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Dag lieve Cosmic&Flower Vriendin of vriend 

 

Naar aanleiding van mails, telefoontjes en mijn eigen persoonlijke transformatie ervaringen wil ik 

graag even een kort inzicht gevend stukje schrijven over de huidige transformatie- evolutie cyclus, 

waarin de mensheid collectief betrokken is.  

 

In vorige nieuwsflitsen en ook op onze website staan artikelen over mijn visie, betreffende hoe alle 

kosmische aansturingen het evolutie en transformatieproces van ons mentale- emotionele- fysieke 

wezen en de bewustzijnsverandering bewerkstelligen, en de uiteindelijke doelstelling hiervan.  

 

Zoals ik in de vorige nieuwsflits omschreef zijn de huidige kosmische triggers vooral gericht op het 

uitzuiveren en het herintegratieproces van ons oeroude Mannelijk God- en Vrouwelijk Godin wezen. 

Voor enkel jaren terug noemde men dit de eenwording tussen de linker- en rechter hersenhelft of het 

mentale- emotionele wezen en de hoofd- hart verbinding. (De hierop afgestemde sponsordagen waren 

een groot succes!). 

 

Doordat zich vele levens lang hierin een verdichtingproces heeft gemanifesteerd brengt dit 

uitzuivering- en integratie proces verstoringen met zich mee op emotioneel, mentaal en fysiek niveau.  

 

Kosmische aansturingen vanaf 7 juli die het transformatie-evolutieproces mee beïnvloeden 
 

Zonder hier echt diep op in te gaan en het beschrijven van alle hemelverschijningen, omschrijf ik de 

meest transformerende kosmische sturingen vanaf 7 Juli als volgt:  

 

Tijdens de 7-7-7 poort opening ( 7-7-2009 = 14 + 11=25=7) zijn de kosmische instromingen van 

Lichttrillingen vrij heftig geworden. Kosmische poortopeningen worden aangestuurd door zwarte 

gaten. Op 7 juli 2009 hebben Australische astronomen de enorme omvang van het sterrenstelsel 

Centaurus A in beeld gebracht. Het blijkt nu dat de grootte van Centaurus A te wijten is aan een 50 

miljoen zonmassa's wegend zwart gat in zijn centrum. Op 7 juli fotografeerde zij 2 enorme supernova-

explosies waardoor zich een gigantische, nooit eerder waargnomen, blauw - violet kleurige wolk met 

een omvang van maar liefst 200 volle manen vormde. 

Bron: http://www.csiro.au/news/Centaurus-A.html.  

 

Op 7 juli hadden we een Volle maan in Steenbok, Zon in Kreeft. Doordat de Maan in het mannelijke 

aarde teken Steenbok stond betekent dit dat wij collectief ‘gedwongen’ worden tot ingrijpende 

heroriëntatie, zodat we inzicht krijgen in wat men nu eigenlijk écht wil en wil bereiken in het leven.  

De Maan in het vrouwelijke water teken Kreeft staat o.a. voor de ontwikkeling van de intuïtie en geeft 

de gelegenheid dat men tot het besef komt, dat elke beslissingen en stap die we zetten, doordrongen 

behoort te zijn van ons hoger bewustzijn. Indien we de trigger van de Volle Maan in Steenbok, Zon 

Kreeft samen voegen betekent dit een mogelijkheid tot een Hogere vorm van bewustzijn en inzichten 

vanuit de samenwerking van onze mannelijke en vrouwelijk bewustzijnslagen. Deze samenwerkende 

bewustwordingen geven integratie mogelijkheden tussen je Goddelijk Mannelijk- en Goddelijk 

Vrouwelijk zijn. 

 

Op 7 juli hadden we ook een Maansverduistering die plaatsvond op zowel 15 graden 32 Steenbok als  

op 15 graden 32 Kreeft. Bijzonder is dat dit plaatsvond in samenstand met de Zwarte Maan, die ook 

wel Lilith genoemd wordt. Hierdoor kan een groot stukje hoger bewustzijn ontwikkelen.  

De Zwarte Maan staat voor een stukje van je oerkern en maakt het mogelijk om je weer te verbinden 

met je Goddelijke kern. Triggers van de Zwarte Maan kunnen iemand heel kwetsbaar maken omdat de 

bewustzijnsverhogingen die ze triggert meestal gepaard gaan met het herbeleven van een stukje 

jeugdtrauma. Zwarte Maan in Steenbok en Kreeft geven een mogelijkheid tot alles loslaten wat tegen 

je principes en je eigenheid ingaat, loslaten van relaties die niet meer voedend zijn.  

