Dag lieve Cosmic&Flower vriendin of vriend
De tijd om voorlopig weer afscheid te nemen is aangebroken…
Zondag mag ik mijn dierbare voor 8 maanden vaarwel kussen…
Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar ik heb de zegen dat mijn verworven Egyptisch familie en zeker
ook mijn zielsmaatje Mahmoud, me weer zullen verwennen met welkom kusjes en knuffels op
Cairo Airport.
Mark zal met hart en ziel de mails en telefonische raadplegingen van me overnemen.
Maar zoals altijd verzoek ik je eerst naar binnen te gaan, om het juiste antwoord of inzicht te
mogen ontvangen. In je fysieke lichaam huist de grootste genezer en healer!!
In deze nieuwsflits besteed ik aandacht aan de Cosmic&Flower- NTK- en de Egyptische Chakra
oliën opleidingsdagen, cursussen en workshops die in het voorjaar van 2011 georganiseerd
worden. En natuurlijk de avontuurlijke en zeker transformerende voorjaarsreizen naar Egypte…
Ook staat een leuke ervaring in deze Nieuwsflits en stelt zich weer een nieuwe Cosmic&Flower
docent voor.
Mijn Egyptisch mailadres is: desertdonya999@hotmail.com . Houdt aub wel rekening met het
feit dat ik alleen tussen de reizen door kan reageren en dat ik de zegen heb om in een oase in de
woestijn te mogen verblijven, waar we niet altijd de luxe van internet hebben…
Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren een gezond, transformerend, vanuit het Licht
gestuurd en naar Hart-wens verlopende herfst, winter en voorjaar toe. En ik vertrouw erop dat ik
er voor je mag zijn op het juiste moment!
May love and Light surround the World.. In lak’ ech, ik ben de andere JIJ
Liefdevolle Hart-groet, Donny

Hond bestelt zijn eigen Cosmic&Flower Energy
Wij zijn eigenaar van 2 Cairn Terriers, waarvan de jongste, 5 jaar oud en Jip genaamd, heel dierlijk
is en de oudste Ted, 7 jaar oud is en zeer gevoelig. Ze hebben dezelfde ouders, en zijn dus
‘broertjes’.
Ted is zeer gevoelig, merkt veel van de onzichtbare wereld en heeft ook regelmatig last van zijn
omgeving: hij neemt gevoelens van anderen over en heeft last van entiteiten. Ook wil hij niet echt
hier zijn en vind het maar moeilijk om zich tussen anderen honden en dieren staande te houden.
Voor de lezer die nu denkt: lijkt de baas dan op deze hond? Inderdaad, wij lopen redelijk parallel in
onze processen.
Een aantal jaren geleden was ik met regelmaat ‘in gesprek’ met hem, maar toen gaf hij aan daar
geen prijs meer op te stellen. Hij wou een gewone hond zijn, en als hij me iets wou vertellen, zou
hij zelf het initiatief wel nemen.
Op 11 september heb ik de gehele Cosmic&Flower opleiding mogen afronden bij Donny.
Ted heeft de laatste tijd last van jeuk op zijn rug, en na een cursusdag gaf hij aan dat hij daarvoor
een Cosmic&Flower Energy wilden hebben. Ik vertelde hem dat ik daar wel eens over na zou
denken, was eigenlijk nog niet zo overtuigd of misschien gewoon te moe op dat moment. Tijdens
de volgende 2e cursusdag deed zich de situatie voor dat een reeds geprepareerde Cosmic&Flower
Energy, niet verder gebruikt moest worden. Toen ik nadacht wat doe ik nu met dit klaargemaakte
flesje, meldde zich Ted met de opmerking dat dit de Energy was (18 Inner Sun) welke hij nodig
had. En bij thuiskomst ‘s avonds kwam hij direct bij me zitten, ongeduldig wachtend om zijn
bestelling in ontvangst te nemen. Ik heb via een druppel in mijn hand eerst zijn aura laten
kennismaken met de Energy en daarna zijn rug licht gemasseerd. Je zag hem direct vrolijk worden
en iets doen waar hij normaal nooit zo’n zin in heeft: rennen en spelen met zijn jongere broertje in
de achtertuin.
Nu maar hopen dat hij geen plannen krijgt om net zoals ik misschien wel cursus te gaan geven….
Warme hartegroet, Vincent Rikkerink Website: www.vincentrikkerink.nl)
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Cosmic&Flower Egyptische Chakra oliën
Met dankbaarheid kunnen en mogen we laten weten dat wij een unieke en originele lijn van 7
Egyptische Cosmic&Flower Chakra oliën hebben mogen ontwikkelen vanuit de originele 7 heilige
Chakra oliën, waar de Hoge Priesters en Priesteressen tijdens tempeldiensten, ceremonies,
reinigingsrituelen en mummificatie processen mee werkte!
De basis van de C&F Egyptische Chakra oliën is 90% amandel- en 10% jojoba olie, waar een
infusie van de 7 heilige Egyptische Chakra oliën en een Cosmic&Flower Energy is toegevoegd.
De Chakra oliën zijn vrij van chemicaliën en kleurstoffen en gebruiksklaar om mee te masseren.
Ook bij deelmassage bijv. op de plek van de Chakra’s, pijnlijke gewricht- spier- rug- nekbuikklachten, voet massage etc. en als parfum, huidolie en badolie kan men de Chakra oliën
toepassen.
Energetisch zijn ze ook mooi werkzaam in een oliebrander. Men kan intuïtief een Chakra olie
uitzoeken, of de omschrijvingen per Chakra olie doorlezen, om een keuze te maken uit één olie.
Wij adviseren om niet met meerdere oliën tegelijk te werken! Zie de gebruiksaanwijzing voor
toepassingsmogelijkheden.

