Nieuwsflits thema’s
1: Een terugblik op 2011… een jaar gevuld met
herstructurering, dood en wedergeboorte voor het Hogere Doel.
2: De proficieen van 2012♥
3: De Thema dagen in januari en februari 2012.
4: Vanaf maart: Holistische transformatie reizen naar Egypte.

Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin
Vanuit mijn hart wil ik je graag als eerste bedanken voor je ZIJN in 2011 en jou en de jouwe een
door God gezegend, gezond, zorgeloos, vredig, liefdevol en verlichtend 2012 toewensen, waarin al
je hart-wensen uit mogen komen, die in overeenstemming zijn met je zielenpad.
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Een terugblik op 2011… een jaar gevuld met herstructurering, dood en
wedergeboorte voor het Hogere Doel.
Vandaag is het alweer de 13de dag, van de ‘final countdown’, tot aan de alom besproken Maya
profetieën dag 21 -12-2012. Dit gegeven heeft vele aangemoedigd om het Peace 2012 project te
organiseren, dat tijdens de bijzondere winter zonnewende op de 22ste december van start is
gegaan.
Het doel van Peace2012 is om het gehele jaar op positiviteit, vrede en eenheid afgestemde
meditaties te organiseren. Zie website: http://peace2012.net
Deze 3 thema’s zijn niet alleen collectief belangrijk voor het manifesteren van de Nieuwe Aarde,
maar zeker ook belangrijk voor het bereiken van persoonlijk meesterschap. Hierin heeft 2011
collectief een belangrijke rol gespeeld. Zoals je waarschijnlijk, net als ik, zelf ook hebt mogen
ervaren is 2011 een jaar geweest dat zowel collectief, als individueel, alle zielsniveaus op
leerschool aarde triggerde om als maar meer innerlijke vrede en innerlijke kracht, de IK BEN
Kracht, te kunnen manifesteren, waardoor we oeroude emotie patronen konden balanceren en
overwinnen.
Collectief gezien was 2011 ogenschijnlijk vooral een crisis jaar betreffende manipulatie,
machtsconflicten en financiële problemen en het als maar meer verstoren van het evenwicht van
de universele wetten. Al die wantoestanden activeerde collectief de behoefte om te strijden naar
gerechtigheid en een diep verlangen naar vrede en het erkennen van de eenheid onderling.
Af en toe dacht ik dat Pluto, die de dood en wedergeboorte symboliseert en alle onverwerkte en
geblokkeerde ervaringen en emoties los trilt, samen met Saturnus, die onnodige en oude
gedragspatronen uitroeit, alleen regeerde in 2011. Hoe dan ook, samen stuurde ze de benodigde
inwijdingsbeproevingen en activeerden ze goed merkbaar de innerlijke onrust, onzekerheid,
wantrouwen en angsten die bij het uitzuivering- en transmutatie proces hoorde van onze
karmische klok.
De hoogste vorm van verlichten is in het hier en nu leven en inzien dat tijdens alle ‘ontvangen’
inwijdingsbeproevingen op ons zielenpad, het erom gaat om door de illusie heen te breken en gaan
herkennen waarom men deze aantrekt, om van daar uit het inzicht te verwerven waar we onszelf
nog mogen verfijnen en hoe we inwijdingsbeproevingen vanuit de Universele Liefde en IK BEN
Kracht kunnen overwinnen.

Persoonlijk proces
Het is een feit dat we collectief op DNA niveau nu alle, door vele levensvormen heen verworven
schaduwkanten tot op het allerhoogste niveau behoren uit te zuiveren. Omdat verschillende
collega’s, die eigenlijk grotendeels al het meesterschap over hun aards emotionele wezen hadden
verworven, hadden soortgelijke ervaringen, als ikzelf mogen beleven in 2011, daarom deel ik
onderstaand mijn persoonlijk proces, in de hoop dat het inzicht mag geven.
Voor mij persoonlijk is 2011 een jaar geweest waarin ik me heb mogen bevrijden van oude
zielenpijnen die kort omschreven te maken hadden met de 2011 thema's manipulatie,
machtsmisbruik en leugens. Natuurlijk allemaal uitvergroot door de als maar krachtiger wordende
hoge lichtenergieën in Egypte, het land waar onze ‘val’ begon na de val van Atlantis.
