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De Grote Overgang 
 

Dag lieve lezer  
 
Dankbaar en in liefde bieden wij hierbij onze nieuwsmailing weer aan. 
Hopelijk heb je een heerlijke voedende vakantieperiode achter de rug. 
Wij wensen je veel lees plezier. 
 
De Grote Overgang als titelhoofd gebruik ik bewust, omdat een groot gedeelte van de 
aangeboden informatie van deze mailing hierop resoneert. 
 
Zelf hebben wij van 3 juli tot 30 augustus vrij genomen om weer heerlijk actief te zijn. 
Alle nodige voorbereidingen vóór het vertrek voor onze ‘werkvakantie’ naar Canada, zoals het 
prepareren van nog enkele Energies voor BOX V tijdens bijzondere kosmische momenten, het 
schrijven van het bijbehorende boekje, de etiketten en natuurlijk het schrijven van deze 
nieuwsmailing, hebben wij in deze zomerperiode voor een groot gedeelte mogen afronden. 
Onze verdere ‘zomer activiteiten’ worden duidelijker in deze maling. 
 
Natuurlijk hebben wij ook genoten van de zonnige dagen die door Moeder Natuur werden 
aangeboden en …………………. een groot Godsgeschenk in ontvangst mogen nemen! 
Mark en Wendy hebben dankbaar, overgelukkig en met veel liefde het zieltje dat besloten had 
om bij hen het levenslicht te aanschouwen in ontvangst mogen nemen. Op 8 juli vond de 
grote overgang van dit zielsniveau plaats in een mannelijk lichaampje. Mark en Wendy hebben 
hem de naam Noah geschonken hebben 
 
Heel graag willen Mark en Wendy als ouders en wij, mijn man Sjaak en ikzelf als opa en oma, 
nogmaals iedereen vanuit ons hart bedanken voor alle mooie kaarten en cadeautjes die wij in 
ontvangst hebben mogen nemen. Overweldigend waren ook de numerologische 
omschrijvingen, gebaseerd op Noah`s geboortedatum en de enthousiaste reacties die velen 
ons toezonden omdat Noah vanuit de 7:7 Sterrenpoort naar Aarde is gekomen. 
 
Omdat het begrip Sterrenpoorten, of Stargate, een vaste term in ons taalgebruik begint te 
worden én een groot gedeelte van de Cosmic&Flower Energies geprepareerd zijn tijdens 
verschillende Sterrenpoort openingen, ontstond het idee om in deze mailing kort aandacht aan 
het begrip Sterrenpoorten te besteden. 
 
Verder besteed ik in deze mailing aandacht aan onze Deva Rescue Energie spray, die 
inmiddels zijn weg onder de mensheid heeft gevonden in een 15 ml. sprayflacon én de 
aankondiging van de nieuwe BOX V die vanaf 1 januari te bestellen is. Ook is er aandacht voor 
twee nieuwe combinaties van werkmethoden en de Cosmic&Flower Energies én enkele 
ervaringen die men heeft mogen beleven door toepassing van de Cosmic&Flower Energies in 
de dierenwereld. Nu als eerste het grote nieuws, dat wij samen met VSM, de distributie van 
o.a. de Cosmic&Flower Energies overdragen aan apotheek Hahnemann: 
  
 

Samen met VSM dragen wij de distributie over aan:  
apotheek Hahnemann 

 
In onze vorige nieuwsmailing adviseerden wij al om VSM producten en de Cosmic&Flower 
Energies bij de Hahnemann apotheek te bestellen. Als aanmoediging bood de Hahnemann 
apotheek 10 % korting op de producten en de verzendkosten, als men toestemming gaf voor 
automatische incasso. 
 
Dit was het prille begin van de overdracht van zowel VSM producten als de Cosmic&Flower 
energies. 
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De reden van de overdracht 
 
De afgelopen jaren heeft VSM op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van 
de Hahnemann apotheek. Veel afnemers, VSM en Mark en ikzelf, hebben persoonlijk mogen 
ervaren dat de Hahnemann apotheek zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een 
kwaliteitsapotheek met persoonlijke aandacht voor de wensen en ideeën van de artsen en 
therapeuten.  
 
Voor wat de homeopathie betreft levert de Hahnemann apotheek, naast de gangbare en 
geregistreerde homeopathische geneesmiddelen van VSM, een breed assortiment magistrale 
bereidingen. Veel van deze zeldzame producten worden gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen en potenties die door VSM ter beschikking zijn gesteld.  
 
De Hahnemann apotheek heeft zich kunnen specialiseren in het leveren van maatwerk, niet 
alleen op het gebied van homeopathie maar ook wat betreft andere natuurlijke geneeswijzen. 
En wat ook heel belangrijk is: men biedt maatwerk in het verzenden. Het bijzondere is dat, 
indien gewenst, alle voorgeschreven middelen vanuit de apotheek direct naar de patiënt 
verstuurd worden.  
 
De persoonlijke aandacht, de bijzondere verzendmogelijkheden én de brede 
leveringsmogelijkheden van natuurlijke producten gaat verder dan VSM op dit moment kan 
bieden. Daarom draagt VSM de distributie naar kleinere afnemers voor een deel over aan de 
Hahnemann apotheek. 
 
De eigenaars van de Hahnemann apotheek, Chris en Martin én het team dat daar werkzaam 
is, is ontstaan vanuit voormalig VSM personeel. Hun missie is gericht op het persoonlijk 
contact met de behandelaars en snelle leveringsmogelijkheden naar de therapeuten, artsen, 
patiënten en cliënten.  
 
Om hun missie te bekrachtigen heeft het Hahnemann team de moeite genomen om naar 
Swolgen te komen, zodat zij persoonlijk de werking van de Cosmic&Flower Energies konden 
ervaren en alle relevante kennis tot zich konden nemen, die nodig is om therapeuten, artsen, 
patiënten en cliënten indien nodig te woord te kunnen staan. 
 
Zowel VSM en zeker Mark en ikzelf, vinden het héél belangrijk dat de distributie van de 
Cosmic&Flower Energies vanuit zeer goede handen wordt overgedragen aan de nieuwe 
eigenaars of gebruikers van deze energetische producten.  
 
VSM richt zich sinds kort meer op het leveren via groothandels. En omdat de kennismaking 
met het Hahnemann team zeer prettig is verlopen, is dit de hoofdreden waarom VSM en wij 
vanuit ons hart hebben besloten om het recht van distributie per 1 januari 2006 in volste 
vertrouwen in zijn geheel over te dragen aan het team van de Hahnemann apotheek. 
 
De band die wij hebben mogen opbouwen met VSM blijft verankerd. VSM is actief in de 
ontwikkeling van nieuwe VSM producten op basis van de Cosmic&Flower Energies. 
Momenteel worden door veel testpersonen granules uitgetest om te kijken of deze geschikt 
zijn om de Energie van onze Stress Release kwalitatief over te dragen. Ook een crème waar 
verschillende bestanddelen en de Deva Rescue in is verwerkt, wordt in deze zelfde periode 
mee uitgetest. De resultaten zullen wij in de voorjaarsmailing bekend maken. Zodra deze 
producten hun weg naar de gebruikers mogen vinden zal de Hahnemann apotheek een folder 
hierover toevoegen bij de bestellingen die zij versturen. Mooie samenwerking hè! 
 
Een volgende bekrachtiging van een uitstekende samenwerking blijkt uit de moeite die Chris 
genomen heeft om het eerstvolgende stukje te schrijven voor de lezers: 
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Even Voorstellen 
 
De Hahnemann apotheek is in april 2000 gestart omdat Martin Dicke zich zorgen maakte over 
de beschikbaarheid van homeopathische geneesmiddelen. Door de aangekondigde 
maatregelen m.b.t. de registratie van homeopathische geneesmiddelen zouden er heel veel 
middelen niet meer door bedrijven als VSM gemaakt mogen worden. Naar aanleiding van een 
recept zou een apotheek al die middelen nog wel mogen maken en afleveren.  
Dat Martin’s zorg terecht was is in de loop van de afgelopen 5 jaar wel gebleken. 
Ondertussen werken er in onze apotheek 12 toegewijde en deskundige medewerk(st)ers en 
zijn er dagelijks tientallen voorschrijvers en honderden patiënten die hun recepten aan ons 
toevertrouwen. 
 
We zijn gestart met alleen homeopathische middelen maar ondertussen hebben we ook 
voedingssupplementen, orthomoleculaire middelen, gezondheidsproducten, boeken en 
natuurlijk energetica. Eigenlijk bijna alle “alternatieve” therapieën maar geen reguliere  
geneesmiddelen. 
 
Hoe werken we 
U kunt uw bestelling voor de praktijk of uw voorschriften t.b.v. cliënten naar ons opsturen, 
faxen of e-mailen. We hebben alle Cosmic & Flower Energies op voorraad daardoor kan de 
bestelling, in de regel, nog dezelfde dag op de post. We accepteren liever geen telefonische 
opdrachten omdat de kans op fouten daarbij veel groter is. Natuurlijk kunt u een spoed 
bestelling wel telefonisch doorgeven, het belang van de cliënt/patiënt staat immers altijd 
voorop. Om het bestellen makkelijk te maken hebben we speciale voorschriftblokken die we 
op verzoek gratis toesturen en ook op onze website (www.hahnemann.nl) staan 
bestelformulieren. 
 
“De Grote Overgang”, wij zijn er klaar voor! De assistentes zijn door Donny en Mark 
bijgeschoold, de apotheek is net uitgebreid en we bruisen van de energie om in 2006 een 
vliegende start te maken. 
 
Wilt u een keer komen kijken of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Wij zijn voor voorschrijvers iedere werkdag telefonisch (072-5324747) bereikbaar van 
9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 uur.  
 
U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail (recept@hahnemann.nl) of fax (072-5325375) 
stellen. Wij hebben dan meer tijd om uw vraag zorgvuldig te beantwoorden. 
 
U kunt ons vinden in: Gezondheidscentrum Ypestein, De Krommert 12A en ingang bij nr. 18, 
1851 ZE Heiloo. 
 
Correspondentie kan het beste naar:Hahnemann apotheek BV Postbus 69,1850 AB Heiloo. 

 
Deva Rescue Energy en Deva Rescue spray  

 
Regelmatig werd ons verzocht om een sprayversie van Deva Rescue Energy. 
Natuurlijk willen wij graag iedereen helpen waar wij kunnen en hebben daarom een 
sprayversie van Deva op de markt gebracht. Wij hebben besloten voor een 15ml. sproeiflacon, 
zodat men deze evt. in zijn broekzak mee kan dragen. Deva spray is nu ongeveer een half jaar 
uitgetest en blijkt dezelfde werking als ‘zijn moeder’, Deva Rescue Energy te hebben. Voor 
onze nieuwe lezers voegen wij een korte beschrijving van beide versies hieronder: 
 
Eigenschappen: Deva Rescue Energy en Deva Rescue spray hebben een beschermende, 
rustgevende en geest verhelderende werking. Beide versies bevorderen op energetische wijze 
een natuurlijke evenwichtige gemoedstoestand. 
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Toepassingsmogelijkheden: bij hevige emotionele gebeurtenissen veroorzaakte 
gemoedstoestanden zoals angst, verdriet, schrik, spanningen en innerlijke onrust, etc. 
Ook kan men zowel de stock als de spray toepassen bij gemoedstoestanden die schadelijk zijn 
voor het zelfvertrouwen, zoals bij spanningen voor een examen, sollicitatiegesprek, 
ziekenhuisopname etc.. 
 
Wijze van gebruik: Van de Deva Energy die zich in het stockflesje bevindt kan men 12 
maal daags 2 druppels puur in een slok water innemen. Voor het doorslikken even in de mond 
houden.  Of 3 tot 12 maal daags 1 druppel puur onder de tong doen.  
 
De Deva Rescue Spray kan men 12 maal daags rechtstreeks in de mond sprayen.  
De inname kan men naar behoefte verminderen als men zich beter voelt. 
In acute hevige situaties mogen beide versies elke 5 minuten ingenomen worden, tot men zich 
rustiger of beter voelt.  
 
Deva Rescue spray kan ook uitwendig worden toegepast, zowel energetisch op geblokkeerde 
of verstoorde chakra’s, als op fysiek getraumatiseerde plaatsen. 
 
Waarschuwing: Bij structurele emotionele stoornissen dient u een arts/deskundige te 
raadplegen. 
 

De energetische aspecten van de Deva Rescue Energy en spray 
 
Deva Rescue is een combinatie van 6 verschillende kosmische bloesem Energies, waarbij 
kwarts of halfedelstenen zijn mee geprepareerd en is energetisch geactiveerd door Deva 

Ubrahim.  
 
De energetische werking van de afzonderlijke toegevoegde Energies zijn:  
 
Riet nr. 1, gecombineerd met de Rosekwarts: verzacht pijn, verdriet, angst en fobieën. 
Laat bewust worden van gevoelens en geeft een sterke aardebinding met het vertrouwen dat 
alles goed komt.  
 
Riet nr. 2, gecombineerd met Fluoriet: activeert rust en orde in gedachten. 
Geeft zelfvertrouwen, inzicht en verhoogt het concentratie vermogen. Leert om 
verantwoording te nemen voor zijn handelingen. 
 
Riet nr. 3, gecombineerd met Amethist: activeert innerlijke rust, emotionele druk 
vermindert. Energie blokkades mogen doorstromen en los gelaten worden. Transformeert naar 
een Zielsverbinding. Het geestelijke, spirituele stuk wordt aangemoedigd. Sterke 
aardebinding. 
 
Goudsbloem nr. 1, gecombineerd met Oranje Calciet: geeft hulp om je individualiteit te 
versterken. Helpt om datgene te uiten wat bedrukt. Activeert vertrouwen en de liefdevolle 
kracht om het innerlijke zonnetje te laten stralen.Bevrijd van oude patronen en opent voor 
nieuwe indrukken en inzichten. 
 
Oranje bekerzwam nr .2, gecombineerd met Rhodochrosiet: is een verzorgende, 
beschermende energie. Het gevoel dat hetgeen je overkomt doelloos is, paniekgevoelens, 
slachtoffergevoelens en het gemis aan geborgenheid wordt omgezet in intuïtie en vertrouwen. 
Emotionele druk vermindert en activeert tot meer openheid en vergeestelijking.  
 
Elfenbankje nr.1, gecombineerd met Zwarte Toermalijn: activeert een sturing naar 
positieve gedachten, zelfs bij hen die op de grens van overspannenheid zitten. Beschermt 
tegen druk die uitgeoefend wordt van buitenaf. Verzacht pijn en er ontstaat een rustig, vredig 
gevoel. Transformeert naar vrij worden van alles wat jou stagneert. Activeert zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen, en levensvreugde.  
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De vooraf aangekondigde prijsverhoging! 
 
Zoals wij in onze vorige Cosmic&Flower voorjaarsmailing al vermeldden, hebben wij in de 
afgelopen 5 jaar de prijsverhogingen die wij mochten ontvangen van onze fabrikanten nooit 
doorberekend. We hebben het ook het afgelopen jaar weer uitgesteld omdat wij u als 
consument of voorschrijver ons 5 jarige bestaan mee wilde laten vieren. 
Vanaf 1 november echter hebben onze prijzen de overgang gemaakt naar de nieuwe prijzen! 
 
Zoals beloofd is het een redelijke prijsverhoging geworden die er als volgt uitziet: 
 
* De 12 stocks Cosmic&Flower Energies Boxen €133.33 
Tijdens de cursussen en bij apotheek Hahnemann ontvangt men 10 % korting: €120,- 
 
*Cosmic&Flower stockflesjes en de Deva Rescue Stock: €14.44  
Tijdens de cursussen en bij apotheek Hahnemann ontvangt men 10 % korting,  
dus betaald men €13,- 
 
* Stress Release en Rainbow Lightvortex 100ml sprays : €14.44 
Tijdens de cursussen en bij apotheek Hahnemann ontvangt men 10 % korting: dus betaald 
men €13,- 
 
Deva Rescue spray: € 9.99 
Tijdens de cursussen en bij apotheek Hahnemann ontvangt men 10 % korting: dus betaald 
men €9,- 
 
De adviesverkoop prijs aan cliënten/patiënten en particulieren: is voor de 
Cosmic&Flower stockflesjes, de Deva Rescue Stock en  de Stress Release of Rainbow 
Lightvortex sprays € 15,55 
 
De adviesverkoop prijs aan cliënten/patiënten en particulieren is voor de Deva Rescue 
spray € 11,- 
 
Zoals men nu zal kunnen zien, betaalt men als arts/therapeut weer dezelfde Kosmisch 
gestuurde prijs codering als in 2000, het jaar dat wij ons bedrijf startten! 

 
Uitnodiging 

 
Internet is een zeer luxe medium! Via mail houden wij onze gecertificeerde cursisten op de 
hoogte van de laatste interne veranderingen, nieuwe cursusdata, de spirituele reizen en extra 
themadagen die wij zelf aanbieden, zoals de NTK cursus en de nieuwe cursussen die Mark aan 
het opzetten is betreffende massages en de Chinese geneeswijze, beiden in combinatie met de 
Cosmic&Flower Energies.  
 
Ook zijn er in 2005 en 2006 workshops die wij verzorgen in samenwerking met: Joshua en 
Desy Shapiro die Kristallen Schedel workshops organiseren. Met Janosh en Marije die de 

bijzondere diepgaande graancirkel codes activaties laten beleven. Met Peter Toonen en Marion 
Lahun Chicchan of met Kees Visser en Barbara Roth, beide koppels geven cursus in de Tzolkin 
– Maya Kalender. Met Anne Ward uit Schotland, die o.a. de Hathorworkshops geeft, in 
samenwerking met onze docent Jessica Ree. Met Judith Moore uit Amerika, die diepgaande 
readings en sessies geeft en de Graancircels kosmisch mag duiden, in samenwerking met Ellen 
Noomen én de zeer voedende themadagen van Carla Harren en Jos Blokdijk etc. 
 
Bij deze nodigen wij u als nieuwsmailing lezer uit, om ons een mail te sturen met als 
thema Cosmic&Flower informatie. Ook u kunt dan alle informatie die wij aanbieden ontvangen. 
Gecertificeerde cursisten nodigen wij uit om ons op de hoogte te houden als men van 
mailadres verandert. Wij kijken de mails die niet aangenomen worden door de server niet na, 
wij zijn dus niet op de hoogte van wie wel of niet de verstuurde mail ontvangen heeft. 
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Oproep! Wel of geen nieuwsmailing 
 

Het versturen van de papieren nieuwsmailing is een kostbaar gebeuren. Heel graag willen wij 
deze gratis blijven aanbieden. Omdat alles als maar duurder wordt en wij toch graag als maar 
meer willen verfijnen, op elk gebied, zal ook onze nieuwsmailing een verandering ondergaan 
per 1 januari 2006! Vandaar dat wij een oproep doen, om ons aub te laten weten, via mail 
of via een kaartje, of uw voorkeur uitgaat naar het wel of niet ontvangen van de papieren 
versie. U kunt er ook voor kiezen om de nieuwsmailingen digitaal te ontvangen. 
 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! 
 

Laatste nieuwtjes 
 
De laatste nieuwtjes die wij mogen plaatsen, voordat ik over ga op het stukje betreffende het 
begrip Poortopeningen, de omschrijving van BOX V én de prachtige artikelen die ingezonden 
zijn, is dat Mark, ondersteunt door onze docent Maggie Tahalele, een eigen stand heeft op de 
Internationale Therapeuten beurs. Zelf kan ik niet aanwezig zijn omdat ik dan één van onze 
transformerende levensspelen in Egypte aan het beleven ben, ondersteunt door onze jongste 
zoon Kelvin, die als maar meer bij ons ‘werk’ betrokken raakt en zelfs af en toe Mark zijn 
plaats inneemt tijdens de cursussen. 
 
In de stand zal een massage bank aanwezig zijn. Mark zal hier energetisch werken met de 
Cosmic&Flowers Energies en Maggie zal zich richten op de Cosmic&Flower cursussen. 
 
De IT Beurs is in de Americahal in Apeldoorn op zaterdag 12 en zondag 13 november.  
Ons standnummer is 413, dit is dicht bij het terras en t.o. PROGNOS.  
 

Vergoeding van Onze opleiding 
 
Regelmatig  wordt het bedrag van 990,- euro, het totaalbedrag dat men betaald voor onze 11 
daagse opleiding, door werkgevers vergoed aan personen die werkzaam zijn op scholen of in de 
gezondheidszorg. 
 
Met veel vreugde willen wij laten weten dat nu ook het UVW een grote bewustzijnsovergang heeft 
doorgemaakt! Ook aan personen die aan het integratieproject van het UWV deelnemen wordt 
onze opleiding vergoed. 
 
Om de 11 daagse opleiding vergoed te krijgen kan men bij ons een verwijzing met inhoudelijke 
informatie voor de werkgever of het UWV aanvragen. 
 

Het Cosmic&Flower team breidt zich uit! 
 

Dankbaar, blij en over gelukkig mag ik bekent maken dat onze jongste zoon Kelvin nu ook actief 
werkzaam is in onze zaak. Zo is hij o.a. aanwezig als Lichtkracht tijdens de cursusdagen dat zijn 
broer Mark druk is met andere werkzaamheden voor onze zaak.  
 
Kelvin heeft samen met mij, Donny, de Energy 48, Purity of Soul mee geprepareerd. Eigenlijk 
zegt dit genoeg over hem! De laatste twee jaar heeft hij in Frankrijk gewerkt als 
kinderentertainer. Sinds september 2004 woonde hij weer bij ons en hebben wij zijn ontwaking 
en groeiproces mogen mee beleven.  
 
Vanaf juni 2005 woont hij samen met zijn vriendin Tanja in Venray, een stad dicht bij ons in de 
buurt. Tanja verzorgt samen met mijn man Sjaak de catering en de lunch tijdens de cursussen nu 
Wendy mama is geworden van Noah. Kelvin zal ook als ondersteunende Lichtkracht aanwezig zijn 
in de Groep waarmee wij ons levensspel in Egypte gaan beleven in november. 
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Mark Heuvelmans gaat over op meerdere disciplines. 
 

Voor de nieuwe lezer wil Mark zich graag even voorstellen: Mijn naam is Mark Heuvelmans, ik 
ben 29 jaar en recent vader geworden van onze zoon Noah. Samen met mijn moeder, Donny, 
prepareer ik de Cosmic&Flower Remedies. Ook ondersteun ik haar tijdens het geven van de 
cursussen en spirituele reizen. Daarnaast ben ik voor 16 uur werkzaam als groepsleider binnen 
een behandelcentrum voor sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapte 
jongeren.  
 
Daar ik altijd zoekende ben geweest naar een verklarende theorie betreffende het 
alomvattende gevoelsleven van de mens en het bijbehorende energie systeem, ben ik in 1999 
begonnen aan een studie psychosociaal therapeut. Vrij snel, al na een jaar, kwam ik tot de 
conclusie dat dit niet aansloot bij wat ik zocht. In 2001 ben ik gestart met de studie 
Traditionele Chinese Geneeswijze, welke mijn vragen in grote lijnen kon beantwoorden.  
 
Samen met Wendy voer ik een massagepraktijk voor ontspanningsmassage en Klassieke 
massage.  
 
Tijdens een ontspanningsmassage wordt het gehele lichaam op huid en bindweefsel niveau 
gemasseerd, waardoor lichaam en geest tot rust komen. Deze vorm van massage is zeer 
geschikt in tijden van stress of om gewoon even tot jezelf te komen.  
 
Klassieke massage is een vorm van massage die wordt toegepast bij blessure preventie of 
specifieke spier klachten voor herstel. Sport beoefenaars kunnen bij ons terecht voor 
stimulerende en/of sederende massages.  
 
Ook Kinderen en babymassage is een van onze disciplines. Vooral voor Nieuwe Tijdskinderen 
is het ondergaan van een massage zeer rustgevend en energetisch stimulerend.  
 
Er is door de healingsessies, die tussen cursisten onderling plaatsvinden op onze 
Cosmic&Flower cursussen, gebleken dat sommige cursisten eigenlijk individuele aandacht 
nodig hebben en veel baad zouden hebben bij een persoonlijk gerichte sessie. 
Hierdoor ben ik een tijd terug overgegaan op een nieuwe vorm van werkwijze, als aanvulling 
op mijn massage gerichte werkwijzen. 
 
Alle hierboven genoemde disciplines en kennis combineer ik nu in mijn praktijk. Naargelang de 
symptomen / klachten ga ik in overleg kijken naar de juiste vorm van behandeling.  
 
De werkmethode die ik nu heb toegevoegd is: Energetische Massage. Deze massage is 
hetzelfde als de ontspanningsmassage, maar als extra ondersteuning wordt er een 
persoongerichte Cosmic&Flower Energy aan de massage olie toegevoegd. Hierdoor kan de 
Energy sneller en doeltreffend verankerd in het energetisch systeem. Zodoende zal een 
blokkade nog sneller doorstromen. De uitgezochte Energy krijgt men gedoseerd mee naar huis 
ter inname. 
 
Ook geef ik nu therapeutische consulten. Dit zijn consulten waar ik geen massage in toepas. 
Na het stellen van de diagnose wordt er een Energy uitgezocht op de aanwezige blokkade. Met 
deze Energie ga ik energetisch behandelen. Hierna zoek ik een Energy uit die kan aanduiden 
waarom/ waardoor de blokkade zich verankert had. De uitgezochte Energies geef ik ook 
gedoseerd mee naar huis ter inname.  
 