Stukje geschiedenis
Sakkara is het oudste complex met koningsgraven, waaronder de allereerste Piramide van Djoser.
In 2002 werden daar twee graven uit de periode 2.300 jaar v. Chr. geopend,van overleden artsen
van het Koninklijke hof. In deze graven vond men tabletten van het fijnste albast met 7 kleine
vulopeningen met daaronder de inscripties van de 7 heilige oliën der Farao`s in hiërogliefen
geschreven.
Zover als nu bekend is werden de 7 heilige oliën in Egypte al 3000 jaar voor Christus gebruikt door
Hoge Priesters en Priesteressen tijdens tempeldiensten, ceremonies, reinigingsrituelen en
mummificatie processen. Het blijkt dat deze 7 heilige oliën gekoppeld zijn aan een van de 7 basis
Chakra`s en het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren tussen het
Goddelijke Universum en de mens. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze heilige oliën om
zich te beschermen en te helen.
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit de hele wereld naar Egypte zijn gereisd om de
aromatische geneeskunde van de Egyptenaren te leren. Vaak werden houten vaten met oliën
bijgezet in de piramides. Ook werd in Arabische geschriften de kunst van het distilleren
aangetroffen, een manier die nog steeds wordt toegepast, zij het wat verfijnder.
De Egyptische Priesters, Priesteressen en artsen ondergingen healingen en rituelen met behulp van
de 7 heilige Chakra oliën die hen allereerst zelf heelden.
Zelfgenezing was en is nog steeds noodzakelijk om anderen te helpen. Dit is ook de doelstelling
waarom wij de 7 Egyptische heilige Chakra oliën geprepareerd hebben.

