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Dag lieve Cosmic&Flower vrienden en vriendinnen 
 
Het is weer zover.. . dit is een voorlopige laatste nieuwsflits, omdat ik dankbaar mijn gezegende 
taken weer mag gaan uitvoeren in Egypte. 
 
Als eerste wil ik graag alle lieve mensen bedanken voor de prachtige en dankbare reacties op het 
doorgeven van de Solar Aartsengelen boodschap.  Dit heeft werkelijk mijn hart geraakt♥ 
 
Vanuit mijn hart wil ik ook graag alle Zielsmaatjes bedanken die deelnamen aan de 13 daagse C&F 
opleiding en de extra themadagen, die ik mocht geven tijdens mijn verblijf in Nederland, voor alle 
liefdevolle reacties en ons speciale samen zijn. Ik wens jullie allen een vanuit het Universele Licht 
en de Onvoorwaardelijke liefde gestuurde transmutatie, integratie en manifestatie toe, van alle 
inwijdingen en DNA activaties betreffende o.a. de Heilige Geometrie; de Ra Sirius- en Pleiadische 
Maya Star Glyphs en de vele kwaliteiten van de Kosmische Vuren activaties.  
 
Alle lieve mensen die ik helaas niet heb kunnen toelaten voor deelnamen, omdat werkelijk alle 
stoelen bezet waren, wil ik in liefde de mogelijkheid aanbieden om een of meerde van deze 
themadagen te volgen tijdens mij kort verblijf in Nederland van 3 januari t/m 10 februari 2012. 
Na het mogen geven van deze dagen zal ik terugkeren naar Egypte tot mei 2012!!  

 
De aangeboden Themadagen 

 
In het vorige aanbod schema stond vermeld dat de Themadagen ook gevolgd kunnen worden 
indien men de C&F opleiding niet gevolgd heeft!  
 
Dit aanbod blijft, maar omdat alle aangeboden informatie en activaties- meditaties op een vrij hoog 
inwijdings niveau zijn behoort men zich verdiept te hebben in de Heilige Geometrie, Glyphs, het 
Egyptische- én Transcendente  Chakrasysteem en de werking van de Cosmic&Flower producten! 
 
De Thema dagen die ik in januari en februari 2012 mag geven zijn:   

 
Thema 1: De Galactische Stralenleer. 

 

De Geascendeerde- Engelen-, Elohim- en Intergalactische Lichtwereld is vanaf “den beginning” 
actief om de mensheid te helpen. Alleen is het tot nu toe zo geweest dat maar een bepaald 
percentage van de mensheid het bewustzijn heeft bereikt om met deze Lichtwereld in contact te 
komen.  Sommigen Geascendeerde- Engelen- en Galactische Lichtwezens hebben hun Verlichte 
Meesterschap bereikt door verschillende levens op Aarde te leven. Andere Lichtwezens hebben er 
voor gekozen om de mensheid te helpen tijdens het huidige transmuterend evolutie proces en zijn 
aanwezig in het fysieke en leven tussen ons in.  Ook zijn er Galactische Lichtwezens die alleen 
Planetaire- Sterren en Hogere Dimensie levens kennen en de mensheid helpen en begeleiden 
vanuit hun Etherisch verblijf. Alles is in verandering voor het Hogere Plan! Op de Stralenleer zoals 
wij deze kennen heeft weer een verandering in de taakverdelingen onderling de Lichtwereld plaats 
gevonden én is er een samenwerking vanuit de Intergalactische Lichtwereld aan toegevoegd.   
Meer en meer mensen gaan zich herinneren dat Planeet Aarde niet hun eerste thuis is geweest! 
Vooral de Gouden Kristal- Engelen- en Sterrenkinderen, afkomstig van verschillende planeten, 
Sterrenstelsels en Dimensies, zullen hun oude bewustzijn terug mogen ontvangen. De Galactische 
Stralenleer is daarom nog meer afgestemd op het uitzuiverings- én ontwakingsproces van het 
celgeheugen  betreffende zowel vele planetaire- als aardse levens. De doelstelling van de 
Galactische Stralenleer, en de 2 bijbehorende therapeutische sessies, is de mensheid helpen het 
Meesterschap te behalenen, zodat zij in naleving van het Maät concept het Gouden Tijdperk, 
oftewel de Nieuwe Aarde, kunnen manifesteren vanuit het aardse Goddelijk ZIJN… 
 
De investering in jezelf is € 222.- incl. BTW. De syllabus, het gebruik van de Cosmic&Flower 
Energies en Cosmic&Flower Egyptische Chakraoliën. Een 30ml. druppelflacon met de 
Cosmic&Flower Energies die tijdens de sessies aangereikt worden. Vegetarische lunch met ruime 
keuzes. Koffie en kruiden theeën  met wat lekkers erbij tijdens de pauzes. 
 
