ik was verlost dacht ik en alles zou weer
goed zijn. Dus ook het vliegen zou me weer gemakkelijk af moeten gaan. Helaas op de
eerstvolgende vlucht was het gewoon complete paniek. Net zoals het die voorgaande jaren altijd
geweest was. Ik kon het niet plaatsen, wat was er toch mis met me? Ik heb het toen mijn angst
maar geaccepteerd, anders zou ik nooit meer kunnen reizen.
In 2015 kreeg ik een Engelen Healing cadeau van mijn moeder. Hierdoor kwam ik in contact met
Netty, waar ik heel dankbaar voor ben. Zij heeft mij veel inzichten en wijsheden mogen aanreiken.
Ik heb er toen ook voor gekozen om de Cosmic&Flower Zelfhealing en intuïtie ontwikkeling cursus
bij haar te volgen. In een korte tijd is er zoveel veranderd voor mij én in mijzelf. Ik ben er nog lang
niet, maar het gevoel is zo goed en sterk dat ik de goede weg aan het bewandelen ben.
In de loop van de tijd dat ik de cursus volgde kreeg ik 's nachts ineens uit het niets weer een
paniekaanval. Ik kon het niet plaatsen, begreep het niet en had het gevoel dat ik zou instorten.
De dag erna had ik Netty er meteen over verteld en een beetje uitgelegd over mijn verleden. Dat ik
het vaker had meegemaakt. Ze legde me uit dat er veel aan het veranderen is door het volgen van
de cursus en het nemen van de druppels. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er nog oude emoties
en angsten naar boven komen. Ze adviseerde me om de SOS druppels eens te proberen.
Tijdens de eerstvolgende cursus avond heb ik het SOS flesje gekocht. Netty vertelde ook dat deze
gunstig zou kunnen werken voor mijn vliegangst. Er stond namelijk weer een vliegreis gepland,
waar ik al vrij gespannen voor was. Ik besloot het flesje SOS op mijn nachtkastje te zetten, zodat
ik het meteen in zou kunnen nemen als ik 's nachts weer in paniek zou raken. Een week voordat
mijn vliegreis zou plaatsvinden ben ik begonnen met het preventief innemen van de SOS druppels.
4x per dag‘één druppel onder de tong.
Precies 1 dag voordat de vlucht plaats zou vinden was ik op internet wat aan het snuffelen.
Informatie aan het verzamelen over alle steden die we zouden gaan bezoeken. Hier zou ook een
dag Rome bij zitten, waar ik heel erg naar uitkeek, omdat die stad zoveel voor me betekent. Toen
hoorde ik ineens iets of iemand zeggen: 'Er is een reden waarom je daar weer naartoe gaat'. Ik
kon wel in tranen uitbarsten. Tranen van geluk en tranen van verdriet. Alles viel ineens op z'n plek.
Rome betekent zoveel voor me, waarom weet ik niet precies. Maar het voelt zo goed. De eerste
keer dat ik naar Rome ging begon mijn paniek en het is nooit meer weggegaan. Nu ging ik weer
terug en zou het allemaal goed komen, omdat ik in een compleet andere staat was dan 6 jaar
geleden.
Op de dag van de vlucht had ik kriebels, niet per se van spanning, maar van opgewondenheid.
Eenmaal in het vliegtuig plaatsgenomen nam ik nog 1 SOS druppel voor de zekerheid. Het flesje
had ik expres in mijn handtas gedaan.
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Toen het vliegtuig opsteeg sloeg mijn hart op hol, maar op een goede manier. Daar ging ik weer,
zoals ik in een ver verleden ook ging. Zoals het ooit was geweest. Ik voelde de tranen opwellen, ik
kon wel huilen van geluk maar ook van verdriet. Het gelukkige gevoel van mezelf weer te hebben
gevonden en het verdrietige gevoel van mezelf al die jaren kwijt te zijn geweest. De gehele vlucht
was ik net een blij kind. Ik liep rond, durfde gewoon naar het toilet te gaan en babbelde gezellig
met mijn vriend en andere passagiers. Toen het vliegtuig eenmaal geland was vertelde mijn vriend
hoe verbaasd hij was hoe blij ik was. Hij kende mij namelijk niet anders dan dat ik in complete
paniek was en zijn hand altijd fijn kneep. Ik voelde me zo onwijs blij en gelukkig.
Op de terugweg ging het ook hartstikke goed. Ik had voor de zekerheid van te voren toch maar
een druppeltje SOS ingenomen. Want ik was ergens toch wel bang dat de paniek weer terug zou
komen. Gelukkig had ik nergens last van en heb ik weer als een blij kind in dat vliegtuig gezeten.
Gedurende de vlucht waarschuwde de piloot dat de landing zwaar zou worden, omdat er erg veel
wind stond op Schiphol. Normaliter zou ik in huilen uitbarsten en mezelf van kant willen maken als
een piloot zoiets zou zeggen. Maar nu was ik er totaal niet van onder de indruk. De landing was
best heftig en het vliegtuig schoot alle kanten op met de nodige luchtzakken. Waarbij mijn vriend
zich zelfs schrap zette en mij vreemd aankeek toen ik deed alsof ik in een achtbaan zat. Ik vond
het leuk, had plezier en moest hard lachen.
Nooit had ik gedacht dat ik ooit nog zou kunnen genieten van een vliegreis. Ik ben er zo onwijs
gelukkig mee en weet dat me nog heel veel moois en goeds staat te wachten. Alles op z'n tijd en in
die tijd mag ik al vele mooie dingen ontdekken en leren bij Netty. Op naar de volgende
overwinning!
Heel veel Liefs van een cursist van Netty van Rijckevorsel xxx

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