De 7 basis chakra’s
De 7 basis Chakra`s verwijzen naar de energie in en rondom alle levens vormen aanwezig is.
Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent: “Wiel van Licht”.
De Chakra’s zijn energiecentra die door het lichaam stromen.
Elke Chakra transporteert en transformeert levenskrachtenergie en verzorgt een bepaald gedeelte
van het lichaam. De Chakra’s leggen de basis van de verschillende bewustzijnslagen en vormen de
verbinding tot lichamelijke gezondheid, emotionele stabiliteit en geestelijke helderheid.
Wanneer een Chakra niet goed functioneert, dus te weinig of te veel levenskrachtenergie opneemt
of afgeeft, ontstaat een disbalans tussen de Chakra’s onderling die tot psychische klachten en
ziektebeelden kan leiden.
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De in de oliën toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Terwijl op 21-02-2008 de volle Maan zich 2 graden in Maagd bevond en de Zon in Vissen stond
vond een Maansverduistering plaats. Van dit planetaire gebeuren hebben wij met behulp 7 (half)
edelstenen, die een specifieke werking hebben op de 7 basis Chakra’s en de bijbehorende
auralagen, een Cosmic&Flower Energy geprepareerd.
Het thema van Vissen en Maagd zijn loslaten en vergeven.
De Maan staat in Egypte symbool voor Isis, de Moeder Godin, ons vrouwelijke bewustzijn, de
manier waarop iemand veiligheid en geborgenheid zoekt en creëert. Ze vertegenwoordigt onze
herinneringen, onze emoties en onze gewoontes. Zij is het onder- onbewuste.
De Zon staat in Egypte symbool voor Ra, de grootste Goddelijkheid, ons mannelijke bewustzijn,
onze diepste kern. Hij vertegenwoordigt het wezen van onze identiteit, onze persoonlijkheid en het
vermogen om voor onszelf op te komen.
Kort omschreven is de werking van de Cosmic&Flower Energy als volgt:
De Energy balanceert op een subtiele, doch doeltreffende manier de 7 basis chakra`s, waardoor
deze naar behoren kunnen functioneren om het meridiaansysteem te laten doorstromen.
Hierdoor kan de werking van de ingezette olie in combinatie met de Cosmic&Flower Energy
doeltreffend werken.
Krachtwoorden zijn:
1: Zuivert belastende onbewuste en bewuste emoties op zielsniveau.
2: Helpt om belastende verbindingen met karmische onafgebroken ketens te verbreken.
3: Geeft kracht om los te laten en te vergeven.
4: Activeert evenwicht/balans in het er vanuit je hart durven zijn.
5: Geeft een geborgen gevoel in het hier en nu.
6: Activeert het innerlijke inzicht in de eigen identiteit.
7: Geeft fysieke en energetische ruimte om de droom van wie je werkelijk bent te manifesteren.
De omschrijving van elke Egyptische Chakra olie kun je lezen op onze website:
www.cosmicflower.nl onder de link producten en dan de link Chakra oliën

Opleidingsdag werkmethodes met de Cosmic&Flower Egyptische
Chakra oliën, door Docent Sonja Lodder
Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met
massagetechnieken. Tijdens deze dag reiken we verschillende methodes aan die zowel voor
zelfgenezing als cliënt- patiënt gericht ingezet kunnen worden, om doelgericht mentale en
emotionele verstoringen die fysieke ziektebeelden veroorzaken op te heffen.
Ook worden enkele ontspanningstechnieken aangereikt.
De werking van de Egyptische Chakra oliën kun je lezen op onze website: www.cosmicflower.nl
onder de link producten.
Ook deze dag valt onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en mag 1
studiepunt per dagdeel geteld worden en ontvangt men een deelname certificaat..
Data: 20 januari 2011
De investering in jezelf is

van 10.00 tot 17.00 uur is; incl. syllabussen, koffie/thee,
vegetarische lunch en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische Chakra €111,Adres: Cosmic-Healing, Beethovensingel 122, 1817 HM Alkmaar
Tel.. 072-5159322
E-mail: s.lodder@planet.nl
Website: www.cosmic-healing.nl
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Cosmic&Flower Egyptische Chakra oliën massage cursus.
Docent Jolande Meijer is een hierop gespecialiseerde massage cursus aan het uitwerken.
De cursus zal bestaan uit een basis cursus ontspanningsmassage, waarin je o.a. leert wat een
massage is, wat is de basishouding van de masseur en wat massagehandgrepen.
Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de Egyptische Chakra oliën.
Omdat Jolande nog bezig is om deze workshop uit te werken heeft zij op dit moment nog geen
data.
Mocht je belangstelling hebben voor deze cursus, mail dan even je naam, adres, woonplaats
telefoonnummer aan haar door. Zodra de data bekend is zal ze contact met je opnemen.
De gegevens van Jolande zijn; Massagepraktijk Jolande Meijer Rozenstraat 130, 1214 BX
Hilversum Tel. 06 23149389 E-mail: jol@jolandemeijer.nl Website (www.jolandemeijer.nl

