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Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin 

 

Vanuit een heerlijk zonnig Bahariya, Egypte, ben ik eindelijk in de gelegenheid om een korte 

nieuwsflits te schrijven. Een update betreffende ons Vrienden van Bahariya gezondheid- 

ontwikkelingshulp project en alles rondom ons Al Haramat, As Salaam Resort, voor de Egypte 

maatjes, volgt als ik weer terug ben in Nederland.  

 

Even een persoonlijk woord 

Als eerste wil ik graag alle lieve mensen die belangstellend en ondersteunend gemaild hebben 

tijdens de ‘Revolution for liberty’ periode bedanken. Helaas was en ben ik nog steeds niet in de 

gelegenheid om terug te mailen. Hotmail en Hyves verbinden amper en heel kort.het vreemde is 

dat Facebook wel redelijk verbonden blijft! Hoe deze nieuwsflits je gaat bereiken is even 

spannend voor me, via mail of via een memostick die meegenomen wordt naar Nederland...hoe 

dan ook, uiteindelijk zal Mark deze op een juist moment naar je toe mailen!  

 

Tijdens de ‘Liberty’ peiode is in Bahariya alles vredig gebleven, we zijn alleen een poosje van de 

buitenwereld afgesloten geweest. We konden bijvoorbeeld wel sms`en naar het buitenland, maar 

niet onderling in Egypte. Internet lag helemaal plat. Er was geen toevoer van benzine, gas, 

mobiele opwaardeer kaarten en levensmiddelen. Een niet al te gemakkelijke situatie, maar het 

mooie is dat hierdoor een nog hechtere eenheid en samenwerking onderling de bewoners van 

Bahariya is ontstaan. De partytent op ons Resort veranderde in een opvangplaats, waar families 

en vrienden konden samenzijn en o.a. koken op de daar aanwezige hout-vuurplaats. Dus tijdens 

alle onrust en heftge situaties in een groot gedeelte van Egypte, speelde kinderen met een 

zorgeloos hart en klonk de tabla en fluit op ons As-Salaam Resort! 

 

In verband met het nog steeds geldende negatief reisadvies voor Cairo en Siwa hebben Mahmoud 

en ikzelf besloten om alle groepsreizen te annuleren. Vanuit ons hart bedanken we de betreffende 

reismaatjes voor hun begrip. Alleen de prive boekingen en de wandel-kamelen reizen, in en 

rondom de woesteinen van Bahariya gaan door. Zie www.egyptdeserttours.com Nieuwe 

groepsreizen worden laatst april weer op onze websites geplaatst en via mail aangeboden.  

 

Het begin van de Nieuwe Aarde is begonnen, terug naar het concept van Ma’at! 
Vanuit de oudheid wordt onze Zon als Goddelijk beschouwd, omdat deze de duisternis opheft en 

ons het licht schenkt en hierdoor al het leven op Moeder Aarde mogelijk maakt. 

Inmiddels weten we ook dat het huidige evolutie-transformatie proces grotendeels aangestuurt 

wordt door zonneactiviteiten. Tijdens de 4
de

 Cosmic&Flower opleidingsdag is dit een belangrijk 

onderdeel.  

 

Vandaar dat ik tijdens het afstemmen op het gehele gebeuren rondom de huidige revolties voor 

mensenrechten en vrijheid het inzicht mocht ontvangen dat de Zonsverduistering van 4 januari 

2011 in West Azie- het Midden Oosten en Noord Afrika de aanstuurder was van het grote 

transformatie proces dat de Nieuwe Aarde definitief mag gaan vormen. 

 

Tijdens een de fotografische-woestijnreis van 13 januari t/m 25 januari was ik buitengewoon 

rustig en ook onrustig tegelijkertijd omdat ik me probeerde me af te stemmen op het gevoel dat ik 

had. Voortdurend voelde ik dat een grote kosmische sturing begon voor te trillen, die de grote 

omdraai in het huidige zijn van o.a. onze planeet en haar bewoners zou activeren. Natuurlijk ging 

mijn aandacht ook uit naar de lieve reismaatjes en prachtige plaatsten die ze wilde fotograferen, 

dus uiteindelijk kreeg ik geen zuiver inzicht in mijn gevoelens.  
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Toen de ‘Revelotion for Liberty’ periode aanbrak kon ik mijn gevoelens plaatsen. Voor mij 

persoonlijk was het meteen een logische beredenering dat de opstand in Egypte ingrijpender en 

heftiger zou gaan worden dan in Tunesie. Egypte is het Hart van onze planeet, welk zich 

ongeveer 15.000 tot 10.000 jaar v Chr., na het Paleolithicum, is gaan vormen. Tussen 8000 tot 

5000 jaar v Chr. imigreerde volkeren vanuit Azie, Midden Amerika en Midden Afrika naar 

Egypte, waarschijlijk overlevende uit Atlantis. 