Onafhankelijk worden, eigen grenzen ontdekken, relaties leren onderhouden op en hoog niveau en 

mogelijkheden tot spiritueel leiderschap. 
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Op 7 juli stonden zowel de Volle Maan als de Maansverduistering  o.a. ook onder de beïnvloeding van 

Pluto. Pluto staat ook symbool voor de oerkracht van de mens. Pluto brengt verandering en 

transformatie, waardoor oude patronen in de mannelijke mentale- en vrouwelijke emotionele laag  

losgelaten kunnen worden. Hierdoor hebben we collectief weer een prachtige mogelijkheid om 

oeroude God- Godin kwaliteiten te herinneren.  

 

Op 14 juli stond Mercurius in bovenconjunctie met Zon in Kreeft, welke o.a. betekent dat we beproeft 

worden in het een hoofd- hart verbinding in ons denken en communiceren. Om aan te voelen wat wel 

of niet in overeenstemming is met onze eigen Goddelijke Mannelijke- en Goddelijke Vrouwelijke 

verwezenlijking. Verder stuurt Mercurius geneeskundige en magische kwaliteiten aan. 

 

Afgelopen nacht, de nacht van 18 op 19 juli, schoof tussen 03.00 en 05.00 uur de maansikkel voor een 

aantal sterren van de Pleiaden en even later ontstond er een samenstand tussen de Maansikkel, Venus 

en Mars. Over Venus en Mars valt veel te vertellen, om het kort te houden, Venus en Mars 

symboliseren zowel de hemelse als de aardse liefde van het vrouwelijke- en mannelijke bewustzijn. 

Venus representeert o.a. de waarden en de capaciteit die wij hebben voor vormen van liefde en 

geeft altijd de kwaliteit van verbinding leggen aan. Mars vertegenwoordigt o.a. uitdagingen op 

psychologisch mentale gebied en moedigt aan om deze tot uitdrukking te brengen.  

Mars activeert een overlevingsinstinct dat helpt om verder te komen in het leven. Ook de invloeden 

van de samenkomst van de Maansikkel, Venus en Mars zorgen voor het balans dat noodzakelijk is om 

onze vrouwelijke en mannelijke energieën door te kunnen laten stromen naar een hoger niveau, wat 

wij nu het God- Godin bewustzijn noemen.  

 

Als afsluiting de aankomende Zoneclips van woensdag 22 juli. Deze Eclips trekt van India naar in 

China en zal in Nederland niet zichtbaar zijn, maar zal wel wereldwijd voelbaar en beïnvloedbaar zijn.  

Uit de geschiedenis blijkt dat Zoneclipsen een toename van aardbevingen, overstromingen, oorlogen 

en bewustzijnsveranderingen bewerkstelligen. De beïnvloedingen zullen o.a. actief zijn onder de 

invloed van Zwarte Maan in Steenbok. Dit betekent dat wij getriggerd gaan worden op het leren 

omgaan met beïnvloedingen van vaderfiguren en machtsposities, om mededogen te ontwikkelen, oude 

structuren in lopende levens trajecten los te laten zodat nieuwe levenspaden bewandelt kunnen worden 

vanuit eigen verantwoordelijkheid en het bekrachtigen van je IK BEN kracht.  

Prachtige basis kwaliteiten die helpen om samen te gaan werken met je God- Godin kwaliteiten! 

 

Alle kosmische sturingen die ik hierboven omschreven heb kunnen op emotioneel, mentaal en fysiek 

niveau transformatie symptomen bewerkstelligen. Waarschijnlijk zullen er nog meer klachten zijn 

maar wat ik zelf één dag, op 14 juli, heftig heb waargenomen is het volgende: zware vermoeidheid;  

uitbreken van afwisellende koud en warm aanvoelende zweetuitbarstingen; hartkloppingen, licht 

gevoel in mijn hoofd dat gepaard ging met een zwak en onstabiel gevoel door mijn hele lichaam.  

Het leek alsof mijn totale aardverbinding weg was. Via de mails en telefoontjes begreep ik dat mijn 

ervaringen ook gepaard kunnen gaan met wisselende gemoedsstemmingen; depressiviteit; 

duizeligheid; misselijkheid; energetisch- en/of daadwerkelijk braken; darmklachten; diarree; 

branderig- gekneusd gevoel in de voeten en kuiten, krampen in voeten en kuiten.  

Duidelijk is dat door alle kosmische sturingen de energieën van Moeder Aarde mee veranderen. 