Data 20&21 januari van 10.00u tot 17.00u  
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl  

 



(©)  Cosmic&Flower remedies                                                                Auteursrecht Donny Heuvelmans 
 

Thema 2: Je Zielsafspraak herinneren met de 10 Solar Aartsengelen 
 
De 10 Solar Aartsengelen is een Orde van Aartsengelen die speciaal geselecteerd zijn om de 
mensheid te NU te helpen het Concept van Maät én de Nieuwe Aarde mee te manifesteren. 
Hun Engelenlegioen en alle Lichtwezens waar ze mee samenwerken kennen alle Zielen die 
gereïncarneerd zijn met de bewuste keuze om hun eigen Goddelijk Wezen en helende kwaliteiten 
te gaan uitdragen. Ze kennen de aardse frustraties en verlangens, die ontstaan zijn door vele 
levens heen, betreffende de Zielskeuzes die men maakte vanuit de vrije wil die hun blokkeert.   
Hun Goddelijke Missie is deze Zielen Nu weer de Aartsengel aanreiken, die met hen afdaalde 
tijdens het reïncarneren en waarmee men een Zielsafspraak maakte.  Tevens hebben ze de 
Goddelijke Taak op zich genomen om deze Zielen weer in te wijden in hun Goddelijke kwaliteiten 
door specifieke DNA coderingen en Glyphs te laten her-waken en activeren; hun in te wijden hoe 
men vanuit het Opus Angelorum kan helen en genezen door middel van Hun Engelenfrequenties; 
om hen te helpen om hun astrale Lichtlichaam, dat voor de meeste een limiet tot de 7de dimensie 
kent, te gaan overstijgen; om het Licht vast te kunnen houden en Poortopeners te zijn voor de nog 
te ontwakende mensheid én om deze te helpen weer samen te laten smelten met hun Goddelijke 
oorsprong.  
 
De investering in jezelf is € 222.-.  Incl. BTW. De syllabus, waarin ook de visualiserende 
meditaties beschreven staan. Het gebruik van de C&F Energies, C&F Egyptische Chakraoliën en 
C&F Sprays. Een 30ml. druppelflacon met de C&F Energies die tijdens de sessies aangereikt 
worden. Vegetarische lunch met ruime keuzes. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij. 
 
Data 27 & 28 januari van 10.00u tot 17.00u  
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen.  
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl  
 

 

Thema 3: Opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakra oliën. 
 

Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met 
aromatherapie, massage-of energetische heling technieken, deze kennis mag je tijdens de 
opleidingsdag tot je nemen, voor zowel zelfheling als aanreikende helingtechnieken voor je 
cliënten.  
 
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit alle werelddelen naar Egypte reisde om de 
aromatische geneeskunde van de Egyptenaren te leren kennen. Zover als nu bekend is werden de 
7 Heilige oliën, die in de Egyptische C&F Chakraoliën verwerkt zijn, al 3000 jaar voor Christus in 
Egypte gebruikt door Hoge Priesters en Priesteressen tijdens Tempeldiensten, Heling ceremonies, 
reinigingsrituelen en mummificatie processen. Het blijkt dat deze 7 Heilige oliën afgestemd zijn op 
de 7 basis Chakra`s én het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren met het 
Goddelijk Zelf en het Goddelijke Universum. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze 7 
Heilige oliën om zich te beschermen en te helen. Tijdens deze dag leer je de Egyptische C&F 
Chakraoliën herinneren en reiken we verschillende methodes aan die zowel voor zelfheling als 
cliënt- patiënt gericht ingezet kunnen worden, om doelgericht oude patronen en mentale en 
emotionele verstoringen die fysieke ziektebeelden veroorzaken op te heffen. Ook worden enkele 
ontspanning- en reflexologie technieken aangereikt. In samenwerking met de Egyptische C&F 
Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energie ondersteunen, daar waar nodig tijdens de 
persoonlijke sessie met de groepsmaatjes.  
 
We sluiten de dag af met een inwijdende initiatie om de Egyptische kwaliteiten in het 
celgeheugen nog meer te triggeren om te ontwaken. 
 
Deze dag valt onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en er mag 1 
studiepunt per dagdeel geteld worden en men ontvangt een certificaat. 
 
De investering in jezelf is € 122.- incl. BTW.  De syllabus.  Het gebruik van de C&F Egyptische 
Chakraoliën en de C&F Egypt Healing Spray. Vegetarische lunch met ruime keuzes. Koffie en 
kruiden theeën  met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.  
 
Data: 4 februari van 09.30u tot 17.00u 
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl  
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De grote Kosmische Stargate activaties voor de laatste maanden van 
2011 in het kort aangereikt. 

 
De 11 min. voor het 11de uur van 2011 zijn aangebroken! We ervaren collectief vanaf het prille 
begin van 2011 de grote verschuivingen in ons fysieke wezen; in relaties; op Moeder aarde, het 
klimaat; de tijd; de geldstroom en op alle machthebbende en misbruikende systemen.  
Alles is nog meer versnelt in verandering geraakt en we hoeven de spirituele bladen en mails maar 
te openen en we worden hiermee geconfronteerd.  
 