Cosmic&Flower opleiding
De omschrijving van de 13 daagse Cosmic&Flower Remedies opleiding kun je lezen op onze
website: www.cosmicflower.nl onder de link opleidingen.
Hetgeen ik graag daar aan wil toevoegen is dat inmiddels duidelijk is geworden dat het volgen van
de Cosmic&Flower opleiding niet alleen de mogelijkheid bied om zelfstandig praktijk gericht te
werken.
Het blijkt dat door de sessies, die tijdens elke opleidingsdag plaatsvinden, het voor de deelnemers
ook een periode is van mentale, emotionele en fysieke heling, die doorwerkt in hun leefwijzen en
hun omgeving.
Voor elke opleidingsdag mag men 1 punt per dagdeel rekenen voor de beroepsverenigingen.
Na mijn thuiskomst uit Egypte zal ik in liefde de komende dagen actief zijn met het geven en
begeleiden van de C&F opleiding op:
Datum: donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 mei en op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni
2011.
De investering in jezelf is voor de 3- daagse basisdagen, van 10.00 tot 17.00 uur; incl.
koffie- thee- vegetarische lunch, syllabus en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische Chakra
oliën €333.De investering in jezelf is voor 2- daagse vervolgdagen, van 10.00 tot 17.00 uur is; incl.
basis certificaat, syllabussen, koffie/thee, vegetarische lunch en gebruikt van de C&F Energies en
Egyptische Chakra €222.De
De
De
De

verdieping
verdieping
verdieping
verdieping

-vervolg
-vervolg
-vervolg
-vervolg

opleidingsdagen
opleidingsdagen
opleidingsdagen
opleidingsdagen

6 &7 op: vrijdag 17 en zaterdag 18 juni.
8&9: op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli.
10 & 11; op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus.
12 & 13: op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus.

De investering in jezelf is voor 2- daagse verdieping- vervolgdagen, van 10.00 tot 17.00
uur is; syllabussen, koffie/thee, vegetarische lunch en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische
Chakra olieen en op dag 13 het certificaat, is €222.Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG Swolgen
Aanmelding via mail aub: info@cosmicflower.nl
In Licht, liefde en Eenheid, Hart-groet, Donny Heuvelmans
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Docent Gerdien van Horssen bied de Cosmic&Flower
opleidingsdagen aan op:
Datum: 3- 4en 5 februari en 18 en 19 februari 2011.
De investering in jezelf is voor de 3- daagse basisdagen, van 10.00 tot 17.00 uur; incl.
koffie- thee- vegetarische lunch, syllabus en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische Chakra
oliën €333.De investering in jezelf is voor 2- daagse vervolgdagen, van 10.00 tot 17.00 uur is; incl.
basis certificaat, syllabussen, koffie/thee, vegetarische lunch en gebruikt van de C&F Energies en
Egyptische Chakra €222.De verdieping- vervolgdagen data gaat in overleg met de groep.
Gaia Centrum
Adres: Molenweg 14, 6051 HJ Maasbracht
Tel. 0475464444
E-Mail: g.vanhorsen@home.nl
Website:www.gaia-centrum.nl
I AM ,THAT I AM
in licht liefde en eenheid, Hart-groet, Gerdien van Horssen

Nieuwe tijdskinderen opleidingsdagen
Tijdens deze dagen krijg je inzicht in het hoe en waarom momenteel veel kinderen symptomen
vertonen gelijkwaardig aan ADD, ADHD, CD, ODD, NLD en Autisme e.d. Ook bespreek ik feitelijke
gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, de invloed en het belang van voeding, en reik ik je
behandelmethodes aan.
Via visualiserende meditaties stemmen we af op de verschillende golven of groepen kinderen die
momenteel geboren worden, hun gaven en behoeftes en de kwaliteiten van de Stralen waaruit ze
geboren worden. Hiermee voeden we ook ons eigen innerlijke Goddelijke kind en worden deze
kwaliteiten in ons zelf geactiveerd. Hierdoor kunnen we deze kinderen gaan herkennen en ze
vanuit inzicht, begrip én onvoorwaardelijke liefde, datgene geven wat ze nodig hebben om hun
prachtige zielstaken te kunnen verwezenlijken! En natuurlijk doen we sessies om wat aangereikt en
aangeraakt is te integreren!
Data: 5 en 6 januari 2011
De investering in jezelf is voor 2- daagse vervolgdagen, van 10.00 tot 17.00 uur is; incl.
syllabussen, koffie/thee, vegetarische lunch en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische Chakra
€222.-