Vandaar dat het heel belangrijk is dat wij collectief bewust meer aandacht aan onze aardverbinding 

besteden.  

 

De transformerende symptomen behoren periodiek ervaren te worden en kunnen minder 

belastend ervaren worden en zelf opheffen door meditaties of bezinningsmomenten. 

Raadpleeg altijd een arts of deskundige bij twijfel!  

 
Omdat ik geabonneerd ben op de dagelijkse nieuwsbrieven van Alles over Sterrenkunde weet ik alle 

benoemde dagelijkse hemelverschijnselen. Indien je op de hoogte gesteld wilt worden kun je, je 

abonneren op de nieuwsbrief via hun website: http://allesoversterrenkunde.nl 
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Opleidingsdag werkmethodes met de Cosmic&Flower Egyptische Chakra oliën 
 
Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met 

massagetechnieken. Tijdens deze dag reiken we verschillende methodes aan die zowel voor 

zelfgenezing als cliënt- patiënt gericht ingezet kunnen worden, om doelgericht mentale en emotionele 

verstoringen die fysieke ziektebeelden veroorzaken op te heffen.   

Ook worden enkele ontspanningstechnieken aangereikt.  

De werking van de Egyptische Chakra oliën kun je lezen op onze website: www.cosmicflower.nl 

onder de link producten. 

 

Ook deze dag valt onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en mag 1 studiepunt 

per dagdeel geteld worden en ontvangt men een deelname certificaat..  

 

Datum: 11 augustus 2009 

Kosten: incl. koffie/thee, lunch, syllabus en het gebruikt van de Egyptische Chakra oliën:  € 111,-  

Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG Swolgen 

Aanmelding via mail aub: info@cosmicflower.nl  

 

 

 

 

Cosmic&Flower basis opleiding 
 

De omschrijving van de vijfdaagse basisopleiding van Cosmic&Flower Remedies kun je lezen op 

onze website: www.cosmicflower.nl onder de link opleidingen. 

 

Hetgeen ik graag daar aan wil toevoegen is dat inmiddels duidelijk is geworden dat het volgen van de 

Cosmic&Flower opleiding niet alleen de mogelijkheid bied om zelfstandig praktijk gericht te werken.  

Het blijkt dat door de sessies, die tijdens elke opleidingsdag plaatsvinden, het voor de deelnemers ook 

een periode is van mentale, emotionele en fysieke heling, die doorwerkt in hun leefwijzen en hun 

omgeving.  

 

Datum: woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28  augustus en 11 en 12 september 2009 

Kosten incl. basis certificaat, koffie- thee- lunch, syllabus en gebruikt van de C&F Energies en 

Egyptische Chakra oliën  € 555,- 

Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG Swolgen 

Aanmelding via mail aub: info@cosmicflower.nl  

 

 

 

Cosmic&Flower opleiding ervaring 
 

Om privacy te respecteren heb ik, Donny,  stukjes tekst en de namen weggelaten. 

 

Hallo Donny en Mark, 

  

Er is na de afgelopen Cosmic&Flower opleidingsdagen veel met mij en mijn gezin gebeurd.  

Dit wil ik met jullie delen. Allereerst de terug reis, op de snelweg heb ik rijdende de auto in de 

Merkaba gezet. En ben veilig thuis gekomen. De volgende dag stond ik erop dat mijn man het oliepeil 

ging controleren. Ik had mega veel geluk gehad, want er zat geen druppel olie meer in.  

Dankbaar ben ik voor de hulp die ik onderweg gekregen heb. 
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Kan het zo zijn dat ik het karma van het doodgeboren kindje van mijn moeder, die ik uiteindelijk bleek 

te zijn, geheeld heb in de Merkaba. Ik heb nl. gevraagd of het karma daaruit voortvloeiend en het 

gedeelte karma wat mijn dochter voor mij droeg geheeld mag worden, als het in overeenstemming is, 

volgens ons beider hogere plan. 

  

Het voelt voor mij aan dat mijn dochter ook een enorme groei heeft doorstaan, mede denk ik door het 

loskoppelen van het karma.  

  

Zelf merk ik dat mijn relatie met mijn man veel beter aan het worden is. Ik heb tijdens de 

opleidingssessie de jassen techniek ondergaan. De oorzaak lag bij het in- verwachting zijn van mijn 

jongste dochter. Mijn overspannen man heb ik op dat moment aan de kant gezet om voor onze jongste  

te zorgen. Ik merk ook dat onze oudste dochter nu een andere relatie krijgt met haar vader.  

