
 1

 
Inhoud Cosmic&Flower Nieuwsflits, maart 2010 
 
1: Even laten weten hoe het gaat… 

 

2: Hyves 

 

3: Het As-Salaam ( Bron van Vrede)  Resort 

 

4: vrienden van het Bahariya gezondheidsproject 

 

5: Accreditatie VNT 
 

6: Aanbod Cosmic&Flower workshop dagen 
 

 
 
 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin 
 
Vader tijd is tijdloos, inmiddels verblijf ik alweer 6 maanden in mijn ‘moederland’ 
Egypte, alhoewel... in december heb ik 10 dagen mogen genieten van mijn 
thuisbezoek en mijn familie en vriendenkring in mijn ‘vaderland’ ... 
 
Tijdens mijn verblijf ontvang ik in dankbaarheid regelmatig mails met de vraag 
hoe het met mij, de transformatie reizen, Mahmoud, de bouw van het As-Salaam 
Resort en ons gezondheidsproject gaat. Omdat ik alleen mails kan beantwoorden 
tussen de transformatie reizen door, schrijf ik met veel plezier deze nieuwsflits 
voor iedereen die zich verbonden voelt met mij/ons. Mark of Kelvin zal deze 
vanuit Nederland door mailen. 

 
Op dit moment verblijf ik samen met Mahmoud en Emad in een appartement in 
Cairo, om offroad vergunningen te regelen, wat inkopen te doen, enkele vrienden 
en familie bezoekjes te plegen en om gewoon even heerlijk te zijn! 
Wat mij persoonlijk betreft kan ik schrijven dat ik, ondanks het gemis van mijn 
familie en vrienden in Nederland, mij een van de meest gezegende vrouwen op 
Moeder Aarde voel. De gehele winterperiode heb ik elke dag opnieuw genoten 
van het heerlijk zomerweer hier en al wat was, en elke avond opnieuw kunnen 
ervaren dat ik een cadeau dag mocht afsluiten. 

 
De reizen waren stuk voor stuk fantastisch en in balans, avontuurlijk, gevuld met 
aardse lol en plezier en tevens stilte, bezinning, geestelijk voedend en 
transformerend vanuit de reis doelstelling. Dankbaar heb ik oude zielsmaatjes 
mogen omarmen, begeleiden en ondersteunen met de Cosmic&Flower Energies 
en Egyptische chakra oliën, zodat zij oude onbewuste blokkades van hun stukje 
Egyptisch wezen konden laten doorstromen in het land van oorsprong. 
Op momenten van hun vertrek heb ik met tranen in mijn ogen afscheid genomen, 
dit omschrijft waarschijnlijk alles... Een van de reismaatjes schreef me na haar 
thuiskomst: mijn fysieke lichaam is moe, maar mijn geest is overgelukkig... 

 
Ook dankzij het liefdevol ondersteunend aanwezig zijn van mijn zielsmaatje 
Mahmoud, geeft mijn taak/roeping die ik hier mag uitdragen veel voldoening, 
dankbaarheid en vreugde. Dankbaar en gelukkig mag ik ervaren dat hij een 
enorme bewustzijns-sprong heeft mogen maken tijdens de 4 maanden dat ik in 
Nederland verbleef! Zijn innerijke oude wijze man, in combinatie met zijn heerlijk 
innerlijk kind is nog meer versterkt aanwezig en raakt ieders hart.  

 
Voor hen die Mahmoud en zijn team kennen mag ik schrijven dat ook hij/zij het 
samenzijn met alle groepsmaatjes in dankbaarheid hebben ervaren en met veel  
plezier terug denken. Mahmoud laat weten dat iedereen als een familielid in zijn 
hart opgenomen is. Het gaat fantastisch goed met hem en zijn familie. 
Overgelukkig hebben zij, dankzij sponsoringen door verschillende zielsverwante, 
hun leven in een onmenswaardige krotwoning eind augustus 2009 mogen 
afsluiten en zijn ze in hun prachtig nieuwe huis gaan wonen.  
Hun dank aan de sponsoren is niet in woorden uit te drukken!! 
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Hyves 
 
Al enige tijd hebben we een EgypteReizen Hyves en sinds kort ook een 
Cosmic&Flower Remedies Hyves. Op Egyptereizen plaatsten we regelmatig foto’s 
van de reizen en de bouw van het As-Salaam Resort in wording. Indien je een 
vriend of vriendin wilt worden van deze Hyves, ben je van harte welkom! 