 

Ook spirituele kenners weten en beweren dat de Egyptische beschaving zich mede gevormd heeft 

vanuit de oorspronkelijke beschaving uit het verloren coninent Atlantis. 

En dat in Egypte de Sirische informatie zich verspreide. Het is een feit dat terwijl veel 

beschavingen nog gelijkwijs aan het Neolithictum niveau leefde, de Egyptenaren deze periode 

minimaal 2000 jaar vooruit waren!  

 

In verschillende Egyptische geschiedenisboeken beweren de Egyptenaren zelf, dat hun 

geschiedenis begon na de val van de 3 Grote Goddelijke Rijken; het Rijk van het Heelal; het Rijk 

van de Geest Re en het Rijk van de Aarde Geb, waar vervolgens het Rijk van Osiris en Isis 

ontstond. Tijdens het Osiris- Isis Rijk was er geen onderscheid tussen de Goden en de Mensheid, 

de Goden leefde onder de mensen. De Egyptische beschaving doorbrak en versteeg grenzen van 

het huidig mens-zijn in het begin  Deze Goddelijke esssentie is op het Giza plateau en in veel 

tempels terug te vinden. Onlangs heeft een Egyptoloog tijdens een conferentie in de Universiteit 

van Cairo toegegeven dat de Cheops Piramide niet door mensenhanden gebouwd kan zijn! Helaas 

kan ik nu niet op Google om de naam van deze Egyptoloog te achterhalen. 

. 

De grote omslag voor Egypte en de vorming van de Nieuwe Aarde mocht zich openbaren tijdens 

de magische data 11-02-2011... 

 

Een verdere sturing die de Nieuwe Aarde gaat mee manifesteren was de 3:3 Sterrenpoort 

opening. De 3:3 Sterrenpoort opening opende en ondersteund de 9
de

 Universle 

Eenheidsbewustzijn cyclus, die berekend is vanuit de Maya kalender. Deze 9
de

 en tevens 

allerlaatste voorspelde Maya-cyclus duurt van 9 maart tot 28 oktober 2011. 

Zie informatie in de boeken en artikelen van Carl Calleman of maak gebruik van Google!  

 

Deze 9
de

 Universele Eenheidsbewustzijnsgolf zal persoonlijke en collectieve situaties nog sneller 

laten opvolgen en heftiger laten zijn dan voorheen. Ook zullen we collectief ervaren dat we steeds 

meer loskoppelen van het tijdsbesef, waardoor we natuurlijk ongekende situaties aantrekken!  

 

Door de vele inwijdende beproeveningen in ons persoonlijke wezen, in relaties, vriendschappen, 

op de werkvloer, in regeringen en besturen etc., zullen diepgaande en intense emotionele en 

mentale gevoelsreacties ontstaan. Je zult beslist ook vaker hebben mogen ervaren dat je achteraf 

terugkijkend door elke beleefde heftige situatie krachtiger bent mogen worden. Vanuit mijn hart 

vraag ik je dan ook om alles wat je vanuit je Zielsniveau mag aantrekken als initiaties beschouwd, 

waardoor je uiteindelijk mag ervaren dat je het Hogere Universeel Bewustzijn tot in elke fysieke 

celkern en je Zielenwezen hebt mogen laten integreren.  

 

Na 28 oktober zal het Universele Eenheidsbewustzijn collectief in een versneld tempo ontwaken, 

zodat de mensheid zich af kan stemmen op het allerhoogste niveau van het concept van Ma’at!   

 

Van de Egyptische Godin Ma’at, welk staat voor de Kosmische Wet die orde in chaos brengt, 

wordt beweerd dat zij de levenschenkende Zonnegod, die vele namen droeg zoals Aton, Amon, 

Ra. Re, Amon-Ra, Amon-Re en Atum, de levensadem inblies, waardoor deze tot leven kwam. 

Anderzijds beweert men dat zij de dochter is van de Zonnegod.  

 



 4

 

Hoe dan ook, het concept van Ma’at is eigenlijk hetzelfde concept dat wij kennen uit een latere 

tijdsperiode, uit het Bijbelboek Exodus, waarin de 10 geboden omschreven worden die Mozes de 

mensheid behoorde aan te reiken voor inzicht in het Universele Eenheidsbewustzijn. 