Vandaar dat ik geen aandacht besteed aan alle spirituele leerstappen die achter de emotionele 
crisissen, fysieke pijnen, ziekteprocessen, transformatie- evolutie klachten en de weeën van 
Moeder Aarde zitten. Zelf wil ik je graag enkele aanreikingen geven die inzichtgevend zijn en het 
volste vertrouwen geven om met Kracht en Zelfliefde jezelf open te stellen voor de Hoge Licht- 
Sterrencoderingen, die we tijdens het grote transmuterende proces aangereikt krijgen om ons 
Goddelijk Zelf te herinneren en manifesteren. Hiervoor is een grote transmutatie en het opnieuw 
activeren van RNA en DNA hologrammen en coderingen nodig, die ‘slapende’ aanwezig zijn vanaf 
onze lemurische en Atlantische levens. Alleen als we ons kunnen herinneren dat Lemurië en 
Atlantis zijn vernietigd door het misbruik maken van onze Goddelijke Macht, kunnen we de 
Goddelijke Wijsheid weer ontvangen die ons laat samen resoneren met de zuivere resonantie van 
de Lichtfrequenties van onze Goddelijke Schepper, om de Onvoorwaardelijke Universele Liefde en 
Eenheid in alles te kunnen herkennen. De allerlaatste door de Maya’s berekende 9de Universele 
Eenheidbewustzijn Golf en de Stargate openingen van 2011 zijn hier dan ook hoofdzakelijk op 
gericht.  

 
De 9de Universele Eenheidsbewustzijn Golf 

 
Deze Golf zal resoneren tot 28 oktober 2011. De triggers van de Golf behoren innerlijke inzichten 
te activeren, waardoor men alles wat niet meer voedend is kan loslaten en helen. 
Inmiddels zijn we op 18 augustus ,tot 4 september, in de 5de nacht beland. Van deze Golf kunnen 
we volmondig beamen dat er een vernietigende resonantie is geactiveerd, betreffende oude 
machthebbende en misbruikende systemen, zowel op persoonlijk- als collectief als op aards niveau.  
De ‘grote schoonmaak’ is begonnen met als doelstelling dat na 28 oktober een gedeelte van de 
Eenheidsbewustzijn hologrammen en coderingen, die de Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde voor 
Al Wat Is omvatten, opgenomen kunnen worden om te aciveren in ons RNA- DNA én in, op en 
rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde.   
De uiteindelijke doelstelling, voor de komende jaren, van alle gestuurde kosmische triggers is alle 

driedimensionale beperkingen helpen te transmuteren, om ons voor te bereiden op het bijna 
onvoorstelbaar samensmeltingsproces met de 13-multidimensionale lichtlichamen van ons 
werkelijk ZIJN, waardoor multidimensionale RNA en DNA Hologrammen en codes kunnen 
ontwaken, zodat we volledig tot het Eenheidsbewustzijn kunnen komen en we toegang krijgen tot 
de Interdimensionale Universums én onze Goddelijke kwaliteiten kunnen gaan uitdragen én gaan 
leven vanuit het Concept van Maät en de Nieuwe Aarde systemen.  
 

Stargates(Sterrenpoorten)die dit proces mee activeren en ondersteunen 

Stargate 9:9 

De interstellaire interdimensionale codes (Hoge Licht-Sterrencoderingen), die gezonden worden via 
de 9:9 Stargate opening, zullen collectief alle opgeslagen disharmonische en duisteren 
trillingsfrequenties van de kristallijne lemurische en Atlantische hologrammen en coderingen in het 
RNA, DNA én in, op en rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde mee transmuteren en purificeren, 
ter voorbereiding van de grote Bewustzijnsshift. De doelstelleng van de 9:9 Stargate opening 
activeert collectief de Spirituele kwaliteiten van het endocriene stelsel, waardoor de RNA DNA 
Hologrammen en coderingen verder kunnen activeren die de mensheid tot het volgende niveau van 
Zelfliefde en compassie leiden, als de basis voor alle relaties en in verbondenheid met alle Zielen.  
De uiteindelijke doelstelling van de 9:9 Stargate zie ik als het activeren-manifesteren van het Maya 
begrip In Lak’Ech: Ik Ben de Ander Jij, de ontmoeting met Jezelf in de Ander en het Wij Zijn Allen 
Een begrip, ter voorbereiding op de terugkeer van de Grote Ingewijde en het samenkomen van alle 
profetieën die in de Cheops Tijdlijn worden afgebeeld, om de Nieuwe Aarde en het Gouden Tijdperk 
te manifesteren zoals het omschreven staat in vele Heilige geschriften.  
Meer informatie over de tijdlijn is te lezen op:http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/243/ 
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Stargate 10:10 

De interstellaire interdimensionale Lichtcodes, die gezonden worden via de 10:10 Stargate 
opening, wordt ondersteund door de Venus Driehoek en Cheiron in conjunct met Uranus én 
aangestuurd door het Witte Galactisch Spectrum en Sirius A en B. Alle Galactische Dimensies zijn 
verbonden met deze dubbele Universum Ster, die voor de Synchrone Orde staat, die de tijd van 
Eenheid, Universele Vrede en Goddelijke kwaliteiten omvat. De synchrone Orde decodeert alle 
gecreëerde tijd en realiteit waardoor het RNA-DNA en de Schumann Resonantie van Moeder Aarde 
op een hoger dimensioneel niveau versnelt kan ontwikkelen om de tijdmatrix shift maken, terwijl 
we tegelijker tijd een sterke afname in kracht van het magnetisch veld ervaren.  
 