Prachtig nietwaar. 

  

Ook merk ik bij mijzelf dat ik meer openheid kan geven over spiritualiteit en waar ik mee bezig ben, 

zonder te merken dat ik om een ander denk die het eigenlijk niet wil horen volgens mij.  

Angst voor negatieve reactie van een ander is verdwenen. 

De relatie met mijn moeder is geheeld, ook dit heb ik tijdens de opleidingssessies uit mogen werken.  

Nu kan ik weer enthousiast op mijn moeder reageren er staat niets meer tussen. 

  

Dank je wel voor het lezen en ik heb enorm veel zin in de opleidingsdagen het volgende weekend.  

Ik ben bereid mijzelf over te geven en te laten gebeuren wat er gebeuren mag en kan. 

  

Dikke hartknuffel en tot volgend weekend. 

 

 
 
 

Twee nieuwe transformerende en helende Egypte reizen 
 

Als eerste wil ik graag even het feit onder de aandacht brengen dat wij regelmatig behoren te laten 

weten dat men niet meer deel kan nemen omdat de vluchten volgeboekt zijn. 

Deze teleurstellende mededeling kan voorkomen worden indien men zich aanmeld zodra een reis 

bekent gemaakt wordt. Wacht niet om financiële reden, hier kan over gecommuniceerd worden!   
 

De in de Cheops door de  9:9 poort èn tijdlijn stappen van 6 t/m 17 september is niet meer te 

boeken.  Nieuwe datum soortgelijke reis volgt.  

Voor de  ‘I Am’ reis naar Cave Djara van 18 september t/m 2 oktober zijn nog 4 plaatsen  te 

boeken.  

Ook de Amon orakelen in Siwa reis van 11 t/m 28 oktober is niet meer te boeken.  
Nieuwe datum soortgelijke reis volgt. 

 
Voor de samen door de 11:11 Poort stappen tijdens onze reis van Cairo naar Luxor van 3 t/m 19 

november is nog 1 plaats te boeken. 

 

Alle reizen zijn te lezen op onze website: www.egyptresort.eu  
 
Bovendien zijn alle reizen op afspraak te boeken zonder spirituele activiteiten. 
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Een 20 daagse unieke wonderbaarlijke reis die je de mogelijkheid bied om je fysiek met hoge 

planetaire energieën te Her-Verbinden, terwijl je terug reist naar de prehistorie!  
Van 22 november t/m 11 december 

 

 
Deze reis wijkt af van onze andere spirituele transformatie reizen omdat het een avontuurlijke 

expeditiereis is. Om deel te nemen zal je je geroepen behoren te voelen omdat elke oercode in je DNA 

getriggerd word om te ontwaken.. 

 

Indien je bekent bent met de film “The English Patiënt”, kun je al een beeld vormen van de bijzondere 

plaatsen waar we gaan verblijven. Deze film is namelijk in het Gilf Kebir gebied waar we naar toe 

gaan opgenomen.  

 

De Gilf Kebir is een uitgestrekt gebied in het zuidwesten van Egypte dat al jaren bestudeerd wordt 

door de NASA, omdat het qua oppervlakte het dichts bij Mars lijkt.  

 

Een van de meest unieke en mysterieuze plaats waar we zullen verblijven is het gebied waar een 

enorme inslagkrater zich gevormd heeft in zandstenen van zo’n 100 miljoen jaar oud. 

Dit gebied ligt vol met heldere gele, lichtgroenen en grauwachtig stenen die een gladde 

edelsteenstructuur hebben. Onderzoeken wijzen uit dat ze gevormd zijn uit  98% pure silicium en 

sporen hebben van water, barnsteen en gesmolten kwarts. De stenen worden Libische Woestijnglas 

genoemd.  

 

Het Libische Woestijnglas is volgens de NASA afkomstig uit de ruimte. Sommige brokken zijn zo 

groot als een voetbalveld en sommige weer zo klein als een edelsteenhangertje.  

De missies van Apollo 15 en 17 brachten gelijksoortige stenen van de maan mee.  

De schoonheid en kwaliteit van deze stenen waren zo mooi dat Toetanchamon er een scarabee van 

heeft laten maken die verwerkt is in zijn borstketting.  

 

Uit vorige reizen blijkt dat de straling van het Libische woestijnglas enorm diep uitzuiverend en 

transformerend werkt als men een stukje vasthoudt. Onverwachte kwaliteiten en eigenschappen die 

vanuit ons planetair wezen in ons DNA sluimeren worden geactiveerd om te ontwaken waardoor  

oeroude kennis vrij komt.  