 

Het concept van Ma-at  was gebaseerd op het Universele Eenheidsbewustzijn, het beginsel van 

Samen Zijn, Samen leven, Samen Werken etc. vanuit de Universele liefde voor elkaar ofwel 

“Heb je naaste lief zoals jezelf” het eerste gebod. ... Alleen het concept van Ma-at gaat nog 

verder...De Schepper en zijn Schepselen ZIJN EEN, ze zijn ėėn enkel geheel in een oneindige 

cyclus! 

 

Dit was het beginsel van de Egyptische samenleving, in eigen verantwoordelijkheid, 

gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, zuiverheid en kosmische orde.  

Het concept van Ma-at is te bezichtigen in de Citadel van Cairo.  

 

Dit is ook HET CONCEPT van het Nieuwe Aarde principe! 

 

Ondersteunende hulp gestuurd vanuit de Lichtwereld 
Vanaf begin 2010 heb ik de zegen mogen ontvangen, door veel en verschillende voorbereidende 

initierende processen, om via themadagen en de opleiding in Nederland de mensheid tijdens de 

9
de

  Universele Bewustzijnsperiode te ondersteunen.  

 

Om deze rede zal ik ook vervroegt terug op Nederlandse bodem landen, volgens planning op 10 

april.Natuurlijk zal mijn eerste aandacht naar ons gezin en mijn familie gaan, ze behoren me al te 

missen vanaf 19 september 2010... 

 

De extra thema dagen op 22 en 23 april  
De kosmische calling om thema dagen te geven is tijdens de Universele Bewustzijnsgolf, Dag 2, 

die begint op 14 april en eindigt op 1 mei. Deze Golf zal zijn hoogtepunt bereiken op 22 en 23 

april. Vandaar ook dat ik op deze 2 bijzondere dagen de gelegenheid aan biedt om de Stralenleer, 

uit de Cosmic&Flower opleidinsdagen, los van de opleiding te volgen, aan iedereen die zich 

geroepen voelt. Natuurlijk mag je ook de dagen herhalen indien je de opleiding al gevolgt hebt.  

 

De topdagen van deze Golf  manifesteren zich op Goede vrijdag en Paaszaterdag! Pasen is een 

Lichtfeest, welk duidelijk maakt dat het Licht de duisternis overwint! Op Goede vrijdag mogen 

we bewust stil staan om te herdenken dat aan het begin van onze jaartelling LichtMeester 

Sananda, als de Avatar Jezus, naar de Aarde afdaalde met de doelstelling om de mensheid het 

inzicht aan te reiken dat het mogelijk is om als menszijnde Meesterschap te kunnen behouden in 

elke situatie. Jezus, bewees dat men vanuit het fysieke wezen standvastig kan blijven tijdens elke 

beproeving én in vergeving kan blijven vanuit het Universele liefde- en Eenheidsbewustzijn 

niveau. Bovendien bewees hij dat het zelfs mogelijk is om Meesterschap te verwerven over het 

fysieke lichaam, door na zijn fysieke dood weer fysiek te verschijning aan zijn geliefde Maria 

Magdalena en meerdere!  

 

De 12 Stralenleer, de basisenergieën van waaruit Alles Wat Is, kortom het gehele 
Universum met al haar Planeten en bewoners, is opgebouwd. Net zoals de mensheid op Aarde 

wordt bestuurd door regeringen is er in de Hogere Sferen een besturend Hiërarchie. Het grote 

verschil tussen de besturende organen op Aarde en die van de Hogere Sferen is dat men in de 

Hogere Sferen geen onderscheid en eigenbelang kent. Het werk dat van daaruit verricht wordt is 

gebaseerd op Liefde, Eenheid en samenwerking op het allerhoogste niveau.  



 5

De doelstelling van deze Hiërarchie is om het Universum, waartoe ook de Aarde en haar 

bewoners behoren, te onderwijzen, begeleiden en ondersteunen, zodat alles wat een onderdeel 

uitmaakt van het Universum Karma kan achterlaten en transformeren voor het Hoger Plan. 

 

Op iedere afzonderlijke Straal dienen meerdere Meesters, Meesteressen, Engelen en de Elohim 

Iedere Straal werkt samen met verschillende zodiaktekens en planeten en omvat unieke 

kwaliteiten en zendt deze uit. Elk molecuul in ons gehele wezen resoneert op één of meerdere 

Stralen, die door hun bijbehorende unieke frequenties het vormen van de persoonlijkheid 

Beïnvloeden. 