 

Het As-Salaam ( Bron van Vrede)  Resort 
 
Mahmoud zijn leiderskwaliteiten komen niet alleen tijdens de reizen, maar ook 
tijdens het verwezenlijken van ons As-Salaam Resort naar voren.  
Indien je niet op de hoogte bent met het ontstaan en de bouw van het As-Salaam 
Resort kun je dit lezen op onze website www.egyptresort.eu    

 
Tussen onze reizen door is hij vollop actief om ons As-Salaam Resort mee te 
verwezenlijken. Zo heeft hij o.a. weten te verwezenlijken dat het water voor onze 
warmwater bron op ons land is aangesloten! Na het baden in dit water bleek mijn 
huid zachter aan te voelen dan met welke body-lotion dan ook hihi.  
Verder is hij actief bezig met de afrondingen van alle vergunningen en 
verzekeringen die nodig zijn om ons Resort te kunnen openen en met de 
elektriciteit aanvraag. Waarschijnlijk kan Sjaak, mijn man, laatst maart beginnen 
met de bouw van het transformator huisje.  

 
Sjaak werkt kei en kei hard, onze hart-wens is om de helft van het As-Salaam 
Resort klaar te hebben voordat wij samen terug naar Nederland gaan laatst mei, 
zodat de eerste groep zielsmaatjes en gasten in September in het As-Salaam 
Resort kunnen vertoeven... 

 
Dus ja, ook het verwezenlijken van ons Resort is in een gezegend stadium. Mede 
dankzij sponsoringen en hulp van verschillende zielsmaatjes!!! Frank van Veen is 
zelfs 3 weken aanwezig geweest om Sjaak te helpen bij het afwerken van de 
ramen en deuren e.d.! Een zeer verwant zielsmaatje heeft ons met fruitbomen 
gesponsord, we hebben hierdoor mango, lemoen, mandarijnen, sinnasappel, 
dadel, appel en de egyptische fruitbomen toet, kunnen planten. 

 
 

Vrienden van het Bahariya gezondheidsproject 
 

 
Ons vrienden van het Bahariya gezondheidsproject verloopt helaas rustig nu 
Cosmic&Flower zich als sponsor tijdelijk heeft terug getrokken. Voor ons is het 
belangrijk het Resort klaar komt, vandaaruit kunnen wij veel meer betekenen 
voor de gezondheidszorg in Bahariya dan nu! Natuurlijk bezoek ik vanuit mijn 
hart elke familie die een beroep op mij doet en ondersteun hun met de 
Cosmic&Fower producten en waar nodig. Vanuit het dieps van mijn/ons hart, en 
het collectieve hart, zijn we al onze verwante zielsmaatjes dankbaar voor de 
maandelijksen donaties die 124,50 euro garanderen en de bedragen die men 
naar behoefte stort. Alle sponsor bedragen besteden we op dit moment aan 
orthomoleculaire middelen die we dankbaar verspreiden.. 

 
Lieve lezer, dit was een korte omschrijving van mijn/ons welzijn, waarvan ik in 
volste vertrouwen weet dat dit welzijn zich voortzet. 
Nu wil ik graag even de aandacht richten op het welzijn van Cosmic&Flower 
Remedies! 
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Accreditatie VNT 
 
Via een natuurgeneeskundig therapeut, die zich ingeschreven heeft voor de 
Cosmic&Flower opleiding die 3 juni start in ons Cosmic&Flower Centrum in 
Swolgen, hebben we de accreditatie bij de VNT aangevraagd.  
In volste vertrouwen wachten we de beslissing van het VNT commissie af… 
 
 
 

