Inleiding Cosmic&Glower Nieuwsflits Maart 2016
1: Persoonlijk woord.
2: Dank zij Gerard Merkx staan er piramides op ons Bawiti Oasis
Resort.
3: Mijn Bewustzijn van Pasen
4: Zomer workshopdagen:
29 mei 2016: Hoor jij bij de Ra-Kinderen van de Wet van Eén ?
5 juni 2016: Zielsdelen en Tweelingziel Helen en Integreren
03 Juli 2016: Solar Aartsengelen Workshop
12 Juni 2016: Chela Cheops Inwijding Workshop

5: Verdiepingsdagen Cosmic&Flower therapeuten opleiding:
9 en 10 Juli: Dag 7 en 8: Het Transmuterende Evolutie en Ascensieproces
23 en 24 juli: Dag 9 en 10: De 12 Kosmische Stralenleer.
6 en 7 augustus: Dag 11 en 12: De 10 Transcendente Chakra’s.
20 en 21 augustus: Dag 13 en 14: De DNA Transmutatie, activatie en integratie van
de 12 Strengen DNA structuur.

6: Holistische- Spiritueel ontwikkelende Egypte reizen.
1ste reis: 10:10 Sterrenpoort - Hoger Bewustzijnsshift en Innerlijk Heilig Huwelijk
Activerende Reis 4 t/m 12 oktober 2016
2de reis: Isis- Horus- Ra Wadjet Bewustzijnintegrerende reis, o.a. naar
tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum, Van 15 t/m 26 oktober 2016
3de reis: Met de Flower Of Life Dahabiya, zeilend over de Nijl van Luxor naar Aswan,
Zielsdelen Helende reis met behulp van Ra en Zijn dochter Inana-Hathor-Sekhmet, de
Hathors van Venus, Isis- Osiris, Horus en bijzondere planetaire momenten
van 04 t/m 15 december 2016
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Met dankbaarheid naar mijn Licht-Zussie Lia Kluijtmans toe, kan ik eindelijk weer een Nieuwsflits
versturen. Na mijn aankomst in Egypte bleek namelijk dat ik niet meer in mijn outlook
cosmicflowerremedies.nl mailadres kon komen. In dit mailadres stonden al mijn mailadressen.
Lia heeft alle mailadressen weten te kopiëren en een nieuw mailadres voor me gemaakt.
Vanaf nu ben ik bereikbaar via cosmicflowerremedies@outlook.com ♥
In het kort was mijn verblijf vanaf mijn aankomst in juli 2015 een vreugdevolle en gezegende tijd.
Heb 6 fantastische holistisch- spiritueel afgestemde reizen met zielsmaatjes mogen beleven, waar
ik met veel dankbaarheid aan terug denk ♥
Bijzonder dankbaar heb ik ook mogen ervaren dat mijn 2 en 4 daagse cursus- en workshopdagen
voor Egyptische zielsmaatjes aan hun behoefte voldeden.
Helaas ontving ik laatst januari het bericht dat mijn 82 jaar oude peettante terminaal ziek was en
dringend de nood had aan iemand die haar kon begeleiden etc. Mijn hart volgend ben ik 6 februari
naar Brussel gevlogen, om aldaar bij haar te zijn.
Zoals vaker in het verleden gebleken is, is mijn peettante een medisch wonder… Dit betekende
voor mij dat ik weer mijn hart volg en zondag, 27 maart, mijn geliefde Egyptische bodem weer zal
gaan bewandelen ♥
Voor eerst ga ik heerlijk vakantie vieren in het appartement, dat zoonlief Kelvin verhuurd in
Hurghada. Vervolgens ga ik heerlijk ZIJN op ons Bawiti Oasis Resort en genieten van mijn
verworven Bahariya family.
Laatst mei zal ik, met dezelfde dankbaarheid en liefde als ik in Egypte land, de Nederlandse bodem
weer gaan bewandelen ♥
Vanuit mijn in Egypte ontwakend DNA celgeheugen, deel ik graag tijdens mijn NL verblijf mijn als
maar meer herinnerende kwaliteiten, energieën en kennis. Vandaar dat ik de mogelijkheid aanbied
om verschillende workshops en de geüpdate verdiepingsdagen van de Cosmic&Flower therapeuten
opleiding te volgen. Zie elders in deze nieuwsflits.
Lieve lezers, zoals ik al schreef ga ik mijn zielenpad zondag onverwacht weer in Egypte
bewandelen.
Vandaar dat ik geen tijd heb om Cosmic&Flower ervaringen of energieën van het moment etc, te
omschrijven. Gelukkig is het een gezegend feit dat veel collega’s dit doen ♥
Planitaire activaties die niet door collega’s benoemd worden, plaats ik mestal op mijn facebook
pagina, zo ook de Gandymede Transit die in de avond-nacht van 23 op 24 maart plaatsvond. Ik zal
hieonder het stukje plaatsen. Omdat het grootste gedeelte van mijn family-vrienden Engelstalig is,
dit samengaand met de wetenschap dat men de Engelse taal goed beheerst in NL, schrijf ik op
Facebook 99 % Engels :
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Wishing you all a wonderful full Transition of Jupiter Moon Ganymede over our planet Jupiter.
Ganymede is the largest moon of Jupiter and the most important location in our Solar System,
which leads to the Galactic Central Sun Sirius. Sirius is a midway station between the Galactic
Center and the Ganymede Portal.
Jupiter : When the human Hierarchy is fully awakened to spiritual and not simply material
possibilities, then the work of Jupiter will immediately intensity and this beneficent ruler will lead
the human family into the ways of peace and progress.: Alice Bailey, Esoteric Astrology, p 264
In the Netherlands the transition will start at 23:22 pm and end at 4:04 am
Wish you all the integration of the Gaymedes Transit, Sirius and Jupiter Light-frequencies and
Glyphs. With love, Donny Sternfeld.

Het Shams El Nile Pyramids Science, Health and Research project
Dankzij Gerard Merkx staan er verschillende piramides op ons Bawiti Oasis resort ♥
Hieronder deel ik graag enkele foto’s zodat je een beeld kunt vormen 

Dankbaar hebben we al mogen ervaren dat de piramide energieën efficiënt op fysieke klachten
helend activeren en een toegevoegde waarde zijn tijdens meditaties en workshops, het drinken van
piramide energized water etc.
Boven al mijn verwachtingen in voelde veel vrienden uit Bahariya en Egyptische gasten zich
spontaan ‘geroepen’ om een poosje in de piramide te gaan zitten. Hun reacties waren verassend, in
het kort; ze voelde zich totaal relaxed of blijer, hoofdpijn- misselijkheid weg, huiswerk en leren
ging gemakkelijker of werd beter begrepen.
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Ook dankzij de gesponsorde medische apparatuur, door Nicky en Johan de Corte, heb ik al
verschillende rapporten voor de ons Shams El Nile Pyramids Science, Health and Research project
kunnen vastleggen.

Mocht je vanaf in de herfst- , winter of voorjaar periode de behoefte hebben om een poosje de
piramide energieën werking zelf te ervaren dan ben je meer dan welkom. De verblijfsprijzen zijn
zonder inclusief ontbijt en 2 consumpties, lunch en diner 30 euro p.p. verdere consumpties zijn
voor eigen rekening.

Graag deel ik mijn gevoel en bewustzijn omtrent Pasen.

