1: Inleidend woord
2: Tijdelijk afscheid
3: Persoonlijk e-mail adres !!!
4: Terug thuis in NL
5: Privé mogelijkheden voor een persoonlijke Potentiele Mayahoroscoop
en een aansluitend consult.
6: Bijlage korte kern omschrijving van de Zielsfrequenties uit Box VII, die men mee kan
geven aan cliënten -patiënten
7: Egyptische astrologie
8: Workshops en cursusdagen in februari en maart 2015
9: 1 februari 2015: gecertificeerde Zielsdelen helende cursusdag, met de C&F
Zielsfrequenties
10: 8 februari en 1 maart 2015: Gecertificeerde HSP- Nieuwe Tijd Kinderen cursusdagen
11: 15 februari 2015: Egypt Healing: vanuit de Oog van Horus Mysteryschool kennis je
Zielswezen Healen tijdens de 15:15 Meestercode dag
12: 22 februari 2015: Gecertificeerde dag om zowel aardsgebonden als atmosfeer
gebonden ‘kwaadwillende’ Planetaire entiteiten te leren herkennen en transmuteren
tijdens de 22-2 Meestercode dag.
13: Op een bijzondere manier 2014 afsluiten en dansend 2015 binnen gaan,
dat kan via deze veelzijdige “van Buikdansen- naar Bewustwording- tot in je Godin-God
Kracht komen reis van Cairo, door de woestijnen, naar Luxor van 28 december tot 11
januari 2015
14: Reconnectie/Healing reis, waarin o.a. je DNA getriggerd wordt om te ‘herinneren’ in
de 40 miljoen jaar oude Oer-energieën van Wadi Hitan van 14 t/m 25 maart 2015
15: Isis-Horus Mysteryschool en Thoth-Imhotep Bewustzijn activerende en 4:4
Sterrenpoort reis van 28 maart t/m 9 april 2015
16: Goddelijke Bewustwordende- bekrachtigende reis, waarin de woestijnen overvloeien
in de mystiek van Siwa, in de energieën van Amon en de zee van
Marsa Matruh en Gizeh van 17 april t/m 1 mei 2015
17: God-Godin Bewustzijn activerend avontuur in de energieën van o.a. het
Priesteresseneiland van Avalon, Wiltshire, Avebury, Winchester, Cornwall en Tintagel.
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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons een warm hart toedraagt
Als eerste hartelijk bedankt voor alle hartverwarmende reacties op mijn vorige nieuwsflits  ♥
De prachtige herfstkleuren zij weer verschenen en dit is voor mij de periode dat ik met een
gezegend en dankbaar gevoel weer in de voorbereidende flow omtrent mijn vertrek naar mijn
tweede thuisland Egypte vertoef.
Hierdoor gaat het mij niet lukken om de Egyptische astrologie uit te werken. Vandaar dat ik in deze
nieuwsflits enkele tips aanreik, waardoor jezelf inzicht hierin kunt verwerven 
Met ook een gezegend en dankbaar gevoel kijk ik terug naar de tijdsperiode, vanaf dat je de juli
nieuwsflits ontvangen hebt. De God-Godin Avalon-Merlijn reis was bijzonder. Mocht je zin en tijd
hebben dan kun je wat energieën tot je nemen via de fotoalbums die ik op mijn Facebook tijdlijn
geplaatst heb. Je vindt me onder mijn naam Donny Sternfeld 
Afgelopen zondag, 31 augustus, heb ik in dankbaarheid de laatste workshop dag gegeven. Het
organiseren van cursus-en workshop dagen ervaar ik als een zelf voedende zegening! Vandaar dat
ik ook dankbaar ben dat de Cosmic&Flower producten een belangrijk onderdeel zijn tijdens alle
Egyptische Zielspaden die ik mag bewandelen met zielsmaatjes.
Liefde en Dankbaarheid is de allerhoogste trilling in het Universum en zoals als je leest,
ben ik een dankbaar mens, een gegeven dat ik graag iedereen toewens!

Vernieuwd e-mail adres !!!
Vanaf dinsdag 15 september ben ik minimaal tot na mijn terugkomst van de eerste Holistische
transmuterende Egypte reis thuis niet meer bereikbaar. Om ook bereikbaar te zijn in Egypte, en dit
niet lukt via het info@cosmicflower.nl mailadres, heb ik een nieuw mailadres aangemaakt:
cosmicflowerremedies@gmail.com .
Alle vragen, waarbij men buiten mij om geen antwoord op kan krijgen bij collega’s of
therapeuten, de aanmeldingen voor de cursussen-en workshop én Holistische
Transmuterende Egypte reizen behoren vanaf nu via cosmicflowerremedies@gmail.com
te verlopen.
Houdt er aub wel rekening mee dat het een poosje kan duren voordat je een reactie terug van mij
ontvangt, omdat mijn aandacht tijdens de reizen in eerste instantie uitgaat naar de aanwezige
zielsmaatjes.
Voor rechtstreekse bestellingen blijft info@cosmicflower.nl actief !!

Terug thuis in NL
Zoals nu in de planning ligt zal ik waarschijnlijk in de derde week van januari 2015 voor een korte
periode weer thuis in Nl zijn.
Na mijn thuiskomst bied ik in liefde en dankbaarheid o.a. enkele cursussen en workshops aan,
die samen, met de in maart weer startende, Holistische-Transmuterende Egypte reizen voor het
voorjaar van 2015, die ook in deze nieuwsflits omschreven staan.
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Privé mogelijkheden voor een persoonlijke Potentiele Mayahoroscoop
en een aansluiten consult.