 

De doelstelling van de Stralenleer, en de 2 bijbhorende therapeutische sessies, is om in liefde en 

bekwaamheid te kunnen gaan leven volgens de Kosmische Wet van Universele liefde én om de 

Wil tot transformatie te laten ontwaken tot in het diepst van je celgeheugen, zodat de kwaliteiten 

van de Stralen de vooruitgang op je Geestelijke pad kunnen gaan bepalen 

 

Alle harde levenslessen van macht, manipulatie, wreedheid, oorlogen, etc. die de mensheid nog 

steeds ondergaat, zijn lessen om te leren de juiste verhouding en de methode te begrijpen waarlangs 

we liefde tot uitdrukking brengen. De mens mag door 7 Stralen hoofdzakelijk leren dat zelfliefde en 

onvoorwaardelijke Universele liefde de grondtoon vormt van elk niveau van bewustzijn, en door de 

5 zogenaamde geheime Stralen men het Universele Eenheidsbewustzijn kan bereiken. 

 

Tijdens deze twee dagen ga je alle verschillende aspecten en kwaliteiten van elke Straal als 

Lichtenergieën ervaren, de licht- Meesters en Meesteressen leren kennen en de verschillen tussen 

de Stralen onderling gewaarworden. Alle niveaus van elke Straal worden door ieders Zielsniveau 

herkend. Hierdoor krijg je een heldere visie op je leven, wordt je intuïtie verdiept en kom je meer 

op één lijn met je Ziel en het Hogere doel in je leven. Door meer in lijn te zijn met je Ziel én de 

kennis van de 12 Stralen, vergroot je de mogelijkheden om nieuwe kwaliteiten in jezelf te laten 

ontwaken, kun je diepgaande veranderingen in je leven creëren. en een Lichtwerker zijn in het 

creeren van de Nieuwe Aarde. . 

 
Tijdens het evolutieproces van je  Zielswezen op pad naar Zelf Meesterschap zal het eerste effect 

van de Stralen je houding ten opzichte van je leven en je omgang met diverse levenssituaties 

veranderen. Je bent veel beter in staat jezelf in een prettige staat van Zijn te brengen. 

 

Het tweede effect is dat je inzicht krijgt in de voornaamste taak van je incarnatie en 

tegenstellingen in overeenstemming met elkaar kunnen brengen. Je bereikt het omdraaien van het 

wiel van karma, waardoor het ‘grote werk’ langs de 12 Zodiaktekens begint en de samensmelting 

van alle facetten van je persoonlijkheid tot één werkend geheel. 

 

Daarna ervaar je het derde effect: de samensmelting van je Ziel met je persoonlijkheid. 

Uiteindelijk overwin je je lager emotioneel- en mentaal wezen en bereik je je persoonlijke 

Meesterschap, je God-Godin wezen. Er is dan een samensmelting ontstaan met de 12 Stralen in je 

Goddelijke persoonlijkheid op het stoffelijke gebied. Je ZIJN heeft dan zijn hoogste uitdrukking 

in een aards lichaam bereikt:  

 

Data 22 en 23 april 2011 

Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 

Kosten € 222,- incl. Sylabus, ondersteunende C&F Energies,  vegetarische lunch.  

Aanmelden via mail:  info@cosmicflower.nl  
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De Cosmic&Flower opleiding 2011 

Toeval bestaad niet, het blijkt nu dat de eerste 3 Cosmic&Flower Basis opleidingsdagen beginnen 

op de 3
de

 Dag golf... En dat ook de Stralenleerdagen tijdens de opleiding samenvallen met de 2 

dagen die tijdens de 4
de

 Dag golf hun hoogtepunt bereiken! Bovendien vallen de 2 afsluitende 12 

strengs DNA dagen in het begin van de 5
de

 Nacht Golf! Tijdens de opleidingsdagen zullen we ons 

ook aftemmen op de Universele Eenheidsbewustzijnsgolven Er zijn nog 4 plaatsen 

beschikbaar. 

  

De 5 daagse Basisopleidingsdagen zijn op:  

De eerste 3 dagen zijn op 20-21 en 22mei. Kosten € 333, -  

De laatste 2 dagen zijn op 3 en 4 juni. Kosten: € 222, - 

 

De verdiepingsdagen zijn op: 17 en 18 juni- 1 en 2 juli- 12 en 13 augustus en 19 en 

20 augustus. Kosten per 2 dagen € 222, -  

 
Alle prijzen zijn ncl. Sylabus, ondersteunende C&F Energies, vegetarische lunch.  

Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl  

 

 
Graag wil ik je vragen om deze nieuwsflits door te mailen naar degene waarvan jij denkt dat ze 

het op prijs stellen. 

 

Mocht je liever geen nieuwsflits meer willen ontvangen, stuur dan gerust een mail naar 

info@cosmicflower.nl  

 

May love and Light surround the world,  

 

Met liefde wens ik jou en je dierbaren de energieen van de Egyptische Zonnekracht in je 

hart, gevuld met de allerhoogste Egyptische energieeen  

 

Donny Heuvelmans. 

 

 

 

 

 