Sommigen van deze prachtige uitvergrootte uitdagingen, om te verfijnen, hebben me soms terug
gezet in een oud aards gedrag, andere situaties lieten me zien in hoeverre ik heb mogen
ontwikkelen tijdens dit leven. Gelukkig duurde de oude emotie patronen, waar ik soms in terug
viel, niet lang en kon ik na een confrontatie vrij vlug weer herinneren dat men niets aantrekt welk
men niet vanuit zijn eigen zielen contract heeft.
Zo was ik in Egypte tijdens de start van de ‘freedom for Egypt’ revolutie en verliet Egypte onlangs
weer terwijl het alweer in een soortgelijke situatie verkeert. Nu behoor ik wel te laten weten dat wij
in Bahariya en de plaatsen die we hebben mogen ‘bereizen’ met zielenmaatjes niets hebben
kunnen merken van alle toestanden in Cairo en nu in meerdere grote steden. Wat wel spannend
was en me veel inzicht heeft mogen geven, was de revolutie periode van 25 januari tot 11 februari.
In Bahariya heerste grote angst dat het vreselijke misgedrag van de overheid ook zou gaan
plaatsvinden in Bahariya. Ook resoneerde er een grote angst na de uitbraak van de gevangenen uit
de gevangenis in Fayoum. De lokale bevolking was er bijna van overtuigt dat deze naar Bahariya
zouden komen.
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In het begin heb ik me laten meeslepen door deze angsten, zeker ook omdat zowel de Nederlandse
ambassade als Mahmoud mij zelfs ‘dwingend’ adviseerden om terug naar Nederland te gaan.
En natuurlijk had ik mezelf op een gegeven moment zo laten ‘bewerken’ dat ik besloot om naar
huis te gaan. Na dit besluit mocht ik Kosmische Sturingen ontvangen waardoor ik besloot om niet
naar huis te gaan…Wetende dat Mahmoud hier heel boos om was, omdat hij me niet kon
beschermen volgens hem; de NL ambassade me een eigen verantwoordelijkheidsverklaring liet
tekenen; de vliegmaatschappijen alle vluchten naar Egypte stil legden en dat er geen
levensmiddelen en andere noodzaken meer vanuit Cairo aangevoerd konden worden…
Dit besluit, waardoor ik grotendeels alleen vertoefde op ons resort, zonder vervoer, gas,
elektriciteit, douche en kraanwater, internet en zelfs mobiele telefoon, omdat er geen
telefoonkaarten meer waren. Dit proces heeft me helemaal terug in contact gebracht me mijn
oerenergie, en een fantastisch gevoel van onafhankelijk zijn en innerlijke kracht heeft laten
ervaren.
Dit had ik nooit kunnen ervaren indien ik mijn angst en het manipulerend gedrag van anderen niet
overwonnen had door te besluiten om te blijven! Daarna belde de NL ambassade alleen nog maar
met de belangstelling hoe het me was en had ik weer alle liefdevolle personen om me heen en
werd ik ‘op handen gedragen’ tot mijn vertrek in april.
Na mijn terugkeer in Egypte, in september, begonnen vrij vlug de inwijdingsbeproevingen om te
kijken in hoeverre ik werkelijk weer met mijn innerlijke oerenergie verbonden was. Hiervoor heb ik
meerde vormen van manipulatie en leugens mogen aantrekken, om tot een hogere vorm van
meesterschap te komen.
Enerzijds mocht ik ervaren dat mijn liefde zo groot was dat ik telkens weer opnieuw kon vergeven
en loslaten, doordat ik alleen het goede kon zien in een ander. Anderzijds bleven soortgelijke
situaties maar terug komen, waardoor ik soms weer even redelijk ‘aards’ reageerde.
Omdat mijn transmutatieproces aangeboden werd door een zeer dichtbij staand zielsmaatje, was
mijn ervaringspijn intenser en kon ik geen grip krijgen op het waarom. Hierdoor besloot ik
uiteindelijk om mijn contact met de ‘aanbieder’ te verbreken.
