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Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin, 

 
Voor mijzelf is het bijna onvoorstelbaar dat ik alweer voorlopig afscheid behoor te nemen. 
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zelf voel ik me lost in time… 
 
Wetende dat dit fenomeen collectief al lang gaande is, werd ik vorige week even stil toen een 
Egyptische soulmate zijn telefoon opnam met de woorden, "is alles goed? ik heb je bellen zoooo 
gemist, het is zoooo lang geleden dat je belde…" Normaal bel ik bijna elke dag wel even en het 

bleek dat ons laatste telefonisch gesprek 4 dagen geleden was. Voor hem leken de 4 dagen 
blijkbaar weken en voor mij amper een dag besefte ik me. 
 
Ook blijkt nu dat ik na het mogen begeleiden van de Horus psyché en ziel heling themadag op 17 
februari, in de „waan‟ was een zee aan vrije tijd te hebben voor mijn vertrek! Niet dus, ik had 
zoveel goede voornemens, wilde tijd doorbrengen met familieleden en soulmates voor mijn 

vertrek, de C&F opleiding weer updaten, een  informatieve nieuwsflits schrijven en ga zo maar 
door.  
 
De sociale hartwensen zijn helaas niet meer gelukt en de Licht-taken maar gedeeltelijk, ik ervaar 

het ook als echt bizar dat ik terwijl ik de nieuwe reizen aan het omschrijven was, of de websites en 
gedeeltes van de C&F syllabussen aan het updaten was, er gemakkelijk 12 tot 16 uur verdwijnen 
terwijl ik dacht: 'oh dat doe ik wel even …' 

 
Maar naar verwachting weet je exact wat ik ervaar … en vertrouw ik erop dat je begrijpt dat er 
geen inzicht gevende informatie in deze nieuwsflits omschreven staat, betreffende de Kosmische 
Energieën, de bijzondere komende Stargates en het 6de Zontijdperk etc. Wie weet schenkt Vader 
Tijd in Egypte tussen de Licht-reizen door wel de ruimte om hierover te schrijven, ik laat me 
verrassen. 
 

Wel mag ik dankbaar laten weten dat er ditmaal enkele ingezonden ervaringen in staan én een 
bijzondere liefdevolle inzet betreffende ons Bawiti Oasis As- Salaam Ontwikkelingshulp 
Gezondheidsproject!  
 
Verder is de periode van 8 december gezegend goed verlopen. Zo heb ik het wonderbaarlijke 
genezingsproces van mijn man Sjaak mogen meebeleven, meer dan gezegende Thema dagen 

mogen begeleiden, waarin werkelijk wonderen mochten plaatsvinden, en in liefde een deeltijd 
Cosmic&Flower cursus mogen uitwerken voor dagdeeldocenten en weer magische en 
inzichtgevende helende reizen aangeboden, die allemaal afgestemd zijn op de kosmische Licht-
sturingen de komende maanden én het collectieve bewustwordende thema van het moment.   
 
Dat hetgeen ik aan mag aanbieden werkelijk „callings' vanuit de Lichtwereld zijn, blijkt uit het feit 
dat tot 15 december alle reizen al redelijk volgeboekt zijn, vóór dat deze op de website stonden en 

in de nieuwsflits aangeboden zijn.  
 
Degene die mij persoonlijk kennen hebben zelf kunnen ervaren, dat tijdens de Thema dagen en/of 
Egypte reizen er veel sturingen waren door hun eigen Zielenpad én de Lichtwereld. Het blijkt 
telkens weer dat er geen enkele themadag, noch Egypte reis alleen ontstaat vanuit mijn vrije wil, 
maar vanuit de liefdevolle opdrachten van de Lichtwereld. Hier ben ik intens dankbaar voor. 
 

In de aangeboden reizen van het voorjaar is een verandering ontstaan door privé boekingen, 
waaronder een privé reis om een zwaar aan heroïne verslaafde persoon te helpen om het eigen 
Lichtvermogen én de Goddelijke kwaliteiten te herkennen/erkennen en uit te dragen. 
Tijdens deze reis vertrouw ik meer op de Lichtwereld dan ooit tevoren.  
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Themadagen Augustus-September 2012 

Thema 1: 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. 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 17 en 18 augustus  
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen.   
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl  

Thema 2 De Galactische Stralenleer. 

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: 24 & 25 augustus 2012 van 10.00 tot 17.00 

Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl  

mailto:info@cosmicflower.nl
mailto:info@cosmicflower.nl
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Thema 3 Planetaire Entiteiten Opleiding  

Tijdens deze 2 opleidingsdagen wil ik graag aandacht besteden aan een vorm van entiteiten, die 
zowel in de Universums boven ons Universum, als op Moeder Aarde heersen.  