Natuurlijk zijn ook ‘niet cursisten’ altijd welkom. 
 
Verder heb ik besloten om over te gaan op het geven van eigen samengestelde cursussen. 
Mijn hoop gaat uit om hier eind voorjaar 2006 mee te starten. Iedereen die zich heeft 
opgegeven om onze informatie online te ontvangen zal op de hoogte gehouden worden. 
 
De Cursussen zullen gericht zijn op het leren herkennen van de relaties tussen de chakra’s , 
meridianen en de bijbehorende organen. Hierdoor zal men doelgericht blokkades kunnen laten 
doorstromen door op reflexzones te werken met de Cosmic&Flower Energies. 
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Ook werk ik op dit moment, in samenwerking met de heer Jan Blaauw, cursussen uit die gericht 
zijn op het leren werken met PROGNOS en de Cosmic&Flower Energies. 
 
Samen met mijn moeder Donny zijn wij twee nieuwe boxen aan het prepareren van o.a Chinese 
kruiden . Deze Energies zullen specifiek afgestemd zijn op de relaties tussen de chakra’s , 
meridianen en de bijbehorende organen.  
 
De boxen worden geprepareerd op de twaalf hoofd meridianen, 6 Yin en 6 Yang, elk met hun 
intern en extern verloop in totaal zullen er 24 nieuwe middelen ontstaan. 
 
Voor meer informatie mag u gerust contact met mij opnemen.  
Ons praktijknummer is 0478-691877. 
 
Om kwalitatief met iedereen te kunnen spreken hebben wij ons telefonisch spreekuur afgelast.  
Als men zijn telefoonnummer inspreekt bellen wij graag terug, zodat wij ook de tijd hebben om 
een rustig gesprek te kunnen voeren. 
 
Hart-groet, Mark Heuvelmans 
 
 

De overgang naar een hoger bewustzijnsniveau en 
fijnstoffelijk lichaam door Sterrenpoorten 

 
Sterrenpoort is een hedendaagse term voor wormgat. In 1935 realiseerden Einstein en zijn 
collega Rosen zich dat een kromming in ruimte-tijd een zogenaamd wormgat kon vormen. 
Vandaar dat deze ook de Einstein-Rosen bruggen genoemd worden. 
 
Wormgaten zijn de microscopische kleine stofjes, achtergelaten door gedoofde sterren, die vrij 
komen in de buurt van zwarte gaten en een 'Einstein-Rosen' brug (poort) vormen. 
 
De 'Einstein-Rosen' brug, oftewel poort, vormt een tunnelverbindingen tussen volledig 
verschillende gebieden in het heelal, waardoor de informatie buiten ruimte en tijd kan worden 
doorgegeven. Aan deze bruggen/poorten, tussen verschillende plaatsen in de ruimte worden 
allerlei fantastische eigenschappen toegekend. 

 
De ‘bestuurder’ van de Sterrenpoorten is Sirius. Vanaf Sirius zijn alle andere punten in de 
Kosmos bereisbaar. Vandaar dat vanuit Sirius bepaalde energieën naar de aarde gestuurd 
kunnen worden via bijzondere samenkomsten tussen verschillende sterrenstelsels en planeten. 
 
Sirius wordt ook de Grote Centrale Zon genoemd, die zich achter de voor ons zichtbare Vader 
Zon bevindt. Via Vader Zon, die op alle planeten, asteroïden, kometen en alle andere 
zonnestelsels én zelfs voorbij deze zijn licht laat schijnen, mogen wij een groot gedeelte van 
de kosmische coderingen die vrij komen uit een sterrenpoort tot in de kern van ons DNA 
opnemen. 

 

Het DNA is een fotongevoelige, elektromagnetische opslagplaats in onze menselijke cellen. 
 
De Russische biofysicus en moleculair bioloog Garjajev en zijn collega’s hebben baanbrekende 
onderzoeken verricht en ontdekt dat zich in het DNA patronen bevinden waardoor magnetische 
wormgaten voortgebracht worden. 
 
Het lijkt alsof DNA opereert als een Sterrenpoort tussen onze dimensie en andere dimensies.  
Wat zij ontdekten is dat in het DNA een vorm van communicatie plaatsvindt, waardoor 
informatie interdimensionaal wordt doorgegeven. Mooi dat we gebruik kunnen maken van 
onze Sterrenpoortchakra toch! 
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Veel wetenschappers en genenonderzoekers weten nu dat het DNA door licht, stralingen, 
magnetische velden, geluidsimpulsen etc. kan worden veranderd. Dit verklaart ook weer de 
werking van de Cosmic&Flower Energies. 
 
Duidelijk is dat de kosmische frequenties die naar de Aarde gezonden worden via de 
poortopeningen én het afnemen van het aardmagnetisme én de toenemende 
aardefrequenties, de feitelijke veroorzakers zijn van het huidige uitzuiveringsproces. 
Al deze trillingen zorgen ervoor dat zelfgecreëerde en overgenomen gedachtepatronen, 
handelingen en blokkades die ons beperken niet langer worden vastgehouden in ons DNA. 
 
Deze ‘schoonmaak’ kan gepaard gaan met vervelende lichamelijke symptomen.  
Deze lichamelijke transformatiesymptomen voorkomen in feite dat ons huidige fysieke lichaam 
uit elkaar barst tijdens het opnemen van de hoge Lichtfrequenties. 
 
Kort omschreven opent Sirius weer 12 poorten die eeuwenlang gesloten waren, met als doel 
als eerste een krachtige vijfde dimensiematrix rondom, op én in Moeder Aarde te activeren. 
Hierdoor zal de mensheid en alles wat leeft op Moeder Aarde zowel fysiek als psychisch mee 
transformeren en zich uiteindelijk opnieuw kunnen verbinden met zijn oorspronkelijke 
zielsniveau. 
 
In elke poort zitten belangrijke genetische codes verborgen die ons bewustzijn verhogen en 
ons DNA triggeren om zich te ontplooien naar 12 strengs DNA. Wetenschappelijk en op 
medisch terrein is dit fenomeen al bekend vanaf de vijftiger jaren, maar wordt helaas nog 
onderkend voor de buitenwereld. 

 
Het evolutieproces houdt in dat ons fysieke lichaam verandert doordat de basiselementen van 
onze celstructuur geherstructureerd wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 
Het zenuwstelsel wordt vernietigd en tegelijkertijd weer opgebouwd. Het bloedsysteem wordt 
doorschijnender, doordat de hemoglobine zal overgaan naar een andere moleculaire dichtheid 
Ook ons bioritme verandert om zich weer aan te passen aan de natuurlijke tijd. De epifyse zal 
zich weer kunnen ontwikkelen naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor de zintuigen beter 
worden afgestemd en weer een groter deel van onze hersencapaciteit zal kunnen worden 
aangesproken. Ook ‘het derde oog’ kan hierdoor compleet actief worden. De thymusklier zal 
zich weer ontwikkelen naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor het immuunsysteem krachtig 
genoeg zal zijn om ziekte en zelfs de dood te weren. 
 
Langzaam maar zeker verruilen wij ons huidige fysieke lichaam, dat op basis van koolstof is, 
voor een fijnstoffelijker lichaam op basis van silicaat, ofwel kristallijnen. Het totale fysieke 
menselijk wezen zal uit een veel fijnere structuur gaan bestaan omdat ons hele systeem op 
een veel hogere frequentie gaat resoneren. Dit wordt het verlichten naar een Kristallijne 
Lichtlichaam of het Ascensionproces genoemd. Dit is ook de reden waarom het grootste 
gedeelte van de mensheid fysieke en psychische klachten ondervindt tijdens Kosmische 
activeringen zoals de Volle Maan, een Zoneclips, planetaire constellaties, Sterrenpoort 
openingen etc.  
 
Tijdens deze periode ervaren veel mensen het uitzuiveringsproces van de DNA codes fysiek 
belastend. Klachten die ervaren worden zijn o.a. hoofdpijn, migraine, duizeligheid, koorts, 
misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen en vermoeidheidsklachten op verschillende 
niveaus. Ook psychische klachten worden variërend ervaren zoals huilbuien, innerlijke onrust, 
een angstig of zelfs depressief gevoel, onrustige nachten en heftige onrustige of angstige 
dromen. Allemaal symptomen zonder aanwijsbare oorzaak. 
 
Personen waarbij al een groot gedeelte van het DNA uitgezuiverd is heeft een bewustzijnsgroei 
mogen ervaren. Maar ondanks dat zij al aardig op weg zijn naar een hogere 
bewustzijnstrilling, kunnen zij fysieke klachten ervaren zoals een druk in het hoofd, nek- 
schouder, rugklachten, concentratiestoornissen, duizeligheid, hartkloppingen, slapeloosheid, 
spiertrekkingen en tintelingen. Ook kunnen zij zich vaak eenzaam voelen en een soort 
heimwee gevoel naar ‘thuis’ ervaren. Psychisch wordt men aangemoedigd om meer 
duidelijkheid te krijgen in persoonlijke zaken, relaties, het werk etc..  
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Ook ervaart men een bewuste terugblik op de nachtelijke dromen. Kort omschreven om er 
naar te kijken of de manier waarop men leeft voedend is voor het Zielsniveau.  
 
Tijdens de overgang van de huidige leerprocessen gaat de mensheid zijn volledig 
geboorterecht opeisen, waardoor men in staat zal zijn om een nieuwe werkelijkheid te 
scheppen. De werkelijkheid van voor de val van Atlantis. 
 
 

 

De Sterrenpoort kinderen die overgaan in een fysiek lichaam 
 
Vanuit de Sterrenpoorten worden ook Nieuwetijdskinderen geboren. In zijn totaliteit behoren 
11 families naar Moeder Aarde te komen om hun 12de familie, de mensheid die zich te veel 
met de materie heeft verbonden en daardoor losgelagen is van zijn Bron, te begeleiden in het 
transformatie-evolutieproces naar zijn IK BEN aanwezigheid. Dit proces is al jaren bezig en zet 
zich ook de komende jaren voort. 
 
Onder begeleiding van Engelen, Meesters en Meesteressen kunnen alle Zielen, die via de 
poortopeningen geboren worden, zich afstemmen op het zielsniveau van de aanwezigen in hun 
omgeving. Door deze gave zullen zij de juiste ouders en de juiste omgeving uitzoeken om dié 
situaties te creëren, die nodig zijn om de overgang naar een Hoger Bewustzijn te activeren in 
hun eigen familie, op school, of daar waar nodig is. 
 
Elke familie omvat verschillende groepen kinderen die qua trillingsniveau op elkaar zijn 
afgestemd. In de meeste gezinnen wordt dan ook een ‘mix’ van deze NTK geboren, zodat elk 
kind zijn taak in een gezin en zijn omgeving kan volbrengen. 
 
Alle Sterrenpoort kinderen zijn van karakter harmonieus, zachtaardig en positief ingesteld.  
Dit is een Zielskwaliteit die ze samen delen. Maar elke Ziel zal in periodes van stress en 
spanningen heel heftig reageren. Het uiten van deze energie is hun manier om de omgeving 
duidelijk te maken dat zij de sfeer waarin zij vertoeven spiegelen. Zij spiegelen vanuit de  
hoop dat de betrokken personen gaan begrijpen dat zij zich niet meer moeten inlaten met 
stress en spanning, maar op een natuurlijke manier zichzelf positief moeten leiden, waardoor 
de veerkracht van het leven in hun Ziel kan wederkeren. 
 
Sterrenpoort Zielen mogen ook besluiten om bij ouders geboren te worden die al werkzaam 
zijn voor het Hogere Plan. Deze NTK zullen, eerst telepathisch en in een later levensstadium in 
het dagelijks leven, al hun gaven en kwaliteiten delen met hun ouders en omgeving, waardoor 
deze zich alsmaar meer kunnen verfijnen. Deze kinderen vermijden de energie van 
spanningen en stress en mochten zij onverhoopt alsnog hiermee in aanraking komen, dan 
proberen zij de sfeer op een natuurlijke manier naar harmonie om te buigen. Als zij in 
aanraking komen met personen die zich afwenden van hun spirituele niveau van zijn, dan 
zullen zij vanuit hun hart alles doen wat mogelijk is om deze persoon te helpen. 
 
In een later stadium, zodra de vijfde dimensiematrix geïntegreerd is en de mensheid geen 
fysieke klachten meer ondervindt, zullen er nog hogere coderingen vrij gaan komen waardoor 
de mensheid weer gelijk zal zijn aan zijn Goddelijk niveau. 
 
De laatste jaren én zeker ook de komende jaren tot 2012 zullen de 12 Sterrenpoorten 
regelmatig openen, om de Kosmische coderingen die via hen nu op Moeder aarde resoneren te 
activeren en te bekrachtigen. Dit speelt zich bovendien ook af via astrologische constellaties, 
zonnevlammen en Kosmische energie transporten. 
 
Bovenstaande is beknopt omschreven betreffende de transformatie symptomen en de NTK. 
Tijdens onze cursusdagen komen alle hierboven omschreven thema’s uitgebreid aanbod. 
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BOX V ter ondersteuning van de grote bewustzijns- en 
evolutie overgang tussen 2006-2009! 

 
INLEIDING! 

 
Om iedereen, die vanuit het Licht en de Onvoorwaardelijke Universele liefde werkzaam is om  
nieuwe groepen die ‘gaan ontwaken’ tussen 2006 en 2009 te ondersteunen, te begeleiden en 
om zich nog meer te verfijnen, hebben wij Box V mogen prepareren! 
 
Vanuit het Licht en in Liefde hebben wij 12 Energies mogen maken die een bijzondere Hoge 
Lichttrilling in zich dragen. Tijdens de 11 daagse opleiding die wij verzorgen heeft men 
verantwoordelijk met de Cosmic&Flower energies leren werken. Dezelfde sessie methodes zijn 
ook van toepassing voor Box V. Het is dus niet nodig om een speciale cursusdag te volgen als  
men deze Energies wil inzetten voor zichzelf, of praktijkgericht toepassen. 
 
Bijzonder om te vermelden is dat noch Mark, noch ikzelf niet echt blij waren met de zeer hoge 
trillingen van de ‘Nieuwe Aarde’ energieën die wij mochten vastleggen. Ondanks dat de nieuwe 
12 energies geprepareerd zijn voor iedereen die al traumatisch verfijnt is én actief op het 
spirituele pad zijn zielstaak uitoefent, bleek dat veel uittesters zware belastende fysieke 
uitzuiveringsprocessen ervaarden. Hierdoor ontstond bij ons het gevoel dat maar een klein 
gedeelte van de mensheid klaar was voor deze hoge Lichttrillingen, die de mensheid 
voorbereiden op het Gouden Tijdperk. 
 
Tot onze verrassing mochten wij begin mei wéér ervaren hoe goed de Lichtwereld het met de 
mensheid voor heeft! Onze liefdevolle Lichtfamilie fluisterde ons combinaties in van verschillende 
Energies, die wij onder hun begeleiding mochten samenvoegen. Zo zorgden zij ervoor dat er weer 
Energies ontstonden die in fases hun ‘werk’ doen, waardoor men psychisch of fysiek geen al te 
belastende transformatie symptomen ervaart tijdens het innemen en integreren van deze zeer 
hoge Lichttrillingen. 
 
Ook werd ons duidelijk gemaakt dat de Energies van BOX V niet alleen tot in het celgeheugen 
uitzuiverende én verfijnende transformerende energieën in zich dragen om het DNA te 
ondersteunen tijdens het evolutieproces, maar ook de juiste ondersteunende energieën in zich 
dragen voor alle nieuwe golven Nieuw Tijdskinderen die geboren zijn én nog geboren gaan 
worden tot 2009! 
 
Wij mogen zelfs een apart kinderboekje gaan schrijven, dat als extra toelevering in BOX V zal 
worden toegevoegd. Dit moedigt ons aan om weer twee NTK themadagen te organiseren in 2005. 
Zie cursusinfo. 
 

BOX V zal vanaf 1 januari te koop zijn, bij de docenten waar men de cursus 
volgt en bij apotheek Hahnemann. Ook de overdracht van de distributie van onze Cosmic&Flower 
Energies zal per 1 januari 2006 plaatsvinden! 
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Inhoudelijke omschrijving van de Energies van BOX V 
 

Energy 49, Spiritual Guide        

Spiritual Guide hebben wij mogen prepareren tijdens de Venus passage op 8-6-2004. Doordat 
Mark in Swolgen, Nederland én ik (Donny) in Salmon Arm, Canada, prepareerde mochten twee 
werelddelen één worden in deze Energie. Dit was ook de kosmische codering die uitstroomde om 
het eenheidsbewustzijn onder de mensheid in te laten dalen. De 2de grote Venus passage zal pas 
weer plaatsvinden op 6-6-2012!  
 
In deze Energy hebben wij de Rookkwarts Schedel Cosmo, de Bergkristallen Schedel Surya en de 
Canadese Oranje Kamperfoelie mee geprepareerd. Cosmo stimuleert het communicatie vermogen 
met de Licht leraren die zich in de Etherische scholen bevinden. Surya transformeert belastende 
fysieke symptomen, die ontstaan door het evolutie- transformatie proces. De Kamperfoelie laat 
inzien dat je net zoals de slingerplant zelf, die niet in staat is om op eigen kracht omhoog te gaan, 
ondersteund wordt door de Lichtwereld tijdens je verlichtingsproces.  

 
De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De Lichtkracht van Lady Venus helpt om je vrij te maken van blokkades die in je celgeheugen 
opgeslagen liggen vanwege het misbruiken van je mediamieke en spirituele gaven door al je 
levens heen. Ervaringen waardoor je in dit leven geconfronteerd wordt met onverklaarbare 
twijfels, angsten en onrustgevoelens. Na deze uitzuivering kun je de innerlijke God en Godin 
energie weer ervaren als één Goddelijke Eenheid in je man/vrouw wezen. 
 
De Lichtkracht van Sanat Kumara laat je herinneren dat je Gods werktuig bent en dat je door 
de Goddelijke Liefde, vanuit je Hogere Intelligentie, in contact kunt komen met je oorspronkelijk 
weten, horen, voelen en je IK BEN kracht. Hij activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in 
het transformatieproces op langere termijn. Hij helpt je om boven je aardse begrenzingen uit te 
kunnen stijgen. Hij bereidt je als het ware voor op een kwantum sprong in je spirituele 
evolutieproces.  
 
De Lichtkracht van White Buffalo Calf Woman activeert de herinnering aan de zeven Heilige 
Ceremonies die zij 2000 jaar geleden hier op aarde onderwees: de Reinigingsceremonie, de 
Ceremonie van het Innerlijke kind, de Helende Ceremonie, de Eenheidsceremonie, de 
Huwelijksceremonie, de Inzichtceremonie en de Zonnedansceremonie.  
De kwaliteiten van deze ceremonies zullen automatisch in je systeem ontwaken. 
 
De Lichtkracht van Aartsengel Michaël is beschermend aanwezig tijdens het bewandelen van 
je spirituele pad én tijdens je werkzaamheden met anderen, waardoor er niets zal plaatsvinden 
dat niet in overeenstemming is met je zielsniveau. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra.  
Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd. 

 
 

Energy 50, Venus love 
 
Ook de Energy Venus Love is een combinatie van Nederlandse en Canadese trillingen én de Venus 
passage op 8-6-2004. Tijdens het prepareren ontving ik het woord Umbowa. Geen enkele Native 
kon mij verder helpen. Elke stam blijkt een eigen taal te hebben. Na verder onderzoek blijkt dit 
een woord te zijn uit de Geheime Schrift van Odus. Na het lezen van de volgende zin in deze 
geheime schrift: "Alle van u bepleiten niets, omdat geen één van u ooit de belangrijkste hier ter 
wereld zullen worden, omdat iedereen van gelijke waard zijn en u allen zou in vrede en harmonie 
samen moeten leven.", begreep ik dat er meer Lichthelpers aanwezig waren dan ik had 
waargenomen. 
 
In Venus Love hebben wij de Regenboog Obsidiaan en de Hulst mee geprepareerd. De 
Regenboog Obsidiaan bevordert een verdieping met je gevoelswereld, beschermt en versterkt 
je waarnemingen. De Hulst geeft je het inzicht, dat je net zoals de Hulst zelf, stevig, resistent en 
bestand kunt zijn tegen indrukken van buitenaf. 
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De toegevoegde Lichtkrachten 
 

De Lichtkracht van White Hawk helpt om je vrouwelijke en mannelijke energieën weer één te 
laten worden. Doordat je mannelijke energie eeuwenlang overheerste en zich o.a. uitte in 
onderdrukking, slavernij, discriminatie, oorlogen etc., kunnen op maatschappelijk- en 
relatieniveau allerlei confrontaties ontstaan door de aanwezige herinneringen en vastgehouden 
pijnen in je celgeheugen. Zijn Lichttriling zuivert je celgeheugen en activeert de onvoorwaardelijke 
vergeving, waardoor je op een Hoger niveau het Eenheidsbewustzijn kunt ontwikkelen. Hierdoor 
zal er een hogere vorm van harmonie tussen ouders, kinderen, binnen relaties etc. en uiteindelijk 
in werelddelen ontstaan.  
 
De Lichtkracht van Quan Yin, de Wereldmoeder van Genade, beschermt iedereen die door de 
bovengenoemde situaties de aanwezigheid ervaart van de nog steeds ronddwalende kwade 
entiteiten, of hierdoor om karmische redenen bedreigt wordt. Bovendien beschermt zij iedereen 
die met het Violette Vuur werkt. Deze Energie versterkt en vermeerdert zelfs de werking van het 
Violette Vuur! 
 
De Lichtkrachten van de Hathors helpen je om weer één te worden met de Hogere Goddelijke 
Liefdes aspecten, zodat je vanuit dé Onvoorwaardelijke Universele Liefde je 
verantwoordelijkheidsgevoel kunt ontwikkelen voor Al Wat Is. Deze vorm van liefde is pas 
mogelijk wanneer je in Alles een uitdrukking van jezelf kunt zien. Zij schenken je de unieke kans 
om jezelf met deze vorm van liefde geestelijk ‘te bevruchten’, zodat je je kunt gaan voorbereiden 
op je ‘wedergeboorte’ in 2012. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering 
worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd. 

 
Energy 51, Conscious Shift 
 
In het oude Grimaud, Frankrijk, hebben wij de hoge energieën van de bijzondere Mayadagen: De 
Dag Buiten de tijd én de Nieuwjaarsdag op 25 en 26-07-04 mogen vastleggen. De dag buiten de 
tijd is een dag van bezinning, een ontmoeting met jezelf en je omgeving in het Hier en Nu. De 
Nieuwjaarsdag was het begin van de Grote bewustzijnsverschuiving van het begin van het 
achtjarig pad naar 2012.  
 
In deze Energy hebben wij de Hematiet Schedel Alceo en de Eucalyptus mee geprepareerd. Alceo 
draagt hoge Planetaire en Egyptische informatie in zich. Zijn energie laat deze oeroude kennis 
ontwaken, om vanuit een spirituele openbaring situaties te kunnen doorzien en problemen op te 
lossen. Bovendien brengt zijn energie iemand terug in het hier en nu en ondersteunt hij om goed 
geaard te blijven. De Eucalyptus staat voor zelfbevrijding én het inzicht dat men zichzelf vanuit 
innerlijke kracht hoog kan ontwikkelen.  
 

De toegevoegde Lichtkrachten 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Pacal Votan helpt je om je af te stemmen op de cycli van de 
windrichtingen, het melkwegstelsel, de Maan, de Zon én de Centrale Zon van de Pleiaden, de 
Alcyone. Hierdoor ga je ervaren dat je mee kunt resoneren met de energie die vanuit het hart van 
het Universum, de Hunab K'u, stroomt.  
 
De trilling van de Dag Buiten de tijd, Witte Spiegel, activeert het inzicht dat wij allemaal 
onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen en zo onze werkelijkheid manifesteren. Hij 
laat oude denkwijzen en handelingen herkennen om mee te communiceren en vervolgens los te 
laten. Dit geeft een bevrijdende ruimte waardoor je meer aspecten van je bron leert kennen. Als 
je jezelf herkent dan herken je onze Schepper en kun je de eindeloze reflecties van orde en de 
wetten van het Universum gaan zien en hier naar leven. 
 
De trilling van de Maya Nieuwjaarsdag, Blauwe Storm, activeert de kracht voor een 
diepgaande bewustzijnstransformatie. Hij helpt je bewust te worden van de energetische kracht 
van je gedachten, woorden en handelingen die je uitzendt door het Universum. Hij helpt je om je 
woorden en intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen. Hij activeert een zelfonderzoek waardoor 
je leert om de energieën die je creëert te beheersen en effectief te gebruiken voor je 
scheppingskracht. 
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De Lichtkracht van Quetzalcóatl, ook Gevederde Slang, Kukulcán of Osiris genoemd, 
activeert een sterk vertrouwen waardoor innerlijke stilte en rust ontstaat. Hij brengt je dichter bij 
je Goddelijke krachten en inzichten betreffende je scheppingskracht, waaronder de mogelijkheden 
van het onsterfelijk zijn. 