Dit heb ik 11 dagen volgehouden! Door de afstand die ik had gecreëerd mocht ik het inzicht terug
ontvangen, dat ik voor gemakkelijkste weg gekozen had én wat heel belangrijk is, keerde mijn
innerlijke vrede terug. Hierdoor kon ik me weer herinneren dat we de juiste zielsmaatjes
aantrekken om onze zielsperfectie te kunnen verwezenlijken. Door dit ‘herinneren’ kwam ik
emotioneel vrij van het ‘aangeboden' gedrag en ontwaakte mijn dankbaarheid t.o.v. de betrokkene.
Ik begreep dat dit zielsmaatje mij door deze inwijdingsbeproevingen heeft laten gaan om nog meer
te kunnen vertrouwen op mijn intuïtie en om mijn onderscheidingsvermogen nog verder te
ontwikkelen.
Doordat ik maandenlang in alle situaties t.o.v. dit zielsmaatje in liefde bleef weerspiegelen, wat
deze ook deed of zei om geloofwaardig over te komen, heb ik mogen bereiken dat deze ook tot het
inzicht heeft mogen komen, dat manipulerend gedrag en leugens niet mogen voorkomen in een
relatie en dat elkaar kunnen vertrouwen een belangrijke basis is.
Beide dankbaar dat we elkaar hebben mogen helpen tot een verdere stap in ons niveau, wetende
dat we elkaar, als beide galactische poort zijnde en elkaars gids en zielsherinnering vanuit onze
Maya zonzegels, waarschijnlijk nog vaker zullen triggeren om door te kunnen stromen naar ons
goddelijk zijn, hebben we ons zielencontract opnieuw bekrachtigt door de afspraak dat we samen
verder gaan vanuit de basisprincipes waarop onze relatie startte, respect, eerlijkheid en
onvoorwaardelijke liefde.
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2012
Duidelijk is dat het jaar 2011 collectief veel situaties heeft aangeboden die bij vele het inzicht
hebben geactiveerd, dat de tijd werkelijk is aangebroken om ons bewustzijn globaal te veranderen.
En volgens de oude Hopi profetie is dit ook! Een van de Hopi profetieën omschrijft dat de globale
bewustzijnstransformatie start na de komst van de Blue Star Kachina, ook wel Elenin genoemd.
(zie nieuwsflits september 2011 op onze website www.cosmicflower.nl) en verder in deze
nieuwsflits.
De Hopi’s geloven dat zij afstammen van Lyra en de Pleiaden. Volgens de Hopi’s is de aarde al 3
maal uitgezuiverd, de eerste keer door vuur, de 2de keer door ijs en de 3de keer door water.
Volgens de Hopi's staan we nu op het punt om de 5de wereld, ‘de wereld van verlichting’, binnen te
gaan.
Ook de Maya’s geloven dat ze afkomstig zijn van de Pleiaden én zijn ervan overtuigt dat na het
eindigen van hun ‘long count’ kalender, op 21-12-2012, de periode aanbreekt van de 5de Zon.
Ze omschrijven o.a. dat de vrouwelijke en mannelijke energieën in balans zullen komen en elkaar
ondersteunen tijdens de 5de Zon periode, waardoor in deze periode de universele liefde en het
Eenheidbewustzijn zal indalen.
Omdat de Maya profetieën een alom besproken thema zijn, wil ik graag mijn aandacht verder
vestigen op de Hopi profetieën. Wat vele waarschijnlijk niet weten, is dat de Bleu Kachina, de Hopi
naam van Sirius is, en dat de Hopi’s beweren dat de blauwe frequentie van Sirius een hogere
frequentie is van de vrouwelijke energieën van de Egyptische Godin Isis, die ons terug voert naar
de Wedergeboorte van het Bewustzijn. Volgens de Hopi’s gaat de Isis energie vrijkomen als Sirius
gaat ‘dansen’.
Via YouTube zijn al prachtige opnames te zien van de van blauw naar rood kleurende en dansende
Sirius. Zou de rode keur die Sirius nu ook aanneemt te maken kunnen hebben met de Hopi’s
voorspellende opvolger van de Bleu Kachina, de Rode Kachina, ik verwacht het wel!
Een interessante YouTube is: SIRIUS A google sky search VERY STRANGE.