Wel wil ik hierbij vermelden dat ik weet dat alles wat nu plaatsvindt in overeenstemming is met het 
Hogere Plan, omdat we nu in de eindtijd van de 26.000 jarige bewustzijnscyclus met de grote 
karmische afrekening te maken hebben, zodat we collectief door kunnen stromen naar ons 
Goddelijk bewustzijn en de Nieuwe Aarde mee kunnen creëren tijdens de nieuwe 26.000 jarige 
Eenheidsbewustzijnscyclus  
 
Het kosmische systeem, de wet van oorzaak en gevolg, reageert nu op alle disharmonie van alle 

zielsniveaus. Vandaar dat ik een stukje inzicht voor herkenning van planetaire entiteiten aanreik en 
Dé methode, die mij aangereikt t is door Artsengel Michaël, aanreik om Moeder Aarde en de 
mensheid én de Universums boven ons Universum te bevrijden hiervan.  
 
De investering in jezelf is €244.- Incl. Deelnamen Certificaat, 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 keuze. Koffie en kruiden thee met wat lekkers erbij tijdens de pauzes. 
Data: 31 augustus & 1 september 2012 van 10.00 tot 17.00 
Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl  

 
Thema 4: 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 € 122,- 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!  
 
Datum: 7 september van 10.00 tot 16.00 
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen 
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl  
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Thema’s Kosmisch aangereikte Magische Licht-reizen naar Egypte 

Magische reis naar Innerlijke Vrede, ter voorbereiding op het Hogere Dimensie niveau.  

van 6 t/m 17 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 her- integreren 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 multidimensionale realiteit. 
 

De woestijnen zijn een weerspiegeling van jezelf. Door in de woestijnen  te zijn kom je in contact 
met je Zielswezen en ben je in staat om o.a. alle lagere ego stukjes en de materie te 

transmuteren, waardoor je versnelt vooruitgang maakt naar je Goddelijke Zijn via je evolutionaire 
kwantumbewustzijn. Zeker ook om dat je hierbij de hulp van Saint Germain zijn Violette Vuur, dat 
regelmatig zichtbaar is in de lucht van de woestijnen als extra „hulpcadeau,'  mag ontvangen, 
omdat je in één van Saint Germains verblijfgebieden verblijft. Tijdens de kennismakingsmiddag 

reiken we je de titel van het boek aan waarin over het verblijf van Saint Germain in Egypte en de 
woestijnen kunt lezen . In de woestijnen reiken we je de herkenning van Saint Germains 
Aanwezigheid aan…indien je dit niet zelf al lang hebt ontdekt! Om de doelstelling van je reis mee te 
verwezenlijken, zullen we na onze terugkeer uit de woestijnen doelgericht therapeutische sessies 
gaan doen, doe we ondersteunen met de C&F Energies, Egyptische C&F chakra oliën.  
 
Dagelijks starten we met de dagenergie en met regelmaat bied ik de mogelijkheden aan die je 

inzicht geven in een stukje dat mag transformeren, zodat je transformatie-evolutieproces versneld 
mag doorstromen, om je nieuwe ZIJN te kunnen manifesteren. 
Zie voor het programma etc. www.egyptvacations.eu  
 

 

Solar Aartsengelen ge-Gidst door Gabriël en Michaël reis 

van 17 t/m 30 september 2012 
Is bijna volgeboekt! 

 
Een afgestemde reis om de Helende en Universeel Bewustwordende Engelenfrequenties van de 

Aartsengelen Gabriël en Michaël op te nemen, om je innerlijk Licht vast te kunnen houden en  je 
Drievoudige Vlam in je Godsbewustzijnschakra te verankeren, zodat je in staat bent om het Zelf- 
Transmutatie- en Evolutieproces dat 2012 met zich meebrengt versnelt te doorlopen.  
Kort omschreven is de doelstelling van deze reis; je emotionele en mentale Meesterschap  behalen, 
waardoor je in Eenheid en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde kunt functioneren en samensmelten 
met je Goddelijke Oorsprong én De Poortopener kunt zijn voor de nog te ontwaken mensheid. 
Deze magische transmuterende Aartsengelen reis wordt begeleid door Donny Heuvelmans en 