 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de 
Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd. 
 

Energy 52, DNA Activation 
 
Op 1-10- 2004 vormden de planeten Pluto, Saturnus, Uranus, de Zon en de Maan een zeldzaam 
Pentagram. Bekende astrologen berekenden horoscopen hierop uit. Via een Lichtgids, Placidus, 
mochten wij tijdens het prepareren een ‘eigen tijd’ ontvangen! ‘Ons’ Pentagram wijkt af van alle 
eerdere vrijgegeven horoscopen. In plaats van de constellaties tussen 5 planeten, die bij de 
andere horoscopen een Pentagram vormden, waren bij ons 8 planeten betrokken! Het eerste wat 
ons opviel was dat bij ons de punt van het Pentagram recht naar boven wees, daar waar zich een 
samenbundeling van de Zon, Mars en Mercurius afspeelde. Daar waar zich de andere vier punten 
vormden stond links Pluto, rechts Saturnus, onderaan stonden links Uranus en rechts de Maan. 
Bijzonder is ook dat zich rondom het Pentagram de vorm van de Dodecaëder vormt.  
 
In deze Energy hebben wij, niet van te voren wetend dat de Heilige Geometrie zo sterk aanwezig 
zou zijn, 5 Bergkristallen Platonische lichamen en Duizendblad mee geprepareerd. De 5 
Platonische Lichamen herstellen je geometrische codes, zowel in het DNA als in de 
Lichtlichamen. Duizendblad versterkt je psychische vermogens. Bovendien helpt haar energie je 
om energetisch de juiste personen aan te trekken tijdens het bewandelen van je spirituele pad. 
 

De toegevoegde Lichtkrachten 
 
De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain 
zuivert alle angsten, boosheid en trauma’s, die door al je levens heen de geometrische codes in je 
huidige DNA vervormde. Hij verbindt je blauwdruk opnieuw met de Heilige Geometrische codes, 
waardoor je het gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid kunt gaan loslaten. Hij stemt zich af 
op je Zielsniveau, zodat je de juiste coderingen die vrij kwamen uit de kosmische trillingen van het 
Pentagram, kunt opnemen in je DNA en je Lichtlichamen. Hierdoor stemt je totale wezen zich 
uiteindelijk weer af op de Universele Ratio van het Pentagram, de fundamentele structuur van de 
Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio! Na verankering van de Heilige Geometrie, kan men in 
het hier en nu, alle handelingen verrichten vanuit een vijfde dimensie bewustzijn. 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Aartsengel Gabriël laat begrijpen dat het lichaam een 
reflectie van de geest is. Hij verlost van geestelijk druk en geeft inzicht hoe men zich kan voeden 
met zuivere gedachten, gevoelens en ideeën. Hierdoor kan je celdeling de hogere vibraties van 
liefde en wijsheid laten integreren in je totale wezen, ter voorbereiding op je nieuwe Lichtlichaam, 
vanwaar uit je zult kunnen functioneren in het Gouden tijdperk.  
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hartchakra. Na verankering worden de 
Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd. 

 

Energy 53, Shekinah 
 
Shekinah is de informatiedrager van de volle Maansverduistering én het Pentagram van 28-10-
2004. De combinatie van deze kosmische trillingen activeren een kwantumsprong naar een 
volgende verfijnde vrouwelijke bewustzijnslaag, de Shekinah. Dit Pentagram vormde zich door de 
planeten: Pluto, die triggerde om zijn diepste innerlijk te transformeren naar zelfrealisatie, zodat 
er een verbinding met het Goddelijke Universum kan ontstaan. Uranus, triggerde het 
Meesterschap om de mensheid te helpen om boven het stoffelijke niveau uit te stijgen. Saturnus, 
triggerde het inzicht in eigen begrenzingen, om de weg te openen naar nieuwe inzichten. Jupiter, 
opende de weg om vanuit het hier en nu in contact te kunnen komen met Hogere Dimensies en de 
daarbij behorende kwaliteiten. De maan was nóg krachtiger verbonden met het bewustzijn van de 
vrouwelijke intuïtieve energie. Door de voorafgaande maansverduistering kunnen onbewuste 
emoties nog sneller getransformeerd worden, waardoor een diepere verbinding met de innerlijke 
én Universele Bron kan ontstaan.  
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In deze Energy hebben wij een paarse Fluoriet Octaëder en de paarse Malve mee geprepareerd. 
Door de paarse trillingen trilt men energetisch door naar een hoger niveau. De Fluoriet 
Octaëder beschermt tegen indrukken en stimuleert je spirituele groei. Door zijn Octaëder vorm 
brengt hij je voorbij het ‘denken’ en creëert zo ruimte voor het AL bewustzijn. Malve stond in de 
oudheid al bekent als een waarheidsdrug en activeert o.a. je onderscheidingsvermogen. 
 

De toegevoegde Lichtkrachten 
 
De Lichtkracht van Maria Magdalena balanceert de 11 chakra’s die verbonden zijn met je 
fysiek en psychisch wezen én je kruinchakra, zodat de vrouwelijke intuïtieve energieën die naar de 
aarde stromen opgenomen kunnen worden. Dit geeft de 10 Transcendentechakra’s de trilling 
waardoor ze zich kunnen openen. Ze laat haar inwijdende kennis en helende technieken, die zij 
toepaste in haar leven als Egyptische priesteres én als apostel en echtgenote van Jezus integreren 
in je wezen. 
 
De Lichtkracht van Aartsengel Metatron geeft na duizenden jaren afgesneden te zijn geweest 
weer de vrouwelijke manifestatie van het Goddelijk zijn vrij, de Godinnen oftewel de Shekinah 
energie. Als de Shekinah integreert heft de dualiteit zich op en ontstaat een uitgebalanceerde 
wisselwerking tussen je lichaam, je emoties en je denken. Hierdoor zal je Godslicht zich weer 
herenigen met de verspreide Heilige vonken, die de vonk in je, herenigt met de Goddelijke Wil die 
het Universum ordent. Hierdoor komt je Goddelijk vermogen tot uiting waardoor je fysieke 
lichaam een informatiedrager én een doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hypofysechakra. Na verankering 
worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd. 

 

Energy 54, Sirius Initiation 
 
Tijdens de opening van de Sirius poort, boven de Cheops piramide, mochten wij in Bahariya, 
Egypte, deze Energy prepareren. Tweeëntwintig dagen lang stroomde enorme golven van 
ultraviolet, elektro-magnetisch licht naar onze aarde toe, om alle ingewijde Lichtwerkers te 
triggeren om verder te ontwaken. 
 
In deze Energy hebben wij de versteende woestijn schelpen en de Mimosa en Jasmijn mee 
geprepareerd. De versteende schelpen laten onze Atlantische kennis weer ontwaken die de 
ingewijden meenamen tijdens hun immigratie naar het oude Egypte. De Jasmijn stimuleert het 
loslaten.  
 
Ze laat ons als het ware alles vergeten en het Paradijs in het Hier en Nu ervaren. De symboliek 
van de Mimosa is de overwinning van de dood. Hij helpt om zielsangsten te overwinnen.  

 

De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten van 
Sirius, Orion en de Pleiaden vormen een energetische brug tussen de Hogere en lagere dimensies, 
waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsactivaties gedurende 
2006 – 2009 de volgende fase ná het Christusbewustzijn in te gaan, het Godsbewustzijn! 
 
De Lichtkracht van Isis, de Kosmische Moeder, verzacht de enorme weerstand en angst die je 
in je celgeheugen meedraagt betreffende het herkennen van je Goddelijke afkomst. Ze zuivert je 
chakrasysteem en de daaraan verbonden organen, zenuwcentra en het hormonale systeem van 
alle oude patronen die je Zielsdoel saboteren. Hierdoor kunnen oorspronkelijke Goddelijke 
kwaliteiten zichtbaar worden. Haar Lichttrilling activeert je derde oog en je Ka en Ba kanalen. De 
Ka energie is je onsterfelijk wezen, de Ba energie staat gelijk aan je Ziel. Vanuit onze Ba konden 
wij fysiek verschillende vormen aannemen. Isis spreidt haar vleugels voor je, zodat je tot op 
zekere hoogte kunt doordringen tot het Ware Oorzakelijke Universum, dat elk aspect van wat je 
niet kunt zien bezielt en bestuurt. 
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De Lichtkracht van Thoth, ook Enoch en Hermes Trismegistos, stimuleert het vertrouwen 
dat het je bestemming is om weer als de “Goden” te worden. Nadat het vertrouwen verankerd is 
zal dit weten dé overtuiging worden dat het werkelijk is zoals de Egyptenaren het omschrijven, dat 
wij als “Sterrenwandelaars, individuen zijn, die net zoals Enoch verder reisden dan het Grote Oog 
van Orion. Thoth belooft, dat als iemand onsterfelijkheid verkregen heeft het geheim geopenbaard 
wordt hoe men weer terug kan keren als Goden. Deze terugkeer, aan het einde der tijden, wordt 
ook beloofd door Quetzalcóatl van de Maya’s en door Jezus. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Navel-Milt chakra’s. Na verankering 
worden de Holle Aardesteden - en de Galactischepoort chakra’s geactiveerd. 
 

Energy 55, I’AM  
 
Terwijl wij ons op een mystieke andere planeet waanden, hebben wij in de Witte Woestijn van 
Egypte deze ‘nacht’ Energy mogen prepareren bij een kalksculptuur die de vorm van de Sfinx had. 
De zeer koude nacht temperatuur bracht ons in een tijdstrilling, ver voor de Lemurische tijd, van 
Perm, Trias en Pangea. De drie continenten die verenigd waren in een groot supercontinent. Het 
was ons duidelijk dat wij door de ceremonie, waarin wij de 12 symbolische poorten naar het 
Gouden Tijdperk toe activeerden, eerst nog even in aanraking behoorden te komen met het gevoel 
dat alles vergankelijk kan zijn, voordat wij de trilling van vertrouwen in de kracht dat wij ditmaal 
zulke ingrijpende natuurrampen kunnen voorkomen, vast konden leggen in deze Energy.  
 
Onbewust hebben wij een woestijnroos uit de Black Dessert, mee geprepareerd in een energy die 
wij in de White Dessert prepareerde! De Zwarte Woestijnroos ontstaat uit het vulkanische 
gesteente, diep uit de aardkorst afkomstig en door meteorieten. Het blijkt dat de samengevoegde 
trillingen van de Black- en White Desserts, niet alleen de prehistorische geschiedenis omvatten, 
maar ook de kracht van het kunnen samenkomen en overleven op elk niveau.  
 

De toegevoegde Lichtkrachten 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Achnaton, een van de Meesters van Sirius, stimuleert het 
vrijkomen van de kennis die je ontving tijdens je inwijdingen in zijn Zonnetempels. Hij stimuleert 
je om een diepe innerlijke reis in je zielverwantschap aan te gaan, zodat eventuele delen van je 
ziel die je achter liet tijdens je incarnatie weer één kunnen worden. Hij laat oude gewoontes en 
oude afspraken naar boven komen. Tijdens dit herinneringsproces wordt alle angst en verdriet 
uitgezuiverd die je ervaart tijdens je dagelijkse levensinwijdingen. Hierdoor word je ontvankelijk 
voor de 12 bewustzijnsniveaus, die bij de 12 Stralen horen die tijdens het prepareren van deze 
Energy vrijkwamen uit de Siriuspoort. Achnatons lichtkracht activeert je eigen Lichtkracht, 
waardoor je Christusbewustzijn Chakra transformeert naar je Godsbewustzijnchakra. Dit omvat 
een nog hogere IK BEN energie, die je Hogere Wil om jezelf te erkennen laat integreren.  
 
De toegevoegde Lichtkracht van Ankhmania  
stimuleert je om een poortwachter te zijn die de mensheid helpt om het Goudentijdperk binnen te 
gaan. Hij laat je herinneringen ontwaken aan de inwijdingen die je onderging in de Naos en in de 
12 buitenkamers die zich rondom de eerste scheppingskamer onder de Sfinx bevinden. De 
herinneringen aan de manier hoe je met de Ankh de pure oertrillingen van de menselijke en 
kosmische energieën samenbracht, om de scheidingslijn tussen de dimensies op te heffen. Na de 
energetische verankering van zijn Lichtkracht, zullen de energieën van waaruit je anderen op 
Zielsniveau kunt genezen en scheppend kunt creeeren integreren in je dagelijks leven.  
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de 
Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort geactiveerd. 
 

Energy 56, Transcendent Stargate 
 
5-5-5 was een heel bijzondere datum, omdat buiten de poort opening om, het ook nog 
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag was. Het was heel bijzonder om drie trillingen vast te hebben 
mogen leggen in één Energy. Door de code 555, die staat voor het Christus, Mohammed, Boeddha 
etc. bewustzijn, activeerde weer de sterrenpoort van waaruit de Aquamarijnstralen stromen. De 
kosmische Zeegroene- Aquamarijn energie, afkomstig van de Grote Centrale Zon, straalde hoge 
coderingen in de blauwdruk van Moeder Aarde, waardoor zij en de Licht Elementalen verder 
kunnen evolueren naar een Hoger niveau.  
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Deze Straal is ook de trilling van de achtste Straal, die de Heilige Transcendentie Vlam activeert, 
waardoor de Eenheidsverbinding met Al Het Leven kan ontstaan! 
 
In deze Energy hebben wij de Labradoriet Schedels, Liberty en Akasha en de Veronica mee 
geprepareerd. Liberty activeert de innerlijke vrijheid, het gevoel te kunnen zijn wie men behoort 
te zijn. Akasha stimuleert de eenwording van onze 2 hersenhelften. De werking van de 
Labradoriet reinigt de energie banen en herstelt het evenwicht in de auralagen waardoor men 
beschermd wordt voor invloeden van buitenaf. De intens witte Veronica laat ons weer de reden 
van de komst én opstanding van Christus herinneren. Haar naam is afgeleid van de Heilige 
Veronica, die met een doek het gelaat van Christus bette tijdens de kruisweg. Op het doek zijn de 
gelaatstrekken van Jezus achtergebleven.  
 

De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De toegevoegde Lichtkracht van Lady Nada helpt je herkennen dat vrijheid, op elk niveau, je 
geboorterecht is. Zij zuivert alle onbewuste én onderdrukte herinneringen, gevoelens en angsten, 
die ontstaan zijn tijdens al je incarnaties én je huidig leven. Ervaringen waarin je afgewezen werd 
in je vrijheid van denken en spreken, waardoor je je vrije wil opgaf en nu in conflict raakt met 
anderen. Ervaringen waardoor niet durft te laten zien wie je bent en twijfelt aan jezelf. Ze 
stimuleert je om je persoonlijke vrijheid te bereiken en activeert je innerlijke kracht om weer één 
te worden met de Hogere vrijheid van je wil. Hierdoor kun je je Ik Ben kracht weer omarmen en je 
denkwijze als maar meer verfijnen. Na verankering zul je voorbij de subtiele vorm van het denken 
kunnen stijgen, en vanuit je Hogere Wil de voetstappen van o.a. Jezus, Mohammed, Boeddha etc. 
kunnen gaan volgen, om de Nieuwe Aarde op onze Planeet Aarde mee te creëren. 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Jezus zal je helpen om de Aquamarijn stroom te laten 
integreren, zodat je vanuit een diepe innerlijke rust de volgende stap naar Ascensie kunt maken. 
Hij zal je helpen om je Hoger Zelf te verbinden met de Drievoudige Vlam, zodat je jezelf kunt 
voeden met de Goddelijke aspecten van Liefde, Wijsheid en Kracht. Hierdoor zul je je persoonlijk 
niveau overstijgen en de weg voorbereiden om te kunnen ascenderen zonder de noodzaak om te 
hoeven sterven. Na verankering kun je een Transcendente Sfeer, oftewel de Hemel op Aarde, voor 
je zelf en je omgeving creëren. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering 
worden de Holle Aarde- en galactische Poort chakra’s geactiveerd. 

 
 

Energy 57, Sun Alcyone  
  
Sun Alcyone is een combinatie van 20 en 21-5- 2005 en 1 en 2-6- 2005. Op 21 mei stond onze 
Zon exact op dezelfde lengtegraad van de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. De Alcyone 
wordt door de Maya’s Hunab Ku, het Hart van de Hemel genoemd. Dit inspireerde ons  om ook de 
dagtrilling van de Maya Zonzegel Rode Aarde op 20 mei mee te prepareren, omdat deze het 
vermogen activeert om kosmische informatie te ontvangen én om te zetten in een toegankelijke 
vorm, doordat deze met de Aarde en Kosmos op één lijn ligt. Op 1 en 2 juni resoneerde de energie 
van “verlichting”. Ter ere van de verjaardag van Bhagavan, de Geestelijk Vader van de Diksha 
inwijdingen, vonden wereldwijd Diksha inwijdingen plaats. Bovendien waren het ook weer 2 
speciale Maya dagen die wereldwijd gevierd werden met het thema verlichting!! 
 
Bij de hoge kosmische bewustzijnstrillingen van de 5de dimensionale energieën van pure liefde, 
vreugde, vrede en verlichting hebben wij 3 piramide vormen van Egyptische Albast en de 
Angelica mee geprepareerd. Om de kosmische orde te bevestigen werd in Egypte Albast gebruikt 
om idealen te fixeren om deze onuitwisbaar te maken. Zelfs op de top van de Cheops Piramide 
vindt men Albast. De Albast 'fixeert' onze innerlijke zon, de levensvreugde, die mede activeert 
door het grote gedeelte Oranje Calciet dat verweven is in de Albast. De Angelica is verbonden 
met Aartsengel Michaël en de Zon, ze beschermt en deelt haar visioenen met je. 
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De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De toegevoegde Lichtkracht van onze Planetaire Pleiadische begeleiders Alceo, Sabatin 
en Ra transformeren alle dualiteit en illusie die nog vastgehouden worden. Zij helpen je om de wil 
om alles onder controle te houden los te laten, waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. 
Hun resonantie vermindert spanningen en stress. Zij zullen als oeroude Broeders van het Licht je 
geestelijk ondersteunen tijdens de versnellende tijdscyclussen en de energetische uitzuiveringen 
die je de komende jaren nog behoort te ondergaan. Hun hoge Lichtenergie beschermt je 
Lichtlichamen zodat je de 5de en 6de dimensie coderingen kunt ontvangen. Zij laten je de 
Kosmische Orde herinneren en begrijpen waardoor de coderingen kunnen integreren. 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Kuthumi zal je ondersteunen om alle eigenschappen te leren 
beheersen die nodig zijn om in het Hier en Nu je Verlichtingsproces te realiseren. Na verankering 
activeert hij het besef dat je de God én Godin energie in je draagt, waardoor je alles aantrekt of 
creëert waaraan je denkt. Hij helpt je om verantwoordelijk en bewust met je nieuwe kwaliteiten 
om te gaan. Hierdoor zal je omgeving het Meesterschap in je ogen herkennen, waardoor je de 
mensen zult aantrekken die jouw vormen van diensten nodig hebben. 
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering 
worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd. 

 

 Energy 58, Shamballa 
 
Shamballa is een combinatie van de Wesak volle Maan 2005 én de Christusbewustzijn volle Maan 
van 22-06-2005. Met Wesak, de herdenkingsdag van de geboorte, de verlichting én de dood van 
de Boeddha, verzamelt de Lichtwereld zich rondom het pentagram met allen die het Gods Plan 
voor onze Aarde en haar bewoners bewaren. Jezus staat aan de top van de vijfpuntige ster. Alle 
aanwezige Lichtwezens kijken richting Noord-Oost, naar een rots waarop een kristallen schaal met 
water staat. Exact met volle Maan opent zich de Hemel boven de schaal en daalt Boeddha af. 
Jezus opent dan zijn handen en samen met Boeddha zendt hij de Shamballa energie die 
wereldwijd verspreid behoort te worden, in de schaal. Jezus en Boeddha omarmen elkaar hierna 
en Boeddha stijgt weer naar het Shamballa op.  
 
In deze energy hebben wij Goud en Vingerhoedskruid mee geprepareerd. Goud zuivert en 
verbindt haar energie met je Kosmische Lichtlichaam ter voorbereiding op het Goudentijdperk. 
Digitalis opent je hart om je spirituele wilskracht te versterken, waardoor je elke stap die je in 
het verleden maakte, die niet ten gunste was voor jouw ontwikkeling naar Meesterschap, kunt 
vermijden. 

 
De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De toegevoegde Lichtkrachten van het Witte Broederschap zullen vanuit hun liefde een 
beschermend schild rondom je heen activeren tijdens het karmische pad dat je bewandelt. Zij 
zullen je stap voor stap verder leiden met hun Goddelijke wijsheden en inzichten, zoals ook zij 
tijdens hun aardse levens werden geleid. Bewust of onbewust laten zij je alle informatie 
herinneren die gericht is op het huidige tijdperk om je te helpen om de weg te kunnen zien naar 
Meesterschap. 
 
De toegevoegde Lichtkrachten van Jezus en Boeddha activeren je zelfwaarde en het inzicht 
in de motivatie van waaruit je handelt. Na verankering activeren zij je verlichtingsproces, zodat je 
vanuit de Oerkracht van de oorspronkelijke liefde kunt dienen.  
Als een boodschapper van Zijn Wil en als een ‘wereldopvoeder’ zal je het Goddelijk Plan kunnen 
verspreiden aan de mensheid, zodat ook zij het Shamballa Niveau energetisch kunnen bereiken.  
 
De gebundelde toegevoegde Lichtkrachten van de Kabbala Engelen geven je, net zoals zij 
de mysteries van de Kabbala aan Noach, Abraham en Iszääk en hun vrouwen openbaarden, 
inzicht in de diepere zin van het leven. Zij helpen je om vanuit je hart te streven naar een 
vereniging tussen je Ziel en je Schepper. Zij ondersteunen je om zowel je geestelijke als stoffelijke 
gezondheid goed te bewaken, zodat je standvastig altijd gereed kun staan om als een zuiver 
kanaal te dienen. Na verankering openbaren zij je de kracht van de Merkaba, waardoor je de 
kracht van het onsterfelijk zijn in je systeem kunt gaan verankeren.  
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Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden 
de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra’s geactiveerd.  
 

Energy 59, 8:8 Sirius Dolphin 
 
In de zee van Cadzand zijn wij op 8-8- 2005 begonnen met het prepareren van de 8:8 Siriuspoort 
en hebben tot 12 -8 alle trillingen mogen vastleggen! Sirius staat rond deze periode op één lijn 
met Moeder Aarde.  
Uit de 8:8 Sirius poort stromen elk jaar opnieuw coderingen die een natuurlijk ontwaken van 
slapende Lichtcodes in ons DNA activeren. Wij dragen allemaal de herinneringen, vanaf het begin 
van het ontstaan van de Aarde en de Kosmos in ons celgeheugen! Deze poort triggerd ons om de 
‘Kronieken der Herinneringen’ die boven én onder in de Moedermatrix van de Cheops Piramide 
verborgen liggen én bewaakt worden door de Sfinx weer te herinneren. 
 
In Sirius Dolphin hebben wij Zilver en Helmgras en mee geprepareerd. Zilver ontwikkelt zich altijd 
in kubussen of Octaëder vormen, hierdoor worden je platonische lichamen hersteld, bovendien 
heeft zilver sterk uitzuiverende eigenschappen. Helmgras beschermt je wezen en laat alle hoge 
coderingen integreren voor het kunnen evolueren naar je Kristallijne Lichtstructuur, vanuit een 
hele krachtige aardebinding. 
 

De toegevoegde Lichtkrachten 

 
De toegevoegde Lichtkracht van onze wereldmoeder Maria activeert je vrouwelijke- én 
mannelijk aspecten, die nodig zijn om je Lichttaak hier op aarde te vervullen. Hierdoor zal de 
samenwerking tussen je linker- en rechter hersenhelften ontstaan, waardoor je je concrete en  
intuïtieve gedeeltes samen kunt gaan gebruiken én je je God-Godin kracht in eenheid kunt 
uitgedragen. Zo helpt ze je om Haar Werk, het uitdragen van de Goddelijke Vrouwelijke 
Goddelijke aspecten, in éénheid met de Goddelijke Mannelijke aspecten, in de wereld mee te 
volbrengen. 
 
De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain activeert krachtig je eigenschap tot omvorming. 
Hij helpt je om je leven te ordenen en om jezelf verder uit te zuiveren, zodat je je kunt verbinden 
met je oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk. Zijn Lichtkracht werkt beschermend, waardoor je 
ook zuivere beelden en informatie tijdens meditaties zult ontvangen. Als de Hiërarch van het 
huidige tijdperk en hij zal je ondersteunen en beschermen tijdens het uitvoeren van je taak en je 
aanmoedigen om de mensheid in dit tijdperk te leiden naar zijn bestemming.  
 
De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meesteressen, Engelen en afgezanten 
van Sirius helpen je om te aarden in de 5de dimensionale Nieuwe Aarde energie, waardoor je 
vanuit het hier en nu ontvankelijk bent voor de coderingen die vrij komen uit de Sterrenpoorten 
de komende jaren. Hun energieën laten de oude kennis die je hanteerde in Atlantis weer 
ontwaken, doordat je DNA de Heilige Geometrische Lichttaal, die in de Moedermatrix van de 
Cheops verborgen zit, weer herkent. Na verankering zul je kunnen functioneren vanuit de 5de 
dimensionale nieuwe Aarde energie en je zielstaak kunnen volbrengen.  
 