Omdat de vraag naar persoonlijke consulten grootschalig is, heb ik besloten om na mijn thuiskomst
uit Egypte op doordeweekse dagen in februari en de eerste week van maart, deze mogelijkheid aan
te bieden.
Omdat een potentiele Maya horoscopen zoveel te beiden heeft, heb ik besloten om een
consult vorm aan te reiken, waarin een zeer uitgebreide persoonlijke Maya horoscoop de basis
vormt.
Door de ruim uitgewerkte potentiele Mayahoroscoop kunnen we samen kijken naar je
meegenomen Zielskwaliteiten, de daarbij behorende levenslessen die op je pad komen én ontvang
je versneld inzicht in je levens- en zielstaken en alle bijbehorende kwaliteiten.
De Tzolkin, van waaruit ik je potentieel Mayahoroscoop maak, is een onderdeel van de Heilige
Galactische kalender, die afgestemd is op Galactische cyclus. De kennis van de Tzolkin is een rijke
schakering van Galactische kennis, die verweven is in de Maya-Piramides, Glyphs, Hiërogliefen
symbolieken en taal. De oude Maya’s reisde via de tijdslijnen van de Tzolkin door zowel het
verleden, als het heden, als de toekomst. Hun oneindige kennis van de Kosmische Wiskunde en
Glyphs, Hiërogliefen en symbolen, zijn zorgvuldig genoteerd en vormen samen een evolutionaire
cyclische schepping.
In je potentiele Mayahoroscoop omschrijf ik de meest belangrijke zes te integreren
archetypische kwaliteiten van je Zielswezen, die je tijdens dit leven behoort te ontplooien én
uitdragen. Hierdoor kun je jouw geboorte golf met inzicht én vanuit zowel je persoonlijke- als
Zielskwaliteiten gemakkelijker bewandelen om je Zielsdoelstellingen te bereiken.
Om begrip te krijgen over het onvoorstelbare zware en uitdagende pad, dat jouw Ziel heeft
afgelegd, én nog steeds aflegt, om het Goddelijk Zijn weer uit te kunnen dragen, deel ik graag de 9
Galactische Cyclussen met je. Je potentiele Maya horoscoop omvat ook veel persoonlijke adviezen
en aanreikingen.
Tijdens ons samenzijn bespreken we samen je potentieel Mayahoroscoop, om je kijken waar je
verstoringen hun oorsprong vinden, voel ik intuïtief met je mee en reik ik je afgestemd aan wat
nodig is.
Aansluiten doen we de benodigde sessie, waarbij je indien nodig ook andere vragen kunt stellen.
De investering in jezelf is €122,- incl. BTW je potentiele Maya horoscoop en het aansluitend
consult. Gebruik van de gehele C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Zielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan de BTW erbij berekend worden.
Data: in overleg van 13:30u tot 17:00u
Adres: Kastanjelaan 1, 5342 XL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com met vermelding van je
naam, geboorte data, adres en telefoonnummer aub.
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Bijlage korte kern omschrijving van de Zielsfrequenties uit Box VII, die men
mee kan geven aan cliënten -patiënten.

Zielsfrequentie 81 beschermt tegen de opname van verlagende en beperkende gedachtes,
emoties en energie wegnemende indrukken, die afkomstig zijn van het collectieve
massabewustzijn. Activeert het weten dat men zélf zowel het huidige fysieke wezen als de
leefomstandigheden kan creëren vanuit de gedachtekracht. Activeert de samenwerking van de
totale hersenen met het Hart Wetend- en Hoger Zelf Bewustzijn, waardoor men dagelijks vanuit
het zich Zelf-Zijn en innerlijke kracht kan leven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 82 zuivert en heelt het totale wezen van traumatische relatie ervaringen en
Zielspijnen. Activeert het inzicht in de reden waarom een ander zo handelde. Activeert Zelfliefde,
waardoor zelftwijfel, gekwetstheid, onzekerheid en zich bekritiseert, gemanipuleerd, niet begrepen,
gezien of misbruikt voelen. Activeert de innerlijke kracht en een krachtige Zelfbewustzijnsvorm,
waardoor men voedende en gelijkwaardige relaties aantrekt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 83 heelt Zielspijnen en een niet te plaatsen gemis en eenzaamheidsgevoel.
Activeert het vertrouwen en het gevoel ‘compleet’ en volwaardig te zijn, waardoor men alle
innerlijke kennis en kwaliteiten vanuit zelfvertrouwen en met innerlijke kracht kan uitdragen in het
dagelijks leven.

Zielsfrequentie 84 zuivert en heelt onverklaarbare spontaan optredende Zielspijnen, angsten,
onmacht- en verstorende gemoeds-gevoelstoestanden die het leven blijven beheersen. Activeert
zelfkennis, waardoor men inzicht mag krijgen in vreugdevolle en voldoening gevende levenstaken
levensomstandigheden en relaties.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 85 zuivert niet zelfgecreëerde duistere, beïnvloedende, belastende en energie
wegtrekkende aanwezigheden, die de persoonlijkheid- en bewustzijnsniveau laag houden,
waardoor men angstige, onevenwichtige, depressieve gedachten, seksuele verstoringen en
onverklaarbare vermoeidheid, fysieke klachten en pijnen ervaart en ‘pech’ situaties en relaties
aantrekt. Activeert een beschermd, veilig gevoel, innerlijke rust en kracht, waardoor men
rustpuntjes, balans en daadkracht in het dagelijks leven kan ervaren en levenstaken uitdragen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 86 heelt aanwezige Zielspijnen door onbewuste of bewust aangedane of zelf
verworven traumatische ervaringen, waardoor men verlatingsangst, bindingsangst, zich onveilig- of
bedreigd voelen en onverklaarbare schuldgevoelens of fysiek pijnen ervaart. Activeert vergeving,
naar zowel zichzelf toe als naar de ‘dader’ én de innerlijke kracht en geheelde uitstraling, waardoor
men begripvolle en ondersteunende personen aantrekt. Tevens zal men openhartig, hetgeen men
herinnert durven te uiten en anderen met soortgelijke ervaringen kunnen ondersteunen en
begeleiden in hun helingproces.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zielsfrequentie 87 beschermt en helpt om in balans te komen met Planeet en Sterrenstanden en
elektromagnetische energieën, die zowel het emotionele en mentale wezen als het fysieke lichaam
beïnvloeden. Activeert emotionele- en mentale stabiliteit en een krachtig Zijnsgevoel én innerlijke
geneeskracht, waardoor men kan vertrouwen op een gezond of gezond wordend lichaam. Tevens
activeren hogere wil-wijsheid en liefdesvormen, die dagelijks uitgedragen kunnen worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 88 heft de dualiteit op tussen het oorspronkelijke vrouwelijke emotionele
intuïtieve Al- en Hart-Wetend wezen én het oorspronkelijke mannelijke mentale, hoger intelligente,
daadkrachtig en uitvoerende wezen, waardoor Heelheid en Eenheid in het totale wezen van Zijn in
alle opzichten ontstaat. Hierdoor zal men onbewuste inzichten, kennis, kwaliteiten én Zijnsvormen
kunnen herinneren, ontdekken én toepassen in het dagelijks leven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 89 heelt het angstige gekwetste vrouwelijke emotionele wezen van Zielspijnen,
ontstaan door uitbuiting, dominante onderdrukking, manipulatie of seksueel misbruik. Heft
verstoringen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, minderwaardigheidscomplexen, zelf- wegcijfering
en verloochening, het niet durven laten horen, zien of gelden op. Hierdoor kan het innerlijk
onbeschadigde man-vrouw KindZijn en een krachtig, evenwichtig emotioneel wezen en alle
bijbehorende kwaliteiten zichtbaar uitgedragen worden in het dagelijks leven.