Gerdien van Horssen, zie www.gaia-centrum.nl  

Tijdens de reis zullen Donny en  Gerdien, vanuit hun verbondenheid, je via de Maya Zonzegel dag 

energieën, visualisatiemeditaties, inzicht gevende Engelenkaarten en intuïtieve waarnemingen  

aanreiken. Tijdens de reis verblijf je o.a. in het pelgrimsoord Fayoum, Wadi Ryan waar de woestijn,  
watervallen en het Heilige Quran meer samenvloeien. Wadi Hitan  “A sea in the Desert”, waar je de 
energieën opneemt van de 250 en 35 miljoen jaren oude intact gebleven fossielen, van o.a. 
walvissen met poten!  De woestijnen zijn een weerspiegeling van jezelf ♥ Door in de woestijnen  te 

zijn kom je in contact met je Zielswezen en ben je in staat om o.a. alle lagere ego stukjes en de 

materie te transmuteren, waardoor je versnelt vooruitgang maakt naar je Goddelijke Zijn via je 
evolutionaire kwantumbewustzijn. Zeker ook om dat je hierbij de hulp van de Aartsengelen Gabriël 
en Michaël én Saint Germain als extra „hulpcadeau,'  mag ontvangen, omdat je in één van Saint 
Germains verblijfgebieden verblijft. Tijdens de kennismakingsmiddag reiken we je de titel van het 
boek aan waarin over het verblijf van Saint Germain in Egypte en de woestijnen kunt lezen . In de 
woestijnen reiken we je de herkenning van Saint Germains Aanwezigheid aan…indien je dit niet zelf 
ontdekt! Zie voor het programma etc. www.egyptvacations.eu  

http://www.egyptvacations.eu/
http://www.gaia-centrum.nl/
http://www.egyptvacations.eu/
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 10:10 Sterrenpoort, ge-Gidst door Serapis Bey en St Germain  

van 6 t/m 21 Oktober 2012  
Is bijna volgeboekt! 

 
Tijdens deze magische Journey gaan we in Luxor in contact met de energieën van Lichtmeester 
Serapis Bey, waardoor zowel Lemurische als Atlantische DNA coderingen weer kunnen ontwaken. 
De 10:10 Stargate Interstellaire Interdimensionale Lichtcodes die uitgezonden gaan worden vanuit 
Sirius A en B. zijn verbonden met de Synchrone Orde, die de tijd van Eenheid, Universele Vrede en 
Goddelijke kwaliteiten omvat. De 10:10 Stargate Licht-coderingen gaan we op de hoogst 

energetische plaats, in de woestijn van Abydos, op nemen! Op deze plek trekken alle Soefi-
meesters en spiritueel werkzaam zijnde  Bedoeïnen zich terug om „hun‟ Lichtwereld te raadplegen 
In het Osirion in Abydos kom je in aanraking met o.a. de Flower Of life, waardoor je Heilige 
Geometrische wezen versnelt activeert en integreert.  In de woestijnen rondom Bahariya mogen 
we in contact komen met Lichtmeester St. Germain. Op het Giza Plateau in Cairo bezoeken we voor 
het publiek afgesloten ruimtes, waar je in contact mag komen met o.a. je God-Godinnenkracht. 
 

Meer informatie betreffende Lichtmeester Serapis Bey en zijn leven in Egypte; het Osirion, de  
hoog energetische plek in de woestijn van Abydos; de vrijkomende Lichtcoderingen van de 10:10 
Sterrenpoort en St Germains zijn verblijf in de woestijnen rondom Bahariya, ontvang je in de 
informatiemap, die je ontvangt tijdens de kennismakingen middag. In de ruimtes die we bezoek op 
het Giza plateau wordt je ter plekke ingewijd.  
 
De woestijnen die we gaan bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf ♥  

Door na al je ervaringen in Luxor en Abydos in de woestijnen  te zijn kom je in contact met je 
Zielswezen en ben je indien je jezelf open stelt in staat om een kwantum transmutatie te 
bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, om je vanuit Goddelijke Wijsheid, vrij van 
illusies, alle dualiteit principes én de aangeleerde oude patronen op elk niveau te overstijgen én om 
zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken te ZIJN én informatie en visioen via zuiveren 

kanalen te kunnen ontvangen.  
 
Deze Heilige transmuterende 10:10 Sterrenpoort reis wordt begeleid door Donny Heuvelmans en 
Gerdien van Horssen, zie www.gaia-centrum.nl  
 

Tijdens de reis zullen Donny en  Gerdien, vanuit hun verbondenheid, je via de Maya Zonzegel 
dagenergieën, visualiserende meditaties,  inzicht gevende Engelenkaarten én intuïtief waarnemend  

aanreiken geven daar waar nodig. Zie voor het programma etc. www.egyptvacations.eu  

 
 

11:11 Sterrenpoort reis, ge-Gidst door Pleiadische Lichtwezens en St Germain. 

van 7 t/m 17 November 2012 
De Zielengroep die deze reis gaat beleving is zich al aan het vormen, 

 er kunnen nog 8 zielsmaatjes deelnemen.  
 