De doelstelling van de tijdversnelling is de hersenfrequentie van alle levende bewustzijnsvormen op 
Moeder Aarde te laten resoneren vanuit de zelfde snelheid als Haar Aardefrequenties. Zodat de 
hersenen weer kunnen gaan functioneren vanuit de Alfa fase, en de afgesloten hersencellen weer 
kunnen activeren en men weer toegang krijgt tot alle tot nu toe ‘geheime’ Goddelijke kennis van 
ons Goddelijk Zijn. De hierop afgestemde Egypte reis is volgeboekt.  
 

Stargate 11:11:11 

De interstellaire interdimensionale Lichtcodes, die gezonden worden via de 11:11:11 Stargate 
opening, omvatten een Pleiadische genetische uitwisseling, die éérst alle lagere trillingen en 
energetische toxische ballast transmuteren die zijn ontstaan zijn door bewuste en onbewust 
angsten en dualiteitsvormen door alle levensvormen heen, om vervolgens een reconnectie te 
activeren onderling ons oorspronkelijke hoofd-hart- en Ziel wezen.  
 
De doelstelling hiervan is een grote voorwaartse sprong activeren in het ontwaken van de epifyse-
hypofyse, de geheime hersen-hartcellen en het RNA en DNA, waardoor men vanuit Goddelijke 

Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteit principes én de aangeleerde oude patronen op elk niveau 
kan overstijgen én zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken en kan zijn én informatie en 
visioen via zuiveren kanalen kan ontvangen. Tevens zal men uiteindelijk vanuit het eigen Goddelijk 
zelfgenezend vermogen alle fysieke ballast kunnen overstijgen ,en de Goddelijke kwaliteiten en 
mogelijkheden van het fysieke zijn herontdekken. De hierop afgestemde Egypte reis is volgeboekt. 
 

Stargate 12:12 

De interstellaire interdimensionale Lichtcodes, die gezonden worden via de 12:12 Stargate, zal de 
kernkrachten van de Atlantische Frequenties weer vrij geven in de hologrammen en coderingen in 
het RNA en DNA én in, op en rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde, waardoor het Atlantis Glyph 
(symbool) en de Atlantische kristallijne structuur weer kan ontwaken en integreren. 
 
De doelstelling hiervan is de sluier naar andere dimensies steeds transparanter laten worden, 
waardoor een zuivere communicatie op Zielsniveau met alle bewustzijnsvormen kan ontstaan. 
Tevens zal door de Atlantis Glyph integratie een krachtveld activeren dat alle negatieve 
elektromagnetische stralingen van buitenaf tegen houdt, waardoor we alleen maar de Hoogste 
frequentie van ons ZIJN en de Hoogste vorm van de Onvoorwaardelijke Universele liefde kunnen 

gaan uitdragen en in Partnerschap co-creëren met onze Goddelijke Schepper. Er kunnen nog 5 
zielsmaatjes de hierop afgestemde Egypte reis samen met mij te beleven!  
 
 

De Blauwe Kachina, oftewel Elenin  

 
Buiten om de benoemde Stargate openingen zijn er verschillende prachtige Planetaire en Sterren 
activaties, die alleemaal ondersteunend meewerken in het helpen en ondersteunen tijdens ons 
Transmutered, transformerend en evoluerend proces naar ons Goddelijk Zijn en de Nieuwe Aarde.  
Vanuit het diepst van mijn hart wil ik je vragen om alle angsten los te laten rondom de horror 
verhalen en voorspellingen betreffende Kachina die ook Elenin genoemd wordt. We hebben de Hopi 
voorspelling dat deze dwerg komeet én de opvolgende Rode Kachina, oftewel Niburi, die Moeder 
Aarde zal vernietigen al mogen omzetten in Het Zal Niet Geschieden♥ 
Het is inderdaad zo dat volgens de NASA berekeningen Elenin vanaf 2 september 2011 in de buurt 
van de Zon komt. Tijdens de 9:9 Stargate opening zal Elenin zelfs voor het eerst dicht bij Vader 
Zon komen. Alhoewel er dan nog zeker een afstand is van ruim 72 miljoen kilometer, kunnen we 
waarschijnlijk oog in oog staan met Elenin! Lijken me prachtige foto’s!  
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Verder is berekent dat Elenin op 26 september precies tussen de Zon en de Aarde in zal staan. 
Vervolgens zal Elenin in oktober het dichts bij de Aarde staan, maar waarschijnlijk een afstand 
behouden van 35 miljoen kilometer. Op 7 november verwacht men dat de Aarde door de staart van 
Elenin draait en rond 20 tot 25 november op één lijn zal staan met de Aarde. Na 16 januari 2012 
verwacht men dat Elenin gewoon haar pad weer volgt in het Universum. 
Bron berekeningen: combinatie van diverse websites die horror verhalen over Elenin omschrijven. 
 