Egyptische chakra olieën opleidingsdag
Data: dag op 20 januari 2011
De investering in jezelf is van 10.00 tot 17.00 uur is; incl. syllabussen, koffie/thee, vegetarische
lunch en gebruikt van de C&F Energies en Egyptische Chakra €111,Adres: Cosmic-Healing, Beethovensingel 122, 1817 HM Alkmaar
Tel.. 072-5159322
E-mail: s.lodder@planet.nl
Website: www.cosmic-healing.nl
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De Cosmic&Flower opleiding in deeltijden tijdens de avonduurtjes
Netty van Rijckevorsel de genendie hun WARE ZIJN willen ontmoeten ook al data aanreiken voor
2011!. Haar zielstaak is informatie vrijgeven betreffende het oeroude energetisch wezen waar we
op resoneerde in het oude Egypte, en welk verantwoordelijk is voor ons psychische en fysieke
welzijn en onze paranormale kwaliteiten, waarover iedereen beschikt. De lessen zijn o.a. gevuld
met visualiserende meditaties en worden ondersteund met de Cosmic&Flower Energies. Zie voor
meer informatie www.cosmicflower.nl Voel jij je aangesproken dan ben je meer dan welkom!
Zie voor data 2010 vorige nieuwsflits
Data 2011: 11-18-25 Jan;:1-8-22 Feb.;1-8-15-22-29 Mrt.; 5 -12-19-26 April
3-10-17-31 Mei; 7-14-21-28 Juni en 5-12 Juli.
Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: Den Dogdreef 1, 4838ES,Breda
Tel 06-53504181.
Kosten zijn 22 Euro per avond, inclusief een Cosmic&Flower Energie, die je verder ondersteund,
en het aangeboden syllabus materiaal, koffie of thee.

Nieuwe Cosmic&Flower Docent stelt zich voor..
Vanuit mijn hart en hand………….
Met de kennis en weten die ik op dit moment heb,
mag ik je datgene aan-reiken en aan-geven……
Om zo je je eigen Zielenpad te gaan lopen.
Mijn naam is Jolande Meijer (1960) , werkzaam als massagetherapeut in eigen praktijk aan huis en
als stoelmasseur bij bedrijven. Heb 24 jaar als kinderverpleegkundige gewerkt in (academische)
ziekenhuizen zowel in Nederland als op Curacao.
In 2000 begonnen met de opleiding tot holistisch massagetherapeut, afgerond in 2003.
Heb reiki 1 & 2 gedaan , de Reconnective Healing bij Eric Pearl, Kosmisch Healer – Reader en
Kristalmaster bij het Elohimcentre.
Nog steeds zoekende naar het juiste stukje van de legpuzzel kwam ik eind december 2009 in
contact met Donny, de Cosmic&Flowers en Egypte. Dit voelde als thuiskomen wat nog meer
versterkt werd door deze zomer de basisopleiding en verdiepingsopleiding te volgen ( 11-09-2010
afgesloten).
Deze opleiding, de Cosmic& Flowers… is wat ik zocht.
Er is zoveel mogelijk met de Cosmic&Flower druppels en de Egyptische Chakra oliën .
In de praktijk maak ik dankbaar gebruik van de Cosmic& Flower producten.
Ik heb mogen (h)erkennen, wat er ooit eens is gebeurd, welke invloed dat, dat had en heeft op
mijn leven. Door dit te accepteren kan het transformeren en kan ik zijn wie ik in wezen ben.
Wil je een massage , een healing, meer informatie, een workshop volgen zoals een
ontspanningsmassage, leren werken met Egyptische Chakra oliën…dan word je uitgenodigd om
contact met me op te nemen of hou mijn site in de gaten.
(Mijn site wordt z.s.m. aangepast, deze is nu verouderd)
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNT en RBNG.
Een consult kan (deels) door je zorgverzekeraar vergoed worden.
Vanuit mijn hart en hand…..
Jolande
Massagepraktijk Jolande Meijer
Rozenstraat 13
1214 BX Hilversum
06 23149389
www.jolandemeijer.nl
jol@jolandemeijer.nl
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Divers opleidingsaanbod aanbod van onze
Docent Christine Baeyens uit België
Liefsten en Besten,
Na een zeer intensieve verbouwing wordt heden ten huize van DE – ZON, het laatste afgewerkt
voordat we jullie in ons centrum hartelijk kunnen ontvangen in een aangename omgeving. Naast
twee individuele behandelruimten (mijn man is in opleiding om met dieren te werken – zijn grote
droom) hebben we nu ook een ruimte waar we opleidingen kunnen laten doorgaan. Deze ruimte is
in eerste instantie gecreëerd voor de C&F opleidingen en de qigong/taiji-lessen, deze laatste
beginnen op 22 september. Lekker met de voetjes op de grond en de energie heerlijk laten
stromen om daarna te verdiepen met de fantastische C&F energies waarvoor je de data hieronder
vindt. Verder heb ik contacten gelegd met Helena Enq’a van www.livingcompass.eu om ook de
energie van de moeders hier uit te nodigen en indien voldoende interesse ook de cursus, de kracht
van de gedachte hier te organiseren. We staan ook open voor mooie nieuwe dingen… voeding en
koken zullen zeker ook nog aan bod komen naast de meer spirituele activiteiten… maar nu gaat
eerst alle aandacht naar de NTK en C&F Energies!