Een afgestemde reis om de Helende en Universeel Bewustwordende frequenties, die uitgezonden 

worden via de 11:11 Stargate openingen, te ontvangen en integreren. De 11:11 Stargate 
Interstellaire Interdimensionale Lichtcodes omvatten een genetische uitwisseling van Pleiadische 
Lichtfrequenties, die eerst alle lagere trillingen en energetisch toxische ballast in ons DNA 
celgeheugen transmuteert, dat ontstaan is door bewuste en onbewuste angsten en 
dualiteitsvormen door alle levensvormen heen, om vervolgens een heraansluiting onderling ons 

oorspronkelijk Hoofd- Hart- en Ziel wezen te activeren. 
 

De doelstelling van deze reis is een kwantum transmutatie bewerkstelligen, waardoor men vanuit 
Goddelijke Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteitprincipes én de aangeleerde oude patronen op elk 
niveau kan overstijgen én zuiver van gedachte, gevoelens, daden, spreken kan zijn én informatie 
en visioenen via zuiveren kanalen kan ontvangen. Tevens zal men uiteindelijk vanuit het eigen 
Goddelijk zelfgenezend vermogen alle fysieke ballast kunnen overstijgen én de Goddelijke 
kwaliteiten en mogelijkheden van het fysieke zijn herontdekken. 

 
Deze magische reis wordt begeleid door Donny Heuvelmans en Peter en Laura Houterman, zie 
www.praktijkhouterman.nl  

 

http://www.gaia-centrum.nl/
http://www.egyptvacations.eu/
http://www.praktijkhouterman.nl/
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12:12:12  Sterrenpoort in Komombo, ge-Gidst door Horus 
Van 1 t/m 15 december 2012 

 
De Zielengroep die deze reis gaat beleving is zich al aan het vormen, er kunnen nog 7 

zielsmaatjes deelnemen.  
 

Tijdens deze magische Journey mogen we niet alleen de Atlantis Glyphs - die uitgezonden worden 

via de 12:12 Stargate Interstellaire Interdimensionale Lichtcodes opnemen, bij één van de meest 
indrukwekkende linker- Oog van Horus Mysterieschool inwijding plaatsen , maar ook de aanwezige 
manipulerende en macht misbruikende energieën die vandaar uit werden toegepast in onszelf én 
de Aarde matrix uitzuiveren en helen, om de weg mee te vergemakkelijken die naar de nieuwe 
Mens én de nieuwe Aarde leidt.  
 
De Lichtcodes, die in Atlantische Glyphs uitgezonden worden via de 12:12 Stargate, zullen de 

kernkrachten van de Atlantische Frequenties weer vrijgeven in de hologrammen en coderingen in 
het DNA én in, op en rondom het Lichtgrid van Moeder Aarde, waardoor de Atlantis Glyphs én 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 geactiveerd worden dat alle negatieve elektromagnetische 

stralingen van buitenaf tegenhoudt, 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.  
 
Om de Atlantis Glyphs te kunnen opnemen en laten integreren in ons wezen behoren we alle 
aanwezige traumatische ervaringen die gebaseerd waren op manipulatie en machtsmisbruik in ons 
DNA celgeheugen te helen én de aantrekkingskracht hiervan beëindigen.  

 
Vandaar dat ik je tijdens de reis een stukje help verlichten, door oude leerlingen vanuit de Linker- 
en Rechter Oog van Horus Mysterieschool, de Maya Zonzegel dagenergieën, visualiserende 
meditaties én intuïtieve waarnemingen aan te reiken daar waar nodig. 
Zie voor het programma etc. www.egyptvacations.eu 
 
 

Cosmic&Flower opleidingen 
 
De afgelopen weken heb ik weer een „update‟ mogen toepassen in de 5daagse basis opleiding 
syllabussen én een complet vernieuwen dagdeel cursus ontwikkeld, voor degenen die graag op 
avonden of dagdelen de Cosmic&Flower opleiding wil volgen.  

 
Alle opleiding docenten én dagdeel docenten staan al, of worden de komende maand op onze 
website www.cosmicflower.nl geplaatst.  
 