Zielsfrequentie 90 heelt het angstige en gekwetste mannelijke mentale wezen van zielspijnen,
ontstaan door zinloze, onrechtvaardige, fysieke en levenskracht wegnemende pijnlijke ervaringen
en onderdrukkingen, die toegepast werden door wereldmachten, religies en superieure- erotisch
gerichte liefdeloze relaties. Hierdoor activeert de volledige Zijnskracht en kan men op relatieniveau
en in elke situatie, liefdevol, zelfbewust en schaamteloos laten zien en horen wie men is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 91 heelt angsten, schuldgevoelens, zelfverloochening en zelfontkenning en
minderwaardigheids- complexen. Activeert het inzicht dat men zélf het huidige fysieke wezen en de
levensomstandigheden kan beïnvloeden vanuit de gedachtekracht. Hierdoor ontstaat de moed om
het leiderschap op zich te nemen om zielskwaliteiten uit te dragen en door te geven aan de
mensheid.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zielsfrequentie 92 heelt angsten, machteloosheid, agressie, overleving- technieken én de
bijbehorende emoties zoals zelfmoordneigingen, wantrouwen, bindingsangst, ongewilde agressieve
uitingen, ruzies en alle vormen van zelfwegcijfering. Activeert Zelfliefde en beschermt het
gevoelsleven, waardoor men kan ervaren, reageren en functioneren vanuit het Hart-Wetend
Bewustzijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Egyptische astrologie

Korte omschrijvingen, omtrent wie de Egyptische Goden zijn die de maand-dagen mee aansturen,
kun je o.a. vinden op de website www.symbolic.be/?CategoryID=335.
Ook kun je de Egyptische Goden via google opzoeken.
Indien je de tegenovergestelde werking van de kwaliteiten gaat bedenken, dan kun je al aardig
inzicht verwerven in de mogelijke ‘schaduw’ sturingen.
Hieronder een beschrijving van de Egyptische Goden die de maand-dagen mee beïnvloeden vanaf
september :
September: van 01 t/m 07 Hapi, van 08 t/m 22 Noet, 23 t/m 27 Bastet en van 28 t/m 30 Seth.
Oktober: van 01 t/m 02 Seth, van 03 t/m 17 Bastet, van 18 t/m 29 Isis en van 30 t/m 31
Sekhmet.
November: van 01 t/m 07 Sekhmet, van 08 t/m 17 Thoth, van 18 t/m 26 Hapi en van 27 t/m 30
Osiris.
December: van 01 t/m 18 Osiris en van 19 t/m 31 Isis.
Januari: van 01 t/m 07 Hapi, van 08 t/m 21 Amun-Ra en van 22 t/m 31 Noet.
Februari: van 01 t/m 11 Amun-Ra en van 12 t/m 29 Geb.
Maart: van 01 t/m 10 Osiris en van 11 t/m 31 Isis.
April: van 01 t/m 19 Thoth en van 20 t/m 31 Horus.
Mei: van 01 t/m 08 Horus, van 09 t/m 27 Anubis en van 28 t/m 31 Seth.
Juni: van 01 t/m 18 Seth, van 19 t/m 28 Hapi en van 29 t/m 30 Anubis.
Juli: van 01 t/m 13 Anubis, van 14 t/m 28 Bastet en van 29 t/m 31 Sekhmet.
Augustus: van 01 t/m 11 Sekhmet, van 12 t/m 19 Horus en van 20 t/m 31 Geb.
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Workshops en cursusdagen in februari en maart 2015
1 februari 2015:
gecertificeerde Zielsdelen helende cursusdag met de C&F Zielsfrequenties

De anatomie van de Ziel wordt beschreven, door o.a. Hippocrates, Socrates, Plato, Freud en door
oude culturen zoals Egypte, Afrika, Mexico, Peru, Australië, Groenland, China, Azië, India, Mexico,
de Amerikaanse native etc. Een van de gemeenschappelijke meningen is het feit dat de menselijke
Ziel meer dan een Zielsdeel heeft én dat men Zielsdelen kan ‘verliezen’.
Zo kan men vóórdat men incarneert bewust ervoor kiezen om een Zielsdeel ‘achter’ te laten, om
het Zielswezen tijdens een volgend leven het behalen van de Ziel-levenslessen en Zielshealing te
vergemakkelijken.
Ook kan het zijn dat tijdens het huidige leven een of meerdere Zielsdelen ‘ weg vluchten’ door
fysieke of traumatische ervaringen.
Een andere mogelijkheid is dat men Zielsdelen vrijwillig afgeeft, doordat men zichzelf ‘totaal
verliest’, en hierdoor afstand neemt van de eigen persoonlijkheid, in een relatie, het ouderschap of
door het verlies van een dierbaren.
Door Zielsdelen verlies worden Zielen blootgesteld aan ontelbare, vanuit de vrij wil gemaakte
verkeerde keuzes, waardoor het Eenwordingsproces van de Ziel een never ending story is
geworden.
Nu we in de meest transmuterende en evoluerende periode ooit leven, is het van
levensbelang dat AL onze Zielsdelen zich ‘geroepen’ voelen om weer als EEN Zielswezen samen te
smelten. Zonder de Eenwording van de Ziel kan ons Oorspronkelijke Goddelijke Mens Zijn zich
absoluut niet manifesteren.
In het DNA celgeheugen, de Akasha matrix etc. liggen alle herinneringen van alle
incarnatievormen opgeslagen. Deze herinneringen omvatten ook het geheugen van de 7 Rijken,
waarin we ons God-Godin ZIJN verloren zijn, omdat we hoofdzakelijk Zielspijn, hartzeer en ziekte
aantrokken door het misbruiken van onze Hogere Wil en keuzes maakten vanuit ons ego (lagere
wil) én Zielsdelen achter hebben gelaten.
Tijdens deze dag gaan we onze Zielsdelen intensief helen, op een manier dat alle energetische
verstoorde Oerfrequenties, die vasthouden in de 3D realiteit, transmuteren. Hierdoor kunnen o.a.
Karmische processen versneld ‘afgewerkt worden’ om karmavrij te worden en voortaan vanuit het
Oervertrouwen keuzes gemaakt worden vanuit de Goddelijke Wil, los van het ego en de materie.
Afsluitend doen we een consultsessie, waardoor Zielsdelen zich geroepen voelen om weer samen te
smelten als Een Zielsessentie én het evolutieproces van de in wording zijnde Goddelijke
Multidimensionale Ene Ware Zijnsessentie zich versneld kan manifesteren.
De investering in jezelf is €111,- incl. certificaat en de syllabus. Gebruik van de gehele C&F
productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Zielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën
met wat lekkers erbij naar behoefte. Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij
berekend worden. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Data: 1 februari 2015 van 09:30u tot 17:00u
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje in Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com met vermelding van je
naam, geboorte data en plaats, voor op het certificaat, adres en telefoonnummer aub.