Witte Donderdag zie ik door het Laatste Avondmaal als een Hogere Bewustwordingstafereel dat
inzicht behoord aan te reiken dat naar de Eenheid onderling de mensheid leidt. Door het
vertrouwen dat Jezus schonk aan Zijn 12 Apostelen en het geloof in Hen laat Jezus mij zien dat Hij
Hen als gelijkwaardige beschouwde, die Zijn Wezen, door Hen liet vertegenwoordigen in Zijn Naam
onder de mensheid.
Ook door de voeten van de 12 apostelen te wassen, laat Jezus mij zien dat Hij zich als gelijke
opstelde.
De ‘kruisiging’, die herdacht wordt op Goede vrijdag, is voor mij de bewustwording dat Jezus niet
alleen als mens incarneerde om de mensheid van hun zonde te bevrijden om hen de mogelijkhied
te geven om karma vrij te worden. Naar mijn inzien wilde Jezus ook de mensheid laten zien dat het
mogelijk is om vanuit het fysieke, als mens zijnde, in élke situatie, hoe pijnlijk of onderdrukkend of
traumatisch die is, Meesterschap over de lagere psyche en emoties kan behouden.
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Jezus bleef standvastig onder elke beproeving én bleef iedereen vanuit Zijn Universele
Onvoorwaardelijke Liefde vergeven, zelf op het moment dat Hij aan de T-paal gekruisigd was riep
Hij: Vader vergeef hen !
De ópstanding’ van Jezus anderhalve dag later, die herdacht wordt op Paaszondag, bewijst mij
dat men zelfs Meesterschap kan hebben over de dood.
De 40 dagen periode tussen Pasen en Pinksteren, doorleef ik nog bewuster vanuit ‘mijn’
Christusbewustzijn, om me af te stemmen op mijn Zielstaken die ik graag na Pinksteren wil
uitdragen.
Tijdens de pinksterdagen stel ik mezelf altijd 100 % open en maakt ik intens contact met Jezus,
om gehoord te worden in mijn gebeden om mee ingewijd te worden in het ontvangen van de
Heilige Geest, zodat ik erop vertrouwen kan dat ik in volledige zuiverheid God’s Plan mee ten
uitvoer kan brengen.
Vanuit Universele Liefde voor wie je bent, hoop ik dat mijn Paas- Bewustzijn, ook jouw Paas
Bewustzijn mag worden ♥

Zomer workshops

In verband met mijn verblijf in Egypte kan het zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat ik
terug kan reageren op aanmeldingen of vragen omtrent de workshops- of Cosmic&Flower
verdieping opleidingdagen .
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Datum: 29 mei 2016: Hoor jij bij de Ra-Kinderen van de Wet van Eén ?
Deelname mogelijkheid: nog 3 zielsmaatjes

Volgens een van de beloften van de Meesters van de Oude Wijsheid, de huidige Lichtmeesters en
Meestervrouwen, zal Lichtmeester El Morya, samen met meerdere Lichtmeesters en
Meestervrouwen, tijdens het zesde Wortel-ras fysiek incarneren, om de Manu (De Stamvader) van
het zesde Wortel-ras te worden.
Alice Bailey om schrijft in de The Externalisation of the Hierarchy dat Lichtmeesters, waaronder
St. Germain, Sananda, Kuthumi etc., enige tijd na 2025 zullen “afdalen” om fysiek, in de ashrams
op Vader/Moeder Aarde SAMEN te gaan leven met Hun discipelen.
Helena Blavatsky omschrijft in De Geheime Leer, dat Alles Wat Is in zeven onderverdelingen van
hetzelfde verdeeld wordt. Dit geldt zowel voor het evolutieproces van de mens, als alle andere
Universele en Kosmische cycli zoals de geboorte, dood en wedergeboorte van de mensheid,
planten, dieren, sterren en sterrenclusters. Verder schrijft Blavatsky: "Er is noch sprake van
komen, noch van gaan, maar van Eeuwig worden."
Kort inzicht van de 7 Wortelrassen: De eerste twee Wortelrassen én het subras van het eerste
Wortelras, bezaten een bewustzijn dat het Universele Denkvermogen en het Eenheidsbewustzijn
omvatte. Het evolutiecyclusproces van de opvolgende vijf Wortelrassen en de zeven bijbehorende
subrassen, is een proces van ontelbare miljoenen jaren geweest.
De evolutiecyclus van het vijfde Wortelras heeft 26.000 jaar geduurd en is geëindigd op 28 oktober
2012. Het Zesde Wortel-ras: De Kinderen van het Licht. Tijdens het zesde Wortelras evolueert de
mensheid gestaag naar hun oorspronkelijke androgene wezen, waardoor het God/Godinwezen
opheft en het Goddelijk Zijn zich weer manifesteert.
Ter voorbereiding om te kunnen SAMEN ZIJN met de Hiërarchische Lichtwereld, die zal afdalen
vanuit Hun Werelden, bied ik een workshop aan waarin we o.a. vanuit ons Wortelraswezen
karmische energetische ‘duistere’ aanwezigheden in je Blauwdruk en DNA gaan uitzuiveren en
balanceren.
Tijdens de workshop bespreken we alle Wortelrassen en hun sub-rassen, om eigen karmische
stukjes en Zielskwaliteiten te herkennen. Bespreken we de Wet van Een vanuit aanreikingen van
Ra. Help ik je begrijpen dat veel wat je ervaart/beleeft vanuit je onderbewustzijn aangestuurd
wordt door aantrekkingskracht, die weer aangestuurd wordt vanuit de Karmische Wetten.
Elke bewuste ervaring, hoe belastend ook, is een Zielsdeel dat is ‘aangeraakt’ zodat het zichtbaar
wordt om erkend en herkend te worden. Vandaar dat ik o.a. ook ga helpen beseffen, dat het
onmogelijk is om een kundige Healer te vinden die je kan bevrijden van welke ballast of
ziektebeeld dan ook, omdat JE ZELF de enige echte Healer bent. Je ga leren om ZELF karmische
verworven verbindingen met entiteiten te verbreken of implantaten en energetische vaccinaties te
verwijderen. Bied ik je de mogelijkheid om je levensloop een wending te laten nemen, waardoor je
Transparant Kind van de Wet Van Eén Zijn weer kan ontwaken en integreren in je Blauwdruk en
DNA celgeheugen, om o.a. de Wet van EEN uit te dragen in je dagelijks ZIJN en leven. Sluiten we
af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activerende sessie, die ondersteund wordt
met de Cosmic&Flower productlijn.
Deelname mogelijkheid: nog 3 zielsmaatjes. Datum: 29 mei 2016 Adres: Den Dogdreef 1,
Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties. Naar
behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekkers erbij. Vegetarische soep tijdens de lunch.
Verdere lunch behoeftes behoord men zelf mee te nemen.
Aanmelden met vermelding: naam, geboorte data en adres, via facebook privé berichten of
desertdonya999@hotmail.com
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Datum: 5 juni 2016: Zielsdelen en Tweelingziel Helen en Integreren
Deelname mogelijkheid: nog 2 zielsmaatjes

De anatomie van de Ziel wordt veel beschreven door o.a. Hippocrates, Socrates, Plato, Freud en
oude culturen zoals Egypte, Afrika, Mexico, Peru, Australië, Groenland China, Azië, India, Mexico,
de Amerikaanse natives etc.
De gemeenschappelijke meningen die allen delen is het feit dat de menselijke Ziel meer dan 1
Zielsdeel heeft en dat men Zielsdelen kan ‘verliezen’.
Om Zielsdelen te kunnen helen en uiteindelijk weer tot Eenheid te laten samensmelten met het
Zielswezen, behoord men in eerste instantie het Zielsverlies en de bijbehorende belastende en
levensbeïnvloedende symptomen te herkennen, waardoor men in 3D realiteit ‘vastgehouden’
wordt.
Zowel het verlies van Zielsdelen vanuit alle incarnatievormen, als de huidige incarnatie liggen
opgeslagen in de Blauwdruk- Akasha Matrix, het DNA celgeheugen etc.
Tijdens de workshop gaan we o.a. kijken of je zelf Zielsverliessymptomen herkent.
Besteden we aandacht aan de karmische redenen van je Zielsdelenverlies, zodat de redenen
van je verloren Zielsdelenverlies zich aan je openbaren. En je in de voorbereidende fase komt voor
het ontmoeten van je Tweelingziel.
Help ik je inzicht te verkrijgen in je eigen Zelfhelende vermogen, zodat je Zelf je Zielsdelen
weer kunt laten samensmelten met je Zielswezen!
Sluiten we af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activatiesessie, die
ondersteund wordt met de Cosmic&Flower Zielsfrequenties en Egyptische Chakraoliën
Deelname mogelijkheid nog 2 zielsmaatjes
Datum: 5 juni 2016
Adres: Den Dogdreef 1, Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties. Naar
behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekkers erbij. Vegetarische soep tijdens de lunch. Verdere
lunchbehoeftes behoord men zelf mee te nemen.
Aanmelden met vermelding: naam, geboortedatum en adres, via Facebook privé berichten of
desertdonya999@hotmail.com
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Datum: 03 Juli 2016: Solar Aartsengelen Workshop
Deelname mogelijkheid: 6 zielsmaatjes