Al onze websites  zijn overgedragen en onder beheer van mijn Licht-zusje Lia Kluitmans, waar 
zowel Mark als ikzelf intens dankbaar voor zijn. Lia werkt zelf vanuit haar website 

www.cormael.com die momenteel geheel vernieuwd wordt, tot die tijd kunt u zeg wenden tot een 
aanvullend webadres www.cormael.com/blog 
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Sponsor traject vanuit de Kruidwis 
 
Tijdens de Siwa reis van Oktober 2011 is Jolanda, evenals haar echtgenoot Henny, sterk onder de 
indruk geraakt van de betrokkenheid van Donny en haar gehele Cosmic&Flower team met de 
Egyptische bevolking. Met name het As-Salaam ontwikkelingshulp project, verdient naar hun 
inziens een grotere aandacht en De Kruidwis wil hier haar steentje aan bijdragen.  
 

We hebben nu dus onze droom verwezenlijkt en onderstaand kunt u lezen wat het resultaat is.  
 
AS-SALAAM THEEDOOS  
Deze theedoos bevat 3 verschillende soorten kruidenthee, allemaal even smakelijk en ieder met 
een eigen werking. De theetjes zijn speciaal ontwikkeld als sponsorproject voor het As-Salaam 
ontwikkelingshulp project van Cosmic & Flowers Remedies van Donny en Mark Heuvelmans te 
Swolgen zie ook www.egyptvacations.eu 

 
Van iedere verkochte doos gaat € 1,00 rechtstreeks naar het bovengenoemde project. Draagt u dit 
project een warm hart toe, helpt u dan de dozen te verkopen, wellicht is het een mooi 
relatiegeschenk voor u!! De dozen zijn voor € 8,95 (inclusief en verzendingkosten) te koop.  

Voor verzending naar het buitenland klikt u op Tarievenwijzer TNT (gewicht 115 gram). Daar kunt 
u de extra porto buitenland berekenen.  

 
In deze verrassingsdoos zit een kaart met de afbeelding van en dubbele Ankh, deze kunt u zelf 
invullen, of wij vullen uw boodschap of wens in voor de persoon die u wilt verrassen met deze 
doos. Onze standaardkaarten kunnen naar wens vervangen worden door uw eigen bedrijfsfolder of 
wenskaart, die u zelf mag aanleveren.  
 
Inhoud:  

3 zakjes kruidenthee, zeker goed voor 60 koppen thee, met uitgebreide bijsluiter over gebruik en 
samenstelling en een mooie kaart waarop uw naam en boodschap of wens vermeld wordt.  
 
20-25 gram AS-SALAAM mix  
Het woord As-Salaam betekent Bron van Vrede.  
Deze kruidentheemix bevat de Hibiscusbloem, ook wel de Egyptische Karkadee genoemd, hiernaast 
Rozenblaadjes en Korenbloemblad. Het is een fris zure thee, die ook lekker is om koud te drinken. 

Heerlijk met een lepeltje honing. De prachtige rode kleur doet terug denken aan de Egyptische 
Soukhs. Karkadee zuivert het bloed van afvalstoffen en helpt ook energetische ballast af te voeren. 
De Rozenblaadjes brengen een stukje liefde en de prachtige blauwe Korenbloem zorgt voor een 
heldere oogopslag.....  
 
10-15 gram ANKH mix  

De Ankh symboliseert het eeuwig durende leven ...  
Deze mix bestaat uit een deel groene thee, aangevuld met  
Citroenmelisse, Goudsbloemblaadjes en Jasmijnbloemetjes.  
Een echte kruidenmix, zowel zuiverend als rustgevend.  
 
20-25 gram IN LAK’ECH mix  
Ik ben de andere jij! Wij zijn gelijk ...  

Een overheerlijke combinatie van zuiverende Rooibos, met de goudkleurige zoete Sinaasappel, 
Oranjebloesem en Kaneel. Opwekkende theemix, bloedsuikerregulerend en heerlijk op elk uur van 
de dag ...  
 

De dozen zijn te bestellen op www.kruidwis.info 
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Praktijkervaringen 
 
 

Ervaringen met de Cosmic & Flower Energies door Crystal Angels® 
 

Al jaren gebruiken wij de Cosmic&Flower Energies zowel in de praktijk als voor onszelf. 
In veel verschillende situaties brachten de Cosmic&Flower Energies bij cliënten al verlichting en/of 

zorgden voor het geheel verdwijnen van klachten en ongemakken. 
 
Vaak worden ze ingezet bij mensen, maar ze zijn daarnaast heel goed te gebruiken bij het 
ondersteunen van dieren. 
 
Graag willen wij 2 bijzondere ervaringen beschrijven. 
 