Isis omvat vele magische vrouwelijk aspecten, waar ikzelf aandacht aan wil besteden is het
volgende, het heilige huwelijk. Algemeen bekent is dat Isis dat deel van de goddelijke vrouwelijke
energie is dat neerdaalt vanuit het Galactisch Centrum om in het huwelijk te treden met Osiris, die
symbool staat voor de mannelijke energie. Het verhaal van het huwelijk van Isis en Osiris is een
van de oudste patronen voor het Heilige Huwelijk en gemakkelijk via Google te vinden, indien je
hiermee niet op de hoogte bent.
Vanuit de kracht van hun Heilige Huwelijksovereenkomst heeft Isis na het overlijden van Osiris
Horus gecreëerd via haar scheppingskracht. Dit is een goddelijke vorm van manifestatiekracht,
welke wij nog behoren te laten ontwaken in ons DNA celgeheugen en integreren in ons eigen
goddelijk wezen.
Horus vertegenwoordigt het nieuwe tijdperk van Licht, dat gebaseerd is op het concept van Maät,
waar het Heilige Huwelijk een basisprincipe van is.
Betreffende Horus heb ik een zeer bijzondere beleving mogen ondergaan tijdens het bezoek aan de
7 dimensie poort van Osiris, in de Karnak tempel in Luxor. Indien niet 18 zielsmaatjes getuigen
hiervan geweest waren, zou ik dit amper hebben durven vermelden.
Terwijl de zielsmaatjes de 7 dimensie poort ‘indaalden’ begon mijn buik opeens ‘hoog zwanger ‘ te
groeien. Na ‘voltooiing’ van mijn buik konden we allemaal hard gerommel en geluiden horen in
mijn buik, waarin duidelijk zichtbare beweging was, en ik zei spontaan: Horus is ingedaald…
Onderstaande informatie betreffende Horus is algemene informatie en andere toevoegingen zijn
vanuit mijn nieuw verworven weten, dat ik te danken heb aan de indaling van de Horus energieën.
Voor mij is het duidelijk geworden dat we in 2012 de juiste zielsmaatjes zullen aantrekken, en de
bijbehorende inwijdingsbeproevingen, om zelf weer in het Heilige Huwelijk te kunnen treden.
Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen onze Goddelijk Mannelijk Wezen en ons
Goddelijk Vrouwelijk Wezen, dat als eerste kan ontstaan indien onze linker- en rechter hersenhelft
in eenheid zijn door gelijkwaardig in balans te functioneren.
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Ook heb ik inzichten mogen ontvangen betreffende de Horus Mysterieschool die onder leiding van
Isis stond/staat… Algemene gegeven zijn dat de Horus Mysterieschool een 12 jaar durende Linkeren 12 jaar durende rechter Horus-oog training omvatte.
De linker Horus Oog training was gebaseerd op het emotioneel lichaam en de rechter hersenhelft ,
om o.a. emoties, gevoelstoestanden, angsten en andere individuele aspecten van de
persoonlijkheid te leren beheersen, zodat men goddelijke kwaliteiten weer kon uitdragen.
De rechter Horus-oog Mysterieschool training was gebaseerd op het mentale lichaam en de linker
hersenhelft, om de logische kant van de geest te overwinnen en weer begrip te krijgen van hogere
bewustzijnsvormen, het kennisaspect van het universum en de heilige geometrie.
Vanuit de 12 jaar durende linker- en 12 jaar durende rechter hersenhelft Horus Mysterieschool
trainingen ontstond het oog van Horus symbool. In dit symbool zitten kort omschreven de 6
zintuigen, ruiken proeven, horen, voelen en zien. Alle zogenaamde paranormale, oftewel
goddelijke, kwaliteiten zijn het verlengde van onze zintuigen, die kunnen ontwaken indien ons
totale chakra systeem weer resoneert vanuit de oerkracht.
Dit overwegend en terug kijkend naar 2011, zouden we kunnen voorstellen dat we een prachtige
Linker- en rechter Horus-oog training hebben mogen ondergaan, om ons werkelijke zijn in 2012 en
tijdens de 5de wereld, ‘de wereld van verlichting’ verder te ontwikkelen!
De Hopi's voorspellen ook dat na de 5de wereld, de 6de wereld ‘de wereld van profetie en
openbaringen’, en de 7de wereld ‘de wereld van voltooiing’, zullen aanbreken.