De 10 Solar Aartsengelen zijn een Orde van Aartsengelen, die speciaal geselecteerd is om de
mensheid te helpen het Concept van Maät, de Nieuwe Aarde en het Gouden Tijdperk mede te
manifesteren.
De 10 Solar Aartsengelen en hun Engelenlegioen kennen alle Zielen, die met de bewuste keuze
geïncarneerd zijn om hun eigen Engelwezen en kwaliteiten te gaan herinneren.
Ze kennen de aardse frustraties en verlangens, die ontstaan zijn door de Zielskeuze en de
daden die men vanuit de vrije wil maakte die de Zielkeuze nu blokkeert.
De Solar Aartsengelen laten ons weten dat ze, tijdens heftige periodes, waarin veel verdriet,
onmacht, boosheid, frustraties en angsten ervaren worden, begeleidend naast ons wandelen.
Tijdens de workshop reik ik je zowel je persoonlijke Solar Aartsengel aan, waarmee je
Zielsafspraken maakte voordat je incarneerde, als de andere Solar Aartsengelen.
De doelstelling van je persoonlijke Solar Aartsengel is je helpen om Hun Helende en
Genezende Engelenfrequenties in je wezen weer te activeren; je helpen om je Innerlijk Licht vast
te kunnen houden; je helpen om je Astrale Lichtlichaam, dat nu een limiet tot de 7de dimensie
kent, te gaan overstijgen; je laten herinneren dat je de Zielskeuze hebt gemaakt om een
Poortopener te zijn voor de nog ontwakende mensheid, door hen te helpen weer samen te smelten
met hun Goddelijke Oorsprong.
We sluiten de dag af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activatiesessie, die
ondersteund wordt met de Cosmic&Flower productlijn.
Deelname maximaal 6 zielsmaatjes
Datum: 03 Juli 2016
Adres: Den Dogdreef 1, Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties. Naar
behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekker erbij. Vegetarische soep tijdens de lunch.
Verdere lunchbehoeftes behoord men zelf mee te nemen
Aanmelden met vermelding: naam, geboortedatum en adres, via Facebook privé berichten of
desertdonya999@hotmail.com
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Datum: 12 Juni 2016: Chela Cheops Inwijding Workshop
Deelname mogelijkheid: nog 4 zielsmaatjes

Tijdens de overgang naar het Nieuwe mens ZIJN ontvangen velen onbewust de innerlijke ‘calling’
om slapende DNA celgeheugen herinneringen weer te activeren, door terug te keren naar
krachtplaatsen waar men ooit Goddelijke eigenschappen heeft 'achtergelaten.'
Na de 'val van Atlantis' waren de eerste levens vol beproevingen, waardoor het grootse
gedeelte van de mensheid hun Goddelijk Zijn verloor.
Egypte is 1 van de landen waar velen zich nu tot aangetrokken voelen, omdat veel aanwezige
bewuste en onbewuste Oerblokkades terug te voeren zijn naar het Chela Cheops-Piramide
Inwijdingsproces.
Een Chela is een verheven leerling, die tijdens het inwijdende Chelapad de eigenschappen en
vermogens van het Goddelijk Zijn, ZELF op energetisch, mentaal en emotionele niveau behoorde te
activeren en integreren, tot op het niveau van de Egyptische Goden, die wij nu kennen als Licht
Meesters en Meestervrouwen.
De Cheops Inwijding duurde 3 ½ dag en was kort omschreven een training, die het vrouwelijke
intuïtieve en mannelijke mentale wezen naar het Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke Niveau
behoorde te activeren, zodat het Heilige Huwelijk kon plaatsvinden dat nodig is om het Complete
Goddelijk Zijn te kunnen bereiken. Vandaar dat elke Chela Inwijding gericht was op confrontaties
die angsten en paniekaanvallen opriepen, die het Goddelijke Zijn blokkeerde, om deze te leren
overstijgen.
Ondanks dat er een 12 jaar Linkeroog en 12 jaar Rechteroog Isis-Horusscholing voorafging aan
een Inwijding, stierf 1 op de 200 Chela’s tijdens de Cheops Inwijding.
De doelstelling van de Chela Cheops Inwijding workshop is alle, vanuit het Cheops
Inwijdingsritueel, aanwezige Oerblokkades in het DNA celgeheugen te Transmuteren, zodat je de
laatste worsteling van je Chelapad op Moeder Aarde kunt overwinnen, je Zielstaken in het
dagelijkse leven kunt uitvoeren en je voorbereiden op de wedergeboorte van je Goddelijk Zijn en
de Nieuwe Aarde, die zal mogen resoneren vanuit het concept van Maät.
We sluiten de dag af met een doelgerichte, inzichtgevende en Zelfhelende activatiesessie, die
ondersteund wordt met de Cosmic&Flower productlijn.
Deelname nog 4 zielsmaatjes. Datum: 12 Juni 2016. Adres: Den Dogdreef 1, Breda
Investering in Jezelf: €111,- excl. BTW. Dit is inclusief: Syllabus. Gebruik Cosmic&Flower
productlijn. Gedoseerde 30 ml flacon met benodigde C&F Energies en Zielsfrequenties. Naar
behoefte Koffie- kruidenthee, met wat lekkers erbij. Vegetarische soep tijdens de lunch.
Verdere lunchbehoeftes behoord men zelf mee te nemen.
Aanmelden met vermelding: naam, geboortedatum en adres, via Facebook privé berichten of
desertdonya999@hotmail.com
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Verdiepingsdagen van de Cosmic&Flower therapeutenopleiding gemist,
of wil je ze alsnog graag volgen of herhalen, dat kan op:

9 en 10 Juli: Dag 7 en 8: Het Transmuterende Evolutie en Ascensieproces wordt o.a.
aangestuurd door zowel de mensheid, als Moeder/Vader Aarde als Al Dat Is beïnvloedende
Lichtfrequenties. Deze Lichtfrequenties worden o.a. ook Ascension Coderingen en Glyphs genoemd.
De Lichtfrequenties dalen af in onze atmosfeer tijdens bijzondere Planeet- Sterrenstanden, Zon- en
Maansverduisteringen, Zonnevlekken, Sterrenpoorten etc.. Verdere aansturingen zijn o.a.
Cijfercoderingen, Heilige Geometrische coderingen, de Thora- en Korancode en meerdere tijdens
de 2 dagen te benoemen symbolen en coderingen.
Lichtfrequenties bestaan uit Universele Energie. Ook wij bestaan uit energie, absorberen energie
en zenden energie uit. Indien wij energetisch het niveau bereikt hebben dat wij de Universele
Energie kunnen opnemen, veranderen de elektromagnetische frequenties in ons wezen. Dit
betekent dat oude energetische en fysieke structuren worden ‘afgebroken’ en weer in een
verfijndere structuur, met een Hogere Lichtfrequentie worden ‘opgebouwd.’ Tijdens dit
herstructurerend proces Transmuteert het bewustzijnsniveau naar het oorspronkelijke Goddelijke
Bewustzijnsniveau. Vandaar dat het huidige Pleiadische Tijdperk ook het Aquariustijdperk of de
Aquariuszuivering genoemd wordt.
Tijdens deze 2 dagen bespreken we o.a. de beïnvloedende effecten van Lichtfrequenties op
Moeder/Vader Aarde en het fysieke wezen, die de mensheid naar het Goddelijk Zijn behoren te
leiden. Wetenschappelijk vastgestelde DNA veranderingen, de fysieke en psychische klachten welk
de DNA veranderingen met zich meebrengen. Verder gaan we het Persoonlijke trillingsniveau
verhogen, waardoor het DNA celgeheugen versneld ontwaakt en de Lichtfrequenties, die het
Evolutieproces activeren, gemakkelijker opgenomen kunnen worden.
Door de samenbundelingen van alle aangeboden informatie, visualiserende meditaties en de
Cosmic&Flower sessie, kunt u ervaren dat uw persoonlijke Transmuterend Evolutieproces versnelt
en fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch minder belastend is.
Kan men vanuit een Hoger Bewustzijn en Hogere Trillingfrequentie ZIJN in het dagelijks leven
en Zielstaken uitdragen.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. Inzichten in het huidige Transmuterende EvolutieAscensieproces zijn Gouden Sleutels om op een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in
het dagelijks leven en praktijkgericht te kunnen handelen, aanreiken en Healen.
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De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
Data 9 en 10 juli 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com