NTK lezing
DATA Lezing: zondagmorgen 17 oktober van 10.30 tot 12.30
Bijdrage: 5.- € info/samenvatting, koffie, thee inbegrepen.
Inschrijving: graag op voorhand even iets laten weten (zie onder)
Inhoud:
 onze kinderen - kinderen van de nieuwe tijd - aandachtspunten en problemen


De Cosmic&Flower Energies ©



Situaties waarbij Cosmic&Flower Energies en voedingssupplementen hun diensten kunnen
bewijzen

Werk je met kinderen wil je graag een lezing op jouw school, vereniging, organisatie…je
studiedag… neem gerust contact op. Zie voor gegevens onderaan.
basiscursus C&F

De Cosmic&Flower opleiding
Dag één, twee en drie gaan door op
Ma. 1, za. en zo. 6 & 7 november 2010 van 10.00 tot 17.00 uur
Vrij., za. en zo. 11, 12 en 13 maart 2011 van 10.00 tot 17.00 uur
Bijdrage : 111.-€ / per dag ( 333.- € te betalen bij/voor aanvang)
Syllabus, ondersteunende energies, drank en lunch inbegrepen.
dag vier en vijf gaan door op
Za. en zo. 11 & 12 december 2010 van 10.00 tot 17.00 uur
Za. en zo. 16 & 17 april 2011 van 10.00 tot 17.00 uur
Bijdrage : 111.- € / per dag ( 222.- € te betalen bij/voor aanvang)
Syllabus, ondersteunende energies, drank en lunch inbegrepen.

Vervolgdagen 6 tot 13 zijn onderling af te spreken.
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Kennismaking en gebruik C&F Egyptische Chakra oliën©
Op zaterdag 4 december van 13.30 tot 17.30
gaan we de Chakra oliën en hun gebruik voorstellen en een korte hand massage uitvoeren.
Bijdrage: 44,- € inclusief syllabus, gebruik van oliën, bio 4-uurtje
Lezing, C&Fopleiding en Charka oliën cursussen worden georganiseerd in :
DE – ZON, GEZONDHEIDSCENTRUM voor lijf, geest en omgeving
Cosmic&Flower begeleiding - C&F en NTK & opleidingen - Cranio sacrale behandeling - Buqi
behandeling - Taiji Qigong leerkracht - Voedingsconcentraten en biotopen
Adres: Veldstraat 30 . B- 2300 Turnhout
de-zon@skynet.be . www.de-zon.org
0032 (0)14/633033 GSM 0032(0) 494 333393
Christine Baeyens BE 0809.795.239

ABK: BE 76 111-3017962-95 . ABERBE21
Indruk avontuurlijke, culturele en
zeker transformerende Egypte reizen.