Boomer (hond) In 2009, vlak voor wij trouwden, kregen wij het trieste bericht dat Boomer onze 
hond kanker had. Ze zou nog 4 tot 6 weken te leven hebben, er was niets meer aan te doen. 
 
Direct nadat wij terug thuis waren na het bezoek aan de dierenarts, zijn wij gaan afstemmen en 

vragen of we Boomer mochten ondersteunen. We hebben een Energy voor haar mogen 
samenstellen en ondersteunden haar daarnaast door het geven van Trauma-Away en we sprayden 

regelmatig Stress Release en Rainbow Lightvortex in haar auralagen. 
 
Met behulp van de Cosmic&Flower Energies, hebben we haar een heel stuk kunnen ondersteunen. 
Later waren wel medicijnen nodig.  Maar Boomer is een taaie en bleef knokken en gaf niet op. 
 
In 2011 kreeg ze in de zomer te kampen met problemen met haar rechter achterpoot. 
De kniebanden hadden het begeven. 

Weer gaf de dierenarts aan dat het "einde oefening" was en dat we afscheid van Boomer 
behoorden te nemen. 
 
Ook ditmaal stemde we ons af met de vraag of we mochten ondersteunen en konden per direct de 
Cosmic&Flower Energies inzetten. Wonder boven wonder ging Boomer binnen enkele dagen al goed 
vooruit en kon zich redden door op 3 poten te gaan lopen. 
 

Door het blijven ondersteunen met de Cosmic&Flower Energies is ze nu zover dat weer gebruik 
maakt van haar achterpoot. Alleen wanneer zij te vermoeid raakt, gaat ze weer "hinkelen". 
 
Inmiddels is het 2012 en is Boomer nog springlevend en vrolijk! 
 
Donder (kat) Donder is een kat die wel voor het ongeluk geboren lijkt. 

Nog zeer klein is ze wanneer ze met haar kopje tussen de deur van de vaatwasser komt. 
Later blijkt dat ze vaak valt en erg onvast is, waarschijnlijk door het trauma wat ze eerder heeft 
opgelopen. Daarnaast blijft ze allerlei klachten houden en kwakkelen met de gezondheid. 
Na een val van het dak gaat het helemaal mis. 
 
Veel onderzoeken bij de dierenarts en allerlei medicatie wordt uitgeprobeerd. 
Maar Donder blijft pijn houden en de dierenarts weet niet meer wat te doen. 

 
In november 2011 neemt de eigenaar contact met ons op, met de vraag of wij iets voor Donder 
kunnen doen. 
 

Na te hebben afgestemd op Donder, wordt een Energy voor haar samengesteld (nr 33 Balance en 
39 Insight). 
 

Daarnaast krijgt ze de Trauma-Away spray mee naar huis. Deze wordt regelmatig in haar 
auralagen gesprayd. De samengestelde Energy krijgt ze 3x daags voor 3 maanden. 
 
Al na een korte week meldt de eigenaar dat het beter gaat met Donder en dat dit duidelijk aan de 
kat te merken is: ze geeft aan minder pijn te hebben en is levendiger. 
 

Inmiddels zijn we 3 maanden verder en is Donder heel goed opgeknapt. 
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Crystal Angels® Praktijk voor BewustZijn en Spirituele Ontwikkeling 

Cosmic&Flower Therapeuten én docenten. 
 
Startdatum opleiding tot Cosmic&Flower Therapeut: 3 mei 2012 
Zie: www.crystalangels.nl      
 
Heeft u vragen dan mail gerust naar info@crystalangels.nl    
 

Dit prachtige Crystal Angels team staat vermeld op onze website www.cosmicflower.nl onder de 
link opleidingen.  
 
 

 
Marieke stelt zich voor, vanuit haar potentiele Mayahoroscoop  

Die ze ontving tijdens de Cosmic&Flower opleiding 

 
 

       De Witte Tovenaar en de Blauwe Adelaar         
 
Niet ver hier vandaan woont de Witte Tovenaar. Misschien zou Tovenares duidelijker zijn, want het 
is een mevrouw. Wat nog gekker is, ze ziet er héél gewoon uit. Net zoals alle mevrouwen die je 

kent bij jou in de buurt. Bovendien tovert ze geen kikkers en laat je ook niet veranderen in een 
prinses. Nee, je zou kunnen zeggen dat ze het allerbeste in jou naar boven tovert.  
Weet je wat nu ook zo bijzonder is? Bij de Witte Tovenaar ontdek je dat alles wat je nodig hebt, 
gewoon al ergens in je hoofd of je lijf verstopt zit. Vaak hoef je daar alleen maar weer even aan 
herinnert te worden.  
 