De 12 Kosmische Stralen omvatten Goddelijke Lichtkwaliteiten van o.a. de Aartsengelen, de
Lichtmeesters, Meestervrouwen en Galactische Lichtwezens. De Lichtmeesters en Meestervrouwen,
die op Hun eigen Stralen Dienstbaar zijn, zijn Zielen die vele levens op aarde geleefd hebben. Als
voorbeeld Meester Sananda, die o.a. als Jezus incarneerde en Meestervrouwe Ma Ray, die o.a. als
Isis en Moeder Maria incarneerde. Meester St. Germain als Jozef, de aardse vader van Jezus etc..
Galactische Lichtwezens, waaronder Sanat Kumara en Asthar hebben nooit aardse leven gekend.
Dienstbaar op de 12 Stralen bieden ze Hun Gavens en Wijsheden aan, om diegenen te
onderwijzen die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden in het behalen van hun
fysieke Goddelijk ZIJN.
Tijdens deze twee dagen ontvangt men inzicht in de leringen, de werking en de mogelijkheden
van de 12 Stralen. Leert men, o.a. via visualiserende meditaties en activaties, de 12 Kosmische
Stralen, de Aartsengelen, Lichtmeesters en Meestervrouwen en Galactische Lichtwezens
herinneren. Hierdoor kan men ook Hun begeleidende aanwezigheid in het dagelijks leven, en Hun
Goddelijke Kwaliteiten in zichzelf herkennen. Beide dagen doen we doelgerichte sessie, zodat men
met behulp van de aanwezige Lichtfrequenties, van de Dienstbare op de 12 Kosmische Stralen die
ook mee geprepareerd zijn in de Cosmic&Flower productlijn, stap voor stap Goddelijke kwaliteiten
kunnen integreren, uitgedragen kunnen worden in het dagelijkse leven en de Kosmische 12
Stralenleer kennis praktijkgericht kan ingezet kan worden.
Ook deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke
ontwikkelingsprocessen als om praktijkgericht toe te passen. Inzichten in de 12 Kosmische
Stralenleer zijn Gouden Sleutels om op een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het
dagelijks leven en praktijkgericht te kunnen handelen, aanreiken en Healen.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
Data 23 en 24 juli 2016 van 09:30 tot 17:00. Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje, Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com
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6 en 7 augustus: Dag 11 en 12: De 10 Transcendente Chakra’s. Het woord
Transcendent omvat een vorm van Geestkracht waarmee men het fysieke overstijgt. Het is een
staat van ZIJN van het mentale wezen, dat resoneert vanuit een volledig contact met het Hogere
Zelf én alle delen van het Zielswezen. God is bijvoorbeeld Transcendent omdat deze boven én
buiten Haar/Zijn Schepping staat. Dit omvat dat de Transcendente Chakra’s de kwaliteiten en
eigenschappen van God in zich dragen, die de mensheid zich weer eigen mag/kan gaan maken.
De 10 Transcendente Chakra’s dragen ook de kwaliteiten van de Schepping in zich,
waaronder de 10 Sephiroth van de Kaballa en de Flower of Life. De Sephiroth zijn de Sferen van de
eigenschappen van de Elohim die het Universum leiden en vormen samen een symbolische
afbeelding de mens én het Universum. Voor veel mensen zal een Geestelijk alchemistisch proces
nodig zijn voordat de Transcendente Chakra’s kunnen ‘ontwaken’.
Door middel van inzichten, visualiserende meditaties, de Cosmic&Flower productlijn en de
dagelijkse doelgerichte afgestemde sessies kan men ervaren dat de 10 Transcendente Chakra’s dé
Hartopeners naar de Hogere Dimensies zijn én een pure integratie tussen de persoonlijkheid en
Hoger Dimensionaal- en Goddelijk ZIJN acitveren.
Eenmaal geïntegreerd bewerkstelligen ze innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde,
Meesterschap over het emotionele, mentale en fysieke wezen én de Eenheid met de Lichtwereld en
thuisplaneet.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. De 10 Transcendente Chakra’s zijn Gouden Sleutels om op
een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het dagelijks leven en praktijkgericht te
kunnen handelen, aanreiken en Healen.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
Data 6 en 7 augustus 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com
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20 en 21 augustus: Dag 13 en 14: De DNA Transmutatie, activatie en integratie van de
12 Strengen DNA structuur. Vandaag reiken we inzichten aan op vragen zoals; Waardoor zijn de
verschillende mensenrassen ontstaan en waarom? Wie zijn wij en waarom hebben wij minder
invloed op ons fysieke wezen dan sommige diersoorten? En wat is de doelstelling van de huidige
DNA mutatie? Wie zijn de Twaalf-Strengen Kinderen, de Highlight-kids etc..
Verder ontvang je deze twee opleidingsdagen inzicht in de 12-Strengen DNA structuur, doen
we visualiserende meditaties en activaties die niet voedende opgeslagen concepten en karmische
aanwezigheden in het DNA celgeheugen zuiveren celgeheugen. Activeren we het DNA celgeheugen
op een Hoog niveau, waardoor ook de DNA structuur versneld kan Transmuteren, waardoor men
versnelt Meesterschap over het fysieke lichaam én Goddelijk kwaliteiten te omarmen.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. De 12 Strengen DNA structuur zijn Gouden Sleutels om op
een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het dagelijks leven en praktijkgericht te
kunnen handelen, aanreiken en Healen. Ook deze 2 dagen doen we weer doelgerichte afgestemde
sessies.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. het certificaat, de
syllabus, gebruik van de gehele C&F productlijn en een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en doorlopend koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen.
Data 20 en 21 augustus 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com
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10:10 Sterrenpoort - Hoger Bewustzijnsshift en Innerlijk Heilig Huwelijk Activerende
Reis
4 t/m 12 oktober 2016
Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier
Deze reis is afgestemd om versneld een constante stabiele samenwerking van het onderbewustzijn,
het 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 uiteindelijk het Heilge Huwelijk in en
met zichzelf te kunnen sluiten.
Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijke Mannelijk en Goddelijk
Vrouwelijke Wezen.
Om zowel de Neteru kwaliteiten als het Heilige Huwelijk met JeZelf te kunnen manifesteren is het
belangrijk dat je jouw eigen identiteit in relaties vast kunt houden, manipulatie en onderdrukking
niet toe laat en jezelf bevrijd van angsten voor eigen gezag.
Om het innerlijke Heilige Huwelijk in Eenheid én liefde te kunnen manifesteren, behoor je de
Universele , Onvoorwaardelijke Zelfliefde in je te dragen en deze uit te dragen. Dan kun je vanuit
je Eenheid Samenzijn en Samenwerken in relaties, 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 basisprincipes van het leven én het Universum.
DNA celgeheugen en Bewustzijnsshift activerende plaatsen die we bezoeken zijn o.a. :Het Gizeh
plateau, waar we ons o.a. gaan verbinden met de Isis-Osiris, de twee Sfinxen en Ka-Ziel en BaHoger Zelf energieën.
Tijdens de 10:10 Sterrenportaaldag gaan we naar, voor de toeristen gesloten, Healing Tempel van
Ma Ra en Neter Ra. In dit tempelgebied is o.a. een Stargate Portaal/Vortex Altaar naar God. Deze
Stairway to God werd door de Egyptische Goden gebruikt om hun chela´s in te wijden. De Healing
Tempel ligt in een afgelegen woestijngebied, waar we even kunnen ZIJN om in contact met ons
Ware Zelf én Zielswezen te komen na de Healingervaringen in de Tempel.
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Sterrenpoorten openen door het Witte Galactisch Spectrum: Sirius A en B en C, ook wel de Ra
Connectie genoemd, in samenwerking met de sterrenbeelden Orion, de Pleiaden, die net onder de
nek in Sterrenbeeld Stier liggen én het Derde Oog van Stier, de ster Aldebaran. Alle Galactische
Dimensies en de Wet van Synchrone Orde zijn verbonden met de dubbele Universum sterren Sirius
A en B.
De Synchrone Orde staat voor de Tijd, Eenheid, Vrede en Goddelijke kwaliteiten. De synchrone
Orde codeert alle gecreëerde tijd en realiteit, waardoor de dualiteit kan opheffen en ‘verloren’
kennis weer in het celgeheugen kan ontwaken.
De 10:10 sterrenpoort Lichtcoderingen en Glyphs activeren o.a. persoonlijke
veranderingsprocessen, die leiden naar het kunnen overstijgen van 3D frequenties om de