8 februari en 1 maart 2015:
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Gecertificeerde HSP- Nieuwe Tijd Kinderen cursusdagen

Tijdens deze 2 dagen raakt men bekend met de verschillen tussen daadwerkelijke gedrag- en
ontwikkelingsstoornissen én de ogenschijnlijke ‘gedragsverstoringen’, die HSP-NTK ontwikkelen
door beïnvloedingen van buitenaf, waardoor zij ingedeeld worden onder de noemers ADD-ADHD;
Autisme; PDD; PDD NOS; Asperger; ODD; CD.
Tijdens deze dagen besteden we ook intensief aandacht aan het eigen innerlijke gekwetste
Goddelijk Kind, waardoor men de benodigde zelfinzichten en heling ontvangt, waardoor het
innerlijke Godskind omarmt kan worden en zich gaan ontwikkelen om de volledige IK BEN Kracht
te omarmen en om zich op elk relatieniveau en tijdens elke situatie, zonder maskerade,
schaamteloos kan laten zien en horen wie men is.
Kort samengevat zijn de 2 dagen niet alleen afgestemd op het helen en bekrachtigen van het
Goddelijk KindZijn, maar ook afgestemd om praktijk gericht in te zetten, of om als ouder/
verzorger, leerkracht etc. HSP-NTK datgene aan te kunnen reiken wat ze nodig hebben, om hun
innerlijke licht én de onvoorwaardelijke liefde die ze in zich dragen weer terug te vinden, zodat ze
hun prachtige zielstaken uit kunnen dragen!
Afsluitend doen we beide dagen een consult-sessie, waardoor je jouw innerlijke Goddelijk kunt
omarmen én praktijkgerichte- of je ouder taak naar behoren kunt uitdragen.
De investering in jezelf is voor 2 dagen €222,- incl. certificaat en breed omvattende syllabus.
Gebruik van de gehele C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F EnergiesZielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte.
Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij berekend worden.
Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Data: 8 februari en 1 maart 2015 van 10:30u tot 17:00u
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje in Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com met vermelding van je
naam, geboorte data en plaats, voor op het certificaat, adres en telefoonnummer aub.
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15 februari 2015:
Egypt Healing: vanuit de Oog van Horus Mysteryschool kennis je Zielswezen
Healen tijdens de 15:15 Meestercode dag

De doelstelling van de Oog van Horus Mysterieschool was opgericht om een Chela ( leerling
tot Hoge Priester of Priesteres) uiteindelijk het Goddelijk ZIJN weer te helpen bereiken.
De eerste lessen waren allemaal gericht op Zelfkennis. Om de Zelfkennis aan te reiken
confronteerde men de Chela’s regelmatig met emotionele onmacht en angst vormen, net zolang tot
dat de Chela besefte dat de reacties hierop aangestuurd werden door het lagere bewustzijn
frequenties van hun lagere mentale en emotionele wezen.
Hierdoor leerde de Chela’s inzicht in hun Hoger Wezen te krijgen en alle emoties, onmacht
en angsten te overstijgen.
Dit is ook de eerste fase naar Meesterschap van de Licht- Meesters en Meestervrouwe in Hun
Zielenpad naar Zelf-Meesterschap.
Het is een feit dat we heden ten dagen veel verder afgesloten zijn van ons Meesterschap en
Goddelijke Zijn, dan de Chela’s toendertijd in Egypte. De allergrootste hindernis, die de mensheid
van het eerste stadium van Meesterschap heden te dage bijna onmogelijk maakt, is alle Zielenpijn
en angst, die in stand gehouden worden door de gedachtes vanuit lager bewustzijnsmomenten.
Helaas is men ondanks het Hogere Bewustzijnsniveau, dat al vele bereikt hebben, niet in
staat om te begrijpen dat het bewustzijn verlagend werkt indien men in gedachte oude emoties en
angsten herbeleeft.
De Egypt Healing dag is afgestemd om alle bewustzijn verlagende gedachtes, oude emoties en
angsten te overstijgen en de voormalige behaalde Chela inwijding kwaliteiten weer uit te kunnen
dragen in het dagelijkse leven. Afsluitend doen we een consultsessie, waardoor de Chela
kwaliteiten weer kunnen integreren en uitgedragen worden in het dagelijkse leven.
De Licht-frequenties van de 15:15 meestercode, zullen een extra toegevoegde waarde geven
om alle aanreikingen van deze dag gemakkelijker te kunnen integreren. De Meestercode 15.15
help om te beseffen dat gedachtes zich momenteel erg snel manifesteren en laat inzien dat bewust
afgestemde gedachtes bevorderlijk zijn voor een heilzame levensverandering.
De investering in jezelf is €111,- incl. de syllabus. Gebruik van de gehele C&F productlijn. Een
30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies- Zielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën met
wat lekkers erbij naar behoefte. Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij berekend
worden. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee nemen.
Data: 15 februari 2015 van 09:30u tot 17:00u
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje in Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com met vermelding van je
naam, adres en telefoonnummer aub.
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22 februari 2015:
Gecertificeerde dag om zowel aardsgebonden als atmosfeer gebonden
‘kwaadwillende’ Planetaire entiteiten te leren herkennen en transmuteren
tijdens de 22-2 Meestercode dag.