In januari van Vader Zon genieten, even alles los laten en in
onvoorwaardelijkheid aanwezig zijn bij JeZelf en Al wat is,
tijdens een 11 daagse reis van 13 t/m 23 januari
Een bijzondere combinatie tussen ontspannend vakantie vieren en werken aan je persoonlijke en
spirituele ontwikkeling. Waarin we je ruimtes laten betreden op het Gizeh plateau die voor de toerist
gesloten zijn. Mee laten reizen door de Faraonische- en Romeinse periode en je in aanraking laten
komen met de ongekende energieën van de woestijnen.
De gehele reis zijn de C&F Energies en C&F Egyptische Chakra oliën bij ons, zodat we deze kunnen
inzetten daar waar nodig. Zie www.cosmicflower.nl
Tijdens de reis creëer ik ruimte voor een aantal, op dat moment afgestemde, meditaties/visualisaties
en pas intuïtief toe wat nodig is.
Dagelijks na het ontbijt begin ik met het gezamenlijk doornemen van de dagenergie, gebaseerd 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.
Intuïtief zal Mahmoud Fathe, de ‘Lion king of the Desert’ reikt je een boodschap aan vanuit de 999
Engelen nummers waaruit hij intuïtief zal kiezen om het inzicht in jezelf of je levenspad te versterken.
De woestijndagen zijn een uitnodiging, om tot stilte te komen in jezelf. Door de innerlijke stilte hoor
je de stem van je hart, de ware Bron van je gevoel en de wijsheid van je hart. De stilte draagt bij om
het innerlijk inzicht te kunnen ontvangen betreffende de persoonlijkheidstukjes die je graag wilt
transformeren of verfijnen tijdens deze reis. Wanneer in de avond bij het kampvuur de tabla’s te
voorschijn worden gehaald, kun je deze prachtige dagenergie omzetten in een dans om heerlijk één te
worden met je lichaam, of luisterend mee genieten. We slapen onder een schitterende sterrenhemel,
welke wordt doorsneden door de Melkweg, de spiegel van de Nijl, ook dit zal zeker bijdragen aan de
verbinding met de stilte in jezelf, met ontvankelijkheid voor je IK BEN kracht
Zie voor meer informatie www.egyptresort.eu onder de link spirituele reizen en thema reizen of
www.cosmicflower.nl onder de link Egypte
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Je WARE ZELF te ontmoeten in Fayoum, Wadi Ryan, Wadi El Hitan,

Cave Djara, de oase van Bahariya en de Westerse woestijnen en
afsluitend in het Giza plateau met o.a. de 3 gigantische
piramides…van 23 januari t/m 3 februari 2011
Wil je graag de balans herstellen tussen je lichaam en geest en hierdoor je Ware Zelf ontmoeten?
In de plaatsen die we bezoeken kun je alle stress loslaten en je innerlijke vrijheid ervaren, door
tijdloos en avontuurlijk te leven in de nog onbedorven gebieden, waar je de moderne wereld met
zijn hectisch leven compleet kunt vergeten.
We zullen je meenemen naar de 2 tot 4 meter hoge watervallen en grote zandduinen, die het
gigantische meer van Wadi Rayan omarmen, waar je kunt genieten van een verfrissende duik of
zwempartij. Je in contact laten komen met de 45.000 jaar oude prehistorische energieën van de
meer dan 250 walvis skeletten en andere zeefossielen, die in het adembenemende
woestijngedeelte van Wadi Hitan liggen. We bieden je de mogelijkheid om in verbinden gaan met
de Holle Aarde Steden Matrix, in de onderaardse kristallen stalagmieten en stalactieten Cave Djara
met haar grottekeningen.
laten ervaren dat je in Moeder Aarde tijdloos bent en haar energie je terug breng naar Ware zelf…
meenemen naar ongekende stille en avontuurlijke plaatsen in de woestijnen, waardoor je je eigen
herinneringen en innerlijke rust kunt creëren om mee terug naar huis te nemen.
Zie voor meer informatie www.egyptresort.eu onder de link spirituele reizen en thema reizen, of
www.cosmicflower.nl onder de link Egypte