Vandaar dat alle Egypte reizen in 2012 én de themadagen en zelf- healing dagen, die ik in februari
mag gaan aanbieden, gebaseerd zullen zijn op de Isis-Horus-mysterieschool basis principes, om
o.a. elke ogenschijnlijke moeilijke inwijdingsbeproeving te kunnen overwinnen en verder ‘op te
schonen’ zodat men het Heilige Huwelijk met zichzelf kan manifesteren en weer een groot gedeelte
van het meesterschap kan behalen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om met me mee te reizen op een stukje Egyptisch levenspad,
of deel te nemen aan de themadagen, dan zijn de onderstaande Cosmic&Flower producten een
mooie ondersteuning tijdens de aan jou aangeboden inwijdingsbeproevingen:
Uit BOX I: 2 Thor Energy en 3 Trinity
Uit BOX II: 14 Alceo, 17Consciousness, 20 Incarnation en 22 Starlight
Uit Box III: 25 Purple Ray, 26 Violet Ray, 27 Crystal Light, 30 Blue Ray en 33 Balance .
Uit BOX IV: 40 Healing, 44 SunTurn, 46 Mary Thistle en 48 Purity of Soul
BOX V: elke Energy van deze BOX kan intuïtief ingezet worden.
Box VI: kan men ook totaal testen ter ondersteuning van kinderen en innerlijk kind
Verder kan men altijd extra onze TraumaAway inzetten
Ook de Egyptische chakra oliën: Stuitchakra olie Red Amber, de Zonnevlechtchakra olie
Jasmijn, de Hartchakra olie Roos en de Keelchakra olie Amber Kashmir zijn waardevolle
ondersteunende producten.
En als laatste, voor de personen die al aardig ‘beproeft’ zijn geworden tijdens hun levenspad en
hierdoor al grotendeels de IK BEN Kracht hebben kunnen verwerven, wil ik zeker ook de Egypt
Healing onder de aandacht brengen!
Alle producten staan omschreven op onze website: www.cosmicflower.nl onder de link
producten.
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De Thema dagen in januari en februari 2012
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deelname aan de eerder aangeboden themadagen:
Thema 1: De Galactische Stralenleer. De Geascendeerde- Engelen-, Elohim- en Intergalactische
Lichtwereld is vanaf “den beginne” 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 evolutieproces en zijn aanwezig in het fysieke en leven onder ons. 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!
In de Stralenleer, zoals wij deze kennen, heeft er weer een verandering plaatsgevonden in de
taakverdelingen onderling in de Lichtwereld 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 proces van
uitzuivering- én ontwaking 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 behalen, 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. 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 10.00 tot 17.00
Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl
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 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 betreffende de
Zielskeuzes die men maakte vanuit de vrije wil, die hen blokkeren.
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 ontwaken mensheid én om deze te helpen weer samen te laten smelten met hun Goddelijke
Oorsprong.
De investering in jezelf is € 222.-. Incl. 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 10.00 tot 17.00
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen.
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl
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Thema 3: Opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën

Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met
aromatherapie, massage- of energetische helingtechnieken, 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 reisden 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, Helingceremonies,
Reinigingsrituelen en Mummificatieprocessen. 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
Goddelijke 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.
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 09.30 tot 17.00
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via:info@cosmicflower.nl

Nieuwe Themadagen in februari 2012
Het Chela pad in de Cheops Piramide nogmaals ervaren. Oorspronkelijk zou ik deze
inwijding hebben aangeboden in Egypte. Dankbaar mag ik mijn ‘opdracht’ vanuit energetische
verbondenheid met o.a. de Cheops, in Nederland uitvoeren.
Volgens Meester Thoth en Meester Ankhmania is de Cheops speciaal gebouwd om iemand naar het
Godsbewustzijn te brengen. Vandaar dat de Cheops een van de afsluitende inwijdingsbeproevingen
is van de Isis en Horus Mysterieschool trainingen. De Cheops inwijding duurde 3 en een halve dag
en was een training die zowel het vrouwelijke intuïtieve- wezen als het mannelijke mentale wezen
van ons zijn op Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke Niveau , oftewel het Heilige Huwelijk,
activeerden.