Omdat we momenteel met grote Karmische afrekeningen te maken hebben, wil ik graag
aandacht besteden aan herkenning én het transmuteren van ‘kwaadwillende’ Planetaire entiteiten,
die zowel in de Universums boven ons Universum, als op Moeder Aarde vertoeven.
Door de aangepaste kosmische Karma Wetten, van oorzaak en gevolg, reageren deze vorm
van Zielsniveaus al geruime in disharmonie én niet in overeenstemming met het Hogere Plan.
Vandaar dat ik een stukje inzicht voor herkenning van deze Planetaire entiteiten aanreik én een
eeuwen lang verborgen transmuterende methode om Moeder-Vader Aarde, de mensheid én de
Universums die boven ons Universum resoneren mee te transmuteren.
Indien het transmutatie proces van deze vorm van entiteiten grootschalig zal plaatsvinden, kan
de mensheid collectief gemakkelijker en zonder lijden doorstromen naar het Goddelijk Bewustzijn
én nu, tijdens het Pleiadische- of ook wel Aquariustijdperk genoemd, de Nieuwe Aarde en Nieuwe
Mensheid versnelt manifesteren.
Gelukkig zijn wij gezegend met de wetenschap dat we niet alleen zijn. Onze Schepper
heeft ons een hele schare uitverkorenen Lichtwezens ter beschikking gesteld, die ons kunnen
begeleiden en helpen tijdens het transmuteren van ‘kwaadwillende’ Planetaire entiteiten. Zo zijn
o.a. vele Engelen, Jezus, Maitreya, St. Germain, Quan Yin, Hilarion, Sanat Kumara, Lady Venus, de
Hathors van Venus en de 144.000 Lichtwezens die haar volgden, en Aartsengel Michael en
Metatron fantastische begeleiders. Naast deze liefdevolle Lichtwereld behoren we ook degene die
door God persoonlijk is aangesteld, om in de eindtijd ervoor te zorgen dat de alle harten geopend
worden, uit te nodigen om ons te versterken in onze taak.
Tijdens deze dag wordt je ingewijd in al wat nodig is om ‘kwaadwillende’ Planetaire entiteiten te
transmuteren. Ook worden thema’s zoals bewijzen voor buitenaards leven en DNA experimenten
aangehaald tijdens deze dag. Afsluitend doen we een consultsessie, die afgestemd is om je
volledige innerlijke en energetische Lichtkrachten te versterken, om je Zielstaak uit te kunnen
voeren.
De Licht-frequenties van de Meestercode 222 activeert de intuïtieve fijngevoeligheid in het
Godinnen wezen én het bewustzijn dat alle woorden, gedachten, daden en intenties gevolgen
hebben. Een bijzondere toegevoegde waarde indien je de ‘calling’ mag ontvangen dat je een van
de zielsmaatjes bent die deze Zielstaak behoort mee uit te voeren !!
De investering in jezelf is €111,- incl. het certificaat en een veel omvattende syllabus. Gebruik
van de gehele C&F productlijn. Een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F EnergiesZielsfrequenties. Koffie-kruiden theeën met wat lekkers erbij naar behoefte. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan de BTW erbij berekend worden. Je lunch behoeftes behoor jezelf mee
nemen.
Data: 22 februari 2015 van 09:30u tot 17:00u
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje in Oss
Aanmelden behoort te gebeuren via cosmicflowerremedies@gmail.com met vermelding van je
naam, geboorte data en plaats, voor op het certificaat, adres en telefoonnummer aub
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Indien men een innerlijke calling heeft mogen ontvangen om een stukje zielspad te bewandelen
tijdens een van de eerder geplaatste Holistische Transmuterende najaar reizen, kijk dan aub op
de website www.egyptvacations.eu.
De kennismaking middag van de Magische 12:12 Sterrenpoort Flower Of Life reis, naar
Abydos, van 28 november tot 13 december 2014 is verandert en vindt plaats op 15 september !!

Op een bijzondere manier 2014 afsluiten en dansend 2015 binnen gaan,
dat kan via deze veelzijdige “van Buikdansen- naar Bewustwording- tot
in je Godin-God Kracht komen reis van Caïro, door de woestijnen, naar
Luxor van 28 december 2014 tot 11 januari 2015

Momenteel vindt er een enorme instroom van vrouwelijke energie plaats op aarde. Een oeroude
energie, die op verschillende niveaus nog ‘opgerold’ ligt in verschillende lagen van het onbewuste
wezen en verlangt naar heling. Alles rondom dit helingproces komt sterk tot uiting in de
gedachtegang, het dagelijkse leven, in relaties en ouders- kind verhoudingen etc.
Veel verwonde stukjes van dit vrouwelijke wezen en de daarbij behorende blokkades hebben
hun karmische oorsprong gehad in Kemet, het oude Egypte. Vandaar dat de aandacht tijdens deze
reis gericht zal zijn op het uitzuiveren en helen, of verder verfijnen, van de aanwezige stukjes van
het verwonde, gekwetste vrouwelijke wezen, zodat de innerlijke Godin kracht zich kan gaan
ontplooien en samensmelten met de innerlijke God kracht, integreren en uitgedragen worden
tijdens het dagelijkse leven in 2015 en natuurlijk daarna!
Tijdens de sessie middag kijken we samen naar de aanwezige gekwetste en geblokkeerde
vrouwelijk zielspijnen, die zullen mogen gaan doorstromen met behulp van de Cosmic&Flower
Energies- Zielsfrequenties, Egyptische Chakraoliën, alle Egyptische krachtplaatsen die we gaan
bezoeken én de benodigde persoonlijke aanreikingen die we geven.
Ook de buikdans workshop van Faracha zullen zeker een toegevoegde waarde zijn in het
bewustwording- en helingproces van je huidige én toekomstige vrouwelijke wezen én GodinGoddelijk wezen.
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Praktische Zaken
De investering in jezelf is € 2.333,- inclusief: De informatieve reis map. De vluchten
Amsterdam-Luxor en Cairo-Amsterdam. Het transfer en jeep- vervoer voor 15 dagen. Alle hotel
overnachtingen. Alle maaltijden. De kosten voor de privé reserveringen. Het ticket voor het Gizeh
plateau en de benodigde kosten en fooi voor de privé bezoeken voor de publiek gesloten plaatsen
aldaar. 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 ElHagar, Dakhla en Luxor. De koffie/thee en bronwater tijdens de woestijn safari. De benodigde
vergunningen om Luxor te bezoeken. Alle tempel entree tickets in Luxor en Dendera. De feloeka
zeilvaart. De benodigde kosten en fooi voor de privé bezoeken voor de publiek gesloten plaatsen
aldaar. De buikdans workshops. De ondersteunende Cosmic&Flower Energies, Egyptische
Chakraoliën en alle verdere onbenoemde alle spirituele verdiepingsactiviteiten.
Wij stemmen onze prijzen af op kosmische coderingen. De 333 code activeert de DrieEenheid, de Heiligheid en zuiverheid onderling je lichaam, geest en Hoger zelf, waardoor je
resoneert op frequenties die in overeenstemming zijn met je Zielsevolutie, De 333 code is ook
verbonden met de 3 Piramides Cheops, Chefren en Mycerinus, waardoor ook bewustmakende
Atlantische DNA Celgeheugen Codes getriggerd worden om te ontwaken.
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa. Persoonlijke uitgaven. Drankjes,
deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
Voor het volledige programma zie www.egyptvacations.eu onder de link Spirituele reizen.

Reconnectie/Healing reis, waarin o.a. je DNA getriggerd wordt om te
‘herinneren’ in de 40 miljoen jaar oude Oer-energieën van Wadi Hitan
van 14 t/m 25 maart 2015