 

Bijvoorbeeld als je niet goed in je vel zit en je niet fijn voelt. Of als je veel last hebt van stress of 
wat meer zelfvertrouwen zou willen hebben. Soms is het handig als je daar nog wat meer hulp bij 
krijgt. Iedereen wil toch vrolijk en blij zijn en vol zelfvertrouwen en plezier naar school of zijn werk 
gaan? En als dat nog niet zo is, mag je om hulp vragen! 

 
De Witte Tovenaar heeft zo lang op school gezeten en er zelfs gewerkt, dat ze weet dat zonder 
stress leren niet alleen leuker, maar ook veel gemakkelijker wordt. Als het goed met je gaat en je 

met plezier naar school gaat, dan stralen je ogen als sterretjes. En als ze dat ziet wordt ook de 
Witte Tovenaar blij! 
 
Ze werkt trouwens niet altijd alleen hoor. De Blauwe Adelaar die altijd bij haar is, is haar beste 
vriend en is een ontzettend goede assistent. Hij helpt de Witte Tovenaar om goed naar kinderen te 
luisteren en te kijken. Samen zien ze wat kinderen echt nodig hebben om weer te kunnen stralen. 

Je snapt wel dat het heel fijn is, als je zo‟n hulp hebt met van die goede ogen.  
Eigenlijk is ook de Blauwe Adelaar bijzonder, want hij woont niet bij de Witte Tovenaar. Hij zorgt 
gewoon voor zichzelf. Het is echt een vogel die helemaal vrij is en overal naar toe kan gaan waar 
hij heen wil. Soms is de Blauwe Adelaar dichtbij en soms ver weg. Zelfs hoog vanuit de lucht weet 
hij altijd precies wat er gebeurt. Hij heeft een Wijde Blik. Soms zit hij zelfs in de Witte Tovenaar en 
kijkt mee. Niemand kan uitleggen hoe dat kan. De Witte Tovenaar hoeft alleen maar even heel stil 
te worden om te weten wat de Blauwe Adelaar haar wil vertellen. Dat geeft de Witte Tovenaar veel 

zelfvertrouwen. Vind je dit geen bijzondere manier van samenwerken?  
 
Vroeger toen de Witte Tovenaar nog een leerling was, gebeurde het regelmatig dat zij bang was 
om foutjes te maken. Ze wilde alles goed doen, het liefst perfect. Ze werd daar zo moe van en 
kreeg dan een druk hoofd of buikpijn. Eigenlijk wilde ze ook dat er overal vrede was en dat 
iedereen blij en gelukkig was. O, wat heeft ze daar altijd haar best voor gedaan. Vaak voelde ze 
zich daardoor alleen en dacht dat niemand haar begreep.  

 
Op de Cosmic&Flower school zag de Meester met de Blauwe Hand hoe de kleine ik van het Witte 
Tovenaartje groeide en groeide en veranderde in een grote ik. Op de laatste schooldag zei hij: “Je 
hebt nu zoveel geleerd, je hebt je Eigen Wijsheid. Ik kan je niets meer leren. Als je het stil maakt 
in je hoofd en in je lijf, dan weet je zelf het antwoord als je een vraag hebt of ergens aan twijfelt.”  

http://www.crystalangels.nl/
mailto:info@crystalangels.nl
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Je snapt wel dat de Meester met de Blauwe Hand haar toen ook niet meer Witte Tovenaartje 

noemde. Ze was nu immers van buiten èn van binnen groot! De Witte Tovenaar begreep vanaf dat 
moment ook, dat niet iedereen je vriend kan zijn, maar dat je eigenlijk de beste vriend van jezelf 
bent als je goed luistert, voelt en doet wat voor jou belangrijk is. Juist dan kan je ik van binnen 
groeien. 
 
Voordat ze afscheid van elkaar namen en van school, maakten de Meester met de Blauwe Hand en 
de Witte Tovenaar samen nog een heel speciaal laatste toverdrankje. Nee, de Witte Tovenaar wilde 

nergens meer in veranderen. Zij wist vanaf toen dat ze goed is, precies zoals ze is. Ze hoefde van 
zichzelf niet meer perfect te zijn. De Witte Tovenaar had immers geleerd, dat je van foutjes maken 
kon leren, hoe je het de volgende keer anders kunt doen. Ook van proberen kun je leren en van 
veel oefenen kun je zelfs kampioen worden!  
 
Ze maakten samen een toverdrankje om alle mensen te herkennen die hulp kunnen gebruiken. 