tijdmatrix shift te kunnen maken. Meer informatie stat omschreven in de reisinformatie map.
Sakkara, volgens de Geascendeerde Meesterleer was én is de Tempel van Sakkara een zeer
belangrijk onderdeel van de oude Mysteriescholen. Vandaar dat we in Sakkara de opgedane 12 jaar
linker- en 12 jaar rechter hersenhelft Horus Mysterieschool purificatie en herinneringen kunnen
bekrachtigen in het DNA celgeheugen.
We gaan ons ook energetisch voeden op oeroude Albaster-Kristallen sculpturen. De werking staat
omschreven in de reisinformatie map.
Het Egyptisch museum om daar het DNA celgeheugen te triggeren om je Egyptisch Oerwezen en
Neteru kwaliteiten (God-Godin kwaliteiten) te herinneren.
Meer informatie over bovenstaande staat in de bijbehorende reis informatie map.
Informatie omtrent de bijzondere Sterren en Planeet beïnvloedingen gedurende ons Samen Zijn
werk ik t.z.t. uit en zal ook ruimer omschreven in de informatiemap van deze reis staan.
Verder gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er
verstoringen zijn die jou van je Ik Ben kracht en je Zielsdoelstellingen weerhouden.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen activerende
plaatsen die we bezoeken te kunnen herinneren We creëren we ook tijd om alleen te kunnen
ervaren en ZIJN.
Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties, zal ik op de juiste momenten
datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.
Ditzelfde geld voor de hogere frequentie activerende visualiserende meditaties die we gaan doen.
Niets moet, alles mag,je bent in een groep maar voor 100 % voor JEZELF aan deze reis begonnen.
Mocht je de behoefte hebt om sommige plaatsen die we bezoeken alleen te ervaren kan dit
natuurlijk.
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.
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: gaan we in het aangezicht van en de Piramide energieën doelgericht de Cosmic&Flower
Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er verstoringen in je Blauwdruk en DNA celgeheugen
zijn, die jou weerhouden om tot een volledig persoonlijke Ik Ben kracht en Ziel potentieel te
komen, waardoor je jouw Zielsdoelstellingen niet uit kunt dragen. 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 en 4: brengen we door op het Giza plateau, waar we ons o.a. gaan verbinden met IsisOsiris, de twee Sfinxen en Ka-Ziel en Ba-Hoger Zelf energieën. Meer tekst en uitleg zal ik ter
plaatsen aanreiken. De voor het publiek geopende bezienswaardigheden kun je in je vrije tijd
optioneel bezoeken, zoals de Koningskamer in Cheops, Chefren en Mycerinus, de Solarboot of
andere bezienswaardigheden. In de avonduurtjes kun je vanuit het dakterras van ons gasthuis
genieten van de Piramides en Sphinx Sound and Light show, gezellig shoppen in de buurt
winkeltjes of van het gezellig Samen Zijn.
Dag 5: gaan we na een relaxt ontbijt naar het Egyptisch museum om daar het DNA celgeheugen te
triggeren om je Egyptisch Oerwezen en Neteru kwaliteiten (God-Godin kwaliteiten) te herinneren.
Om in 2016 alles vanuit het Hier en Nu moment te kunnen doen. .Afhankelijk van de benodigde tijd
lunchen of dineren we in Old Cairo, waar je in aanraking komt met de bijzondere Soefie energieën.
Als afsluiting gaan we naar de Khan El Khalily, Egyptisch grootste markt, waar je naar hartelust
goedkope souvenirs kunt kopen.
Dag 6: na een relaxt ontbijt staat onze chauffeur klaar om ons mee te nemen naar Sakkara. Na
aankomst bezoeken we eerst het Imhoteph museum, Daarna gaan we naar wat volgens de
Geascendeerde Meesterleer het gebied dat een belangrijk onderdeel van de oude Mysteriescholen
was. Vandaar dat in Sakkara de opgedane 12 jaar linker- en 12 jaar rechter hersenhelft Horus
Mysterieschool purificatie en herinneringen kunnen bekrachtigen in je DNA celgeheugen. We gaan
ons ook energetisch voeden op oeroude Albaster-Kristallen sculpturen. De werking staat
omschreven in de reisinformatie map.
Dag 7: na een relaxt ontbijt gaan we naar de Healing Tempel om daar o.a. het DNA celgeheugen
te laten ontwaken terwijl je op de Stargate naar God Altaar staat of zit. Verder gaan we alles in het
Healing tempel- en het woestijn gebied omarmen wat in onze Zielsbestemming lig, of Kosmisch
aangereikt wordt. Natuurlijk nemen we ook tijd in de woestijn om alles te laten integreren. Na het
diner nemen we de tijd om samen te Zijn en ervaringen te delen. Daarna mag je, voor deze reis, je
voor een laatste keer overgeven aan Egyptisch dromenland onder de energie van de Piramides en
de Sfinx!
Dag 8: Integratiedag die we invullen naar de behoeftes van het Nu moment.
Dag 9: Home Sweet Home! En alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten benutten ten gunste
van jezelf en je omgeving!
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Praktische Zaken
Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf is € 1.555,- all-inclusief: de kennismaking
middag, de reisinformatie map. de vluchten Amsterdam - Cairo en terug. Het transfer voor 8
dagen. Alle hotel en maaltijden kosten. Alle entree tickets voor de benoemde plekken en de kosten
aan Egyptische autoriteiten voor de publiek gesloten plaatsen die we bezoeken. De ondersteunende
Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en Egyptische Chakraoliën en alle spirituele activiteiten
die ik aanbied.
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 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 levenrichting verandert en jou
transmutatie proces mee begeleid.
Indien je enkele dagen eerder of langer, samen met mij op Egyptische bodem of in ons Bawiti
Oasis resort wilt vertoeven dan kan dit. Ik zal mijn best doen om het een het voor jou zowel
persoonlijke- als Zielswezen voedend verblijf te maken, als het betaalbaar te houden.
De prijs is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €15. Drankjes, deze ook bij de
maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor groepsdiensten 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 reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal 8 zielsmaatjes.
Zodra een ticket verhoging plaatsvindt worden de extra kosten doorberekend !!
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd én de
aanbetaling voldaan is.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een informatieve kennismaking middag op 7
augustus, van 13:30 tot 17:00 uur. Tijdens de middag focussen we op de groepsenergie, vragen
we zegening voor onze reis, bespreken we alle benodigde informatie en stemmen we ons af op de
voorbereidende 8:8 Liongate Sterrenpoort opening. 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 reismap 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 Bewustzijnsshift activerende en zielsniveau voedende reis van 04-12
oktober 2016
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €210 bij: ja/nee
Graag zou ik een kamer willen delen met: ...
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee
Telefoonnummer 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 rekeningnummer:
1289. 11. 808 Rabobank Swolgen, t.n.v. DGM Sternfeld, onder vermelding van
Egyptereis februari 2016 en je naam zoals deze in het paspoort staat!
• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U
• De resterende € 944,- dient contant te worden voldaan in Egypte. (Dit is omdat dit bedrag onder
de Egyptische boekhouding valt). (Storten op ons bankrekening nummer in Egypte mag ook maar
hier zijn vrij hoge kosten aan verbonden).
• 1 kopie van het paspoort aub mee mailen met het aanmeldingsformulier.
• De aanmelding is definitief zodra het aanmeldingsformulier ondertekend ontvangen is.
Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat: ...
Geboortedatum: ...
Adres: ...
Telefoonnummer: ...
Mobiel: ...
Email: ...
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie s.v.p. mailen naar : desertdonya999@hotmail.com
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag. Omdat ik regelmatig met
zielsmaatjes Egypte ´bereis´ kan het zijn dat mijn antwoord even op zich laat wachten.
Datum: Handtekening:
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Isis- Horus- Ra Wadjet Bewustzijnintegrerende reis,
o.a. naar tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum,
Van 15 t/m 26 oktober 2016

Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier
Deze reis is afgestemd op het door Isis geïnspireerde Isis- Horus- Ra Wadjet Bewustzijn. Isis
vertegenwoordigt o.a. het deel van de Goddelijke Vrouwelijke dat neerdaalt vanuit het Galactisch
Centrum, om in het Heilige Huwelijk te treden met Osiris, die symbool staat voor de Goddelijke
Mannelijke Energie. Vanuit de kracht van hun Heilige Huwelijk heeft Isis, na het overlijden van
Osiris, via haar Scheppingskracht hun zoon Horus ‘gecreëerd’. Dit is een Goddelijke Vorm van
Manifestatie Kracht, welke wij nog behoren te laten ontwaken in ons DNA celgeheugen en
integreren in ons eigen Goddelijke Wezen.
Isis is ook dé Godin van de Grote Inwijdingpiramide, de Isis Tempel op Gizeh én de
Mysteryschool in Sakkara. Alle leringen die doorgegeven zijn gedurende de 12 Linker Maanoog en
de 12 Rechter Zonoog trainingjaren werden geleid volgens de Universele Wetten, door Isis en haar
zoon Horus, die het nieuwe tijdperk van Licht vertegenwoordigt.
Het Ra Wadjet vormt zich uit 6 symbolen die verbonden zijn met de 6 zintuigen, ruiken proeven,
horen, voelen en zien. Alle zogenaamde paranormale, oftewel Goddelijke, kwaliteiten zijn het
verlengde van onze zintuigen.
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Vandaar dat de doelstelling van deze reis, o.a. is afgestemd, op het laten ontwaken van het
DNA celgeheugen omtrent het dagelijks kunnen ZIJN vanuit het Isis- Horus- Ra Wadjet
Bewustzijn,, zodat de bijbehorende kwaliteiten in het dagelijks leven uitgedragen kunnen worden.
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
Sakkara, volgens de Geascendeerde Meesterleer was én is de Tempel van Sakkara een zeer
belangrijk onderdeel van de oude Mysteriescholen. Vandaar dat we in Sakkara de opgedane 12 jaar
linker- en 12 jaar rechter hersenhelft Horus Mysterieschool purificatie en herinneringen kunnen
bekrachtigen in het DNA celgeheugen.
Ons energetisch voeden op oeroude Albaster-Kristallen sculpturen. De werking staat
omschreven in de reisinformatie map.
Verder gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er
verstoringen zijn die jou van je Ik Ben kracht en je Zielsdoelstellingen weerhouden.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen
activerende plaatsen die we bezoeken te kunnen herinneren We creëren we ook tijd om alleen te
kunnen ervaren en ZIJN.
Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties, zal ik op de juiste momenten
datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.
Ditzelfde geld ook voor de hogere frequentie activerende visualiserende meditaties die we gaan
doen. Niets moet, alles mag,je bent in een groep maar voor 100 % voor JEZELF aan deze reis
begonnen. Mocht je de behoefte hebt om sommige plaatsen die we bezoeken alleen te ervaren kan
dit natuurlijk.
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.
Verder leer ik je om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te
activeren- voeden via Sungazing! Informatie omtrent de bijzondere Sterren en Planeet
beïnvloedingen, gedurende ons Samen Zijn, werk ik t.z.t. uit en zal ook ruim omschreven staan in
de informatiemap van deze reis.
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Programma
Dag 1: is de vlucht vanuit Amsterdam 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.
Dag 2: gaan we in het aangezicht van en de Piramide energieën aan de slag met de Ra Wadjet
symbolen en doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er
verstoringen in je Blauwdruk en DNA celgeheugen zijn, die jou weerhouden om tot een volledig
persoonlijke Ik Ben kracht en Ziel potentieel te komen, waardoor je jouw Zielsdoelstellingen en
zielskwaliteiten niet uit kunt dragen. 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: brengen we door op het Giza plateau, waar we ons o.a. gaan verbinden met Isis-Osiris, de
twee Sfinxen en Ka-Ziel en Ba-Hoger Zelf energieën. Meer tekst en uitleg zal ik ter plaatsen
aanreiken. De voor het publiek geopende bezienswaardigheden kun je in je vrije tijd optioneel
bezoeken, zoals de Koningskamer in Cheops, Chefren en Mycerinus, de Solarboot of andere
bezienswaardigheden. In de avonduurtjes kun je vanuit het dakterras van ons gasthuis genieten
van de Piramides en Sphinx Sound and Light show, gezellig shoppen in de buurt winkeltjes of van
het gezellig Samen Zijn.
Dag 4-5-6 en 7: Na een relaxt ontbijt begint ons Desert avontuur en gaan we 4 dagen lang, door
te ‘reizen’ in de hoog energetische woestijnen en bijbehorende tempelgebieden van Fayoum, ons
DNA celgeheugen triggeren om te ontwaken, zodat we het pad kunnen gaan bewandelen om te
ZIJN wie we behoren te ZIJN vanuit ons Zielscontract. Tijdens de avonduurtjes kunnen we genieten
van de liefdevolle verzorging door ons Bedoeïenenteam, ons vrije leven, 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, of door gewoon heerlijk te ZIJN. De avonden brengen we beslist naar ieders
wens verlopend door. We slapen onder de sterrenhemel, Orion, de Pleiaden, Sirius en de Melkweg,
de spiegel van de Nijl.
Dag 8: 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.
Dag 9: na een relaxt ontbijt staat onze chauffeur klaar om ons mee te nemen naar Sakkara. Na
aankomst bezoeken we eerst het Imhoteph museum, Daarna gaan we naar wat volgens de
Geascendeerde Meesterleer het gebied dat een belangrijk onderdeel van de oude Mysteriescholen
was. Vandaar dat in Sakkara de opgedane 12 jaar linker- en 12 jaar rechter hersenhelft Horus
Mysterieschool purificatie en herinneringen kunnen bekrachtigen in je DNA celgeheugen. We gaan
ons ook energetisch voeden op oeroude Albaster-Kristallen sculpturen. De werking staat
omschreven in de reisinformatie map.
Dag 10: ben je tijdens de ochtenduurtjes vrij. Na de lunch rijden we naar Old Cairo, waar je in
aanraking komt met de bijzondere Soefie energieën die daar vertegenwoordigd is. Als afsluiting
gaan we naar de Khan El Khalily, Egyptisch grootste markt, waar je naar hartelust goedkope
souvenirs kunt kopen.
Dag 11: Integratiedag die we invullen naar de behoeftes van het Nu moment. Tijdens de
avonduurtjes zal Gouda nogmaals koffiedik voor ons lezen, om te zien wat alle tot nu toe “reis’
ervaringen je gebracht hebben… Daarna mag je, voor deze reis, je voor een laatste keer overgeven
aan Egyptisch dromenland onder de energie van de Piramides en de Sfinx!
Dag 12; Home Sweet Home! En alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten benutten ten gunste
van jezelf en je omgeving!
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Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn 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.
Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 1 code staat voor God onze
Schepper én ons eigen Goddelijk Scheppende Vermogen. Het getal 1 biedt een gelegenheid om
zich met het Scheppende Innerlijke Licht te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuws gaat
beginnen. De 999 codering, waar de kostprijs mee eindigt, activeert Goddelijke- Kosmische- en
Planetaire persoonlijkheidskwaliteiten. Door Zelfheling stroom je door naar een Hoger level
betreffende de samenwerking onderling, je Hoofd- Hart- Hoger Zelf en je Zielsniveau. Ben je klaar
om meer te zien en meer te zijn dan dat je op dit moment kunt zien en bent?
De prijs is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €15. Drankjes, deze ook bij de
maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor diensten ongeveer € 30,-.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer wordt €210 ,toeslag berekend voor 5 hotel nachten.
De Minimale deelname is 4 zielsmaatjes.
Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal 8 zielsmaatjes.
Zodra een ticket verhoging plaatsvindt worden de extra kosten doorberekend !!
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd én de
aanbetaling voldaan is.
Op 21 augustus organiseer ik van 13:30 tot 17:00 een informatieve kennismaking middag.
Tijdens de middag focussen we op de groepsenergie, vragen we zegening voor onze reis en
bespreken we alle benodigde informatie, ontvang je een reismap met alle benodigde informatie,
ook voor de thuisblijvers! Mocht je de kennismaking missen dan mail ik je de reis map door.
Na betaling van de totale investering in jezelf ontvang je de factuur.
Het paspoort behoord minimaal nog 6 maanden geldig zijn na je bezoek aan Egypte!!
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Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor Isis- Horus- Ra Wadjet Bewustzijn integrerende reis, o.a. naar
tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum van 15 t/m 26 oktober 201
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €210 bij: ja/nee
Graag zou ik een kamer willen delen met: ...............................................................................
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee
Telefoonnr. voor bereikbaarheid thuisfront: .............................................................................
Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen houden:
..........................................................................................................................................
Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld :
• Afsluiten van een annulering en reisverzekering is verplicht.
• De aanbetaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet
worden teruggegeven.
• Het Cosmic&Flower team is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval
berokkend aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische
pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Hiervoor
behoort men een reisverzekering af te sluiten.
• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
• Betalingsregeling: het bedrag van € 500 over te maken op rekeningnummer:
1289. 11. 808 Rabobank Swolgen, t.n.v. Cosmic&Flower onder vermelding van
Egyptereis 15 okt. 2016 en je naam zoals deze in het paspoort staat!
• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U
• De resterende € 1.499 dient contant te worden voldaan tijdens de kennismaking, of in onderling
overleg in Egypte. (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt). (Storten op ons
bankrekening nummer in Egypte mag ook maar hier zijn vrij hoge kosten aan verbonden).
• 1 kopie van het paspoort aub mee mailen met het aanmeldingsformulier.
• De aanmelding is definitief zodra het aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen én de
aanbetaling voldaan is.

Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat: ....................................................................
Geboortedatum: ..................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................
Mobiel: ...............................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie s.v.p. mailen naa: desertdonya999@hotmail.com
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag.
Datum:

Copyright © 1999-2016 Cosmic&Flower Remedies
www.cosmicflower.nl

Handtekening:

23

Nieuwsflits maart 2016
Auteursrecht Donny Sternfeld

Met de Flower Of Life Dahabiya, zeilend over de Nijl van Luxor naar Aswan, Zielsdelen
Helende reis met behulp van Ra en Zijn dochter Inana-Hathor-Sekhmet, de Hathors van
Venus, Isis- Osiris, Horus en bijzondere planetaire momenten
van 04 t/m 15 december 2016

Inhoud:
Inleiding
Programma
Praktische Zaken
Aanmeldingsformulier
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 scheppingskracht- oftewel
manifesterende gedachte kracht, verstoord wordt door de aanwezigen dualiteit strijd in ons DNA
celgeheugen.
Eenheid bewerkstelligen door de samenwerking van onze totale hersendelen, zodat we de
samenwerking tussen de linker-en rechter hersenhelften kunnen gaan overstijgen en álle
hersenkwaliteiten uitgedragen kunnen worden. Eenheid van ons Zielswezen, zodat de we geen
bewustzijn verlagend situaties en confrontaties meer aantrekken door verstoorde Zielsfrequenties
en ontbrekende Zielsdelen zijn maar enkele doelstellingen van deze reis.
Vandaar dat we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er
verstoringen in je Blauwdruk en DNA celgeheugen zijn, die jou weerhouden om tot een volledig
persoonlijke Ik Ben kracht en Ziel potentieel te komen, waardoor je jouw Ziel- doelstellingen en
taken niet uit kunt dragen.
Omdat het helen van alle Zielsdelen belangrijker dan ooit is heb ik de Fower Of Life Dahabiya
privé voor onze groep zielenmaatjes 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!
Tijdens deze magische Journey gaan we in Luxor in contact met de Onvoorwaardelijke
Universele liefdes energieën van de Hathors, de helende krachten van Sekhmet, de energieën van
Lichtmeester Serapis Bey en je energetische Flower of Life imprint , waardoor zowel LemurischeAtlantische als Isis-Osiris-Horus DNA coderingen weer kunnen ontwaken.
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De 12:12 Sterrenpoort-Portaaldag : de interstellaire interdimensionale Lichtcodes, die in
Atlantische Glyphs uitgezonden worden, zullen o.a. de kernkrachten van de Atlantische Frequenties
weer vrij geven in de DNA hologrammen én in, op en rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde,
waardoor het Atlantis Glyphs én de Atlantische kristallijne structuur weer kan ontwaken. De
doelstelling hiervan is de sluier naar andere dimensies steeds transparanter laten worden,
waardoor een zuivere communicatie op Zielsniveau met alle Bewustzijnsvormen kan ontstaan.
Tevens zal door de Atlantis Glyphs integratie een krachtveld activeren dat alle negatieve
elektromagnetische stralingen van buitenaf tegen houdt, waardoor we alleen maar de Hoogste
frequentie van ons ZIJN en de Hoogste vorm van de Onvoorwaardelijke Universele liefde kunnen
gaan uitdragen en in Partnerschap co-creëren met onze Goddelijke Schepper.
In regio Luxor hebben we o.a. een privé reservering in een Isis- Hathor- Hathors van Venus en
een tempel gewijd aan Osiris.
Tijdens onze Nijl vaart bezoeken we o.a. :
Edfu, Horus tempel om oa. de daar opgeslagen kennis van de Ark Des Verbond en Horus
“kennis”weer in ons DNA celgeheugen te laten ontwaken.
Gebel El Silsila, een kliffengebied met veel verborgen Heiligdommen van Goddelijkheden,
waaronder grotendeels Godinnen. Een hoog energetisch gebied om o.a. de Godinnenkracht te
herinneren en integreren.
De 12:12 Sterrenpoort integreren we in de Horus Mysterie school inwijding tempel in
Komombo, Deze tempel is één van de meest indrukwekkende linker- Oog van Horus
Mysterieschool inwijdingsplaatsen. Het hoe en wat besprek ik ter plaatste. Het verdere programma
stemmen we t.z.t. af op het Hier en Nu moment.
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de Maya Zonzegels astrologie dagenergie, Door het
bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties herkennen en
begrijpen, als die van je mee reizende zielsmaatjes.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen
activerende plaatsen die we bezoeken te kunnen herinneren. We creëren ook tijd om alleen te
kunnen ervaren en ZIJN.
Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties zal ik op de juiste momenten
datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Ditzelfde geld voor de hogere frequentie
activerende visualiserende meditaties die we gaan doen.
Niets moet, alles mag. Je bent in een groep, maar voor 100 % voor JEZELF aan deze reis
begonnen. Mocht je de behoefte hebt om sommige plaatsen die we bezoeken alleen te ervaren kan
dit natuurlijk.
In de reisinformatie map, die je ontvangt bij deelnamen, ga ik dieper in op de doelstelling van
ons Samen Zijn en alle benoemde Goden- Godinnen, tempels en omschrijf ik de bijzondere Sterren
en Planeet standen die zullen plaatsvinden tijdens ons Samen Zijn.
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Het Programma
Dag 1 : is de vlucht naar Luxor. 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. 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, te shoppen
in de marktstraatjes of de soek, of om gezellig in de tuin van ons hotel te zitten ZIJN.
Dag 2: na een relax ontbijt gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’,
om te kijken of er verstoringen in je Blauwdruk en DNA celgeheugen zijn, die jou weerhouden om
tot een volledig persoonlijke Ik Ben kracht en Ziel potentieel te komen, waardoor je jouw Zieldoelstellingen en taken niet uit kunt dragen. Na het diner gaan we naar de Luxortempel, één van
de Etherische verblijven van Lichtmeester Serapis Bey. 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.
We gaan in elk geval samen de verbinding met ons Ka en Ba wezen activeren en ons kwalitatief
afstemmen in de Tweeling Zielen kamer om onze Zielsdelen te helen. De Luxor tempel sluit om
21:00 uur en daarna ben je weer vrij.
Dag 3: 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.
Dag 4: 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 naar 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.
Dag 5: Na de lunch varen we met een boot naar naar het grote Sekhmet- Hathor tempel gebied.
Om daat afgestemd met ´jouw´Sekhmet in contact te gaan. Meer hierover omschrijf ik in de
reis/infornatie map. Na het diner gaan we in de energie van de Volle Maan in
Bijschaduwsverduistering van Dood en Bescherming. Prachtige voorbereiding op ons Nijl avontuur!
Dag -6-7-8 en 9: 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 bij:
Edfu Horus tempel, waar we o.a. in contact komen met de Ark Des Verbond en ons weer kunnen
v rijden we na een relax ontbijt naar Komombo, om ons DNA celgeheugen te triggeren om te
ontwaken in de dubbele Horus en Sobek , de man van Hatho, tempel. Deze tempel is één van de
meest indrukwekkende linker- Oog van Horus Mysterieschool inwijdingsplaatsen. Het hoe en wat
besprek ik ter plaatste. Indrukwekkend is ook dat 5000
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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.
Aswan, Komombo tempel, die gewijd is aan Horus en Sobek, de man van Hathor, en de eerste
grootste arts en hersenchirurg die Egypte kende: Imhoteph. jaar geleden Imhotep, de God van
geneeskunde, kennis en schrijven als eerste arts een hersenoperatie uitvoerde. Veel Egyptenaren
wachtten nu nog soms dagenlang in deze. ( Onze 12:12 Sterrenpoort integratie tempel)
Dag 10: Na dankbaar afscheid genomen te hebben van het Dahabiya team rijden we terug naar
ons hotel in Luxor. Na aankomst ben je vrij.
Dag 11: Integratiedag die we invullen naar de behoeftes van het Nu moment.
Dag 12: Home Sweet Home! De vlucht terug naar huis!
En alle dagen daarna: je verworven kwaliteiten benutten ten gunste van jezelf en je omgeving
Indien je enkele dagen eerder of langer samen met mij op Egyptische bodem of ino ns Bawiti Oasis
resort wilt vertoeven dan kan dit. Ik zal mijn best doen om het zowel voor jou persoonlijke- als
Zielswezen te voedend verblijf te maken als het betaalbaar te houden.