De trigger van dit gehele kosmische spel is naar mijn weten gebaseerd op het als maar meer 
verfijnen van het Oervertrouwen in het feit dat we werkelijk op weg zijn om ons eigen Goddelijk 
Zijn te omarmen♥  
 

Geadviseerde C&F Energies en Egyptische Chakra oliën 
Voor de komende maanden. 

 
Van de Energies plaats ik de korte omschrijving, voor de complete beschrijving kun je onze website 
bezoeken: www.cosmicflower.nl en de link producten aanklikken en vervolgens BOX V. 
 
 

51 Conscious Shift:Helpt situaties te doorzien, problemen op te lossen en goed geaard te blijven. 
Geeft inzicht in het innerlijk zelf waardoor oude handelingen en denkwijzen losgelaten kunnen 
worden. Maakt bewust van de kracht van gedachten en handelingen die worden uitgezonden naar 
het Universum en helpt om de intentie waarmee dit gebeurt zuiver te maken. Activeert vertrouwen 
en geeft innerlijke rust. 
 

In combinatie met: 

 

52 DNA Activation: herstelt de geometrische codes in het DNA en in de Lichtlichamen. Zuivert 
angsten, boosheid en trauma's die zich door alle vorige levens heen hebben gevormd in de 
geometrische code van het DNA. Verbindt de blauwdruk opnieuw waardoor het gevoel van 
eenzaamheid en afgescheidenheid losgelaten kan worden. Geeft inzicht in hoe men zichzelf kan 
voeden met zuivere ideeën en gedachten en laat dit opnieuw integreren in het wezen. Hierdoor kan 
het wezen zich uiteindelijk weer afstemmen op de fundamentele structuur van de Kosmos, de 
Gulden Snede, de 1.618 ratio. 
 
53 Shekinah activeert het onderscheidingsvermogen en stimuleert spirituele groei. Balanceert de 
Chakra’s waardoor de vrouwelijke, intuïtieve energie kan worden opgenomen. Dit geeft de 10 
Transcendente Chakra’s de trilling waardoor ze zich kunnen openen. Het heft dualiteit op zodat er 
een uitgebalanceerde wisselwerking ontstaat tussen lichaam, emoties en denken. Het Goddelijke 
zijn vermogen komt tot uiting waardoor het fysieke lichaam een informatiedrager en doorgever 
wordt van kosmische vrouwelijke energieën. 
 
In combinatie met: 

 
57 Sun Alcyone: Transformeert dualiteit en illusie dat nog wordt vastgehouden en helpt om de wil 
alles onder controle te houden los te laten waardoor overgave in vertrouwen kan ontstaan. 
Ondersteunt geestelijk tijdens de energetische uitzuiveringsprocessen die de komende jaren 
plaatsvinden. Helpt om eigenschappen te leren beheersen die nodig zijn om het Verlichtingsproces 
in het Hier en Nu te realiseren. Helpt om verantwoordelijk met de nieuwe kwaliteiten die ontwaken 
om te gaan. 
 
54 Sirius Initiation: Verzacht de weerstand en angst die in het celgeheugen wordt meegedragen 
betreffende het herkennen van de Goddelijke afkomst. Het lichaam wordt gezuiverd van oude 
patronen waardoor de kwaliteiten en het Zielsdoel opnieuw worden geopenbaard. Het vertrouwen 
in de bestemming wordt hersteld waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve 
Bewustzijnsactivaties, gedurende 2006-2009, de volgende fase na het Christusbewustzijn in mag 
gaan nl. het Godsbewustzijn. 
 
 
In combinatie met: 55 I' AM Stimuleert het vrijkomen van de kennis die ontvangen werd tijdens 
de inwijdingen in de Zonnetempels. Stimuleert om een diepe innerlijke reis met het 
Zielsverwantschap aan te gaan waardoor alle delen van de Ziel weer 1 kunnen worden. Laat oude 
gewoonten en afspraken van toen weer naar boven komen. Stimuleert om een poortwachter te zijn 
die de mensheid helpt om het Gouden Tijdperk in te gaan. 
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Geadviseerde Egyptische Chakraolieeen  
 

Heiligbeenchakra olie Musk 

 
Heiligbeenchakra olie; Musk; Ik Voel 

Vanuit het Egyptische geloof geloofde men dat na de dood Ka de Ziel heen en weer kon reizen en 
weer terugdalen in het lichaam. Ba, de onzichtbare tweeling van de mens in contact bleef met de 
nog levende familie en vrienden van de dode. De Ka en Ba Zielen moesten het lichaam herkennen, 
anders konden ze het niet terugvinden en dan kon men ook niet eeuwig blijven leven. Vandaar dat 
zij Musk gebruikte om het Zielswezen van hun Ka en Ba kanalen te reinigen. Heden ten dagen 
wordt Musk ook gebruikt om de Ka en Ba kanalen te reinigen en om het Ka en Ba geheugen te 
activeren. 
 