Aanbod Cosmic&Flower workshop dagen 
 
Voor enkele maanden terug hebben we in de Western Desert enkele prachtige 
leylijnen ontdekt, die door de eeuwen heen bloot zijn komen te liggen.  
Dit bracht de natuurworkshop dagen, die afgestemt waren op het helen van de 
mens, dier, gewassen en de bodem, terug in mijn herinnering. Voor enkele jaren 
terug organiseerde ik workshopdagen waarin men o.a. bekent raakt met 
energieen zoals Orgon, Oranur en Dor, deze leert voelen en waarnemen in de 
natuur, in woningen en auralagen. De Boviswaarde leert meten zowel in de 
auralagen voor en na de innamen van de C&F Energies, voeding en 
voedingssupplementen etc.. En wat ook belangrijk is, leren waarnemen of er 
ondanks een hoge Boviswaarde voldoende Orgon, levensenergie of Prana 
aanwezig is. Aardstralen en leylijnen leren waarnemen. Ervaren waar iemands 
eigen as-verbinding met Moeder Aarde ligt etc.  
 
Deze workshop dag wil ik ook nu weer graag aanbieden op: 

Zaterdag 14 augustus  2010  
Plaatst: Cosmic&Flower centrum , legert 13 5866 CG in Swolgen 
Aanvang 9.30 uur tot 17.00 uur        
Kosten 111,-   
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl 
 

Egypt Healing dag 
 

Voor iedereen die niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan een daarop 
afgestemde transformerende Egyptereis, of aan de vorig jaar aangeboden Egypt 
Healing dagen, organiseer ik deze nogmaals op Zaterdag 31 augustus 2010 
 
Het oeroude gekwetste, gewonde Vrouw/Godin wezen noemt men ook wel de 
Shekinah- , Annunaki- ,  Innana, Lilith- , Sophia, Isis, Sekhmet, Hatsepsoet, 
Cleopatra of Maria Magdalena energie. Een oeroude energie, die op verschillende 
niveaus bij zowel mannen als vrouwen nog ‘opgerold’ ligt in verschillende lagen 
van het onbewuste wezen.  

 
Het Vrouw/Godin wezen is sinds halverwege vorige eeuw collectief vrij aan het 
komen, om uit te zuiveren en weer te integreren met ons Man/God wezen. 
Vandaar dat de sessies tijdens de Egypt Healing dag ook gericht zal 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. 
Tijdens de sessies werken we zowel met de C&F Energies als de C&F Egyptische 
Chakra oliën.  
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Verder activeren we de 34/21 ratio, de Gouden ratio, in onze 
Godbewustzijnchakra, met een olie die gemaakt is uit verschillende Egyptische 
oliën en woestijnkruiden, op basis van kamelenmelk. Deze bijzondere olie is 
gemaakt door Bedoeins, healers die zich gespecialiseerd hebben in het 
energetische wezen van de mens, die in de Sinai wonen, welke geen toeristen 
toelaten in hun gebied!  Zelf hebben hun deze olie The Secrets of the Sinai 
Bedoeins genoemd.  
 
Als afsluiting van de dag vindt er een inwijding plaats welke  oeroude Egyptische 
God/Godin DNA coderingen van een hoog niveau laten ontwaken.  

 
Plaatst: Cosmic&Flower centrum , legert 13 5866 CG in Swolgen 
Aanvang 31 augustus om 9.30 uur tot 17.00 uur 
Kosten 111,-  
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl 
 

Entiteiten workshop 

 
Op 28 augustus 2010 wil ik graag aandacht besteden aan een vorm van 
entiteiten, die zowel in de Universums boven ons Universum, als op planeet 
Aarde aanwezig zijn. Zoals de gevallen Engelen, meerdere aardse rassen 
afkomstig van Sterrenstelsel en planeten. Reptiel-wezens in Afrika en de 
Egyptische Farao’s!  De Nieuwe Kosmische wet en de juiste sleutels om hun 
harten en hun Godsbewustzijnsgrid te activeren. 
 

Plaatst: Cosmic&Flower centrum , legert 13 5866 CG in Swolgen 
Aanvang: 28 augustus om 9.30 uur tot 17.00 uur 
Kosten 111,- 
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl 
 
Voor alle workshopdagen geld dat indien mende Cosmic&Flower opleiding  heeft 
gevolgt, of gaat volgen, men 1 punt mag bereken voor verschillende 
beroepsverenigingen per dagworkshop. 

 
Vanuit mijn hart en in liefde wens ik jou en je dierbaren het uitkomen van je 
hart-wensen toe! 

 
May love and light surround the world, hart-groet, Donny Heuvelmans 
 

 
 
 
 
 

 