De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces,
dat behoord te leiden naar de Reconnectie met het Goddelijke ZIJN. Dit proces kan men versnellen,
door de Blauwdruk en DNA frequenties te verhogen door zich weer te verbinden met Ax-Atonale
lijnen. Deze verbinding woedt reconnectie genoemd.
De ‘vader’ van de praktijk gerichte Reconnective Healing, Eric Pearl, omschrijft de
Reconnectie als volgt: Reconnectie brengt ‘nieuwe' Ax-Tonale lijnen aan, die het mogelijk maken
om unieke trillingsniveaus en frequenties te kunnen gebruiken voor Zelfgenezing en uiteindelijk
voor onze evolutie.
De geschiedenis leert ons dat de mensheid in zijn geheel afgescheiden werd van energielijnen,
die met de meridianen van ons fysiek verbonden behoren te zijn, om ons aan te kunnen sluiten op
de energetische velden om ons heen; de leylijnen van Moeder-Vader Aarde én het Energieraster
van het gehele Universum. Deze energielijnen worden de Ax-tonale lijnen genoemd.
Deze op Ax-atonale lijnen afgestemde reis kan je helpen om jezelf weer te verbinden met de
Ax-tonale lijnen en hierdoor je Blauwdruk en DNA frequenties verhogen, waardoor een Healing
proces geactiveerd wordt en Oer-herinneringen van je oorspronkelijke Goddelijk Zijn vrij komen,
zodat je uiteindelijk vanuit fysiek-emotionele-mentale- en Evolutionaire genezing én je volledige Ik
Ben kracht je Zielstaken kunt gaan uitdragen in het dagelijkse leven.
Jouw persoonlijke Reconnectie Healing zal plaatsvinden op juiste momenten en plaatsen en
een nieuw basisfundament en balans activeren onderling je fysieke, mentale, emotionele én
Zielswezen. Waardoor bijna alle te benoemen fysiek klachten en ziektes, emotionele en psychische
verstoringen en klachten kunnen opheffen, het bewustzijn verhogen, het fysiek wezen verjongen
en alle zogenaamde paranormale kwaliteiten, die we als Goddelijke kwaliteiten omschrijven,
uitgedragen worden. Meer informatie hierover staat in de informatiemap die je ontvangt voor deze
reis.
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Ook alle op dat moment gaande zijnde ‘Hemelverschijnselen’ beïnvloedingen worden t.z.t door
mij inde informatie map omschreven en mee opgenomen in het programma.
Voor aanvang van ons persoonlijke- en Ziel avontuur, gaan we doelgericht de
Cosmic&Flower Energies en Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken welke verstoringen jou van
je Ik Ben kracht en je Zielsdoelstellingen weerhouden.
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dagenergie, die gebaseerd is op Maya Zonnenzegels
astrologie. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties
herkennen en begrijpen, als die van je mee reizende zielsmaatjes.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) als extra aanvulling op ieders eigen Ziel en DNA reacties,
op de juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Verder leer ik je om op een
veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te voeden via Zon- en Sterren
Gazing!
Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke vers bereide maaltijden. Het ontbijt bestaat uit
brood of pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa of een gekookt eitje. Ook de lunch
biedt veel variaties en het diner vormt zich uit soep, de hoofdmaaltijd en fruit dessert. En dit in
combinatie met de liefdevolle bereiding van ons Bedoeïenen team is het eten in de woestijnen
boven het 13 sterren hotel niveau!… We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes, koffie/thee en
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.
De investering in JeZelf is all-inclusief € 1.888,- de vluchten Amsterdam- Cairo en terug. Het
transfer en jeep- vervoer voor 12 dagen. Alle maaltijden én koffie/thee en bronwater tijdens de
woestijn safari. 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. De off-road vergunning, entree tickets en overnachtingskosten per woestijn en verdere
kosten aan de Egyptische autoriteiten voor de woestijnbezoeken in Bahariya, Farafra en wadi
Hitan. 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 Vermogen om te Scheppen. Het getal 1 biedt een gelegenheid om
zich met het Scheppende Innerlijke Licht te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuw gaat
beginnen. De 888 codering, waar de kostprijs mee eindigt, is de code die staat voor de afronding
van een stukje Verlichtingsproces. Spirituele lessen zullen minder worden en niet langer nodig zijn.
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa. Persoonlijke uitgaven. Drankjes,
deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
Voor het volledige programma zie www.egyptvacations.eu onder de link Spirituele reizen.

Isis-Horus Mysteryschool en Thoth-Imhotep Bewustzijn activerende en
4:4 Sterrenpoort reis van 28 maart t/m 9 april 2015

Het bewustzijn is een oorspronkelijke, vibrerende en scheppende kracht met een unieke
trillingfrequentie. Deze trilling correspondeert met het energetische veld van de Ziel. Tijdens elke
trilling verhoging, verhoogd het bewustzijn. Een belangrijk gegeven tijdens het huidige
Transmuteren– en Evolutie proces van de mensheid.
De doelstelling van de Isis-Horus Oog van Horus Mysterieschool was opgericht om een
Chela (een leerling) tot het Multidimensionaal Bewustzijn te helpen, om uiteindelijk het Goddelijk
ZIJN weer te kunnen bereiken. Het Goddelijk Zijn weer herinneren en zo veel mogelijk
bekrachtigen is ook de doelstelling van deze reis.
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Vandaar dat we bewust op verschillende Mystery school Inwijdingsplaatsen in contact gaan met