Musk werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de Heiligbeenchakra membramen en het 
Emotionele Lichaam. Het geheim van Musk is dat het de mensheid helpt om de Ka en Ba kanalen 
te herstellen. De Ka en Ba worden ook de Yin en Yang stromingen genoemd. De meeste ziekten 
ontstaan indien er disharmonie is tussen deze twee fundamentele energiestromen. 
Musk geeft inzicht in onverklaarbare ( karmisch) fysieke klachten en verbintenissen en maakt 
bewust van alle processen die zich in het lichaam afspelen. Stabiliseert volle Maan reacties bij 
vrouwen, baby’s en kinderen. Bevordert het contact met het kind tijdens de zwangerschap. Geeft 
verlichting bij de menstruatiecyclus. Heelt het innerlijk kind, brengt zekerheid, geborgenheid en 
vergemakkelijkt het loslaten en laat in vertrouwen herinneren dat alles zich naar behoren uitwerkt 
op het juiste moment. Gevoelens van angst, schuld, onzekerheid en onrust worden door Musk naar 
het bewustzijn gebracht, waardoor men in staat is deze te ervaren, begrijpen en los te laten. 
Helpt om seksueel misbruik te verwerken. Balanceert seksuele geaardheid 
Heeft cosmetisch gezien een sterk reinigend vermogen voor de huid. 
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 

Helpt om belastende verbindingen met karmische onafgebroken ketens te verbreken. 
Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en als parfum. 
 
 

Hartchakra olie Roos: 
 
Hartchakra olie Roos: Ik Bemin en Word Bemind 

Egypte is het Hartchakra punt van Moeder Aarde. In alle religies en wijsheid leren ter wereld wordt 
over de Onvoorwaardelijke liefde gesproken. Het Egyptische dodenboek omschrijft dat er gewone 
stervelingen zijn die bewust door het leven gaan, ontwaakte intelligenties én dragers van het 
zelfbewustzijn. Het zijn Lichtschepsels, bekleed met macht die de verheffing van de menselijke wil 
tot doelen stellen die werkelijk humaan zijn. Dit vereist het ontwaken van de Hartchakra, bij 
uitstek het symbool van liefde en mededogen. Het proces van spirituele ontwikkeling gaat dan nog 
verder.  
 
Roos werkt op het emotionele niveau. Reinigt disharmonie van de Hartchakra membramen en 
het causale psychische Lichaam. Het geheim van Roos is dat het de mensheid helpt om de 
Hartchakra zo te zuiveren dat deze alle onverwerkte emoties los kan laten. Hierdoor kan de 
Hartchakra helen, zich openen en de aura versterken. Roos zorgt voor harmonie en innerlijke rust, 
werkt ontspannend en kalmerend. Opent ons ZIJN op het hoogste niveau van liefde, het vermogen 
om lief te hebben en om in vreugde en mededogen situaties en onze medemens in het dagelijkse 
leven te begrijpen. Te vergeven en vanuit het hart te accepteren. Roos is een meester olie in het 
helpen communiceren via ons liefdescentrum de Hartchakra en beschermt tegen belastende 
invloeden van buitenaf. Roos versterkt het immuunsysteem en het zenuwstelsel en werkt op 
emotionele verstoringen die fysieke klachten veroorzaken zoals migraine, hoofdpijn, 
slaapstoornissen, schouder en nekpijn, heeft een harmoniserende werking op het hormonaal stelsel 
en vermindert stress. Voor de huid is Roos voedend en verzorgend, geeft veerkracht en herstelt de 
soepelheid en levenskracht van de huid. 
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 

Activeert evenwicht/balans in het er vanuit je hart durven zijn. 
Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum 
en verdampen in een oliebrander. Tip, gebruik Roos in een 
combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies. 
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De Cosmic&Flower Opleidingen  

Mijn gezegende taken in Egypte, in combinatie met ons fantastisch docententeam, heeft me nu 
definitief doen besluiten om te stoppen met het geven de 13 daagse Cosmic&Flower opleiding in 
Nederland. 
 
Dit geeft me ook de mogelijkheid om tijdens mijn zomer verblijf in Nederland extra themadagen te 
geven, zoals dit jaar mocht spontaan plaatsvinden.  
 
Ik vertrouw erop dat de Lichtwereld me blijft voeden met inspirerende geestelijke voeding, om 
door te mogen geven in de zomermaanden van 2012.  
 
De themadagen die ik dit jaar heb mogen geven kunnen als extra aanvulling ook gevolgd worden 
bij speciaal daarvoor opgeleide docenten.  
 
Voor de themadagen Egyptische Chakraoliën Heling dag, de Galactische Stralenleer en de 10 Solar 
Aartsengelen dagen heb ik in dankbaarheid mogen opleiden: 

Docent Gisela Blackman: mail: info@santerra.nl 

Docent Gerdien van Horsen: mail:g.vanhorsen@home.nl 

Beide docenten zijn volgeboekt voor 2011 en zullen in 2012 hun themadagen plaatsen op 
onze website: www.comsicflower.nl onder de link opleidingen. Natuurlijk kun je ook altijd via mail 
contact met hen opnemen.  