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Nek-Kin chakra. Na verankering 
worden de Holle Aardesteden- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd. 
 
 

Energy 60, Cosmic Trinity  
 
Cosmic Trinity is een combinatie van de trillingen van de Graancircel, die op 23-7- 2004 in Berg en 
Dal gecreëerd is, én de samengebundelde krachten van Saturnus, Venus en Mercurius, die op 26-
7- 2005 op één lijn stonden. Bijzonder vond ik dat zich in het midden van de Graancircel ook 3 
halve maanvormen bevonden. Rob Trouw heeft in het midden, waar de schaal gestaan heeft, een 
Boviswaarde van 67.000 gemeten! 
 
In Cosmic Trinity hebben wij larimar, Mokaiet en Lindebloesem mee geprepareerd. Larimar 
activeert je innerlijke rust en werkt ondersteunend tijdens het ondergaan van je transformatie-
evolutie proces. Mokaiet bevordert je flexibiliteit, versterkt je immuunsysteem en ondersteund je 
tijdens meditaties.  
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Lindebloesem activeert je zelfliefde, zodat je Universele liefdesenergie kan ontwaken. 
Voor de energieën die krachtig naar Moeder Aarde stroomden vanuit de samengebundelde 
planeten, kunnen we 3 kernwoorden neerzetten die triggeren vanuit de resonantie in deze 
Energy: Saturnus-Karma, Venus-Liefde en Mercurius- Communicatie! 
 

De toegevoegde Lichtkrachten 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Meester Maitreya 
bereidt je etherisch voor om de laatste karmische lessen uit te zuiveren.  Hij helpt je om alle 
zware testen en beproevingen vanuit zuiverheid te doorstaan, zodat je geen karmische ballast 
meer opneemt. Door zijn inwijdende lichtkracht zul je alles in liefde kunnen los laten en de kracht 
ontvangen om vanuit je hart te vergeven. Hierdoor zul je genade ontvangen en je karma mogen 
transmuteren en kan je celstructuur genezen en evolueren naar zijn kristallijnen oorspronkelijke 
aard, vrij van karma en de daarbij behorende ziekteprocessen. 
 
De toegevoegde Lichtkrachten van de Galactische federatie van Arcturius laten hun 
helende technieken inwerken op je hele systeem. Zij helpen je om je Zielsproces versneld uit te 
zuiveren, waardoor de coderingen van alle kosmologische kennis én de Universele Liefde in je 
celgeheugen kunnen ontwaken. De Arcturianen laten je herinneren dat je genen de aardse dragers 
van je bewustzijn zijn, waardoor je het besef en de kracht zult krijgen om je vanuit je Hoger Zelf 
je tot je DNA te richten.  
 
Na verankering zul je zonder zelfbeperking kunnen evolueren naar het vijfde dimensionale 
niveau. 
 
De toegevoegde Lichtkracht van Anubis, die het zielsniveau van de doden bewaakt, helpt je 
om de weegschaal, die hij tijdens je vele stervensprocessen afwoog voor je ziel, nu in balans te 
houden . Hierdoor zul je na verankering je fysieke lichaam niet meer af hoeven te leggen, maar 
kun je dit verruilen voor een Lichtlichaam in Meesterschap.  
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden 
de Aarde Hartkristal- en de Centrale Zon chakra’s geactiveerd.
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De aan ons overgedragen ervaringsartikelen 
 
Als eerste willen wij graag iedereen bedanken die, vaak wonderbaarlijke, ervaringen in zonden 
betreffende de resultaten die zij mochten behalen met de Cosmic&Flower Energies en Sprays. 
Nieuw voor ons waren de ervaringen die wij toegezonden kregen over het ervaren van de 
cursussen en zelfs ervaringen die men heeft kunnen beleven door de bewustzijnsgroei die men 
heeft kunnen ondergaan dóór het volgen van de cursussen. 
 
Wij zullen deze zeker in een van onze nieuwsmalingen gaan plaatsen, maar in deze mailing 
willen wij heel graag aandacht besteden aan twee verschillende nieuwe werkmethodes in 
combinatie met de Cosmic&Flower Energies en dieren ervaringen! 
 
Wij danken Jan Blaauw, Carla Harren en Charles van Hesteren en Natasja van den Elsen, 
voor de artikelen die zij overdragen aan de lezers, om deze in te wijden in de mogelijkheden 
van het gebruik van de Cosmic&Flower Energies. Het artikel van Charles en Natasja vind u 
onder nieuwe Docenten! Ook Sabine Jurgens-Wolters,  Francouise van Hulten, Marga Rietveld 
en Els Tiggelman danken wij van harte voor hun bijdrage, waarmee zij de lezers graag willen 
duidelijk maken hoe de dierenwereld reageert op de Cosmic&Flower Energies. 
 

 
De heer Jan Blaauw 

 
 
Als eerste wil ik graag de heer Jan Blaauw aan onze lezers voorstellen omdat de laatste jaren 
een mooie samenwerking tussen ons is ontstaan. Zo vulde hij in onze NTK cursus een 
volledige ochtend in als gastspreker en ook dit jaar zal hij tijdens de NTK cursus weer 
aanwezig zijn. 

Jan Blaauw is in onze ogen een allround man op therapeutisch gebied! 

Hij heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring en wordt gezien als een autoriteit op het gebied van 
de orthomoleculaire geneeskunde in samenhang met reguliere medische kennis. Daarom  
wordt zijn bijdrage dan ook veelvuldig gevraagd voor publicaties in vakbladen, 
consumentenbladen, opleidingen, lezingen, seminars en congressen.  
Vanaf 1983 is Jan Blaauw werkzaam geweest als sportmasseur/sportverzorger en heeft vanaf 
1984 vervolgens een opleiding gevolgd als wetenschappelijk sportbegeleider bij de Stichting 
voor Interdisciplinair sportonderwijs en - onderzoek (SERVO-Sport International).  

In 1990 is hij afgestudeerd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Bloemendaal, waar 
hij de 4-jarige HBO-dagopleiding tot Natuurgeneeskundig therapeut heeft gevolgd. 
Vanaf 1991 is hij zelfstandig praktiserend. In 1993 ging hij zijn privé praktijk werkzaamheden 
combineren met het toenmalig Biomoleculair Centrum (wat onderdeel uitmaakte van de 
Stichting Orthomoleculaire Educatie).  

Vanaf 1995 is hij gaan werken voor het AOV BV in Den Haag en voor de Stichting 
Orthomoleculaire Educatie. In deze afgelopen jaren, tot op heden, is hij voornamelijk bezig 
geweest met de vaktechnische kant van de orthomoleculaire geneeskunde.  

Van 1998 t/m 2000 heeft hij in Nederland een Heilpraktiker opleiding gevolgd en deze met een 
diploma afgesloten. Daarnaast heeft diverse colleges, cursussen, voordrachten, workshops, 
praktijkavonden en themadagen gegeven, mede geïnitieerd en georganiseerd door het AOV BV 
Stichting Orthomoleculaire Educatie (tot medio 2004) en Praktijk Blaauw. Deze activiteiten 
speelden zich af in Nederland en Duitsland en werden gegeven aan artsen, therapeuten, 
patiënten en consumenten. Ook tijdens de door Cosmic&Flower Remedies georganiseerde 
Nieuwe Tijd Kinderen cursussen is hij als gastspreker altijd aanwezig. 
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Vanaf mei 2004 is hij parttime werkzaak voor Springfield Nutraceuticals en is hij samen met 
Jan Bronswijk, een therapeut in opleiding, een praktijk begonnen waar zij o.a. met PROGNOS 
werken. 

Ook is hij als gastspreker aanwezig tijdens de PROGNOS seminar in Utrecht op zaterdag 26-
11-2005, over het gebruik van PROGNOS, met als thema’s het praktisch toepassen van het 
systeem en het opsporen van de diepere oorzaken van klachten. De optimale therapie behalen 
dankzij het PROGNOS systeem, in combinatie met de Bioptimator. Sprekers: Martin Möhrke, 
Eric van Schijndel Prof Popp & Prof Yu Yan en Jan Blaauw. 
 
Hieronder plaatsen wij dankbaar een door Jan Blaauw geschreven stukje, waarin hij onze lezer 
inzicht geeft in de werking van de Cosmic&Flower Energies en laat weten welke mogelijkheid 
men als cliënt heeft: 
 
 

De relatie tussen electro-acupunctuur, PROGNOS, chakra’s en  
Cosmic&Flower Energies 

 
Graag wil ik met de lezers een korte beschrijving met ervaringen delen, als voorloper op een 
interessante ontwikkeling. Samen met Mark Heuvelmans ben ik namelijk een specifieke cursus 
aan het opzetten. Ik mag nu al onthullen dat Mark en Donny gestart zijn met het prepareren 
van specifieke nieuwe en unieke producten, geënt op bovenstaande relaties! 
Het starten van deze cursussen staat op de agenda van het voorjaar van 2006. 
De data zullen op de website van Cosmic&Flower Remedies en mijn website bekend gemaakt 
worden. Ook zullen deze via een online mailing door Donny verstuurd worden aan hen die zich 
opgegeven hebben voor de online informatie. 
 
Eerst wil ik graag even iets over chakra’s schrijven. 
 
Chakra’s zijn onlosmakelijk verbonden met het fysieke lichaam en de kosmos. 
De regulatie van chakra’s vindt voor een deel plaats door een optimaal fysiek 
functioneren. Daarnaast zijn de etherische en kosmische energie verantwoordelijk voor een 
optimaal functioneren van de chakra’s.  De energieën van en via chakra’s verlopen via 
meridianen.  Chakra’s zijn belangrijk voor onze ontplooiing en ons bewustzijn. 
De chakra’s maken deel uit van onze aura, welke op zich weer bestaat uit verschillende  
energetische lagen/velden. Standaard wordt uitgegaan van 7 chakra’s en 7 auralagen. 
   
Vanuit de universele wetenschap weten we dat we in ieder geval te maken hebben met 
12 chakra’s. Sommigen spreken van 13 chakra’s, maar met een beetje verdieping zien we dat 
deze chakra’s vaak op oneigenlijke plaatsen worden weergegeven. Dit betekent ook dat niet 
iedereen hetzelfde systeem hanteert. 
 
Dit kan verwarrend werken. Alles en iedereen evolueert en transformeert, waardoor we nu al 
te maken hebben met een 22-delig chakra systeem. Alleen deze laatste 10 chakra’s die nu 
kunnen activeren noemen we hogere of Transcendente chakra’s (hartopeners naar hogere 
dimensies). De Transcendente chakra’s zijn eigenlijk niet meer te meten met electro- 
acupunctuur. Maar deze kunnen wel gestimuleerd worden door verschillende Energies uit de 
Cosmic&Flower Boxen I tot en met box III en specifieker door BOX IV en binnenkort ook de te 
verschijnen box V. 
 
Gezondheid:Gezond zijn is bewust zijn van jezelf,  de wereld,  je omgeving,  een optimale 
fysieke status hebben, waarbij geen plaats is voor stagnerende/blokkerende energieën in de 
chakra’s. 
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De Energies uit Box I, Box II en Box III zijn erg goed in te zetten bij het balanceren van 
verstoorde meetbare chakra’s. Dit meten doe ik zelf met PROGNOS. 
PROGNOS is een geavanceerd systeem dat oorspronkelijk voor de Russische 
ruimtevaartgeneeskunde is ontwikkeld.  
Door verdere ontwikkelingen ‘op Nederlandse bodem’ is er een module ontwikkeld waarmee 
ook chakra’s zijn te meten. De metingen zijn de basis geweest voor de ontwikkeling van een 
systeem om juist de Cosmic&Flower Energies in te zetten. 
 
Ook mensen die met andere systemen werken, kunnen door hun energetische meting ook 
vaststellen welke meridiaan verstoord is, wat vervolgens weer is te koppelen aan een 
specifieke chakra. 
 
De metingen met PROGNOS zijn zeer betrouwbaar door de reproduceerbaarheid. 
Deze reproduceerbaarheid is onafhankelijk vastgesteld door een universiteit 
in Duitsland en in Canada. 
 
 
Voorbeeld van de samenhang tussen de meridianen, de psyche en (PROGNOS): 
 
Meridiaan  Hoofdemotie    Positief kenmerk  Overdrijving  Tegendeel 
Long   Verdriet    Verstandig           Depressie  Rusteloosheid 
Di darm  Rigide     Contact zoeken       Afhankelijk  Treurig 
Maag   Overbezorgd    Creatief           Schizofreen  Verslaving 
Milt   Geen     Nieuwsgierig           Ongeduldig  Neurose 
  Zelfvertrouwen 
Hart   Gekwetst    Opgewekt           Manie   Melancholisch 
Du darm  Kwetsbaar    Fantasierijk           Hysterie   Frustratie 
Blaas   Besluiteloos    Vitaal            Agressief  Verdringen 
Nier   Angst     Sterke wil           Zorgen   Angsten 
Kringl.   Onderdrukte   Gemotiveerd           Belastingen  Vrees 
  emotie 
DrieV.  Zwaarmoedig    Ambitieus           Haat   Afgunst 
Gal   Verbittering    Nadenkend           Schuldgevoel  Woede 
Lever   Boosheid    Sensibel           Kommer   Driftig 
 

Voorbeeld 1: Vrouw van 52 jaar met relationele problemen en afronding van 4 jaar 
durende studie. Staat voor keuzes maar weet deze niet goed te maken door twijfel, verdriet, 
wordt gemanipuleerd, thema: zorgen voor,  zoeken naar doel in het leven. Vervalt snel in 
alcohol als vlucht. 
 
Bij het testen komt Cosmic&Flower 23, White Ray en 32, Inner Peace als balancerend eruit: 
White Ray is voor diegenen die op zoek zijn naar innerlijke rust, geborgenheid en liefde. 
Vermoedelijk heeft degene die aangetrokken wordt door White Ray een stabiele thuisbasis 
gemist of is vaak van woonplaats verwisseld. Ervaringen waardoor men niet de zekerheid 
ondervond die men als kind nodig had. Inner Peace ondersteunt om vrij te worden van het 
manipuleren van situaties of mensen. Vaak onbewust  zet men energieën aan het werk die het 
ego bevredigen. Eigenschappen zoals jaloezie en wraakgevoelens worden getransformeerd. 
Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en men wordt bewust van zijn eigen behoeften. 
Hij stimuleert om in kalmte, geduld en vertrouwen door het leven te gaan. Hij maakt vrij van 
de behoefte om te vluchten in verslavende middelen om innerlijke rust te creëren of om zijn 
bewustzijn te verruimen. White Ray zuivert energetisch verankerde gifstoffen van medicijnen 
en drugs die de Lichtlichamen vervuilen. 
 
Na 4 weken is er een duidelijke verandering waar te nemen. Is rustiger, zelfverzekerder en er 
is een betere balans ontstaan in de verstoorde meridianen. 
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Zie Figuur 1: geprikkelde milt/pancreasmeridiaan alsmede levermeridiaan. 
Een hypofunctionerende hart- en drievoudige verwarmer meridiaan. 
 
Voorbeeld 2: Vrouw van 49, alleenstaand met dochter. Komt oorspronkelijk uit de 
verpleging. Ervaart het moederschap als een zware opgave. Wil zich graag ontplooien, maar 
voelt zich geblokkeerd. Al jaren last van chronische vermoeidheid. 
 
Twee middelen ingezet, namelijk 24, Stargate en 35, Self Healing. Resultaat: een mooie en 
betere balans na 4 weken ingenomen te hebben. Ze heeft een nieuwe cursus opgepakt en is 
meer met haar dochter verbonden.Stargate kernbegrippen: lost dualiteit tussen denken en 
gevoel op, positief denken. Self Healing kernbegrippen: gemoedsrust en innerlijke kalmte, lost 
faalangst op. 
 
Zie Figuur 2 en 3, deze bevinden zich in een vlak! 
 
Figuur 2:Basis en provocatiemeting: energietekort van 49%. Minder goed functionerende 
meridianen: hart-, kringloop- en galblaas-, levermeridiaan. 
 
 
Figuur 3:Duidelijke energieverbetering te zien met Cosmic&Flower Energies 24 en 35. 

 
Figuur 1 t/m/ 3 
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Dit zijn maar 2 mooie voorbeelden van mijn behaalde resultaten om te laten zien hoe ik test 
om te zien wat het therapieresultaat is bij het inzetten van de Cosmic&Flower Energies en 
welk effect zij hebben op het meridiaansysteem en de chakra’s! 
 
Voor meer informatie of afspraken sta ik u graag te woord. 
Ik ben bereikbaar op tel. 079-3237710  en via e-mail janblaauw@praktijkblaauw-bronswijk.nl 
Het praktijkadres is : Marsmanhove 25, 2726 DA Zoetermeer. 
  
Ik ben aangesloten bij het VNT, MBOG, Stichting Ring en NGS en aangesloten bij verschillende 
zorgverzekeraars. 
 
Voor meer informatie zie de website: www.praktijkblaauw.com 
  
Met vriendelijke groet, Jan Blaauw  

 

Synthese Cosmic&Flower Energies en Tzolkin Maya Kalender. 
 
Zoals er geen enkel blaadje aan een boom hetzelfde is, zo is ook geen enkel mens hetzelfde. 
Iemands uniekheid drukt zich uit in iemands kernkwaliteit.  
Deze is gekoppeld aan het zonneteken het  KINGETAL ( de geboortedatum) op de Tzolkin, ( de 
Maya Kalender).  
 
Tijdens een consult kan via een gesprek duidelijkheid verschaft worden over de kernkwaliteit, 
gekoppeld aan het Zonneteken van de cliënt. Om dit ondersteuning  te geven in zijn 
zuiverheid van balans en daadkracht (staat van zijn) kunnen de Cosmic&Flower Energie 
ingezet worden. In een gesprek kan deze duidelijker worden voor de persoon die voor een 
consult komt. 
 
Zoals de kwaliteit van het geluid bepaald wordt door de zuiverheid waarmee deze afgestemd is 
op de juiste golflengte, zo ook wordt een mens inspirerend als hij of zij is afgestemd op zijn of 
haar eigen kernkwaliteit. Een kernkwaliteit “kleurt” een mens en is in aanleg altijd aanwezig. 
Vooral met de Cosmic&Flower Energies kan deze verankering een poort opening zijn om 
werkelijk je leven neer te zetten.  
 
Het onderscheid tussen kernkwaliteiten en vaardigheden, die je in je leven hebt verworven, zit 
vooral daarin dat kernkwaliteiten van binnenuit komen (“nature”) en vaardigheden van 
buitenaf aangeleerd of opgelegd zijn (“nuture”). Iedere kernkwaliteit heeft naast een licht-kant 
ook een schaduwkant. Dit is het deel van het scheppingsproces. Deze schaduwkant – oftewel 
je valkuil is niets anders dan een “doorgeschoten” kernkwaliteit, of beter gezegd teveel van 
het goede. Bijvoorbeeld daadkracht schiet bijvoorbeeld door naar drammerigheid en 
zorgzaamheid naar betuttelen. Dit is waar de Tzolkin een helpende hand biedt. Via het 
partnerkruis, dat gemakkelijk te vinden is via het diagram dat Barbara Roth & Kees Visser 
hebben ontwikkeld, kom je terecht bij je teken en ook daarop kun je de Cosmic&Flower 
Energies inzetten. 
 
Naast een valkuil krijgt iedereen bij zijn kernkwaliteit ook een uitdaging cadeau. De uitdaging 
is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkkuil. Zo hoort bij de valkuil 
“drammerigheid” een uitdaging zoals “geduld”. Kern kwaliteiten en uitdagingen vullen elkaar 
dus heel mooi aan. Ze horen bij elkaar. De belangrijkste vraag hierbij is: hoe vind je balans 
tussen daadkracht en geduld. Hoe word je daadkrachtig geduldig of geduldig daadkrachtig. 
Het gaat om en-en, niet om of-of. In de Tzolkin is dit de Antipode partner die je een helpende 
hand aanbiedt. Ook om dit te verankeren kun je gebruik maken van de Cosmic& Flower 
Energie. 
 
Tenslotte krijg je ook nog je allergie cadeau. Wrijvingen of problemen zijn vaak voorspelbaar. 
De doorsnee mens blijkt namelijk allergisch te reageren op het teveel van zijn uitdaging. Een 
voorbeeld is passiviteit als allergie, want passiviteit is gewoon te veel geduld.  
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Met de allergie is het kernkwadrant compleet. Dit is in de Tzolkin je Occulte partner. Om dit 
zichtbaar te maken kun je de Cosmic & Flower Energie inzetten. 
 
Wat het kernkwadrant tevens laat zien, is dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat je het 
meest kunt leren van die mensen waar je de meeste hekel aan hebt of dit je prikkelen 
(allergisch voor bent). 
 
En zo maakt de boom alle seizoenen mee om tot wijsheid en rijping te komen. 

 
Een voorbeeld vanuit de praktijk. Een man begin 40 jaar komt voor een consult. Hij heeft al 8 
jaar pijn en last van een Irritable Bowel Syndroom. Wij hadden al eens eerder gewerkt met de 
Kernkwadranten via een gesprek en daarna een Energetische massage maar nog niet deze 
gekoppeld aan de Cosmic&Flower Energies en de Tzolkin.  

 
Eerst rekende ik via zijn geboorte datum, dit is zijn landingsplek op Tzolkin (Maya Kalender) 
zijn KIN getal uit. Om inzicht in zijn verleden, heden en toekomst helder te maken kijken wij 
via zijn Kosmogram naar zijn geboortegolf.  
 
Deze geeft informatie over zijn eigenschappen en mogelijkheden om te groeien. Vanuit 
zijn Zonneteken (landingsplek) nemen wij ook zijn Innerlijke Kracht mee (bijvoorbeeld Rode 
Aarde, toon 10 – Alertheid met de toon van manifesteren/produceren).  
 
Zijn thema in dit leven (bijvoorbeeld Gele Ster – harmonie) wordt besproken en daarnaast 
nemen wij zijn doelstelling (bijvoorbeeld Gele Zon – universaliteit) mee in het leven.  
 
De begeleidende gids wordt besproken (bijvoorbeeld Gele Zaad - groei) die ondersteuning 
geeft voor zijn eigenschappen en mogelijkheden. 
 

Wij bespreken de levensopgave:  
Welk talent heeft hij meegenomen in dit leven (bijvoorbeeld Witte Wind - Bezieling)?  
Hoe kan hij zijn talent uitdragen naar zijn omgeving (bijvoorbeeld Blauwe Nacht - 
Uniekheid)? 
 
Hierna werken samen met de Cosmic&Flower Energies, heling via eigen handen (op de 
plek waar de pijn zit) en mijn handen  en zijn geboortegolf in de Tzolkin met de 
aspecten zoals hij is (partnerkruis). Deze methode komt van Daniel Ofman – Kernkwadranten. 
Het is een unieke en inspirerende manier om jezelf te leren kennen. Daarnaast werd via het 
pendelen deze getest. 
 
In deze sessie hebben wij meegenomen zijn Kwaliteit -Innerlijke Kracht (bijvoorbeeld Rode 
Aarde - alertheid) samen met de omschrijving van zijn scheppingsproces. Zijn thema en doel 
vanuit zijn geboortegolf werd hierin meegenomen. Hij koos zelf 35. Self Healing uit. Als dit 
teveel wordt belicht dan komt de schaduwzijde van zijn Valkuil naar boven. 
 
De Valkuil is gekoppeld aan zijn Analoge – ondersteuning aspect (bijvoorbeeld Witte Wind 
– geestkracht). Hierin werd meegenomen de schaduwzijde belicht met het scheppingsproces. 
Hij koos zelf 12. Devotion uit. De positief tegenovergestelde hulp werd meegenomen 
namelijk de Uitdaging.  
 

De Uitdaging vanuit het nu is gekoppeld aan zijn Antipode (bijvoorbeeld Blauwe Hand - 
openheid). Hierin werd meegenomen de kwaliteit van dit zonneteken belicht met het 
scheppingsproces. Hij koos zelf uit 16. Moonlight uit. Als deze teveel wordt belicht dan 
vervalt hij in de schaduwzijde van de Allergie. 
 
De  Allergie is gekoppeld aan zijn Occulte – schaduwzijde aspect (bijvoorbeeld Gele Zaad – 
groei). Hierin werd meegenomen de schaduwzijde belicht met het scheppingsproces. Hij koos 
zelf 31. Pink Ray uit. De positief tegenovergestelde is zijn Kwaliteit – Innerlijke Kracht. Zo 
was de cirkel weer aan zijn begin of eind.  
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Alle aspecten maakte een geheel van eenheid. 
 
Als begeleider had ik voor hem 31. Pink Ray uitgekozen. Deze doorbrak zijn eeuwige cirkel 
van medicatie en pijn. Op deze wijze kreeg hij inzicht in zijn leven. 
 
Een liefdevolle kristallen licht groet, 
 
Carla Harren; L & L Natuurgeneeskunde, initiator van de jaarlijkse Cosmic&Flower 
Themadagen en docent van de dagopleidingen van Cosmic&Flower Remedies. 
 