Sacred Journey naar je God-Godin wezen en de verbinding met
alle delen van je zielswezen en Heilige Drie-Eenheid, om de foton
energie op te kunnen nemen tijdens de 3:3 Sterrenpoort opening,
van 27 februari t/m 10 maart 2011
Een bijzondere combinatie tussen ontspannend vakantie vieren en werken aan je persoonlijke
en/of spirituele ontwikkeling.
We bevinden ons in een groot transformatie en spiritueel evolutieproces naar Meesterschap,
oftewel de vereniging onderling ons Hogere mentale Mannelijk God en Hoger emotionele
Vrouwelijk Godin wezen..Het Vrouw-Godin wezen is sinds halverwege vorige eeuw collectief vrij
aan het komen, om uit te zuiveren en weer te integreren met ons Man-God wezen. Vandaar dat de
triggers en de ‘botsingen’ die we onbewust aantrekken tussen onze mannelijke- en vrouwelijke
energieën meer uit vergroot zijn dan ooit tevoren. Ook brengt het uitzuivering- en integratie
proces verstoringen met zich mee op emotioneel, mentaal en fysiek niveau. De oorzaak van deze
verstoringen ontstaan door het verdichtingproces van onze oeroude Mannelijke- Goddelijke
energie, én het feit dat ons oeroude Vrouwelijk- Godin wezen vrij kort na het ontstaan van de
mensheid intens gekwetst is.
De in deze reis geweven Helingdag zal op bovenstaande afgestemd zijn, ter
voorbereiding op de 3;3 Sterrenpoort, die samenvalt met en Galactische Portaaldag dag!:
Dubbel op dus die dag! Op Galactische Portaaldagen zijn de sluiers tussen de derde en vierde
dimensies dunner en kan men veel gemakkelijker informatie ontvangen vanuit verschillende
dimensies. De 3:3 Sterrenpoort is een voorbereidende poort op de 4:4:4 poort en alle
daaropvolgende Sterrenpoorten in 2011. De Fotonenergie, die Sirius op 3 maart stuurt, gaat als
het ware in Energetische Communicatie met ons DNA en activeert ons Gevoels-Bewustzijn op een
hoog niveau. Natuurlijke God/Godin kwaliteiten zoals helder weten- zien- voelen etc zullen kunnen
integreren en versterken indien men in balans is.
Zie voor meer informatie www.egyptresort.eu onder de link spirituele reizen en thema reizen, of
www.cosmicflower.nl onder de link Egypte

Nieuwsflits september 2010

9

www.cosmicflower.nl

Amon orakelen in Siwa, zwemmen in de zee van Marsa Matruh, de
Lente Equinox 2010 en nog veel meer, van 10 t/m 24 maart!
Aanmelden kan tot 10 februari i.v.m. de Visa aanvraag voor Siwa!
De doelstelling van deze reis is in verbinding komen met je scheppingskracht en je Egyptische
blauwdruk weer triggeren om te ontwaken en je ondersteunen tijdens het herinneren en integreren
van je innerlijke God/Godin kracht, waardoor het contact met je Bron zal versterken en/of
herstellen.
Deze doelstelling gaan we trachten te bewerkstelligen door een aantal meditaties/visualisaties, die
Isis ons leerde tijdens de 12 jaar Horus Linker hersenhelft training. Isis ‘werkte’ met technieken die
zijn vrijgegeven door de Universele Liefdeswezens, die wij kennen als de Hathors van Venus. In de
woestijnen zal ik hiervoor ruimte creëren zodat je kanalen kunnen openen en je in contact kunt
komen met je innerlijke kwaliteiten, waardoor alles kan en mag ontstaan wat in overeenstemming
is met je ziels niveau. Ook mag je ervoor kiezen om je pad te ondersteunen met de Cosmic&Flower
Energies.

Singelreis! Een prachtige kans om spiritueel gelijkgestemden
maatjes te leren kennen die ook opzoek zijn naar nieuwe
vriendschappen of een diepgaande relatie,
van 10 t/m 21 april 2010
Mochten bij aanmeldingen blijken dat de leeftijden in verschillende
levensfase zitten, dan organiseren we voor de jongste singels een
tweede singelreis van 21 april t/m 5 mei 2011. Een aangepast
programma volgt indien nodig.
Een reis met zowel een spiritueel als avontuurlijke en cultuur gericht tintje met als thema:
Samenzijn, Samen delen, Samen dansen, Samen genieten en Samen lol maken…
Tijdens de reis creëer ik ruimte voor een aantal, op dat moment afgestemde,
meditaties/visualisaties en pas intuïtief toe wat nodig is.
Dagelijks na het ontbijt begin ik met het gezamenlijk doornemen van de dagenergie, gebaseerd
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 maatjes.
Intuïtief zal Mahmoud Fathe, de ‘Lion king of the Desert’ en onze vanuit ons hart geadopteerde
Egyptische zoon en tevens onze Deserttour manager, je een boodschap aanreiken vanuit de 999
Engelen nummers die hij kan kiezen om het inzicht in jezelf of je levenspad te versterken.
Zie voor meer informatie www.egyptresort.eu onder de link spirituele reizen en thema reizen, of
www.cosmicflower.nl onder de link Egypte

May love and Light surround the World..
In lak’ ech, ik ben de andere JIJ,
Liefdevolle Hart-groet, Donny
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