Eén op de 200 chela's stierf tijdens dit inwijdende ‘examen’. Indien men tot deze zielengroep
behoorde kan men er van overtuigt zijn dat er een emotionele lading betreffende deze ervaring in
het DNA celgeheugen aanwezig is, waardoor bepaalde angsten en/of belemmeringen in de
spirituele groei ontstaan, of het uitdragen van de Goddelijke Kwaliteiten niet uitgedragen kunnen
worden. Anderzijds kan men tot de zielengroep behoren die na het slagen van deze inwijding
misbruik heeft gemaakt van de Goddelijke Kwaliteiten, of langzaam maar zeker in de dualiteit
gevallen is waardoor de Cheops inwijding slapende aanwezig is in het DNA celgeheugen. Ook dit
kan door onbewuste angsten belemmerend doorwerken in de spirituele ontwikkeling naar het
meesterschap en het uitdragen hiervan.Voor alle zielsgroepen is deze inwijding een mogelijkheid
om tot op zielsniveau zich te bevrijden van alle aanwezige verstoringen betreffende de Cheops
inwijding.
investering in jezelf is € 122,- incl. 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: 11 en 12 februari van 09.30 tot 17.00
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl
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Psyché én Ziel Healing
Vanuit de begeleiding van Isis en Horus zullen we deze dag ‘werken’ vanuit de eerder omschreven
Mysteryschool en het Oog van Horus symbool. Tijdens deze dag wordt je geheeld en ben je de
heler… De doelstelling van deze healing dag is de oude zielpijnen die aandacht blijven vragen te
transmuteren en de IK BEN Kracht weer herinneren, waardoor men elke ogenschijnlijke moeilijke
inwijdingsbeproeving kan overwinnen en verder ‘op schonen’ zodat men het Heilige Huwelijk met
zichzelf kan manifesteren en weer een groot gedeelte van het meesterschap kan behalen.
Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijk Mannelijke Wezen en ons
Goddelijk Vrouwelijke Wezen, dat als eerste kan manifesteren indien onze linker- en rechter
hersenhelft in eenheid zijn door gelijkwaardig in balans te functioneren.
Verder zal alles plaatsvinden wat de Lichtwereld aanreikt op dat moment!
De investering in jezelf is € 99,- incl. het gebruik van de C&F Egyptische Chakraoliën en de C&F
Egypt Healing Spray. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Vegetarische soep voor bij de lunch, die je zelf meeneemt!
De keuze om deel te nemen is op 17 of 25 februari van 10.00 tot 16.00
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl

Holistische transformatie reizen naar Egypte
ISIS consciousness Mystery School Journey van 11 t/m 23 maart 2012
Deze mysterie reis is afgestemd op het ISIS Bewustzijn. Algemeen bekend is, is dat Isis dat deel
van de Goddelijke Vrouwelijke Energie vertegenwoordigt dat neerdaalt vanuit het Galactisch
Centrum om in het Heilige Huwelijk te treden met Osiris, die symbool staat voor de Goddelijke
Mannelijke Energie. Vanuit de kracht van hun Heilige Huwelijk heeft Isis, na het overlijden van
Osiris, hun zoon Horus gecreëerd via haar scheppingskracht. Dit is een Goddelijke Vorm van
Manifestatie Kracht, welke wij nog behoren te laten ontwaken in ons DNA celgeheugen en
integreren in ons eigen Goddelijke Wezen.
Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijk Mannelijk Wezen en ons
Goddelijk Vrouwelijk Wezen, dat als eerste kan ontstaan indien onze linker- en rechter
hersenhelften in eenheid zijn door gelijkwaardig in balans te functioneren. Vervolgens ontstaat de
mogelijkheid om weer samen te smelten met onze Tweeling Vlam.
Alle leringen die doorgegeven zijn gedurende de 12 jaar Linker Maanoog en de 12 jaar Rechter
Zonoog trainingen werden geleid volgens de Universele Wetten, door Isis en haar zoon Horus, die
het nieuwe tijdperk van Licht vertegenwoordigt.