De 5 daagse Cosmic&Flower basis opleidingen verweven in een 

Egyptevakantie in 2012 

Sinds 2 jaar heb ik de mogelijkheid gecreëerd om de 5 daagse Cosmic&Flower therapeuten 
basisopleiding te combineren met een vakantie in Egypte. Dit biedt een uniek mogelijkheid om alle 
opleidingsdagen te laten integreren onder ‘mijn hoede’ en in samenzijn met je opleidingsmaatjes. 
De opleidingskosten zijn  BTW aftrekbaar. 
 
De opleidingsreis in 2012 vindt plaatst van 21 april t/m 5 mei 2012 
Het reisprogramma wordt na maandag 5 september op de website www.cosmicflower.nl geplaatst 
onder de link Egypte. 

 

‘Oproep’ om de Cheops privé af te huren op 12-2-2012 

 
Na enkele jaren de Cheops piramide niet meer privé afgehuurd te hebben, heb ik nu ‘het verzoek’ 
van de Lichtwereld mogen ontvangen om op de magische data 12-02-12 weer een groep 
zielsmaatjes mee terug te mogen nemen naar de plek, waar ze als afsluiting van hun 12 jaar 
Linker- en 12 jaar Rechter Oog Horus Mystery School inwijdingen het Chela inwijdingspad tot het 
Hogere Priesterschap ondergingen. 
 
Ter voorbereiding van deze ‘terugkeer’ in alle voor de toeristen gesloten Heilige inwijdingsruimtes 
in de Cheops Piramide vind een inwijdende Horustraining dag plaats in het aangezicht van de 
Cheops en de Sphinx, zodat het bewust wezen én het celgeheugen de inwijdingen weer kan gaan 
herinneren en de integratie kan plaatsvinden tijdens de aanwezigheid in de Heilige Ruimtes in de 
Cheops. Deze magische inwijdingsreis zal plaatsvinden van 10 t/m 22 februari 2012. 
 
Ook deze reis zal na maandag 5 september op onze website www.cosmicflower.nl geplaatst worden 
onder de link Egypte.    
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Nog 2 magische Egyptereis mogelijkheden in december 2011 

 
Sacred Lunar Eclipse en 12:12 Atlantis Stargate Journey 

van 1 t/m 13 december 2011 
Nog 5 zielsmaatjes kunnen deze reis samen met mij en andere zielsmaatjes te beleven 

 
Korte inleiding Stargates-Sterrenpoorten en Lunar Eclipse- Maansverduistering 

 
Stargate, of  Sterrenpoort, is een hedendaagse term voor zwarte gaten en wormgaten.  
Einstein en zijn collega Rosen ontdekte dat een kromming in ruimte-tijd een zogenaamd wormgat 
kon vormen. Een Wormgat is een vortex die interdimensionale energie van een dimensie naar de 
andere zend. 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 blijkt 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. Zie voor 
meer informatie de nieuwsbrief van najaar 2005 op onze website www.cosmicflower.nl onder de 
link nieuwsflitsen.  

 
Voorafgaande van de 12:12 Stargate opening  

zal op 10 december een bijzondere maansverduistering plaatsvinden. 

 
De Maaneclips zal een grootte van 1.11 in de kernschaduw hebben. De 111 code is o.a. een 
doorgang  naar onmiddellijke manifestatie. Loslaten van alle niet meer voedende eigenschappen en 
de doorbraak naar het Godsbewustzijn. De totale eclips begint om 12.33 en zal om 15.33 uur 
plaatsvinden en om 18. 33 totaal voorbij zijn. De 33 code schenkt je de mogelijkheid om het 
mentale wezen, in overeenstemming met de evolutie van de Ziel te brengen.  
 
( Tijdens het hoogtepunt van de Eclips manifesteert zich de energie die normaliter verspreid is over 
28 dagen in 1 uur! Dit betekent dat men een magische droom of doel tijdens de maaneclips extra 
snelheid en kracht kunt geven. Tijdens de verduistering zien we de schaduw van de aarde, maar 
ook de reflectie van het licht dat de aarde ontvangt van de zon. Het correspondeert met de 
schaduwen in jezelf en het licht wat er op valt. Daarbij staan de zon en de maan  precies tegenover 
elkaar als een balans met de aarde als middelpunt. Het integreren van de schaduwzijde en het 
hervinden van een balans zullen een transformatie genereren.  Bron : www.ezinenieuwemaan.nl )  
 

De interstellaire interdimensionale Lichtcodes, die gezonden worden via de 12:12 Stargate, zal de 
kernkrachten van de Atlantische Frequenties weer vrij geven in de hologrammen en coderingen in 
het RNA en DNA én in, op en rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde, waardoor het Atlantis Glyph 
(symbool) en de Atlantische kristallijne structuur weer kan ontwaken en integreren. 
De doelstelling hiervan is de sluier naar andere dimensies steeds transparanter laten worden, 
waardoor een zuivere communicatie op Zielsniveau met alle bewustzijnsvormen kan ontstaan. 
Tevens zal door de Atlantis Glyph integratie een krachtveld activeren dat alle negatieve 
elektromagnetische stralingen van buitenaf tegen houdt, waardoor we alleen maar de Hoogste 
frequentie van ons ZIJN en de Hoogste vorm van de Onvoorwaardelijke Universele liefde kunnen 
gaan uitdragen en in Partnerschap co-creëren met onze Goddelijke Schepper.  
 