Moutmolen 72, 1703 TN Heerhugowaard 
Telefoon: 072-5741659, E-mail: CJ.Harren@hetnet.nl 
Homepage: http://home.hetnet.nl/~cj.harren/index.html 
 
 

Ervaringen met de dierenwereld! 
 

Amber, Humphrey en hun vrouwtje Mia, door Franciouse van Hulten 
 
Ik werd gevraagd om bij de hond Amber even langs te komen omdat hij zijn plas niet kon 
ophouden, dit probleem bestond al enkele jaren door te veel medicijn gebruik. 
Vele onderzoeken hadden zij al doorlopen, helaas niets hielp. 
 
Met Amber de hond en zijn vrouwtje Mia en mij klikte het meteen en na reeds 2 
behandelingen verloor Amber niet meer zijn urine en was zijn schaamte weg. 
Ik praat altijd met dieren en magnetiseerde hen., in die periode werkte ik alleen met 
Bachbloesems. Het contact was zo goed met Amber, dat ook zijn vrouwtje werd behandeld en 
samen reageerden zij heel fijn op de behandelingen en gingen er heel goed op vooruit. 
Totdat Amber weer ziek werd en er lymfeklierkanker werd ontdekt.Volgens de dierenarts 
moest het vrouwtje in seizoenen gaan denken en dit kwam heel hard aan. Amber was voor het 
hele gezin een vriend, een maatje en in moeilijke tijden hun steun en toeverlaat. 
 
Ik ben later in contact gekomen met Cosmic&Flower. Deze Energies ben ik toen ook bij Amber 
en Mia gaan inzetten.Ik heb aan Amber gevraagd wat hij nodig had om nog een zo prettig 
mogelijk leven te kunnen leiden.Gelukkig is dat ook gebeurd, hij was en werd steeds sterker, 
lichamelijk en geestelijk, wat betekende dat Amber steeds weer van zijn ontstekingen die bij 
zijn ziekte kunnen ontstaan redelijk snel genas, zelfs de dierenarts was zeer verbaasd en 
antwoordde: “Er is meer tussen hemel en aarde”. Amber heeft nog 5 volle jaren bij zijn 
vrouwtje en baasje mogen zijn en toen was zijn lichaam op. 
 
Samen met de Energies van Cosmic&Flower en zijn baasjes hebben we Amber voorbereid om 
dit leven los te laten en door te gaan naar zijn nieuwe plek, wat heel mooi, liefdevol en in 
vrede is mogen gebeuren, wat heel waardevol was. Juist daardoor konden zij elkaar ook 
loslaten, mede door de Energies en ook omdat het op deze speciale manier mocht gebeuren. 
 
Een paar maanden later kreeg ik een verzoek of ik even naar hun nieuwe huisbewoner wilde 
komen kijken, er waren helaas enkele probleempjes. Humphrey is zijn naam, een hondje dat 
in een gezin leefde met kleine kinderen, wat niet goed ging, door onbegrip en angsten naar de 
kinderen toe en van de kinderen naar Humphrey toe. Voor hen was de oplossing: de hond weg 
naar een asiel, of laten inslapen.  
 
Gelukkig heeft Mia zich over Humphrey ontfermd, deze was zeer gestresst, plaste overal in 
huis en vroeg steeds dwingender om aandacht uit angst om alleen te zijn of gelaten te 
worden.Ook het vrouwtje Mia werd samen met Humphrey behandeld met een cocktail van 
Cosmic&Flower Energies.  
 



 29 

Wat zo frappant was, dat Humphrey dezelfde Energies kreeg en nodig had als zijn vrouwtje 
Mia, wel waren deze niet zo sterk voor hem. Beide kregen zij 27 Crystal Light- 4 Harmonie- 23 
White ray –– 26 Pink Ray – 34 Regeneration. 
 
En het vrouwtje resoneerde mee met de begeleiding van de behandelingen en ook de 
gesprekken hielpen daarbij.Als ik Mia behandelde kreeg zij op haar handpalmen Stress 
Release en na de behandeling Rainbow Lightvortex voor bescherming en ook om goed in haar 
eigen energie te blijven. Mia voelde zich heel goed in haar basis terug komen, is veel sterken 
geworden, weet nu wat zij kan en graag wil en is daardoor geen slachtoffer meer van haar 
eigen onzekerheid en angsten. Zij is enorm gegroeid en kan daardoor veel beter omgaan met 
de dingen die op haar pad komen. 
 
Telkens als ik kom (dieren behandel ik aan huis) heeft Humphry een heel verhaal naar mij toe, 
dan vraagt hij naar Stress Release en wordt daar heel rustig van. 
Daarna volgt zijn behandeling en voordat ik weer de deur uit ga krijgt hij een bescherming 
voor zijn energieveld met Rainbow Lightvortex, wat hij geweldig vindt. 
Zijn baasjes hebben er een geweldige vriend bij gekregen, vol vrolijkheid en zeer waakzaam. 
Hij weet nu wat zijn taak is, plast niet meer in huis, is niet meer zo dwingend aanwezig, heeft 
zijn plekje gevonden en heeft zijn vertrouwen in mensen gelukkig weer terug gekregen en 
door deze  remedies staat hij weer helemaal terug in zijn basis. Geweldig toch, 
Met heel veel dank aan de Cosmic& Flower Energies, deze zijn een grote steun, een geweldige 
hulp voor allen die dit nodig hebben, zowel voor mensen, dieren en de natuur. Fijn dat ik 
daarmee mag helpen. Ook mijn dank aan Amber, Humphry, en hun baasjes Mia en John. 
 
Liefs en krachtige zonnestralen toegewenst, Franciouse van Hulten  
 
( in verband met de drukte van de praktijk van Franciouse vermelden wij haar adres en tel. 
niet.) Voor evt. vragen of voor een afspraak kunt u mailen met info@cosmicflower.nl  
 

 
Het ongeluk met Lucky, door Sabine Jurgens-Wolters 
 
Mijn kinderen hebben twee tamme ratjes, Lucky en Snuffy (twee kleine vrouwtjes). Door een 
ongeluk in de vakantie tijdens het “uitlaten” van de ratjes verloor Lucky een deel van het vel 
van haar staart. De details wil ik de lezer besparen. Het was een enorme schrik voor ons allen 
maar binnen een uur konden wij op een zaterdag ochtend bij een dierenarts terecht. Het was 
duidelijk dat de staart van de rat gedeeltelijk geamputeerd moest worden. De Deva Rescue en 
Stress Release had ik op dat moment niet bij de hand.  
 
Mijn beslissing was duidelijk: De rat zou geen volledige verdoving krijgen maar een lokale in 
haar staart. De dierenarts woog de risico’s af en zei dat dieren in zo’n situatie, ook al zijn ze 
nog zo tam, agressief kunnen worden en bijten. De taak lag bij mij om onze Lucky tijdens de 
operatie te begeleiden. 
 
Ik had op dat moment niets anders dan mijn handen die ik om haar lichaam legde. Door mijn 
opleiding bij Donny heb ik een sterke binding met de kosmische Lichtwereld gekregen. Ik ging 
tijdens de verdoving en operatie in een diep gebed en riep Meesters en Meesteressen en 
Aartsengelen aan en ik voelde hun aanwezigheid. Ik concentreerde mij helemaal op het 
welzijn van Lucky. Mijn handen werden eerst warm dan koud en dan weer warm en Lucky 
bleef tijdens het hele gebeuren volkomen rustig op de operatietafel zitten.  
 
Ik ben zo dankbaar dat ik door mijn kosmische kennis en geloof Lucky kon helpen, maar ook 
aan de dierenarts kon tonen dat het harmonisch kan gaan verlopen als je geestelijke steun 
aan het dier geeft. Hij was in ieder geval diep onder de indruk dat alles zo soepel en rustig 
verliep. Weer thuis vulde ik de drinkfles met Stress Release en Deva Rescue bij en Lucky ging 
behoorlijk wat drinken en Snuffy die natuurlijk alles mee heeft gekregen net zo. Ondanks de 
schrik en de operatie knapte Lucky heel snel weer op. 
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Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Persoonlijke Ontwikkeling.   
Heilpraktikerin, NLP Master en Cosmic&Flower Docent. 
 
Drs. Sabine Jürgens-Wolters 
 
Van Bothnialaan 6 
7742 WB Coevorden 
0524-524848 
 
jurgens@bart.nl 
www.praktijkonline.nl 

 
Gumpie de Kat! Door Marga Rietveld en Donny Heuvelmans 
 
Marga Rietveld gaf toestemming om een ‘onderonsje’ waarin zij mij raadpleegde over haar kat  
met de lezers te delen: 
 
Lieve Donny 
 
Ik heb een kat, nu 10 jaar oud, als moederloze kitten van straat geplukt. De eerste 8  
weken alleen maar in een kooi gezeten. Totdat ..... ik hem op kwam halen! Hij krijgt veel 
liefde van ons, hij kan het (vaak) helaas niet binnenlaten. 
Hij kon zichzelf niet wassen, na 2 maanden heb ik toen een tweede kat genomen, die heeft 
hem leren wassen.  
 
Afgelopen jaren heeft hij af en toe heel harde ontlasting wat hijzelf niet meer kwijt kan raken. 
De dierenarts haalt het er dan uit (zielig!). Het is moeilijk om medicijnen of laxeermiddelen of 
C&F druppeltjes naar binnen te krijgen, hij wordt kwaad en spuugt het gewoon weer uit.  
Een healing laat hij ook maar mondjesmaat toe (hij is erg schuchter en heel gespannen als er 
een hand naar hem toe komt). N.a.v. het verhaal van Els over dat paard, ben ik eens gaan 
kijken naar een vorig leven van deze kat (was zelf niet op het idee gekomen.....). 
 
Ik zeg al zijn hele leven tegen hem: je lijkt wel een konijntje, met je rare konijnenpootjes 
(hoor je het me zeggen haha) Wat blijkt nu: hij was een proefkonijn in een hokje, er werd veel 
in zijn ogen gedruppeld en zo (zijn leven lang  heeft hij ook al soepogen!!). Zo zielig om te 
zien, hij is gewoon vergiftigd! Vandaar dat hij nu zo op alles reageert. Trauma op trauma, ook 
in dit leventje. Hoe kan ik nu het beste helen? C&F druppel op mijn handen en op afstand 
helen? Is dat dan voldoende? Hij wil echt niks inslikken en als ik stressrelease op hem spuit 
holt ie ook gauw weg of hij ligt juist gestresst gevloerd op z'n bedje. Alles wat ik stiekem in 
zijn water druppel moet ie ook niet, dan drinkt ie gewoon niet! Wat een kopstuk he, van wie 
zou ie het hebben?? Ze zeggen toch dat een huisdier je ook spiegelt?? Heb jij advies of nog 
een tip hoe ik dit het beste kan aanpakken? Ik heb altijd wel energie gestuurd op de 
momenten waarop het niet goed ging, eerlijk gezegd ben ik er nooit consequent mee bezig 
geweest, ik voel dat ik dat nu wel wil. 
 
Ik hoor het graag van je, lieve knuf  van Marga  
 
Mijn reactie was als volgt: Nou nou lieverd, wat een zielige poes zeg!! 
 
De darmen staan ook voor het niet kunnen verwerken van verdriet en dat de poes traumatisch 
belast is, is duidelijk! 
 
Als ik je een tip mag geven, zoek dan 2 soorten druppeltjes uit en doe die in een sproeiflesje 
waar je een paar keer per dag/avond zijn slaap/ligplekje mee insproeit. Verder doe je van 
beide Energies 2 druppels regelmatig puur op je hand en aai je hem daar mee zo vaak als je 
kunt.  
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En natuurlijk kun je hulp aan Meester Kuthumi vragen in de energie van Franciscus van Assisi. 
En..........consequent zijn nu in je aandacht!!!!! Dit is ook wat deze kattenziel je duidelijk wil 
maken. Ik denk dat dit in meerdere handelingen en situaties is terug te voeren in je leven, dus 
ga er maar eens mooi voor zitten en bedank hem daarna maar hihi. 
 
Hele dikke kus terug en veel genezende Lichtkrachten toegewenst voor katteman. 
 
Een hele poos later mocht ik weer een mail van Marga ontvangen, waarin ze het 
volgende schreef: Het gaat heel goed met Gumpie, ik heb twee weken lang 10, Silence en 39, 
Insight en daarna twee weken lang 12, Devotion en 44, Sun Turn ingezet. Beide malen heb ik 
de twee Energies samen gedoseerd in een sproeiflesje van waaruit ik een paar maal per dag 
zijn slaap/ ligplekje besproeide . Ook heb ik de druppeltjes puur in zijn drinkwater gedaan én 
hem regelmatig geaaid met de pure druppeltjes op mijn handen.  
Het proces wat Gumpie mij spiegelde ging inderdaad over het consequent zijn, dit zag ik ook 
in mijn gezin terug! Dankzij mijn kat kreeg ik dit inzicht!!    
 
Leuk om nog even te laten weten is dat een vriendin van mij laatst door 3 wespen 
tegelijkertijd is gestoken. Ze zat bovenop een soort van wespennest ... Ze heeft er direct 
DEVA Rescue op gespoten, laten drogen en weer gespoten, laten drogen en weer gespoten 
enz. Na 20  minuten was de pijn weg en ze heeft er geen last meer van gehad!! Geweldig he?? 
 
Dikke kus, Marga. ( meer informatie over Marga Rietveld is te vinden onder het stukje: onze 
nieuwe docenten!) 
 

Het vervolg van Pablo én van Pablo naar Fiablo! Door Els Tiggelman 
 
Het ging, mede door de behandelingen, zo goed met Pablo, dat in overleg met de 
paardenfluisteraar besloten werd om een volgende stap te zetten en hem weer te gaan 
berijden. Dit na ruim twee jaar training, die er op was gericht zijn vertrouwen in de mens te 
herstellen en hem te leren weer paard te mogen te zijn. Zijn bespiering was door training en 
de behandelingen aanmerkelijk toegenomen en hij was gezonder dan ooit. 
 
Benno –de eigenaar, weet u nog!- vroeg aan mij om in mei, kort voor de dag dat hij weer voor 
het eerst bereden zou worden, nog een keer langs te komen om hem extra te behandelen.  
Dit om Pablo te ondersteunen zodat het eerste contact met een ruiter na een lange periode 
van negatieve ervaringen in Spanje een succes zou worden. 
 
Na concentratie thuis heb ik zijn nog aanwezige blokkades gevoeld en Energies uitgezocht die 
ik zou gebruiken in mijn handen tijdens de behandeling én op Energies die ik in een fles 
spawater meenam. Welke dat zijn geweest moet ik u helaas schuldig blijven, want die 
aantekeningen zijn verloren gegaan in de hectiek die na deze behandeling is ontstaan. 
 
Wat mij opviel bij aankomst was dat Pablo, die samen met Benno buiten de stal aan het 
wandelen was, niet naar mij toekwam zoals anders, maar afwijzend gedrag vertoonde en zich 
zelfs omdraaide en subtiel met zijn achterhand dreigde. Vermoedelijk heeft hij al heel veel 
voorvoeld! 
 
Pablo werd toch voor behandeling in de stal gezet en evenals vorige keren maakten Heidy en 
ik een Vortex voorafgaande aan de energetische behandeling met de Energy 44, Sun Turn op 
mijn handen. Hij gaf zich toch totaal over en alles verliep uitstekend. Hij liet bijvoorbeeld weer 
opvallend veel winden en was blijkbaar goed aan het loslaten.  Heidy en Benno wezen mij na 
de behandeling op een oude wond aan de rechter onderkant van zijn buik. We besloten om 
deze littekenplek ook nog te behandelen. 
 
De volgende dag is Benno ’s morgens vroeg nog even bij zijn stal langs gegaan om te zien hoe 
zijn reactie zou zijn. Geen vuiltje aan de lucht, alles zag er prima uit. Om die reden besloot 
Benno om aan het eind van de middag wat oefeningen te doen.  
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Dat ging de eerste 5 minuten goed, totdat hij opeens ging liggen, enorm transpireerde, naar 
zijn buik hapte en enorme krampen leek te hebben. Het ging van het ene op het andere 
moment ineens verschrikkelijk slecht met hem. Gelukkig zag de stalhouder dit tafereel en 
heeft onmiddellijk een dierenarts van een gespecialiseerde paardenkliniek gebeld. Hij 
constateerde een acute darmafsluiting door een groot en hard voorwerp (acute koliek) die 
direct geopereerd zou moeten worden om zijn leven te redden. Maar de dierenarts had er niet 
heel veel vertrouwen in en gaf weinig hoop op een goede afloop. 
 
Benno belde mij met dit verhaal tijdens de vier uur durende operatie en dan gebeurt er, 
afgezien van verdriet om wat juist dit dier weer moest meemaken, heel erg veel. Allerlei 
gedachtes zoals: Wat is de bedoeling van dit alles? Kan een behandeling dit teweeg brengen? 
Zo ja, hoe durf je daar dan wel of niet in te staan? Speelde door mijn hoofd. 
 
Benno was heel duidelijk… als dit de weg van Pablo is, dan is het goed. Als het zijn tijd is om 
te gaan, dan is het goed; blijkbaar was dit dan genoeg voor hem.  
Na Pablo hebben Heidy en ik nog een ander paard behandeld –ook een prachtig verhaal met 
eveneens opmerkelijk afloop- en mede daardoor vraag je je af hoe andere mensen hiermee 
omgaan. Kunnen zij zich inleven in de processen die hun dier moet doormaken wat dan ook de 
afloop mag zijn of kunnen zij dit niet en klagen je aan. Van alles spookt er door je heen. 
 
De druppels in de fles Spa heeft Pablo niet gekregen. Het is drie dagen zeer kritiek geweest 
met hem, waarbij we steeds op afstand met energie hebben behandeld, dus achteraf maakt 
het ook niets uit dat ik deze Energies niet kan omschrijven.  
 
Omdat de sfeer binnen klinieken over het algemeen klinisch en vol van leed en verdriet is, 
hebben Benno en Heidy hem bespoten met de Rainbow Lightvortex, zodat hij de meeste kans 
zou maken op herstel in een goede energie. Na drie dagen haalden we opgelucht adem, omdat 
hij nog leefde en een goede kans maakte hier doorheen te komen. Zijn herstel in de kliniek 
heeft 2 weken geduurd. Gedurende de periode van opname was hij heel moedeloos en gaf een 
trieste indruk. Om dit proces te ondersteunen zijn er héél veel flesjes Stress Release in zijn 
aura gespoten en ik ben er van overtuigd dat er zonder de Stress Release en de 
onophoudelijke inzet en liefde van Benno en Heidy een heel andere afloop had kunnen zijn. 
De Stress Release hebben we ook zelf regelmatig gebruikt, want het was niet gemakkelijk om 
dit proces wat zich heeft voltrokken in Pablo aan te gaan. 
 
Hij is door het oog van de naald gegaan…. maar niet zomaar! 
Later hoorden we van de dierenarts dat er `darmstenen`, versteende mestballen uit zijn 
darmen zijn gehaald. Mestballen waarin nog afval en zand zat vanuit Spanje. Hij heeft 
letterlijk al zijn “Spaanse shit” mogen loslaten. Ook meldde de dierenarts dat hij eerder aan 
een koliek is geopereerd en dat was dus ook het litteken wat we hebben behandeld. Volgens 
de dierenarts een unieke operatie in Spanje. Ze geven daar niet zoveel geld uit voor een 
paard, tenzij het een heel bijzonder paard is! 
 
Het herstel van Pablo later in zijn eigen stal, waar hij absolute boxrust voorgeschreven kreeg, 
heeft ook nog de nodige problemen opgeleverd. Hij bleek een wondbreuk te hebben in de 
buikwand, waardoor er steeds vochtzakken onder zijn buik hingen, wat nog meer boxrust 
betekende. Uiteindelijk heeft hij 12 weken boxrust moeten houden. Het viel niet mee om in 
het voorjaar en de zomer een temperamentvol dier als Pablo in die rust te houden.  
Hij werd na 8 a 9 weken moedeloos en vanuit die moedeloosheid agressief, uiteindelijk dreigde 
hij na 11 weken de moed op te geven en vertoonde weer koliek verschijnselen. Waarna we 
hem in overleg met de kliniek weer naar buiten mochten doen. Stress Release was werkelijk 
een uitkomst en het heeft hem er door gesleept. 
 
Het ziet er nu heel goed uit voor Pablo. De echofoto’s hebben uitgewezen dat de breuk volledig 
is hersteld. Hij geniet van de wei en een osteopaat helpt nu ook mee om zijn hals en 
rugwervels los te maken en hem te bevrijden van fysieke blokkades. Nu mag hij weer in 
training want we gaan met hem toewerken naar het moment dat hij eindelijk kan ervaren dat 
een ruiter op je rug een prettige ervaring is. 
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Benno ziet het zelf als een echt nieuw begin voor Pablo. Als men de beschrijving van de 
werking van 44, Sun Turn leest, dan kan men ook begrijpen dat Pablo voor een werkelijk 
herstel de laatste restje Spanje letterlijk moest kwijtraken én ondanks dat de dierenarts 
weinig hoop had, omdat het de 2e koliek operatie betrof, heeft hij ons vertrouwen leren 
hebben in het verloop van de dingen! 
 
Om die reden is besloten Pablo een nieuwe naam te geven. Hij heet nu Fiablo en dat betekent 
vertrouwen!  
 

Els Tiggelman Tel: 033-4325884 Mail:  e.tiggelman@hccnet.nl.  

 
 

Aangeboden Cosmic&Flower cursusdagen 
  
Wij bieden een vijfdaagse Creatieve, transformerende en helende basiscursus aan, voor 
iedereen die een methode zoekt om zichzelf en de mensheid vanuit nieuwe energieën en 
innerlijke kracht te ondersteunen in hun transformatieproces naar heelwording en het vormen 
van een persoonlijkheid in Meesterschap.  
  
In onze cursus willen wij graag uw kennismaking met de kracht van de Cosmic&Flower 
Energies samen laten gaan met uw persoonlijk ontwikkelingsproces.  
Tijdens deze dagen gaat u persoonlijk ervaren hoe de Cosmic&Flower Energies effectief 
blokkades laten herkennen en oude frequenties in de chakra’s en auralagen uitzuiveren.  
Hierdoor kunnen Hogere Bewustzijnsfrequenties integreren zonder dat men terugvalt in oude 
frequenties en sluimerende kwaliteiten die bij eenieder in het celgeheugen aanwezig zijn, zoals 
heldervoelendheid en helderwetendheid, zich kunnen ontplooien.  
  
Tijdens de cursus maak je kennis en krijg je een diepere verbinding met je intuïtieve 
‘innerlijke therapeut’. Alle dagen vinden therapeutische sessies plaats, die je helpen om je 
fysieke en psychische klachten te leren herkenen en transformeren die door dit proces 
ontstaan.  
  
Alle aangeboden kennis en ervaringen kunnen gebruikt worden in uw privé-leven, het starten 
van een praktijk of het verrijken van uw eigen praktijkkennis. 
Bovendien wordt deze cursus afgesloten met een certificaat. 
 
Deze vijf dagen worden in twee blokken gegeven en zijn als volgt onderverdeeld: 
 
Driedaagse basiscursus: tijdens deze drie dagen besteden wij aandacht aan de 
ontwikkeling van de Cosmic&Flower Energies en geven wij een subtiele inleiding in de 
metafysica. We gaan spelenderwijs bekend raken met 11 chakra’s die verantwoordelijk zijn 
voor het functioneren van de psyche en het fysieke lichaam én we geven inzicht in de reden 
van meerdere opnieuw geactiveerde ‘Aquariuschakra’s’.  
 
Alle ziektebeelden zijn hierop terug te voeren en tal van externe en interne invloeden 
kunnen deze psychische en fysieke ziektebeelden veroorzaken. Tijdens de cursus nemen wij 
ruim tijd om ons hoofdzakelijk op Bio-energetische oefeningen, activeringsmeditaties en 
visualisaties te richten, die sterk gericht zijn op het transformeren van jouw blokkades.  
 
Bovendien geven wij je tijdens deze dagen aanreikingen hoe je je beter kunt verbinden met 
je Hoger Zelf en keuzes kunt maken vanuit je hart, hoe je de samenwerking van de linker- 
én rechter hersenhelft kunt stimuleren, de epifyse heractiveert en laten wij je de kracht van 
je eigen telepathische gaven ervaren. 
  
Door middel van het leren afstemmen op bloemen en de kracht en structuur van de 
energieën die altijd om je heen zijn o.a. bomen en de aura’s van je medecursisten, leer je  
deze zelf te voelen en te zien, bovendien trainen wij je Intuïtie.  
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Tijdens de cursus leer ook voelen waar blokkades bij een ander gemanifesteerd zijn en hoe 
je deze kunt transformeren. 
  
We doen een Crystal DNA heling met behulp van kristallen platonische lichamen en 
kristallen Schedels tijdens het activeren van 12 innerlijke krachtcentrums, die jou in je 
dagelijks leven het totale Meesterschap over je emoties kunnen brengen. 
  
Ook leer je het geometrisch, elektromagnetisch Lichtlichaam, de Stertetraëder dat in je 
auralagen behoort te resoneren, uit te balanceren en te zuiveren zodat het zich weer kan 
ontwikkelen. Het activeren gaat samen met een zeer ontspannende ademhalingstechniek.  
 