o.a. de Lichtfrequenties van Isis, Horus, Thoth en Imhotep, het Gizeh plateau, Sakkara, het
ondergrondse Serapeum labyrint en de bijzondere Westerse woestijnen.
Isis is o.a. dé Godin van de Grote Inwijding Piramide en de Isis tempel op Gizeh én de
Mysteryschool in Sakkara. Alle leringen die doorgegeven zijn gedurende de 12 jaar Linker Maan
Oog en 12 jaar Rechter Zon Oog Horus trainingen werden geleid volgens de Kennis en Universele
Wetten van Thoth en het Concept van Maät, door Isis en haar zoon Horus.
Thoth was de eerste Meester ‘der mensheid’ en is de ‘vader’ van de smaragden tafel en
Alchemie. Alle oudste leringen voeren terug naar Thoth. Hij was de kennis doorgever van de
geneeskunde, alchemie, kosmologie, astronomie, astrologie, de schrijfkunst, de getallenleer,
Heilige Geometrie en de bouwkunst. *
Imhotep heeft al zijn kennis aangereikt gekregen door Thoth, waardoor hij als Hoge Priester
beschouwd wordt als de eerste homo universalist en genie ter wereld. Imhotep werd het
schutspatroon van de allerhoogste vormen in de geneeskunde, kennis, schrijf-symbool vormen en
architectuur. Imhotep was ook de vizier van Koning Djoser en ontwerper van de Djoser piramide
van Sakkara en het Serapeum, een ondergrondse labyrint dat een Ankh met twee centrale lijnen
aan de basis vormt en het teken van leven in verafgelegen oorspronkelijke vormen symboliseert.
Volgens historische gegevens en uit de inwijdende Egyptische geschriften blijkt dat de
“esoterische taal van het weten" van de Atlantische Kennis van Imhotep, herkenbaar wordt,
wanneer de ontvankelijke zintuigen zich openen. Alle zogenaamde paranormale vermogens zijn
een uiting van onze zintuigen, indien de bijbehorende chakra’s goed functioneren. Vandaar dat we
tijdens deze reis ook aandacht besteden aan het laten doorstomen van verstoringen, die
weerhouden om de Oerkwaliteiten die wij tijdens ons Egyptische wezen uitdroegen op te heffen en
ons bewustzijn in trillingfrequentie kan verhogen.
De vrijkomende Lichtcoderingen en Glyphs van de 4:4 Sterrenpoort, ook wel Portaaldag
genoemd, activeren het balans tussen het spirituele, psychisch en fysieke wezen en bieden de
mogelijkheid om nieuwe basis principes te integreren om het Goddelijk Zijn te kunnen
verwezenlijken.
Meer informatie omtrent al het bovenstaande, en alle op dat moment gaande zijnde
‘Hemelverschijnselen’ beïnvloedingen, staan omschreven in de bij deze reis behorende
informatiemap.
Voor aanvang van ons persoonlijke en zielsavontuur, gaan we doelgericht de Cosmic&Flower
Energies en Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken welke verstoringen jou van je Ik Ben kracht
en je Zielsdoelstellingen én ‘Goddelijke’ kwaliteiten weerhouden.
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dagenergie, die gebaseerd is op Maya Zonnenzegels
astrologie. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties
herkennen en begrijpen, als die van je mee reizende zielsmaatjes.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) als extra aanvulling op ieders eigen Ziel en DNA reacties,
op de juiste momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Verder leer ik je om op een
veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te voeden via Zon- en Sterren
Gazing!
Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke vers bereide maaltijden. Het ontbijt bestaat uit
brood of pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa of een gekookt eitje. Ook de lunch
biedt veel variaties en het diner vormt zich uit soep, de hoofdmaaltijd en fruit dessert. En dit in
combinatie met de liefdevolle bereiding van ons Bedoeïenen team is het eten in de woestijnen
boven het 13 sterren hotel niveau!… We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes, koffie/thee en
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.
De investering in JeZelf is all-inclusief € 1.999,- de vluchten Amsterdam- Cairo en terug. Het
transfer en jeep- vervoer voor 13 dagen. Alle maaltijden én koffie/thee en bronwater tijdens de
woestijn safari. Alle hotelkosten, incl. de benodigde kofferdragers fooien. De entree tickets voor het
Gizeh plateau en Sakkara én de benodigde kosten voor de privé bezoeken voor de publiek gesloten
plaatsen aldaar. De off-road vergunning, entree tickets en overnachtingskosten per woestijn en
verdere kosten aan de Egyptische autoriteiten voor de woestijnbezoeken in Bahariya en Farafra. De
ondersteunende Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en Egyptische Chakra oliën. Alle
spirituele verdiepingsactiviteiten.
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Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 1 code staat voor God onze
Schepper én ons eigen Goddelijk Vermogen om te Scheppen. Het getal 1 biedt een gelegenheid om
zich met het Scheppende Innerlijke Licht te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuw gaat
beginnen. De 999 codering, waar de kostprijs mee eindigt, activeert Goddelijke- Kosmische- en
Planetaire persoonlijkheidskwaliteiten. Door Zelfheling stroom je door naar een Hoger level
betreffende de samenwerking onderling je Hoofd- Hart- Hoger Zelf en je Zielsniveau. Ben je klaar
om meer te zien en meer te zijn dan dat je op dit moment kunt zien en bent?
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa. Persoonlijke uitgaven. Drankjes,
deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
Voor het volledige programma zie www.egyptvacations.eu onder de link Spirituele reizen.