Een van de rede dat ik tijdens de 12:12 Stargate opening een reis in Egypte organiseer is het feit 
dat de Egyptoloog d'Angrain (In 1860) een Atlantisring in een koninklijkgraf in Abydos vond.  
De ring met het Atlantis symbool werd toen al 5.000 jaar oud geschat! Dit is voor mij het bewijs 
van mijn bewering dat Atlantis ook In Egypte was en indien we Atlantische blokkades willen 
opheffen er geen mooiere plaatst is dan terug te keren naar de plaats waar de Oer blokkades zich 
manifesteerde! Zie voor het programma www.cosmicflower.nl onder de link Egypte 

 
Onderstaande foto is van de oorspronkelijke gevonden ring: 
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ISIS consciousness Mysteryschool Journey  
van 22 December 2011 t/m 3 Januari 2012. 

 
Deze mysterie reis, die ons het mystieke jaar 2012 inleidt, is afgestemd op het ISIS Bewustzijn, 
dat de Eenheid van de Ziel vertegenwoordigd en zoekt naar de Goddelijke Delen, zodat de Ziel zich 
weer vormt naar zijn Oorspronkelijk Wezen.  
 

Isis is dé Godin van de Grote Inwijding Piramide en de Isis tempel op Gizeh én de Mysteryschool in 
Sakkara. Alle leringen die doorgegeven zijn durende de 12 jaar Linker Maan Oog en 12 jaar 
Rechter Zon Oog Horus trainingen werden geleid volgens de Universele Wetten, door Isis en haar 
zoon Horus. Tijdens de reis en cursus uurtjes richten we ons op de Wet van Magnetisme, waardoor 
we in 2012 o.a. de juiste situaties en relaties aantrekken die voedend zijn voor onze Ziel en deze 
completeren. Deze reis organiseer ik in samenwerking met Gisela Blackman.  
Zie voor het programma www.cosmicflower.nl onder de link Egypte 

 

Op verzoek van El Morya 
 
Op verzoek van El Morya en mocht ik de ‘calling’ ontvangen, om in juni 2012, met een groep 
zielsmaatjes in Glastonbury, het Priesteressen eiland van Avalon, te zijn tijdens het  bijzondere 
Planetaire moment van de Venus overgang op 6-6-2012. 
 
Omdat een verblijf in Glastonbury zeer gelieft zal zijn tijdens deze periode heb ik het Berachah huis 
al geboekt van 2 tot 12 juni 2012! 
 
Het Berachah huis ligt tussen de tuin van de Chalice Well, de Witte Bron én aan de voet van de 
Heilige Thor en kijkt uit over de Avalon vallei. 
 
Hoe het programma er  in 2012 uit zal zien is nog een verrassing, maar vast staat dat we 

fysiek in contact gaan: 

 
Met de graancirkels, die in deze periode inwijdende boodschappen aanreiken. 
Met de Stoneheng-Pléiade connectie in Stoneheng.   
Met de Silbury Hill en de Grote Piramide connectie bij de Silbury Hill.  
Met de ongeveer 26 miljoen jaar oude megalieten stenen van het tempel gebied  Avebury. 
De energieën van de Heilige Thor, die ongeveer  2500 voor Chr. diende als inwijdingscentrum 
voorde Druïde Hogepriesters en Hogepriesteressen.  
Met de energieën van de Michael leylijn en de Maria leylijn op de top van de Thor. 
Met de oeroude Druïden eiken Gog en Magog 
Met het helende water van de Chalice well en de Witte Bron. 
Met de Goddess Hall van Glastonbury, die door moderne Priesteressen van Avalon wordt geleid 
Met de energieën van El Morya, bij zijn graf in de incarnatie van Koning Arthur… 
 
En verder gezellig winkelen in de hoofdstraat, vol winkeltjes met esoterische artikelen, kleding en 
boeken! Al het overige laat ik in vertrouwen over aan de Lichtwereld sturingen van DAT MOMENT!  
 
De aanbetaling om je reis te garanderen is €100,-   

Op zondag 20 mei zal een kennismakingsmiddag plaatsvinden waarin ook het restant van de 
investering in jezelf betaald behoort te worden.  
 
De investering in jezelf is  €1.444,- incl. de vlucht, alle transfer, alle maaltijden en overnachtingen 
en spirituele meditaties-activaties en activiteiten. Exclusief de drank, ook bij de maaltijden. 
 
Pas na betaling van het voorschot bent je definitief ingeschreven! 
Betaling onder vermelding Glastonbury reis 2 juni, op rekeningnummer 1301 24 133 Rabobank 
Swolgen, t.n.v. DGM Heuvelmans. 

 

Vanuit mijn hart wens ik je een transmuterend en transformerend evolutieproces toe, dat aangestuurd 

wordt vanuit het Universele Licht en in Onvoorwaardelijke liefde voor je Zielsniveau.  

 
May love and Light surround the world, In Lak’ech - Ik ben een andere jij, Donny  