 
Hierbij leer je ook een lang vergeten Prana (levenskracht) ademhalingstechniek om je 
Stertetraëder optimaal van Prana te voorzien en je Universele liefdes- ofwel 
Christusbewustzijnschakra te ontwikkelen.  
 
Subtiel maak je al kennismaking met de Meesters en Meesteressen.  
Tijdens alle cursusdagen vinden therapeutische sessies plaats met de ondersteunende werking 
van de Cosmic&Flower Energies. Intuïtief voegen de docenten datgene toe wat nodig is in de 
groep. 
 
Kosten voor de driedaagse basiscursus, van 10.00 tot 17.00 uur incl. syllabussen, 
koffie/thee, lunch en ondersteunende Energies is €270,-   

 
De Tweedaagse vervolgcursus dag 4 en 5: inwijdingen in het 
Transformatieproces, Karmaheling en de Ghandarva  
 
Dag 4: gaan wij je inwijden in het huidige transformatieproces van Moeder Aarde en het 
collectieve transformatie- en evolutieproces van de mensheid. We besteden o.a. ook 
aandacht aan de wetenschappelijk vastgestelde DNA veranderingen.  
  
Je ontvangt inzicht in wat het transformatieproces nu precies inhoudt en in de kosmische 
frequenties die dit bewerkstelligen.  
  
We doen natuurlijk ook weer beide dagen therapeutische sessies die je helpen om de fysieke 
en psychische klachten te leren herkenen en transformeren die door dit proces ontstaan.  
  
Tijdens deze cursusdag ga je de hogere kwaliteiten van je chakra’s en lichtlichamen 
herinneren en integreren in je totaalwezen, waardoor je je beter en soepeler kunt afstemmen 
op het transformatieproces. Doordat je hierdoor zelf in een hoge trillingsniveau gaat komen 
kan je celgeheugen verder ontwaken en gemakkelijker de hoge kosmische lichtcoderingen die 
je evolutie en transformatie proces activeren opnemen.  
 
Door de samenbundelingen van alle aangeboden informatie, meditaties en visualisaties zul je 
ervaren dat je eigen transformatie – en evolutieproces minder fysiek minder belastend zijn. 
    
Dag 5: is hoofdzakelijk gericht op het inzicht in karma én het zeer diep uitzuiveren en 
transformeren van karmische verankerde ballast, meestal verworven in vorige levens, in je 
auralagen, je organen en je celgeheugen. Ook aan karmische verworvenheid met je 
biologische ouders wordt aandacht besteedt, o.a. met behulp van de Stertetraëder.  
  
Tijdens deze cursus leer je hoe je met behulp van de Violette Vlam van St. Germain kan 
werken voor jezelf, een ander en Moeder Aarde. 
We sluiten deze dagen af met de Ghandarva, dit is een dankbetuiging aan Engelen en 
Meesters en Meesteressen. Door het Ghandarva experiment kun je een verbinding met de 
Lichtwereld aangaan. En natuurlijk sluiten we deze dag af met de certificaat uitreiking! 
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De kosten zijn voor de tweedaagse afsluiting van de basiscursus, incl. syllabussen, 
koffie/thee, lunch en ondersteunende Energies €180,-  
 

Verdere verdiepingscursussen die wij aanbieden aan onze 
gecertificeerde cursisten zijn: 

  

Tweedaagse verdiepingscursus dag 6 en 7: 
 
Activering van de 12 Meesterstralen vanuit de Centrale Bron van al het leven, door de 
Meesters en Meesteressen, de Centrale Zon genoemd. Via de Zon en het sterrenbeeld de 
Grote Beer straalt een Lichtkracht uit die twaalfvormig is.  
 
 
Deze stralen bezitten Lichtkwaliteiten die getransformeerd kunnen worden tot ons aardse 
niveau, zodat wij de energie hiervan kunnen gebruiken zowel psychisch en fysiek als op 
Zielsniveau. Zeven Stralen bevatten normen en waarden die ons helpen onze lessen hier op 
aarde te begrijpen en leren ons om onze persoonlijkheid te verfijnen. Vijf Stralen helpen ons in 
onze weg naar Meesterschap.  
  
Tijdens deze twee dagen ga je alle 12 Stralen en de persoonlijke Meesters, Meesteressen, 
Engelen en Elohim leren kennen per Straal. Hierdoor kun je hun Lichtkwaliteiten in jezelf leren 
herkennen en wij helpen je om deze te activeren en op elk niveau te integreren. 

  

Tweedaagse verdiepingscursus dag 8 en 9: 
 
Activaties van de Merkaba en 10 transcendente chakra’s. 
Een geactiveerde Merkaba is nodig voor verdere spirituele ontwikkeling in deze nieuwe tijd én 
het weer kunnen activeren van 10 Transpersoonlijke chakra’s. Deze hogere dimensie chakra’s 
zijn dé hartopeners naar hogere dimensies en een pure integratie tussen je persoonlijkheid en 
je spiritualiteit.  
  
Tijdens deze dagen leer je de Merkaba en Transcendente chakra’s activeren en integreren. 
Eenmaal geïntegreerd bewerkstelligen zij innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde, 
meesterschap over het emotionele en mentale lichaam en eenheid met Meesters en hogere 
Lichtwezens en je thuisplaneet.  
 

Tweedaagse verdiepingscursus dag 10 en 11:  
  
DNA Transformatie, heling én activering van de 22 delige DNA structuur. 
Recente bevindingen in de wetenschap wijzen erop dat het stoffelijke DNA beïnvloedbaar is 
door het bewustzijn. Metingen hebben aangetoond dat het DNA voor 100% uit intelligente 
codes bestaat, waarvan de mens er maar 4% gebruikt tijdens zijn leven, dus 96% blijft 
ongebruikt! Door Hoogfrequente energieën of coderingen die de Kosmos uitzendt verandert 
het huidige fysieke lichaam langzaam maar zeker in een fijnstoffelijk lichaam met o.a. een 22 
delige DNA structuur. In de vijftiger jaren hebben wetenschappers al ontdekt dat er zich 
meerdere DNA strengen vormden. Momenteel is dit al bij miljoenen mensen die momenteel 
leven vastgesteld! De laatste tijd worden er TwaalfStrengen–Kinderen (de Highlightkids), 
geboren met een volledige aangepaste DNA structuur, al afgestemd op het Gouden tijdperk. 
 
Door de wetenschappelijke- én spirituele kennis kunnen we hier gericht mee werken en onze 
eigen transformatie bespoedigen. Tijdens deze dagen ontvang je inwijdingen en doen wij 
gerichte activaties en sessies waardoor jouw DNA versneld kan ontwaken en integreren. 
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De kosten zijn ook hier weer bij alle docenten hetzelfde per tweedaagse cursus, van 
10.00 tot 17.00 uur incl. syllabussen, koffie/thee, lunch en ondersteunende Energies, €180, - 
 
Als de cursussen in verschillende dagen gegeven worden, zijn de kosten € 90, - per dag  
 
*Docent: Donny en één van de versterkende Lichtkrachten  
Mark of Kelvin Heuvelmans, geven 2 cursussen in zelf in Swolgen, ( ligt tussen 
Venlo en Venray in), Noord Limburg 
 
Helaas is de door ons aangeboden vijfdaagse basiscursus in het voorjaar van 2006 
al volgeboekt. De mond op mond reclame en zeker ook de website verricht krachtig werk! 
 
Helaas kunnen wij zelf geen meerdere cursussen aanbieden, het opstarten van twee 
groepen betekent voor ons 22 vrijdagen en zaterdagen actief zijn. In combinatie met het 
geven van cursussen in het buitenland, het prepareren van de Cosmic&Flower Energies en 
het afvullen van de bestellingen, het schrijven van de nieuwsmailingen etc. zijn wij dus luxe 
volgeboekt. Wij hopen op uw begrip! 
De nu komende data zijn afgestemd op de groep die de volgeboekte vijfdaagse 
basiscursus in januari start. Voor deze verdiepingsdagen kan men zich op de wachtlijst 
laten plaatsen. 
 
Verdiepingscursus 6 en 7: de Stralenleer is op: 17 en 18 maart. 
 
Verdiepingscursus 8 en 9, Merkaba en 10 Transcendente chakra’s zijn op: 21 en 22 
april. 
 

Verdiepingscursus 10 en 11, DNA transformatie, heling, activatie: zijn op: 26 
en 27 mei. 
 

Tweede aanbod Driedaagse basiscursus is op: 1, 2 en 3 juni. 
De tweedaagse vervolgcursus, dag 4 en 5 zijn op: 16 en 17 juni. 
 
Verdiepingscursus 6 en 7: de Stralenleer zijn op: 14 en 15 juli. 
 
Verdiepingscursus 8 en 9, Merkaba en 10 Transcendente chakra’s zijn op: 8 en 9 
september. 
 

Verdiepingscursus 10 en 11, 12 strengs DNA transformatie, heling, activatie:  
zijn op: 6 en 7 oktober. 
 
Overnachten is mogelijk bij ons in de buurt, zie onze website www.cosmicflower.nl onder 
de link cursussen. 
  
Inschrijven alleen per FAX 0478-691877 of Mail info@cosmicflower.nl 
Of Schriftelijk: Legert 13, 5866 CG Swolgen. Tel./fax: 0478-691877.  

 
Ons telefonisch spreekuur is afgelast. 

 
 Om kwalitatief met iedereen te kunnen spreken hebben wij ons telefonisch spreekuur 
afgelast. Als men zijn telefoonnummer inspreekt bellen wij graag terug, zodat wij ook de tijd 
hebben om een rustig gesprek te kunnen voeren. 
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Vijfdaagse Basiscursus in Frankrijk 
 
Voor iedereen die vanuit een vakantiestemming de gecertificeerde vijfdaagse cursus wil volgen 
bieden wij zeer voordelig een 7 daags arrangement, van zondag 30 april tot zaterdag 6 mei, in 
Centre Lothlorien. 
 

Samen met Lukas, de eigenaar van Centre Lothlorien, zijn wij tot een overeenkomst kunnen 
komen die voor ons heel goed voelt.  

Zeker als wij ervan uitgaan dat dezelfde cursus, als men die bij ons in Swolgen volgt, 450,- 
euro kost en de meeste cursisten bij ons in de buurt overnachten en een variërende prijs 
betalen van €25 tot €28,50 voor het overnachten en het ontbijt. Daarbij komt nog eens de 
avondmaaltijd die men nuttigt in een frituur of restaurant.   

De prijzen die wij samen met Lukas kunnen aanbieden zijn als volgt verdeelt: 
 
Verblijf op 2 persoonskamer, vol pension: € 260,- (13 x 20 Maya telling) + € 26,- ( datum 
Maya nieuwjaarsdag in juli) voor koffie/thee en gebruik cursusruimte. Totaal bedrag € 286,- 
 
Deelname cursus € 333,- ( De beslissingscodering die nu gemaakt behoort te worden voor 
de materiele wereld 666 of voor de spirituele wereld 999.) 
 
Korting 1 euro op het totaalbedrag maakt de prijs € 0.618,- (Gulde Snede)  

 
Toeslag voor de hele periode van 6 nachten is voor een 1-persoonskamer € 45,-  
 
Eerder aankomen of later vertrekken is mogelijk! 
Verlenging van het verblijf is mogelijk voor € 45,- vol pension per dag. 
 
Hieronder volgende is stukje een klein gedeelte van hun website: 

 
Het prachtig gelegen landgoed Domaine le Moiron ligt in Noord-Oost Frankrijk in het 
departement Haute Marne. Het ligt op 1 km van het dorp Foulain en op 10 km van Chaumont. 
Op de kaart vindt u Foulain en Chaumont nabij het knooppunt van de autowegen A31 en A5 
ter hoogte van Langres, op ca. 600 km van Utrecht. 
Lothlorien is de naam van het Gouden Woud uit Tolkien’s “In de ban van de ring”. Het 
betekent letterlijk “Bloem van het gouden woud”, een plaats waar rust, vrede en harmonie 
heerst. Met als uitgangspunt te leven in harmonie met de natuur en respect voor alles wat 
leeft, wordt een bijdrage geleverd aan een meer mensgerichte samenleving. Het is een 
internationale, ecologische en spirituele gemeenschap, die elk zoekend mens, iedereen die 
onderweg is, een helpende hand wil reiken. Het centrum biedt cursussen, activiteiten en een 
rustplaats om vanuit het eigen unieke Zelf weer verder op weg te kunnen in het leven.  
 
Centre Lothlorien is gevestigd op het landgoed Domaine le Moiron met een totale oppervlakte 
van 14 hectare en is gelegen aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.  
 
Het Chateau waar u verblijft is een groot herenhuis met kamers, salon, eetzaal, receptie, 
winkeltje, keuken, serre, kelders en voorzieningen. Het hoog gelegen Maison du Gardien, met 
uitzicht op het meer en het dal de Colombier, heeft een duiventil met klokkentoren en 
sanctuary.   
 
Naast de gebouwen beschikt het terrein over een eigen stuwmeer van twee hectare, twee 
bronnen, een grote tuin, boomgaard, activiteitenterrein, een grot, een beek, bos en 
aansluiting op wandelpaden in het staatsbos. In de directe omgeving is o.a. gelegenheid voor 
wandelen, fietsen, zwemmen, varen en zijn er diverse uitgaansmogelijkheden.  
De Haute Marne , het land van bossen en water, bronnen, meren en rivieren, van bloemen, 
vogels, vissen, wild en van weinig mensen.  
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Een paradijs voor rustzoekers 
 
U vindt een keur aan korte of lange trektochten langs natuur- en cultuurschatten met o.a. het 
historische Jeanne d’Arc pad, een deel van de route naar Santiago de Compostela, de Via 
Francigena (Canterbury-Rome) en de GR 7. De stilte, de uitbundige natuur en de ruimte 
bieden veel gelegenheid voor zowel rust als activiteiten. De Haute Marne is nog puur, in geen 
enkel seizoen overbevolkt met toeristen en is bovendien dichtbij en goed bereikbaar.  
Wat het weer betreft: vele uren meer zon dan Nederland en daardoor een gemiddeld hogere 
zomertemperatuur.   
 
Adres Centre Lothlorien :  Domaine le Moiron 52800 Foulain, France  
Tel. : 0033 (0) 325 034 086  
Mail: centrelothlorien@wanadoo.fr Website: www.centrelothlorien.com 
 
Inschrijven alleen per FAX 0478-691877 of Mail info@cosmicflower.nl 
Of Schriftelijk: Legert 13, 5866 CG Swolgen. Tel./fax: 0478-691877.  

 
Twee themadagen gericht op Nieuwetijdskinderen  

 
Naar aanleiding van de grote vraag naar de twee NTK themadagen én geïnspireerd door de 
nieuwe BOX V bieden wij weer de mogelijkheid aan om NTK themadagen te volgen.  
 
Tijdens deze dagen richten wij onze aandacht op Nieuwetijdskinderen en hun kenmerken. 
Bespreken we onze visie en reiken diverse behandelingsmogelijkheden en benaderingen aan. 
Bovendien leert men omgaan én werken met Nieuwetijdskinderen. 
 
De gehele problematiek met kinderen, die medisch niet vast te stellen of te verklaren is, 
kunnen wij terugvoeren naar het feit, dat de trilling van deze kinderen niet correspondeert 
met de trilling van de volwassenen die problemen ervaren door deze kinderen.  
 
Door inzicht in verschillende gedragspatronen en ‘echte’ gedragsstoornissen te krijgen en de 
bijbehorende kenmerken, kan men doelgericht ten dienste zijn.Vandaar dat we even kort 
enkele verschillen gaan behandelen. 
 
Mark zal vanuit zijn werk en praktijk ervaringen met verschillende niveaus van zwaar 
gestoorde patiënten richtlijnen aanreiken, betreffende hoe men praktijkgericht met hen om 
kan gaan. Hij zal ook inzicht geven in verschillende gedragsverstoringen en symptomen zoals 
ADD, ADHD, CD, ODD, NLD en autisme. 
 
Zelf, (Donny), zal ik de huidige kennis vrijgeven betreffende verschillende groepen die een 
andere DNA structuur hebben dan de mens zoals wij hem doorgaans kennen.  
 
Via een videoband uit 1999, van Drunvalo, laten we zien, hoe een van hen die nu al 18 jaar 
oud is, o.a met haar handen en voeten leest.  
 
Door visualiserende meditaties zal ik de aanwezigen in contact brengen met ‘golven’ NTK die 
de afgelopen jaren geboren zijn én die komende jaren nog geboren gaan worden. Hierdoor zal 
men inzicht krijgen in de verschillende kenmerken, eigenschappen en de gerichte taak die 
deze NTK behoren uit te dragen én in de verstoringen die zij uit kunnen dragen als hun 
energie verstoort wordt.  
 
Via activerende meditaties zullen de kwaliteiten van deze NTK ook in het celgeheugen van de 
deelnemer kunnen ontwaken en kunnen integreren en zal men de vaardigheden en het begrip 
eigen maken, om deze kinderen en hun ouders te ondersteunen, zodat deze ‘kids’ vrij hun 
functie kunnen uitvoeren.  
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Als gastspreker zal de heer Jan Blaauw aanwezig zijn. 
 

De heer Jan Blaauw heb ik al eerder voorgesteld in deze mailing. 
 
Graag wil ik nog kort toevoegen dat Jan ook als orthomoleculair en homeopathisch therapeut 
werkzaam is. Het gaat hier om een consultatieve praktijk. Daarnaast biedt hij een zeer 
interessant therapeutische behandelingsmogelijkheid en therapiecontrole mogelijkheid bij tal 
van milieu(in)toxicaties, klachten en ziektebeelden, waaronder gedragsstoornissen! 
 
Hieronder volgt  het programma dat hij ons aanbied in de ochtend van de tweede dag: 
 

Orthomoleculaire behandelingsmogelijkheden van ADHD 
Deze ochtend zullen de gedragsbeelden vanuit een orthomoleculaire benadering gezien 
worden. Deze vorm van geneeskunde zal in de nabije toekomst steeds meer terrein winnen en 
een goede aanvulling zijn op de reguliere benadering van deze beelden. 
Daarnaast speelt de invloed van het gebruik van de Cosmic&Flower Energies een grote rol. 
Hierop wordt met name door Donny en eventuele anderen ingegaan. 
 
Zelf zal ik mijn ervaringen delen met u, speciaal aangaande het gebruik van de DEVA Rescue 
Energy en de Stress Release. 
 
Het voorkomen van ADHD, wat staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in mindere 
mate ADD; Attention Deficit Disorder) lijkt een hype, een modeverschijnsel. Een belangrijke 
vraag die direct al naar boven komt is: ‘is dit het geval’?  Op deze ochtend zal ik de wat 
minder spirituele kant benaderen van de ideeën vanuit de natuurgeneeswijze en de 
orthomoleculaire geneeskunde. 
 
Ook zal ik aandacht besteden aan wat men kan doen met voeding en wat men met de 
ondersteuning van orthomoleculaire middelen, die voor een ieder vrij verkrijgbaar zijn, kan 
doen en met een deskundig advies gericht ingezet kunnen worden. 
 
Website:  www.praktijkblaauw.com tel. 079-3317116 
 
Data is 16 en 17 december. De kosten zijn €180, - inclusief koffie/thee, syllabus en lunch.  

 

Transformerend levensspel in Egypte 

Vanuit de wetenschap dat bij ‘Lichtwerkers’ het akasha weer aan het ontwaken is en zij met 
hart en ziel weer de behoefte ervaren om weer in Egypte te vertoeven, kunnen wij dankzij Rita 
nóg éénmaal in het voorjaar van 2006 een transformerend levensspel in Egypte aanbieden! 
De Egyptische ‘roep’ is onvoorstelbaar sterk aan het worden, maar ook angsten die met het 
oude Egypte te maken hebben komen sterk naar voren de laatste maanden. 
Voor ons is het duidelijk dat deze trillingen veroorzaakt worden door de poorten, die zich als 
maar heftiger openen, vanuit de Cheops piramide. De Grote Piramide kan beschouwd worden 
als één grote Sterrenpoort op Moeder Aarde.  
 
Gordon Hughes omschrijft de Cheops als volgt: “Zodra je de Grote Piramide binnentreedt kom 
je langs een neerwaartse gang die richting het onderaardse gedeelte van de piramide loopt. 
Dit onderaardse gedeelte van de piramide staat gelijk aan de vijfde dimensie frequentie. 
Het is zeer interessant om te weten dat de schachten in zowel de Konings- als Koninginnen 
Kamer in precies dezelfde hoeken zijn gebouwd. Als een ontwerper van Sterrenpoorten is het 
voor mij overduidelijk dat deze schachten gebouwd werden om energieën van de sterren op 
fibrationeel niveau te activeren.  
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De Ouden Egyptenaren creëerden als het ware de Hemel op Aarde. Ze waren aan de hand van 
rituele ceremoniën in staat om hun energieën naar de sterren te transporteren om aldaar op 
een veel hoger spiritueel en zelfs Goddelijk niveau te kunnen komen. Deze kennis was alleen 
bekend aan de Oude Ingewijden (hogepriesters) en is helaas verloren gegaan. Vandaag de 
dag echter kunnen ook wij hetzelfde resultaat behalen!”  
 
Duidelijk is dat door een verblijf in Egypte het celgeheugen sneller uitzuivert en ontwaakt, 
waardoor de oude Egyptische kennis en kwaliteiten weer herinnert kunnen worden.  
De angsten in combinatie met de gedachte aan Egypte zijn vaak terug te voeren naar de 
zware 12 jaar linker en 12 jaar rechter hersenhelft trainingen die men onderging voordat men 
ingewijd werd in de piramide. Vandaar dat wij tijdens dit Egyptisch levensspel 2 transformatie 
dagen met doelgerichte sessies aanbieden. 
 
Van 10 februari t/m 19 februari 2006 mogen wij onze cursisten weer een uitzuiverend en 
transformerende levensspel aanbieden. Het programma dat Rita voor ons organiseert is als 
volgt: 
 
Vrijdag 10/2 : Vlucht Amsterdam – Cairo. Rita zal ons assisteren bij de douane en het 
regelen van de benodigde visums.  
Overnachting in Cairo. Overnachting in Hotel Hormoheb in Cairo  
 
Zaterdag 11/2: Na het ontbijt, meestal rond half- 9- 9 uur, het is tenslotte ook vakantie, 
vertrekken we naar Hotel Old Oase, waar we rond lunchtijd aankomen. Hotel Old Oase ligt in 
een Oase, een paradijselijke plek in de woestijn van Bahariya. Hier worden ook de twee 
cursusdagen gegeven. Het is een klein hotel, 12 kamers met twee eenpersoonsbedden, dus 
eigenlijk speciaal voor ‘onze groep’ afgehuurd!  
De middag en avond delen we naar behoefte in, bij het hotel ligt een warmwaterbron waar je 
zelfs onder de sterrenhemel heerlijk in kunt zwemmen. In en om Bahariya is heel wat te zien 
en te beleven, we zullen de rest van de dag en avond zeker naar ieders wens doorbrengen. Ik 
ben er van overtuigt dat het personeel ons in de avonduren tijdens ons verblijf daar verwent 
met hun Tabla muziek en dans! 
 
Zondag 12/2 én maandag 13/2 zijn transformatiedagen! Deze dagen zijn gericht op het 
voorbereiden op de vervolgdagen, zodat men goed de energie van de Heilige plaatsen die we 
gaan bezoeken kan ervaren en laten integreren. Aandachtspunten zijn: het transformeren van 
evt. blokkades, het verbinden met het Hoger niveau van onze Egyptische Chakra’s, 
krachtcentra en de Ankh kracht.  
 
Van daaruit gaan we ons de inwijdingen herinneren die o.a. plaatsvonden in de Cheops 
Piramide en ons verbinden met de energie van de Meesters en Meesteressen in hun Egyptische 
levens zoals Ankhmania, Serapis Bey, Thoth, Achnaton, Toetmozes, Isis, Hathor etc. om onze 
kwaliteiten waarover wij beschikten in het oude Egypte weer te herinneren. Beiden dagen 
vinden sessie plaats. Buiten de cursusdagen om passen Mark en ikzelf alle dagen intuïtief 
datgene toe wat nodig is per persoon of in de groep! 
 
Dinsdag 14/2: Na het ontbijt vertrekken we per jeep naar verschillende woestijnen, 
waaronder de Crystal Mountains, een wonderlijk door de natuur gevormd gebied, waar we 
Kristallen gaan zoeken die we mee mogen nemen. Van daaruit rijden we door naar de Witte 
Woestijn, een heel groot gebied van zand en meters hoge grillige gevormde witte kalksteen 
rotsen. De fossielen van schelpen en slakken in de kalklagen maken duidelijk dat de Witte 
Woestijn miljoenen jaren geleden een zee is geweest. Hier gaan we genieten en de bijzonder 
sculpturen die zich gevormd hebben door de eeuwen bewonderen. 
 
Halverwege de middag gaan we de 12 symbolische poorten van Israël openen, 
waardoor alle gelovigen de toegang tot het Gouden tijdperk van vrede mogen bewandelen. 
Met behulp van 12 stenen die gevonden zijn bij de Crystal Mountains leggen we de poorten 
Symbolische neer. 
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Bovendien zal een ieder van ons stenen neerleggen, die symbolische voor zijn eigen woonplek 
en andere werelddelen staan, om daar de leefbaarheid en vrede te bewerkstelligen.  
 