De linker Horus Oogtraining was gebaseerd op het emotioneel lichaam en de rechter hersenhelft,
om o.a. emoties, gevoelstoestanden, angsten en andere individuele aspecten van de
persoonlijkheid te leren beheersen, zodat men goddelijke kwaliteiten weer kon uitdragen.
De rechter Horus Oogtraining was gebaseerd op het mentale lichaam en de linker hersenhelft, om
de logische kant van de geest te overwinnen en weer begrip te krijgen van hogere
bewustzijnsvormen, de kennisaspecten van het universum en de heilige geometrie.
Vanuit de 12 jaar durende linker- en 12 jaar durende rechter hersenhelft trainingen aan de Horus
Mysterieschool stond het Oog van Horus symbool. In dit symbool zitten kort omschreven de 6
zintuigen, ruiken proeven, horen, voelen en zien. Alle zogenaamde paranormale, oftewel
goddelijke, kwaliteiten zijn het verlengde van onze zintuigen, die kunnen ontwaken indien ons
totale chakra systeem weer resoneert vanuit de oerkracht.
Tijdens de Mysterieschool training richten we ons op de leringen die in 6 symbolen verborgen zijn
in de hiëroglyfe van het Oog van Horus. Als afsluiting van de training gaan we hierop afgestemde
sessies doen en deze ondersteunen we met de C&F Energies en C&F Egyptische Chakra oliën.
Dagelijks starten we met de dagenergie en met regelmaat bied ik de mogelijkheid, met behulp van
inzichtgevende kaarten, te kijken naar een stukje dat mag transformeren zodat je transformatieevolutieproces versneld mag doorstromen, om je nieuwe ZIJN te kunnen manifesteren.
Zie voor de reisomschrijving en verdere details www.egyptvacation.eu onder de link Holistische
reizen.
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Magische reis naar innerlijk vrede,
ter voorbereiding op het Hogere Dimensie niveau
Van 25 maart t/m 5 april 2012
Innerlijke vrede betekent letterlijk: een toestand van gemoedsrust en sereniteit van de geest, ons
denk- voel- en ervaringsvermogen, de basis van waaruit we waarnemen, voelen en handelen.
Nu tijdens de grote overgang naar het Hogere Dimensie niveau is het vaak, door de hectiek van
alle dag, moeilijk om je los te koppelen van alle aangeleerde verworven gewoontes van het 3de
dimensie niveau. Hierdoor kan men niet meer in staat zijn om de weg in het Hier en Nu optimaal te
ervaren en het leven en zeker ook de levensdoelen, kunnen hier moeizaam door verlopen.
Vandaar dat we je mee terug willen nemen naar een punt van tijdloosheid, vrede en sereniteit in
de woestijnen rondom Bahariya, waardoor je weer de innerlijke vrede kunt herintegreren en na je
thuiskomst krachtig genoeg zijn om door alle illusies van de lineaire tijd heen te breken, om samen
te kunnen smelten met de kwaliteiten van de Multi-dimensionale realiteit.
Om dit te verwezenlijken zullen we na onze terugkeer uit de woestijnen doelgericht therapeutische
sessies gaan doen, die we ondersteunen met de C&F Energies en Egyptische C&F chakra oliën.
Dagelijks starten we met de dagenergie en met regelmaat bied ik de mogelijkheid, met behulp van
inzicht gevende kaarten, te kijken naar een stukje dat mag transformeren zodat je transformatieevolutieproces versneld mag doorstromen, om je nieuwe ZIJN te kunnen manifesteren.
Zie voor de reisomschrijving en verdere details www.egyptvacation.eu onder de link
Holistische reizen.

All change is change for the better. There is no such thing as "change for the worse." Change is the
process of Life Itself, and that process could be called by the name "evolution." And evolution
moves in only one direction: forward, and toward improvement. Neale Donald Walsch

De Heilige Graal reizen van 2 t/m 12 en van 12 t/m 22 juni naar
Glastonbury zijn volgeboekt!

Facebook
Via Facebook onderhoud ik het gemakkelijkst contact, zowel in NL als in Egypte, dus mocht je …
dan ben je van harte welkom, je kunt me vinden onder www.facebook.com/desertdonya

May love and Light surround the World.. In lak’ ech, ik ben de andere JIJ
Liefdevolle Hart-groet, Donny Heuvelmans
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