 

In het programma staan geen spirituele activatie, meditaties etc. omschreven omdat ik deze intuïtief 

wil toepassen in de bijzondere hoog energetische plaatsen die we bezoeken. Alle activiteiten zullen 

gericht zijn op het Her-Verbinden van onze IK BEN kracht en de oerkwaliteiten van ons God- Godin 

wezen.  

 

Het Gilf Kebir gebied onthuld door zijn prehistorische grotten, vol met door mensen gemaakte 

grottekeningen,  veel geheimen en bewijst dat de mensheid veel ouder is men tot nu toe beweert. 

 

Dit zijn maar enkele hoogtepunten van deze reis voor meer informatie kun je lijken op onze website: 

www.egyptresort.eu onder de link spirituele trensformerende reizen.  
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Op een bijzondere manier 2009 afsluiten en 2010 binnen gaan? 

Wij bieden je deze mogelijkheid aan in Egypte van 27 december tot 7 januari! 

Een luxe investering in jezelf is: ‘werken’ aan jezelf, terwijl op vakantie gaat! 

Hoogtepunten van deze reis zijn het bezoek aan het Gizeh plateau. Op het Gizeh plateau liggen de 3 

gigantische piramides de Cheops, Chefren en Mycerinus, die samen één van de 7 wereldwonderen 

vormen. Je mag er voor kiezen om in de Cheops de koningskamer met zijn sarcofaag te ervaren. 

Daarna zullen we tombes en verschillende tempels gaan bezichtigen, waaronder de tempel der 

mummificatie en de Isis Tempel, waar nog steeds hoge energieën voelbaar zijn. Ik zal mijn best doen 

om weer toestemming te krijgen om de plaatsen te bezoeken waar nieuwe opgravingen gedaan zijn! 

 

De transformatiedag zal afgestemd zijn op het uitzuiveren en helen, of verder verfijnen, van de 

aanwezige onbewuste stukjes van het verwonde, gekwetste wezen van ons Vrouw/Godin zijn èn het 

integratieproces met ons Man/God wezen. Het activeren we de 34/21 ratio, de Gouden ratio, in onze 

Godbewustzijnchakra waardoor de ‘geheime’ hart- hersencellen weer kunnen ontwaken.   
 

De woestijndagen die een uitnodiging zijn om tot stilte te komen in jezelf. Door de innerlijke stilte 

hoor je de stem van je hart, de ware Bron van je gevoel en de wijsheid van je hart, die de ware wil van 

onze Schepper in zich draagt. De stilte draagt bij om het innerlijk inzicht te kunnen ontvangen 

betreffende de persoonlijkheidstukjes die je graag wilt transformeren of verfijnen tijdens deze reis.  

Wanneer in de avond bij het kampvuur de tabla’s te voorschijn worden gehaald, kun je deze prachtige 

dagenergie omzetten in een dans of luisterend mee genieten. We slapen onder een schitterende 

sterrenhemel, welke wordt doorsneden door de Melkweg, de spiegel van de Nijl, ook dit zal zeker 

bijdragen aan de verbinding met de stilte in jezelf, met ontvankelijkheid voor je IK BEN kracht. 

 

Het bezoek aan de hoog energetische plek waar 50.000 jaar geleden een meteoor is ingeslagen, die 

zowel het leven op Moeder Aarde als haarzelf ingrijpend veranderde! Op deze plek verzamelen zich 

meditatiegroepen vanuit verschillende werelddelen.  

 

Verschillende woestijngebieden waar je je energetisch wezen kunt voeden en je fysiek ‘kunt opladen’, 

door gewoon te zijn tussen de Stalagmieten creaties, bergen vol met kristallen, honing Calciet of  pure 

silicaat. selenium, rookkwarts, versteend hout en rode koraal en soms wel een meter hoge kristalen 

riffen bestaat uit prachtige blauwachtige en zuiver witte kristalplaten.  

 

En natuurlijk de overgang van 2009 naar 2010, Nieuwjaarsnacht. 

 

Dit zijn maar enkele hoogtepunten van deze reis voor meer informatie kun je lijken op onze website: 

www.egyptresort.eu onder de link spirituele trensformerende reizen.  

 

 

Lieve lezer, namens ons Cosmic&Flower team wens ik jou en je dierbaren de zon in je hart en op je 

pad en een evolutie- transformatie proces vanuit het Licht en in liefde.. 

 
May love and Light surround the World, hart-groet, Donny  