Hier slaan we ook ons ‘kamp’ op! Het diner zal voor ons bereid worden op het kampvuur, 
daarna gaan we in ‘stilte’ om van de zonsondergang te genieten én de nacht gezamenlijk 
doorbrengen in deze buitenaardse omgeving, rondom een kampvuur, luisterend naar de zang 
en muziek van de Bedoeïenen die ons vergezellen, om vervolgens weer de dag te beginnen 
met onze blik op de zonsopkomst!  
 
Woensdag 15/2: Na het ontbijt in de Witte Woestijn, gaan we terug naar Hotel Old Oase in 
Bahariya. Na de lunch stappen we in de jeeps en bezoeken we de graftombes, mummies en 
verschillende tempels die verborgen liggen in de woestijnen. 
 
Donderdag 16/2: ’s morgens vrij, heerlijk genieten van elkaar of iets leuks voor/ met jezelf 
gaan doen, maar zeker je koffer in pakken!  
Na de lunch worden we opgehaald om naar Cairo te reizen. Het Hotel in Cairo ligt vrij dicht bij 
de Piramides!’ 
 
De avonduurtjes vullen we ditmaal met een verrassingsuitstapje dat je energetisch 
voorbreid op het bezoek aan de grote Piramide!!!   
 
Vrijdag 17/2: na het ontbijt vertrekken we naar de 3 gigantische piramides en de Sfinx op 
het plateau Gizeh, Cheops, Chephren en Mykerinos, die samen een van de 7 wereldwonderen 
vormen. Hier zullen wij ons weer mogen gaan verbinden met de Heilige Geometrische codes 
die opgeslagen liggen in de Cheops en die bewaakt worden door de Sfinx. 
 
Normaal gesproken is alleen de koningskamer in de piramide geopend voor publiek. 
Rita heeft, speciaal voor ‘onze groep’, 2 uur lang de Piramide afgehuurd én toestemming 
gekregen om ook de andere bewustzijnsniveau kamers te bezoeken.  
Hier gaan we ons afstemmen in elke ruimte, om de energie van de Cheops met zijn 
chakrapunten, Meester Ankhmania, de farao’s en hun Hogere Priesters én de ‘City of Light’, de 
Amenti Hallen in ons celgeheugen te laten verankeren voor het Hogere Doel. 
 
We dalen eerst 25 meter diep de aarde in, om de ruimte te bezoeken waar het 
onafgewerkte pad van ons Zielsniveau gesymboliseerd word.Ook de ingang naar de Amenti 
hallen is in deze kamer daar aanwezig. Al het celgeheugen dat in overeenstemming is met ons 
Zielsniveau zal daar mogen ontwaken. Daarna gaan we naar de Koninginnenkamer, hier zullen 
we mediteren, onze eenheid bekrachtigen en de Universele Vredesvlam activeren.  
Het laatste bezoek zal aan de Koningskamer gewijd zijn. Hier mag je zelfs plaatsnemen in de 
sarcofaag als je daar behoefte aan hebt. 
 
Ook de Sfinx kan normaal gesproken alleen van een afstand bewonderd worden. Het 
is echt bijzonder dat Rita ook voor de Sfinx de mogelijkheid heeft gecreëerd om dit unieke 
monument een paar uur voor onszelf te hebben! Wij als groep mogen tussen de benen van de 
Sfinx wandelen, haar aanraken en zelfs in de bijbehorende tempel vertoeven. 
Ter afsluiting van de dag gaan we nog iets heel bijzonders doen, we gaan al rijdend op 
kamelen naar de plek op het plateau, waar de energie van het Christusbewustzijnsgrid dat op 
96 kilometer hoogte rond de aarde resoneert in de aarde is verankerd, Thoths Solar Cross. Dit 
is een mystieke plek waar nog bijna niemand vanaf weet! Hier kunnen we in contact komen 
met de Christusenergie die daar aanwezig is en ervaren dat ons tijdsgevoel verdwijnt en hoe 
we hierdoor in overeenstemming komen met het ritme van het Universum. Het is dé plek om 
onze Zielsterchakra te verbinden met ons hart! Daarna gaan we naar ons hotel terug om te 
dineren, de avonduurtjes vullen we naar behoefte t.z.t. wel in. 
 
Zaterdag 18/2: na het ontbijt gaan we naar het Museum voor Egyptische Oudheden. Hier 
bevinden zich de grootste collectie van kunstwerken uit de Faraonische tijd. Zoals het 
beroemde masker van Tutanchamon tot kleinste voorwerpen uit het dagelijkse leven in de 
oudheid.  
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Het museum biedt een mooie kennismaking met de Goden en Godinnen, het leven en denken 
van de vroegere Egyptenaren en het leven in de tempels. Vruchtbare kennis voor onze eigen 
ontwikkeling! 
 
Na de lunch gaan we naar de Khan El Khalili, de grootste bazaar van de wereld. 
De vriendelijke en gastvrije handelaren zullen ons zeker voor een kopje thee uitnodigen en 
ons proberen te verleiden tot het kopen van hun handelswaar. 
In het begin van de avond bezoeken we de Citadel Moskee. De citadel werd gebouwd door 
Saladin of Salah-el-Din Yusuf (1138 - 1193) met de stenen van enkele piramiden. Hier gaan 
we genieten van de mystieke Soefi orde, die ons beslist door hun ‘Derwish Dance’, hun 
religieuze dansen en opzwepende muziek zullen fascineren.  
 
Als afsluiting organiseert Rita een diner op een Nijlschip! 
 
Zondag 19/2: Transfer en vlucht: Cairo – Amsterdam!  
 
Natuurlijk geniet het land mee van de grote belangstelling, er heeft een verdubbelingen 
van de entree prijzen in Egypte plaatsgevonden! Dit samen met de 40 euro brandstoftoeslag 
verhoging, die vanaf 1 augustus 2005 per ticket berekent word, zijn wij helaas genoodzaakt 
om de prijs te verhogen naar:  € 1.555,-    
 
De prijs is wel inclusief alle hierboven genoemde zaken én de benodigde fooi!  
De prijs is exclusief: drankjes, persoonlijke uitgaven en een reisverzekering. 
 
Het maximale aantal deelnemers is nu nog 11 personen. 
 
Mocht je met ons meewillen om dit levensspel met ons te spelen, laat dit dan aub op kort 
termijn aan ons weten zodat Rita je een aanmeldingsformulier kan toesturen. 
Nu Egypte vele ‘weer roept’ zijn De vluchten zijn de laatste maanden helaas vlug uitverkocht. 
 
Op 04-12-2005 vind de kennismaking van de reismaatjes plaats.Tijdens de bijeenkomst 
word alle relevante informatie aangeboden, verbinden wij ons met het wezen van Egypte en 
vragen wij zegen voor  ‘ons levensspel’ aan de Meesters en Meesteressen die ook ooit in 
Egypte leefde.  
 
De inschrijving is pas definitief, wanneer je het aanmeldingsformulier hebt ingestuurd en 
een aanbetaling hebt overgemaakt. De betalingsmogelijkheden zijn als volgt: de helft van de 
reissom binnen 2 weken na boeking, het resterende bedrag uiterlijk 5 weken vóór 
vertrekdatum. 
 

Docenten aanbod: 
 
Vanuit ons hart verwelkomen wij het koppel Charles van Hesteren en Natasja van den Elsen 
als nieuwe dagopleiding docenten! 
 
Ook Marga Rietveld verwelkomen wij vanuit ons hart als nieuwe dagopleiding docent.  
Buiten de Cosmic&Flower cursussen om geeft Marga ook een tweejarige opleiding, waarin ook 
de Cosmic&Flower dagopleidingen zijn verwerkt! 
 
Bovendien mogen wij met vreugde vermelden dat onze avond docent, Veronica Bijenveld, 
heeft besloten om haar avondcursussen om te zetten in de dagopleidingen.  
 
En dat Carla Harren, die al 2 jaar de prachtige themadagen in samenwerking met de 
Cosmic&Flower Energies verzorgt, de Cosmic&Flower opleiding in de avonduren geven! 
Bovendien organiseert zij samen met Renee van Drimmelen geleidende meditatie/visualisaties 
avonden. 
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Ook Sonja Walrecht heeft besloten om buiten haar snuffeldagen om als Cosmic&Flower docent 
bijzondere avond/ dag cursussen te gaan geven waarin onze basis cursusdagen en de 
Cosmic&Flower Energies in verweven zijn. Sonja en Carla stellen zich voor op pagina 50. 

 
Een eerste kennismaking met de nieuwe dag opleiding 

docenten: 
  

Docenten Charles van Hesteren en Natasja van den Elsen: 
 
Charles en Natasja geven hun cursussen in Landgraag, Limburg 

 
Na een diepgaand bewustwordingsproces voor ons beiden, mochten wij onze Zielsopdracht 
weer gaan herinneren. Met hart en Ziel zetten wij ons in voor Al Wat Is en hopen zo ons 
steentje te mogen bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van eenieder die 
daaraan behoefte heeft.  
 
Wij voelen ons sterk ondersteund door én verbonden met diverse Spirituele Begeleiders, 
Engelen, Planetaire Begeleiders en Licht Meesteressen en Meesters. 
Tijdens onze dienstbaarheid voor Vader Kosmos, Moeder Aarde en haar bewoners, nemen 
Kristallen en Kristallen Schedels een belangrijke plaats in. 
 
Na het volgen van de basis- en verdiepingscursussen bij Mark en Donny én de 
transformerende reis die wij met hen beleefden in Egypte, hebben wij ervaren dat een 
combinatie van Kristallen Schedels en de Cosmic&Flower Energies, mooie resultaten geeft bij 
het werk dat we mogen doen. Dankbaar zijn wij dat we nu als Cosmic&Flower docenten onze 
ervaringen mogen delen met anderen.  
 
Graag willen wij laten weten hoe wij werken met onze Kristallen Schedels en deze combineren 
met de Cosmic&Flower Energies. 
 
Een van de meest belangrijke redenen waarom Kristallen Schedels steeds meer bekendheid 
krijgen, is het feit dat steeds meer mensen zich bewust worden van de verbinding die bestaat 
tussen hen, als Lichtwezen in een menselijk lichaam, en Kristallen Schedels. 
 
Kristallen Schedels maken contact om de mensheid te ondersteunen bij hun bewustwordings-
proces. Zij spelen sowieso een grote rol in het gehele proces naar 2012.  
  
In onze praktijk werken wij intensief, vanuit onze intuïtie, samen met Kristallen Schedels. 
Wij voelen ons sterk met hen verbonden en weten en voelen hun enorme kracht en 
mogelijkheden.  
 
Ons doel is mensen weer bewust te maken van deze oeroude energie, iedereen die hieraan 
behoefte heeft, laten we voelen en ervaren wat Kristallen Schedels hen persoonlijk te bieden 
hebben. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, uitzuiveren van blokkades, het bewustwordingsproces naar 2012, enz. 
 
Het inzetten van de Cosmic&Flower Energies, in samenwerking met de Kristallen Schedels, 
biedt als het ware een compleet pakket aan mogelijkheden, waarin alle denkbare combinaties 
mogelijk zijn.  Tijdens sessies vragen we allereerst toestemming aan de cliënt om de KS te 
laten helpen. Als de cliënt hiermee akkoord is, vragen we de KS om ons en de cliënt te 
ondersteunen bij de sessie.  
 
 
KS geven vaak de ondersteuning om de vraag van de cliënt helemaal duidelijk te krijgen. KS 
brengt de cliënt in contact met het Hogere Zelf en geeft inzicht in evt. saboteurs die bepaalde 
processen bij de cliënt belemmeren. Daarnaast vullen ze de C&F Energies aan bij het opsporen 
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van blokkades. Aan de hand daarvan zoeken we met de cliënt de druppeltjes uit voor het 
samenstellen van de energie. Bij het in de Auralagen brengen van een of meerdere 
druppeltjes, geven de KS ondersteuning door zich af te stemmen op de cliënt en zich te 
verbinden met de trilling van de druppeltjes, die in de Aura worden gebracht. 
Voor de cliënt geeft dit een rustig, geborgen en veilig gevoel om eventuele emoties die 
vrijkomen te verwerken. 
 
Middels activaties bieden wij mensen de mogelijkheid om zich weer bewust te worden van hun 
verbondenheid met Kristallen Schedels, het Universele bewustzijn, God, Spirit, of welke naam 
je hier ook aan wilt geven. In het dagelijkse leven is het vaak moeilijk om deze verbondenheid 
te ervaren.Kristallen Schedels helpen om deze verbondenheid weer te voelen. De Kristallen 
Schedel verbindt zich met jouw frequentie en helpt op die manier om je weer bewust te 
worden van je eigen verbinding met de Kosmos en Moeder Aarde. Bij de activaties gebruiken 
we, indien nodig en op aangeven door de KS en/of Kosmos, Stress Release en Rainbow 
Lightvortex. Eventueel als aanvulling enkele druppels Rescue. Verder hebben we geen invloed 
op hetgeen er gebeurt tijdens de activatie. Wij worden hierin geleid door de KS en de 
aanwezige helpers vanuit de Kosmos. 
 
Het gebruik van de sprays en de Rescue tijdens de activaties tot nu toe, geeft alleen maar 
positieve reacties. Mensen ervaren het als steuntje in de rug bij het proces waar ze mee bezig 
zijn. Na de activatie ben je je bewust van de mogelijkheden om weer samen te werken met 
Kristallen en Kristallen Schedels en te werken aan bewustwording, heelwording en 
ontwikkeling. En mag je je eigen goddelijkheid weer herinneren. 
 
In het geven van cursussen en workshops hebben wij een goede combinatie gevonden tussen 
het verstrekken van informatie en het laten ervaren/voelen wat Kristallen Schedels voor 
iemand kunnen betekenen. 
 
Vanaf 2006 organiseren wij reizen naar o.a. Spanje, Frankrijk, Italie. In deze reis combineren 
wij de cursus “werken met Cosmic&Flower Energies” met de workshop “werken met Kristallen 
Schedels”. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zelf te ervaren wat er allemaal mogelijk is 
wanneer Kristallen Schedels worden ingezet in combinatie met de Cosmic&Flower Energies.  
  

Meer over onze werkzaamheden kunt u vinden op onze website: 
www.crystalangels.nl 
 
De cursussen worden gegeven in "De Brandpoort", Hoogstraat 191 te Landgraaf. 
  
Data eerste vijfdaagse basiscursus in 2005 is op 14-15-16 en 28-29 oktober.  
 
Data tweede vijfdaagse basiscursus in 2005 is op 1-2 en 3 en 16 en 17 december 
 
Data eerste vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 5, 6, 7 en 20-21 januari. 
 
Data tweede vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 2, 3, 4 en 17-18 februari. 
 
Data derde vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 6, 7, 8 en 21-22 april. 
 
Data vierde vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 1, 2, 3 en 16-17 juni. 
 
Informatie en inschrijven: Crystalangels,  Noord-Ooststraat 15, 6372 HA te Landgraaf. 
Mail: crystalangels@planet.nl  
 
Een warme groet, Natasja en Charles 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 

Docent Marga Rietveld: geeft haar cursussen in Leidschendam 
 
Als spiritueel therapeut, stressconsultant en Cosmic&Flower therapeutwerk ik intuïtief en 
verder met de PRI methode van Ingeborg Bosch, De Helende Reis van Brandon Bays, 
ademhalings- en gesprekstechnieken, visualisaties, energievelden, aura- en chakrahealing en 
de Cosmic & Flower energies. Tijdens mijn eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling, groei 
en verandering ben ik me bewust geworden van mijn kwaliteiten en mogelijkheden. 
De opleiding bij Mark en Donny heeft mij het laatste zetje gegeven om daadwerkelijk met mijn 
lichtkwaliteiten naar buiten te treden en grootschaliger te gaan werken om de mensheid de 
weg te wijzen naar hun eigen innerlijke licht. Al sinds 2 jaar heb ik een groot verlangen om 
Lichtwerkers op te gaan leiden. Vanaf september 2005 ga ik dit dan ook realiseren door een 
opleiding aan te bieden.  
 
Doel van de opleiding is jouw heel eigen helende en helpende kwaliteiten gaan ontdekken 
en ontplooien, zodat je daadwerkelijk kan gaan doen waarvoor je in deze  
nieuwe tijd gekomen bent. 
  
Basis van de twee-jarige opleiding: De opleiding is vooral gericht op persoonlijke en 
spirituele ontwikkeling, groei en verandering. Je gaat zelfkennis opdoen en gaat oude patronen 
leren (h)erkennen, die vaak als een rode draad door je leven heen lopen. Wanneer je deze 
gevoelens gaat (h)erkennen en accepteren kom je erachter wie jij daadwerkelijk bent, wat je 
(kern)kwaliteiten zijn en wat jij met jouw leven aanwilt. Dan krijg je weer plezier in het leven 
en in de dingen die je doet, omdat je dan zelf-bewust kiest voor wat bij jouw zielepad past.  
 
Voorwaarde voor deelname: Je hebt geen (voor)opleiding nodig om deel te nemen aan de 
opleiding. Wel de bereidheid en de moed om aan jezelf te werken. 
 
Tijdens de opleiding bied ik de basiscursus van de Cosmic & Flower energies.  
En werk je met aura- en chakra healing. Gidsen, Lichtmeesters en –meesteressen.  
De Past Reality Integration methode van Ingeborg Bosch. De Helende Reis methode van 
Brandon Bays visualisaties. Energievelden o.a. de methode van de familie opstellingen van B. 
Hellinger. Bio-energetica ademhalingsoefeningen. Gesprekstechnieken en andere algemeen-
therapeutische vaardigheden. 
 
Werkwijze: Ieder jaar bestaat uit 7 weekenden van 3 dagen. Tussen de weekenden door 
werk je met een steungroep, krijg je huiswerkopdrachten, lees je (verplichte) boeken en maak 
je reflectieverslagen. In het tweede jaar krijg je een eindopdracht. 
 
Groepsgrootte: maximaal 12 personen. 
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. 
 
Data 2006: 22 t/m25 jan. 20t/m22 febr. 24t/m26 april 12t/m14 juni  4t/m6 sept.  
30 okt. t/m 1  nov. en 11t/m 13 dec. 

 
Informatie avond: 13 december 2005 
 
Kosten: € 1665.—per jaar, inclusief lunch, koffie en thee. 
 
* Voor personen die de Cosmic&Flower vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben,  
en geïnteresseerd zijn in deze opleiding, bestaat de mogelijkheid om tijdens het derde 
weekend in te stromen tijdens het weekend van 25t/m27 november 2005. De vervolgdagen 
van deze opleiding zijn: 27t/m29 jan.- 17t/m19 maart. -12t/m14 mei en 23t/m25 juni.  



 46 

 
De kosten worden dan € 1215.-- voor het eerste jaar. 
 

De specifieke basisdagen van Cosmic&Flower Remedies geeft ik op: 
De eerste vijfdaagse basiscursus in 2005 vindt plaats op: 26-27 en 28 oktober 
en 29 en 30 november 
 
De tweede data van de vijfdaagse basiscursus in 2006 is op:17-18 en19 januari 
en 14 en 15 februari 
 
De derde data van de vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 24-25 en 26 mei 
en op 29 en 30 juni 
 
Informatie en inschrijven: Opleidingsinstituut Christallijn, t.a.v.Marga Rietveld  
Praktijkadres: van Ruysdaellaan 2, 2264 TL Leidschendam 
Tel: 06-10287536   Mail: margagerard@wanadoo.nl 
 
Graag verwijs ik u voor meer informatie naar mijn Website: www.christallijn.nl 
Hart-groet, Marga Rietveld 
 
Docent Veronica Bijenveld: geeft haar cursussen in Amstelveen 
 
Sinds ik in 1995 de opleiding tot Paranormaal Genezer/Magnetiseur heb afgerond, met later 
nog vele andere cursussen, ben ik werkzaam als therapeut/healer en docent . Mijn laatste 
cursussen heb ik gevolgd bij Mark en Donny. De Cosmic&Flower Energies pas ik met veel 
enthousiasme toe in mijn praktijk. Dit komt doordat ikzelf heb mogen ervaren hoe diepgaand 
de werking hiervan is en hoe liefdevol de Energies het proces ondersteunen van 
je spirituele ontwikkeling.  Als healer en spiritueel begeleider werkte ik al met de helende 
Kosmische Liefdestrillingen. Het mooie van de Energies is dat deze zo’n diepe, uitzuiverende 
én ondersteunende werking hebben. Zij raken de diepere lagen van ons bewustzijn aan 
waardoor onze inzichten, gestimuleerd door dit proces, ons nog beter kunnen helpen.  
De reacties van de cliënten in mijn praktijk zijn zeer positief en de mensen en kinderen die 
voor hulp komen ervaren dit als een zeer liefdevolle, krachtige en zuiverende manier. 
Vanuit dit enthousiasme ben ik docent geworden voor Cosmic & Flower Energies. 
 
Best ’n beetje trots en zeker ook blij wil ik graag meedelen dat ik per 1 juli 2005 een centrum 
ben gestart voor spirituele ontwikkeling en heling. De cursussen zullen voor een belangrijk 
deel bestaan uit de cursussen, welke ik met veel liefde geef, als docent voor Cosmic&Flower. 
 
Verder blijf ik de cursus Intuïtieve Ontwikkeling en Bewustwording geven want ook dit doe ik 
met veel plezier. Tevens wil ik thema-avonden of dagen gaan organiseren over specifieke 
onderwerpen. Hiervoor kan iedereen, die daar interesse in heeft, zich incidenteel opgeven.  
Vanzelfsprekend blijf ik als Magnetiseur, Aura- en Chakra Healer mijn praktijk aanhouden voor 
heling met de ondersteuning van de prachtig werkende Cosmic & Flower Energies. Dit 
onderdeel wil ik voor geen goud missen want ik doe dit werk, net zo als de cursussen geven, 
nog steeds vanuit mijn hart . 
 
Wilt u meer informatie hierover neem dan rustig eens contact met mij op of bezoek mijn 
website. www.centrumkristalhelder.tk 
 
De eerste driedaagse basiscursus in 2005 vindt plaats op:15, 16 en 17 december. 
 
De tweede data van de driedaagse basiscursus in 2006 is op: 20, 21 en 22 april. 
 
De data van de tweedaagse vervolgdagen van de basiscursus én verdiepingscursussen 
worden met de cursisten afgesproken. 
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Informatie en inschrijven: Centrum Kristalhelder, t.a.v. Veronica Bijenveld 
Adres:Moldau 3,1186KW Amstelveen Telefoon:  020-4415300 Mail: vbijenveld@zonnet.nl 
 

* Docent Gisela Blackman: geeft haar cursussen in Amsterdam  
 
Data eerste vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 19-20-21 januari en op 17-18 februari  
 
Dag 6 en 7, de Stralenleer, is op 24 +25 maart 2006 
 
De vervolgcursus delen (8, 9, 10, 11) kunnen in overleg worden gepland. 
 
Data tweede vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 20-21-22 april en op 19-20 mei 2006 
 
Data derde vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 22-23-24 juni en op 28-29 juli 2006 
  
Dag 6 en 7, de Stralenleer, is op 11 +12 augustus 2006 
  
De vervolgcursus delen (8, 9, 10, 11) kunnen in overleg worden gepland. 
Informatie en inschrijving: Tel. 020-6962112, Mail : gisela.blackman@zonnet.nl 

 
* Docent: Caroline de Witte Caroline geeft haar cursussen in Amsterdam 
 
Data eerste vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 2- 3 en 4 maart en op 7 en 8 april 
 
De cursusdagen 6 en 7: de Stralenleer geef in 5 dagen. In januari 2006 zal er een 
nieuwe cursus van start gaan. Data worden na de basisopleiding met de cursusgroep 
bepaald. 
 
De verdere verdiepingsdagen worden in overleg met de groep afgesproken. 
 

In 2005 geef ik nog de volgende cursussen: 
 
Merkaba en 10 Transcendente chakra’s: 23 en 24 september 2005 
 
DNA transformatie, heling, activatie: 25 en 26 november 2005 
 

Informatie en inschrijven: praktijk Amsterdam, Keizersgracht 62, Tel. 020-4897744 
Mobiel: 06-54260804  Mail: info@dewittecoaching.nl Website: www.dewittecoaching. 

 

* Docent: Mannie Hoogendorp, geeft haar cursussen in Poeldijk,den Haag 
 
Data vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 9 -16 en 23 februari en op 9 en 16 maart. 
 
Informatie en inschrijvingen: Tel. 0174-240403, Mail: mannie@kabelfoon.nl  
 

* Docent Sabine Jürgens-Wolters,  geeft haar cursussen in Drente, Coevorden 
 
Data eerste driedaagse basiscursus in 2005 is op: 10-11 en 12 november.   
 
De tweede data van de driedaagse basiscursus in 2006  is op: 2 -3 maart en 4 maart.  
 

De data van de tweedaagse vervolgdagen van de basiscursus én 
verdiepingscursussen worden met de cursisten afgesproken.  
 