Praktische Zaken

Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf is € 2.222,- all-inclusief: de kennismaking
middag, de reisinformatie map. De vluchten Amsterdam/ Luxor en terug. Het transfer voor 12
dagen. Alle hotel en maaltijden kosten. Alle entree tickets voor de benoemde plekken en de kosten
aan Egyptische autoriteiten voor de publiek gesloten plaatsen die we bezoeken. De ondersteunende
Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en Egyptische Chakraoliën en alle spirituele activiteiten
die ik aanbied.
Er kunnen maar 10 zielsmaatjes dit stukje Egyptisch Zielspad mee bewandelen en varen.
Het afhuren van de Flower of Life Dahabiya is bijzonder uniek, maar zeker ook extreem duur!
Vandaar dat ik genoodzaakt ben om bij minder dan 10 reizende zielsmaatjes de prijs aan te
passen.
Het investeringsbedrag is berekend vanuit de vroeg boeking korting. Zodra een ticket
verhoging plaatsvindt worden de extra kosten doorberekend! Wij stemmen onze prijzen af op
spirituele coderingen. 222 of 22:22 Deactiveren oude gedachte patronen en niet meer voedende
kennis in het DNA celgeheugen, waardoor je vanuit je bewustzijn kiest voor nieuwe levens
inzichten, relaties, werk etc. . Verder Activeren ze de intuïtieve fijngevoeligheid in het Godinnen
wezen, dit samengaand met de bewustwording dat alle woorden, gedachten, daden en intenties
gevolgen hebben.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag
van € 350 berekend.
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.
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een informatieve kennismaking middag op 14
augustus. Tijdens de middag focussen we op de groepsenergie, vragen we zegening voor onze reis
en bespreken we alle benodigde informatie. Ook ontvang je een reis map met alle benodigde
informatie, ook voor de thuisblijvers! Mocht je de kennismaking missen dan mail ik je de reis map
door.
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Aanmeldingsformulier

Ja, ik geef mij op voor de reis van 4 t/m 15 december 2016
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €350 bij: ja/nee
Graag zou ik een kamer willen delen met:
...............................................................................
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee
Telefoonnr. voor bereikbaarheid thuisfront:
.............................................................................
Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen houden:
…………………………………………………………………………………………………………………
*Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld :
*Afsluiten van een annulering- en reisverzekering is verplicht. De aanbetaling 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 maart reis 2016. De resterende
investering van €1.722,- 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: desertdonya999@hotmail.com
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag.
Omdat ik regelmatig met zielsmaatjes Egypte ´bereis´ kan het zijn dat mijn antwoord even op zich
laat wachten.
Datum: Handtekening:

Copyright © 1999-2016 Cosmic&Flower Remedies
www.cosmicflower.nl

28

Nieuwsflits maart 2016
Auteursrecht Donny Sternfeld

26 juni : As Salaam sponsor- healing festival

Als gezond mens is een van mijn grootste wensen, dat iedereen die levensreddende medische hulp
nodig heeft, niet onmenselijk pijn hoeft te lijden of sterven omdat ze de medische hulp kosten niet
kunnen betalen ♡ Vandaar dat ik op 26 juni 2016 weer een As –Salaam sponsor healing festival
organiseer. Tijdens het As Salaam sponsor healing festival bieden onze Cosmic&Flower docenten en
zielsmaatjes met hart en Ziel hun kwaliteiten aan, zoals helderziende- wetende waarnemingen,
foto reading, zandlezen, psychometrie, Ankh healing, kaartleggingen etc.. Het exacte hoe en wat
zijn we samen nog aan het manifesteren ♥
De tot nu toe deelnemende Zielsmaatjes die men kan ‘raadplegen zijn:
Donny Sternfeld: oprichtster van Cosmic&Flower Remedies, het Bawiti Oasis Resort en de Key to
Egypt tours in Egypte én het As- Salaam ontwikkelingshulp en gezondheid project.
Zie voor meer informatie : www.cosmicflower.nl
Richard Krebber: Parapsycholoog, coach, auteur, spreker, bedenker van de Chapoma Healing
Techniek. Zie voor meer informatie : www.parapsycholoog.com
Jolande Meijers en Huub Schols: Jolande en Huub zijn allebei enthousiast om de mens bewust
te laten worden hoe het is om aangeraakt te worden, fysiek, energetisch, verbaal en non-verbaal.
Zie voor meer informatie: www.asetwellnesshealing.nl
Netty van Rijcevorsel: medium en Cosmic&Flower docent. Zie voor meer informatie:
www.ankhverbinding.nl
Om de innerlijke mens te versterken worden heerlijke lunchmogelijkheden, koffie en kruiden
theeën tegen kleine vergoeding aangeboden.
De deelname sponsorinvestering is €22,- Voor dit bedrag mag men naar eigen keuze en
behandeling ondergaan of iemand raadplegen.
Datum: 26 juni 2016. Tijd: van 10:30 tot 17:00
Adres Den Dogdreef 1, 4838 GS Breda
Graag van te voren aanmelden via desertdonya999@hotmail.com
Moge liefde en compassie voor de medemens, de hulp behoevende bewoners van Bahariya-Egypte,
een leefbaar leven schenken ♥
Lieve lezer, vanuit het Licht en In Liefde wens ik jou en je dierbaren dagelijke gezonde, naar
hartewens verlopende en gezegende dagen.
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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