Goddelijke Bewustwordende- bekrachtigende reis, waarin de woestijnen
overvloeien in de mystiek van Siwa, in de energieën van Amon en de zee
van Marsa Matruh en Gizeh van 17 april t/m 1 mei 2015

Goddelijke Bewustwordende- bekrachtigende reis, waarin de woestijnen overvloeien in
de mystiek van Siwa, in de energieën van Amon en de zee van
Marsa Matruh en Gizeh van 17 april t/m 1 mei 2015
I.v.m. alle benodigde vergunningen om Siwa te bezoeken behoort men zich
vóór 17 februari 2015 opgegeven te hebben.
De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces,
dat leidt naar de reconnectie met het Goddelijke ZIJN. Een van de belangrijke Transformaties en
Transmutaties, die op dit moment doorleeft worden, is het uitzuiveren én integreren van het
Hogere Mentale Mannelijke Godwezen en Hogere Emotionele Vrouwelijke Godinwezen.
Als je terugkeert naar Oude Heilige plaatsen, reageert zowel je etherisch als fysieke wezen op
de aanwezige energieën aldaar. Hierdoor heb je toegang tot je Blauwdruk die het celgeheugen in je
DNA triggert om weer te ontwaken, betreffende je voormalig Goddelijk wezen. Hierdoor heb je een
reële kans dat je iets mag integreren wat je duizenden jaren geleden daar hebt achtergelaten. Als
je in staat bent de sleutels waar te nemen en jezelf te verfijnen, heb je de mogelijkheid om te
herinneren wie je bent, waarom je naar planeetschool aarde bent gekomen en wat je Zielstaak is.
Tijdens deze reis ga ik de meereizende zielsmaatjes helpen om in hun volledige potentieel te
stappen door hun opnieuw te verbinden met hun Chet, het lichaam, Ba het Hoger Zelf, Ka het
Zielenwezen en Ach, het Goddelijke en Verlichte Wezen van de mens, waardoor vervolgens de
Oeroude God/Godin DNA coderingen, die we zijn ‘verloren’ na de val van Lemurië en Atlantis in
Egypte, versnelt integreren en uitgedragen kunnen worden. Dit heelwordende proces ondersteunen
we met de Cosmic&Flower productlijn
Siwa: Als je in Siwa aankomt houdt de wereld zoals je die tot nu toe hebt gekend op te bestaan.
Doordat de Siwanezen hun verblijfplaats lang geheim hebben kunnen houden is Siwa eeuwenlang
geïsoleerd geweest van de buitenwereld. En toch hebben velen door alle eeuwen heen de weg naar
de Amontempel weten te vinden om deze te orakelen om antwoord te ontvangen op hun vragen of
voor het maken van belangrijke beslissingen. Volgens de lokale bewoners van Siwa is de Djinn in
overvloed in de Amontempel aanwezig. Over de Djinn zijn nogal uiteenlopende gedachten.
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De Djinn is een zuiver van psyche zijnde wezen, dat volgens Oosterse geloven onder de
Engelenwereld o.a. de mensheid dient. De Djinn kunnen net zoals de Engelen shapeshiften, een
fysiek vorm aannemen, en met de Zielen op aarde in contact treden om hen te helpen en
begeleiden. In de Koran staat dat Allah de Djinn krachten heeft gegeven die niet aan de mens
gegeven zijn. En dat de Djinn over de capaciteit beschikken om met de snelheid van het Licht te
bewegen en te reizen.
In het Soefisme, de occulte traditie van de Islam, nemen de Djinn een bijzondere plaats in! En ik
denk bij ons ook…Vandaar dat we ook in contact gaan met de Djinn in de Amon Tempel in Siwa!
Andere hoogte punten zijn de verbinding met hoge Planetaire energieën in de Silica vallei.
De NASA weet nog steeds niet van welke planeet deze prachtige hoog energetische groen en gele
glasachtige stenen vandaan komen. Het is een feit dat Apollo 3 deze ook gevonden heeft op de
maan en dat deze verwerkt was in de borst-tooi van Toetanchamon
Ook alle op dat moment gaande zijnde ‘Hemelverschijnselen’ beïnvloedingen worden t.z.t door
mij in de informatie map omschreven en mee opgenomen in het programma.
De gehele reis zal ik (Donny) als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA reacties, op de juiste
momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. Verder leer ik je, om op een
veilige manier, zowel je helderziendheid als je Godsbewustzijn te voeden via Zon- en Sterren
Gazing!
Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke vers bereide maaltijden. Het ontbijt bestaat uit
brood of pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa of een gekookt eitje. Ook de lunch
biedt veel variaties en het diner vormt zich uit soep, de hoofdmaaltijd en fruit dessert. En dit in
combinatie met de liefdevolle bereiding van ons Bedoeïnen team 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.
De Minimale deelname is 4 personen.
Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
Maximale aantal zielsmaatjes dat kan deelnemen is 8.
De investering in jezelf is €2.222,- inclusief: de vluchten naar Amsterdam - Cairo - en CairoAmsterdam. Alle hotelkosten én maaltijden voor 15 dagen. De kosten voor de privé reserveringen.
Het transfer en jeep- vervoer voor 15 dagen. De off-road vergunning, entree tickets en
overnachting kosten per woestijn en verdere kosten aan de Egyptische autoriteiten voor de
woestijn bezoeken in Bahariya en Ain Dallah. De extra vergunning kosten voor de Great Sandsea
en Siwa. Koffie/thee en bronwater tijdens de woestijnsafari. Alle entree tickets voor de benoemde
tempels en het Gizeh plateau bezoeken. De ondersteunende Cosmic&Flower Energies en alle
verdere spirituele verdiepingsactiviteiten. De kennismaking middag waarin je een informatieve map
over je reis ontvangt.
Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 22:22 of 222 activeert de
intuïtieve fijngevoeligheid in het God- Godin wezen én het bewustzijn dat alle woorden, gedachten,
daden en intenties gevolgen hebben, waardoor men deze optimaal en doelgericht kan inzetten.
De prijs is exclusief: Reis- en annuleringverzekeringen, Visa. Persoonlijke uitgaven. Drankjes,
deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
Zie voor meer informatie www.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt Tours
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Kosmische Hart-Graal Codes en God-Godinbewustzijn activerend avontuur
naarhet Priesteresseneiland van Avalon en het land van King Arthur en
Guinevere
Na mijn thuiskomst uit het land van Avalon mocht ik vrij vlug 2 aanmeldingen voor deze altijd
bijzondere en magische reis ontvangen. Vandaar dat ik Het Berachah huis alweer geboekt hebt van
3 t/m 12 juli 2015 ♥Het Berachah huis ligt tussen de tuin van de Chalice Well én de Witte Bron in
én aan de voet van de Heilige Thor én kijkt uit over de Avalon vallei.
Wat we allemaal mogen gaan beleven tijdens de dagen dat we in het land van Avalon behoren
te zijn, is ook voor mij nog een verassing. Maar vast staat dat we regelmatig in contact komen met
energieën van El Morya-King Arthur. St. Germain-Merlijn. Lady Portia- Morgan Le Fay, de
Twinflame van St. Germain en het halfzusje zusje King Arthur en de 9 Morgan sisters,
shapeshiftende Godinnen.
Zeker is dat we ons energetisch gaan voeden, om de opgeslagen kennis onze Blauwdruk en
DNA geheugen te gaan herinneren en integreren in ons dagelijks leven, op de hieronder benoemde
plaatsen : *Twee dagen in Cornwall en Tintagel, waar we o.a. het Camelot kasteel, de
conceptie plek van King Arthur. Merlins Cave, Het originele Heksen musea, waar ook de energie
van Helena Blavatsky vertegenwoordigd is. Het mystieke rijk van de feeën in het Heilige St.
Nectans Glen gebied, bezoeken. *Een dag Winchester, o.a. in het Winchester Castle and the
Great Hall, waar de Brotherhood round table van King Artur zich bevindt. *Een dag en avond
regio Wiltshire, Kennet en Avebury, in de graancirkels, die in deze periode inwijdende
boodschappen aanreiken; het mysterieuze ondergrondse grafcomplex Long Barrow, de Grote
Piramide connectie bij de Silbury Hill; het Drakenpad met de White Horsen en Avebury, de
ongeveer 26 miljoen jaar oude megalieten stenen, die de prehistorische tempel bezoeken.
*Zes dagen regio Glastonbury, bij o.a. de Heilige Thor, die ongeveer 2500 voor Chr. diende als
inwijdingscentrum voor de Druïde hogepriesters en hogepriesteressen. De Michael leylijn en de
Maria leylijn op de top van de Thor. Het Helende water van de Chalice well en badderen in de Witte
Bron. De Maria Magdalena kapel; De Goddess Tempel van de 9 Morgan sisters, die door moderne
Priesteressen wordt geleid. Het graf van Koning Arthur en Guinevere; via muziek, dans en HZ
frequenties die ons DNA Healen en nog veel meer! En natuurlijk gaan we ook heerlijk aards gezellig
winkelen, o.a. in de hoofdstraat van Glastonbury, vol winkeltjes met esoterische artikelen, kleding
en boeken! Al het overige laat ik in vertrouwen over aan de sturingen van DAT MOMENT!
De aanbetaling om je reis te garanderen is € 220,De investering in jezelf is €1.999,- incl. de vlucht, bagage, alle transfer en programma entree
kosten, alle maaltijden en overnachtingen en spirituele meditaties-activaties en activiteiten.
Exclusief de drank, ook bij de maaltijden. Betaling aub onder vermelding Avalon avontuur
2015 op, rekeningnummer NL79 Rabo 013 01 24 133 t.n.v. Donny Sternfeld
Aanmelden kan via: cosmicflowerremedies@gmail.com
Bij de aanmelding behoor je het volgende te vermelden: De plaats van uitgaven van je
paspoort; de verval data van je paspoort; het paspoort nummer; je naam zoals deze in je paspoort
staat en je geboorte data. Dit zijn de gegevens die ik absoluut nodig heb voor het boeken van je
vluchtticket.

Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren, en eigenlijk de gehele mensheid,
dagelijkse gezondheid, Onvoorwaardelijke Zuivere liefde, naar hartwens
verlopende en vanuit het Universele Licht gezegende dagen toe. Hart-Ziel groet
en tot op een juist moment, liefs Donny.
May love and Light surround the World In Lak’Ech, Ik ben de andere JIJ ♥
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