Informatie en inschrijving: Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Coaching, Drs. Sabine 
Jürgens-Wolters. Van Bothnialaan 6, 7742 WB Coevorden,  
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Telefoon:  0524 – 524848, Mail: jurgens@bart.nl Website: www.praktijkonline.nl  
 
* Docent Jessica Ree, Jessica geeft de cursussen zowel in Steenwijk als in 
Amersfoort!  
 
Steenwijk: Data vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 3-4 en 5 februari en op 18 en 
19 februari. 
 
Amersfoort: Data vijfdaagse basiscursus in 2006 is op: 4-5 en 6 maart en op 25 en 
26 maart   
 
Voor informatie kunt u contact opnemen : praktijk voor intergratieve massage en 
healing/reading  Tel. 0521-516 760 / 06-24 950 111 (graag tussen 19.00 uur en 21.00 
uur) of  Mail  praktijkartemis@hotmail.com 
 

* Docent Maggie Tahalele geeft haar cursussen in Amersfoort 
 
Data vijfdaagse basiscursus in 2006 is op 20- 27 november en 11 december 2005 
En op 18 en 25 januari 2006 
 
De kosten wijken af omdat Maggie geen lunch verzorgt! 
De kosten voor de driedaagse zijn: € 250,00 inclusief  syllabus, koffie, thee en 
ondersteunende Energies. 
 
De kosten voor de tweedaagse vervolgdagen zijn: € 165,00 inclusief syllabus, koffie, 
thee en ondersteunende Energies en certificaat. 
 
De 5-daagse workshop worden ook in blokken van 13 lesavonden gehouden van 19.00 
tot 22.00 uur en start op donderdag 17 november 2005.  
 
De kosten voor 13 avondlessen zijn: € 390,00 inclusief syllabus, koffie, thee en 
ondersteunende Energies. 
 
Locatie: Bosweg 29 C te Amersfoort 
 

Informatie en inschrijvingen:Matahana, Maggie Tahalele  Tel. 033-462 66 09   
of mobiel 06-25 558 488  
 
 

 
Onderstaande docenten organiseren wekelijkse avond of dag 

cursussen. 
 

Deze cursussen worden ondersteund met de Cosmic&Flower Energies en bieden een 
intensievere begeleiding. 

 
* Docent Sonja Walrecht: 
 
Sonja Walrecht is een intuïtief medium,verdere disciplines van haar zijn:  NEI-practitioner, 
Louise Hay trainster en Integraal Therapeut.  
 
Sonja werkt sinds 1995 jaar als therapeut in haar eigen praktijk in Hoorn (NH) Ze geeft 
diverse trainingen en workshops o.a. zelfontwikkelingcursussen ondersteund met de Cosmic  
en de zo genaamde  `snuffeldagen` met de Cosmic&Flower Energies. Snuffeldagen zijn dagen 
om kennis te maken met de middelen en Sonja´s manier van werken hiermee.  
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In mijn (Donny) ogen/ oren, zingt Sonja als een priesteres en tijdens de Hathor workshop, die 
ze samen met mij volgde bij Anne Ward, mocht ze ook haar Egyptische kwaliteiten 
herinneren! Vandaar dat Sonja tijdens de cursussen zal werken vanuit haar Hathor- hart met 
de Hathor energie én de helende Klanken die de Hathors via Anne doorgaven tijdens de 
Hathor workshop.  
 
Hieronder staan de verschillende mogelijkheden die Sonja de cursist aanbied: 
 

Cursusdag Kennismaken met de Cosmic&Flower  Energies: 
 
Als je meer wilt weten over de Cosmic&Flower Energies én ze zelf wil ervaren is dit een 
geschikte dag voor je. Je maakt kennis met de middelen en gaat er zelf mee aan de slag. 
Tijdens deze dag staat het zelf ervaren van de Cosmic&Flower Energies voorop.  
 
Kosten per dag: 47,50 inclusief een persoonlijke gedoseerde Cosmic&Flower Energie. 
 
Datum 1: Zaterdag 20 oktober 2005 of  Datum 2: Zaterdag 10 december 2005 
Beide dagen zijn van 10.00 tot 14.00 uur 

 
Cursus Werken vanuit de nieuwe energie 2006 
 
Deze cursus bestaat uit 6 zaterdagen, de data hiervan is: 21 januari,, 11 en 25 februari, 
11 en 25 maart en  09 april Alle dagen zijn van 10.00 tot 15.00 uur in Hoorn 
 
Diverse onderwerpen 
Werken met de Cosmic&Flower Energies 
Balanceren en harmoniseren van de chakra´s 
Energetische oefeningen. 
Stemwerk, helen met klanken (Hathor energie) 
Activeren en uitbreiden van je Prana energie 
Activeren van Epifyse en kundalini energie (Hathor Leer) 

 
Informatie en inschrijving: Heling voorbij de woorden, Sonja Walrecht.  
Adres: C. ravenstraat 11, 1624 TA Hoorn 
Telefoon:  0229-272715 Mail: s.walrecht@quicknet.nl 
 

 

* Docent Carla Harren geeft haar avondcursussen in Heerhugowaard. 
 
De natuur heeft mij altijd geraakt, geheeld en mij op weg geholpen tot diepere inzichten. Dit is 
de rode draad (oftewel Rode Draak – Toon 13 - Tzolkin) geweest vanaf mijn kinderjaren tot 
heden. 
 
Ik heb mijn opleiding als Natuurgeneeskunde gespecialiseerd in massage sinds 1997 afgerond. 
Ik ben aangesloten bij het SGZ en NGS. In dit pakket zijn ook nog aanvullingen geweest.  
Ik ben Reiki-Meester, Magnified healer, thuis in de Tzolkin (Maya kalender) en mij vooral gaan 
specialiseren in Aromatherapie en Bloesemtherapie. Hierin ben ik gaan ontdekken wat het 
beste aansluit bij de individuele mens vooral op alle niveaus. Met respect en zuiverheid wordt 
een specifieke oliemengsel vanuit stilte en met begeleiding gemaakt.  
Daarnaast kies ik samen met de persoon die op consult komt een Cosmic&Flower Energy uit. 
Vanuit het hart, stilte en licht werk ik samen met volwassenen en kinderen.  De uniekheid van 
een ieder vanuit de bron  is een prachtige reis die nog steeds voortduurt. Zo was de reis naar 
Egypte dit jaar in Maart 2005 een samenkomst die niet in woorden zijn om te zetten.  
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Ik begeleid en breng mensen samen tijdens de themadagen bij Jan 17 om ons lichtkracht te 
verenigen.  
Deze dagen worden begeleid en ontvangen vanuit deze trillingen. Jos Blokdijk, een goede 
vriend, helpt mee vanuit zijn hart om de inwendige mens bij te staan. Met Rene van 
Drimmelen,  een collega, geven wij meditatieavonden samen met de Cosmic&Flower Energies. 
Hierin gebruiken wij de Cosmic&Flower Energies die doeltreffend raken om de transformatie 
proces mee te nemen in je persoonlijk evolutie en deze te verankeren. In 2002 en de jaren 
daarna heb ik de cursus en themadagen gevolgd van Cosmic&Flower Remedies bij Donny & 
Mark Heuvelmans. Dit bracht mij opnieuw in verbinding met de lichtwereld en de begeleiding 
daarin. Zo ontstond een ontmoetingen in samenwerking. Hier heb ik al vele ervaringen en 
ontwikkelingen in meegemaakt. Vooral kleinzoon Diego Khan heeft zijn oma aangezet om haar 
eigen weg en taak te blijven volgen. Zo is een stuk groei ontstaan dat nu geleid heeft dat 
Donny mij vroeg om docent te worden.  Ik ben hier vanuit mijn hart dankbaar voor. 
 

De avondcursussen bestaan uit blokken van 13 avonde n 
 
De avondcursussen zijn vanaf 16 november 2005 tot 3 mei 2006. Elke 14 dagen vindt 
een deel van de workshop plaats ter integratie. Het lesrooster ziet er als volgt uit: 
 
LES 1: 16 november -  Inleiding, Stertetraëder Prana ademhaling (eerste 6 ademhalingen), 
Aquarius Stuitchakra en het samenwerkend centra 12, het  Levenscentrum. 
LES 2: 30 november - Stertetraëder Prana ademhaling (totale 14de ademhaling), Aquarius 
Heiligbeenchakra en het samenwerkend centra 11, Loslaten. 
LES 3 :samenwerkend centra 9, Orde. Aquarius Miltchakra en het samenwerkend Centrum 2 , 
Sterkte, Kracht. 
LES 4: 28 december - Totale Stertetraëder Prana ademhaling, Aquarius Zonnevlechtchakra en 
het samenwerkend centra 3, Oordeel.   
 LES 5: 11 januari - Totale Stertetraëder Prana ademhaling,Aquarius Hart en Thymus chakra’s 
en samenwerkend centra 4, Liefde.  
LES 6:  25 januari -Totale Stertetraëder Prana ademhaling,Aquarius Keelchakra en het 
samenwerkend Centrum 5 Kracht, de taal van het hart . 
LES 7: 08 februari - Totale Stertetraëder Prana ademhaling,Aquarius Nek-Kinchakra en het 
samenwerkend centra 10, Zielenkracht  
LES 8: 22 februari - Totale Stertetraëder Prana ademhaling, Aquarius Hypofyse en 
Epifysechakra. 
LES 9: 08 maart - Totale Stertetraëder Prana ademhaling, Aquarius Hogere chakra’s in het 
hoofd (4 centrums) Centra 6, verbeeldingskracht. Centra 1, het geloof, Centra 7, begrip en 
Centra 8, de wil. 
LES 10 : 22 maart – Via visualiserende meditatie de auralagen leren herkennen. Het leren 
voelen van de auralagen en de aanwezige blokkades leren voelen die in de auralagen 
verankerd zijn. 
LES 11: 05 april – In de aura aanwezige Karmische aspecten die blokkeren uitzuiveren.  
LES 12 : 19 april – Het uitzuiveren van toxische ballast die energetisch verankert zijn in de 
organen via de auralaag. 
LES 13: 03 mei- sessie avond waarbij  wij gericht gaan kijken naar evt. nog aanwezige 
blokkades zodat men gerust over kan gaan naar de tweede BLOK. 

 
De avonden beginnen om 19.00 tot 22.00 en kosten €390.00 incl. syllabus, koffie/thee 
en Cosmic&Flower Energies.  
Adres: Moutmolen 72, Heerhugowaard.  
 
Informatie en inschrijving:Carla Harren: tel. 072-5741695 (graag tussen 17.00 - 
18.00 uur) Mail: CJ.Harren@hetnet.nl 
 
Heb je nog vragen ik sta voor je klaar. Graag verwijs ik voor meer informatie naar 
mijn homepage: http://home.hetnet.nl/~cj.harren/index.html   
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Docent: Truus Swinkels: In verband met een ernstig afgelopen klein 
ongelukje, kan Truus helaas geen cursussen aanbieden. Die arme schat heeft op een 
vreselijke manier haar enkel gebroken. In januari zal een tweede operatie noodzakelijk zijn.  
Truus hoopt in het najaar 2006 weer met cursussen te starten in Milheeze-Gemert ,Brabant 
Telefoon: 0493-313674, Mail Swinkels91@zonnet.nl   
 

 

Extra themadagen 
 

Tien avonden “Harmonisch Thuiskomen in Jezelf” 
 
Geleide meditaties en Cosmic&Flower Energies in licht, liefde en respect. 
Begeleide Meditaties: de mogelijkheden en kwaliteiten van geleide meditaties zijn dat je in 
contact komt met je onderbewuste. Tijdens de meditatie kunnen er inzichten omhoog komen 
die jouw belemmeren om goed te kunnen functioneren. Deze informatie maakt duidelijk 
waarom je op een bepaalde manier handelt. Daarnaast kan deze methode je ook in contact 
brengen met positieve eigenschappen waar je nog niet bewust van bent. 
 
Cosmic&Flower Energies: zijn speciaal geprepareerd voor de tijd waarin wij nu leven.  
Op bijzondere wijze, met liefde en respect voor de natuur en helpende krachten uit de 
kosmos. Ze worden gemaakt ter ondersteuning van de transformatie processen die veel 
mensen doormaken. Een Energie bevat o.a. de pure trilling informatie van bloemen, 
edelstenen en/of kristallen en de energetische vibraties van een specifiek kosmisch moment. 
Deze kwaliteiten resoneren met je energie systeem en herinneren je aan je eigen Goddelijke 
Kern.  
 
Data: een keer per maand op maandagavond.  
Tijd: start van de avonden - 12 september 2005 om 19.30 - 22.00 tot 12 juni 2006 
Locatie: Moutmolen 72, Heerhugowaard 
 
Kosten: Inclusief koffie/thee en geschreven materiaal € 13.00 per avond. 
Voor een flesje Cosmic&Flower Energies wordt Euro 5.00 berekend. 
 
Informatie en inschrijving: Rene van Drimmelen 
Telefoon:  072-5646071  Mail: renevandrimmelen@zonnet.nl   
of bij Carla Harren: tel. 072-5741695 (graag tussen 17.00 - 18.00 uur)  
Mail: CJ.Harren@hetnet.nl 
 
Graag verwijs ik voor meer informatie naar mijn homepage: 
http://home.hetnet.nl/~cj.harren/index.html   
 
Het werkmaatje van Carla Harren:  
   
Ik ben Rene van Drimmelen en verzorg samen met Carla de tien avonden “Harmonisch 
Thuiskomen in Jezelf”. 
 
Even een kort verhaal over mijzelf en achtergrond. Ik heb een opleiding genoten tot N.E.I. 
therapeut met specialisatie “Kinder N.E.I.” bij Orin van Wilma Klein. Bij het examen werd 
gevraagd om ook een geleide meditatie te maken. Zo kwam ik op het pad van meditaties 
schrijven. Ik had een gevoel dat er nog wat aan ontbrak. Via een vraag aan Donny kreeg ik 
het adres van Carla en zag toen dat ze ook Meditatie avonden gaf. Ik ben toen een keer heen 
gegaan en het klikte meteen heel goed. Terwijl Carla en ik een gesprek hadden vertelde ik 
haar dat ik ook meditaties maakte. Ik liet haar deze toen zien en zij was hier heel enthousiast 
over.  Zo is het idee geboren voor deze meditatie avonden.  
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Wij besloten dit te combineren met de Cosmic&Flower Energies. Wij hebben eerst een aantal 
keren zelf een combi gedaan en het bleek datgene te zijn wat ik nog zocht als aanvulling. De 
meditaties werden hierdoor veel intenser en kwamen er processen op gang die al een langer 
tijdje vast zaten.  
 
Het voelde alsof we opnieuw werden geboren. Precies zoals de betekenis van mijn naam dat 
ook aan gaf. De betekenis van Rene is “wedergeborene”. Dit is wat ik heb mogen ervaren 
tijdens de avonden met Carla, meditaties en de Cosmic&Flower Energies. 
Voor het mooie zou je zelf het een keer mee mogen beleven. Wat mij persoonlijk erg veel 
erkenning gaf was het feit dat Donny ook met de meditaties wilde gaan werken en hier 
toestemming voor vroeg. Dit gaf mij wel het gevoel dat het echt goed moest zijn anders vraag 
je dit niet. Dus kom gerust en ervaar wat het met je kan doen. 
 
Ik ben bereikbaar voor N.E.I. therapie in verschillende vormen. Deze zijn Kinder N.E.I. 
therapie, Zwangerschapsbegeleiding, Spirituele N.E.I. en de Net. Dit wil zeggen dat je een 
transformatie proces mee krijgt hoe je patronen kunt doorbreken. Natuurlijk ondersteun ik 
deze therapieën met de Cosmic&Flower Energies.   
 
Rene van Drimmelen, Praktijk “Wedergeboorte”, 
Adres:Elgerweg 35, 1825 KA Alkmaar 
Telefoon: 072-5646071, E-mail: renevandrimmelen@zonnet.nl 
 
 
 

"Ontmoeting in het Hart van Kristallen Moeder Aarde"  
 
Dankbaar met vreugde, plezier en liefde mag ik weer 2 themadagen aanbieden! 
De datum voor themadagen volgende jaar zijn 23 & 24 juni 2006. 
Deze is doorgegeven als "Ontmoeting in het Hart van Kristallen Moeder Aarde"  
met Cosmic&Flower Energies, Kristallen, Overnachting en Stilte in Jezelf. 
 
Locatie: Stichting Jan 17, Centrum Monastieke Tradities te Castricum.  
De kosten zijn € 170,00 incl. overnachting, avondmaaltijden en samen een 
voedingsbijdragen van de deelnemers, workshop, tekst en koffie/thee/water. 
 
Informatie en inschrijving: Carla Harren, Licht & Liefde Natuurgeneeskunde, 
Moutmolen 72, Heerhugowaard  
Telefoon: 072 - 5741695 
Mail: CJ.Harren@hetnet.nl 

  

Internationale Kristallen Schedels Conferentie in 2006 
  
“ We leven in een magische tijd, waarin ongelofelijke mysteries en informatie over de hele 
wereld worden onthuld, inclusief voorspellingen van een op handen zijnde Gouden Eeuw.  
 
Vandaag de dag zijn meer mensen geïnteresseerd om spirituele filosofieën en activiteiten 
(inclusief paranormale fenomenen) in hun leven te integreren.  
Bovendien zijn er de laatste honderd jaar een aantal fascinerende en heilige kunstproducten 
ontdekt, in of in de nabijheid zeer oude ruines van verschillende vroegere beschavingen.  
 
Een van de ontdekte kunstvormen staat bekend als de kristallen schedels.  
Een kristallen schedel is een stuk kwarts of kristal, dat de vorm heeft van een menselijke 
schedel. Ze zijn gevonden in, of in de nabijheid van zeer oude ruines van verschillende 
vroegere beschavingen. De plaatsen waar deze authentieke schedels gevonden zijn, zijn in 
eerste instantie de ruïnes (Maya's, Azteken enz) in Mexico of midden Amerika en er gaan 
tevens geruchten dat er enkele in Zuid Amerika gevonden zijn. Onlangs zijn er zelfs schedels 
gevonden in andere delen van de wereld. 
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Het blijft wetenschappers verbazen hoe een primitieve cultuur in staat was om kristal in zulke 
exacte afmetingen te snijden, die bovendien ingaan tegen de natuurlijke as van het kristal, 
zonder gebruikmaking van geavanceerd gereedschap. Kristal is een materiaal dat op 
moleculair niveau perfecte symmetrische richtlijnen heeft. Als je tracht tegen de as in te gaan, 
zal het kristal verbrijzelen. Zelfs met de nauwgezette laserapparatuur die we vandaag de dag 
tot onze beschikking hebben, is het een hachelijke zaak om een kristallen schedel te maken, 
die zo exact gevormd is ingaat tegen de natuurlijke symmetrie van het kristal.  
 
Er is geen enkele wetenschappelijke methode bekend, waarmee de oudheid van deze 
authentieke schedels bepaald kunnen worden. De enige manier om de oudheid van de 
authentieke schedels te bepalen, is door samenwerking met de Elders, als die hun kennis ter 
beschikking willen stellen en door gegevens die tot stand komen via sensitieve mensen die 
met deze schedels werken. 
 
Dit zou tevens op geen enkele wijze het grote aantal spiritistische gebeurtenissen verklaren, 
die zich in de nabijheid van kristallen schedels hebben voorgedaan en zijn vastlegt. Er zijn 
talloze meldingen van mensen die genezen zijn van allerlei kwaaltjes en zelf van 
levensbedreigende ziektes. Veel mensen melden dat hun levens drastisch veranderd zijn nadat 
ze zich in de nabijheid van zo'n schedel bevonden. 
 
De inheemse ouderen (Maya's, Indianen enz.) geloven dat de kristallen schedels verbonden 
zijn met hun profetieën van een transformatie van onze wereld en dat ze een ongelofelijke 
universele kennis bevatten. Zelfs in de Bijbelcode worden deze schedels vernoemd. Een 
bekend fenomeen is dat plaatsvindt rondom de kristallen schedels, is het zien van 
holografische beelden die binnenin de schedels verschijnen, wanneer ze geactiveerd worden.  
 
Deze activering kan plaatsvinden door een combinatie van kleur, licht, geluid of menselijke 
energie. Enkele van de beelden, die binnen deze schedels zijn waargenomen, zijn beelden van 
UFO's, vliegende mensen, zeemeerminnen, dolfijnen, eenhoorns, aliens en andere kristallen 
schedels. Hierdoor worden de schedels gezien als een soort van computers, die in staat zijn 
om de energie en gebeurtenissen rondom hen vast te leggen. Ze kunnen deze beelden uit de 
geschiedenis beeld voor beeld weer afspelen. en er wordt tevens gesuggereerd dat er een 
connectie bestaat met ET's en UFO's.  
 
Theorieën rondom de kristallen schedels: De inheemse legendes beschrijven (en mensen die 
met deze schedels werken onderschrijven) dat deze schedels voor genezing gebruikt kunnen 
worden (en zijn). De legendes geven tevens verslag van ontmoetingen met UFO's en 
buitenaardse levensvormen.  Hierdoor (tezamen met de holografische beelden) ontstaat de 
overtuiging dat deze schedels bij ons gebracht zouden kunnen zijn door buitenaardse wezens.  
 
Wanneer dit niet het geval zou zijn, zouden de schedels gezien kunnen worden als een bewijs 
dat er voor onze beschaving een beschaving heeft bestaan, die over een hoogstaande 
technologie heeft beschikt. Een aantal spirituele channelaars beweren dat deze schedels 
gemaakt zijn in Atlantis of Lemurië. Dat de kristallen schedels van oorsprong menselijk waren 
en dat ze zijn veranderd in kristal door gebruikmaking van gedachtekracht. 
 
Een andere theorie is dat de kristallen schedels verbonden zijn met mensen die in het 
binnenste van de aarde leven. Deze theorie behelst dat de aarde hol is, met een kleine, 
centrale zon in de kern en openingen rondom de polen. Ook wordt er verondersteld dat 13 
hoofd-schedels de genetische code bevatten van twaalf, binnen-aardse stammen en dat de 
13de ofwel centrale schedel de familie van deze stammen voor stelt.  
 
Tijdens de vredesconferentie van de Wolf Song IX, in Vierhouten, werden de kristallen 
schedels tentoon gesteld. In het artikel dat Harrie over de kristallen schedels schreef deelt hij 
zijn inzichten hieromtrent. Hij beschrijft ze uitvoerig in het mysterie van de kristallen schedels.  
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Zijn theorie sluit aan bij het inzicht dat Joshua Shapiro er op na houdt, nl. dat deze schedels 
niet alleen hier zijn om oude kennis en wijsheid met ons te delen, maar ook helpt bij het 
ontwaken van ons ras naar hogere spirituele wetten en een vollediger begrip van ons Zelf. 
Zouden de kristallen schedels één van de tekens zijn dat de Gouden Eeuw nabij is?” 
 
Bovenstaand artikel komt van de MSM groep Nieuwe Tijd. 

 

Oproep door Joshua en Desy Shapiro, The Crystal Skull Explorers 
 
Vandaag de dag worden er duizenden van deze kristallen schedels door moderne  
kristal beeldhouwers gemaakt. Veel mensen hebben nu dus hun "eigen" kristallen  
schedel. Mensen voelen dat een Kristallen Schedel een positieve invloed heeft in  
hun dagelijks leven.  
 
De legendes van inheemse stammen van over de hele wereld vertellen ons dat  
Kristallen Schedels de sleutels kunnen zijn om onze mensheid te helpen een  
Wereld van Vrede te creëren, aan het einde van het jaar 2012. 
 
Vandaar dat wij graag de eerste grote Kristallen Schedel conferentie ooit in Nederland willen 
houden zodat men persoonlijk in contact kan komen met de Kristallen schedels en hun 
verzorgers, lezingen en dia- en video voorstellingen en workshops rondom de Kristallen 
Schedels kan volgen.   
 
Wij hebben al enkele prachtige en bekwame sprekers die ons al hun toezegging hebben  
gegeven om mee te werken, maar ook zullen er dan enkele speciale kristallen schedels bij ons 
zijn. Wij staan klaar om ons coördinatie team samen te stellen, maar we voelen dat voor een 
grote conferentie als deze, dat het goed is om met diegene samen te werken die dit al eens 
eerder aan de hand hebben gehad en die zich natuurlijk ook op het spirituele pad begeven.  
  
Wij danken onze lieve Donny alvast héél hartelijk dat zij ons deze vraag aan jullie laat stellen: 
  
Wanneer jij ons zou kunnen helpen, of groepen of personen kent die al eens eerder geholpen 
hebben om dit soort grote evenementen op te zetten, laat het ons dan alsjeblieft weten.  
Zodat we deze mensen kunnen aanspreken, of zij wellicht interesse hebben om hun hulp voor 
dit Kristallen Schedel project in te zetten. (zie het emailadres hieronder).  
  
Alvast erg bedankt voor de adviezen en suggesties die je wilt geven. 
  
Wij wensen jullie allemaal een prachtig weekend in Vrede en Liefde 
wel bedankt, uit naam van:  Kristallen Schedels komen naar je toe!!    
 
Joshua & Desy Shapiro The Crystal Skull Explorers E-mail: joshuashapiro@xs4all.nl 
  
  
 

 
 

May 2006 be filled with love and light , and May love and 
Light surround the world!  
 
Hart-groet, Mark, Kelvin en Donny 
  
 