Kinderen die hulp willen hebben, omdat ze niet met plezier naar school gaan; zich niet gelukkig 
voelen of gewoon niet lekker in hun vel zitten. Zelfs vaders, moeders, meesters en juffen kunnen 
soms hulp gebruiken! Zij willen dat hun kinderen gelukkig zijn en met plezier naar school gaan, 
maar natuurlijk willen ze ook zelf gelukkig zijn! 

 
Het toverdrankje was zo sterk dat het nu nog steeds werkt. Inmiddels is de Witte Tovenaar allang 
van school af, maar er komen nog steeds kinderen en zelfs vaders en moeders bij haar thuis om 

een helpflesje te maken. Ze weten dat de Witte Tovenaar niet alleen kijkt en luistert met haar ogen 
en oren. De Witte tovenaar gebruikt daar haar hele lijf en zelfs haar hart bij. 
 
Wil je nog weten wat de Witte Tovenaar doet als je bij haar komt voor hulp? Ze luistert natuurlijk 
eerst naar je verhaal, dan weet ze waar je hulp bij nodig hebt, zodat zij met jou daar samen aan 
kan werken. Samen zoeken jullie voor jou Cosmic&Flower flesjes uit en maken een helpflesje. 
Waar zou jij een helpflesje voor kunnen gebruiken? Zou je wat meer zelfvertrouwen willen hebben 

net zoals de Witte Tovenaar vroeger? Of vind je het vervelend om vriendjes te maken? Misschien 
gaat het op school niet zo lekker met lezen of rekenen?      
 
Als je flesje klaar is, leest ze vaak samen met je een boekje, zuigt ze een verhaal uit haar duim of 
doet ze een spelletje met je. O ja, ik vergeet bijna te vertellen dat de Witte Tovenaar erg van 
knutselen houdt en van stickers en helpstenen! Het gebeurt vaak dat kinderen die een helpflesje 

komen maken een helpsteen mogen uitkiezen uit het doosje met de geheime laatjes. Natuurlijk 
mag je jouw helpflesje zelf versieren met stickers. 
 
Als je ook wel wat hulp kunt gebruiken en denkt dat de Witte Tovenaar iets voor jou kan doen, 
onthoud dan dat het een gewone mevrouw is die in een gewoon huis woont. Ze wil je helpen om 
weer blij en gelukkig te zijn en met plezier naar school te gaan. Het helpflesje wordt speciaal voor 
jou gemaakt, omdat jij ook heel bijzonder bent. Jij bent immers uniek en dat betekent, er is er 

maar één op de hele wereld zoals jij! 
 
Als je nog iets wilt weten of een afspraak te wilt maken kun je papa of mama laten bellen of 
mailen. En misschien kun je dat al zelf. Je bent altijd van harte welkom! 
 
Praktijk de Wijde Blik  

voor individuele en energetische begeleiding  

 
Laten we samen een brug bouwen naar de nieuwe wereld met betekenisvolle relaties gebaseerd op 

éénheid en gelijkwaardigheid. 

Kom maar, durf maar. Geef mij je hand, dan loop ik een stukje met je mee. 

Straks herinner je, je de weg en kun je alleen verder! 
 
Marieke Pepping-Dames                                         
Molenweg 36    
1906 DD Limmen  
tel. 072-5052961                                                                                                                                                  
mcpepping@hotmail.com 

  
©Marieke Pepping-Dames, 2012 
 
Marieke staat vermeld op onze website: www.cosmicflower.nl onder de link therapeuten  

mailto:mcpepping@hotmail.com
http://www.cosmicflower.nl/
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Voorlopig afscheid 

 
Op 1 Maart zal ik mogen landen op Egyptisch bodem. Om me helemaal voor te bereiden op mijn 
Egyptische  gezegende „taken‟ heb ik even een paar dagen vakantie genomen, en begin dus luxe in 
een appartement in Cairo. Wanneer de terugvlucht zal zijn is me nog niet helemaal duidelijk, 

volgens planning mag ik tot 6 mei zielsmaatjes ontvangen. 

 
Indien nodig ben ik in Egypte bereikbaar via mijn Egyptisch mailadres: 
desertdonya999@hotmail.com 
 

Het kan alleen geruime tijd duren voordat ik kan reageren!! Hier spelen zowel het feit dat we in de 
oase van Bahariya nog altijd niet de luxe hebben van frequent internet én dat ik de zegen heb om 
door Egypte heen te reizen … 
 
Natuurlijk kun je altijd naar info@cosmicflower.nl mailen, maar hou er aub rekening mee dat Mark 
tijdens mijn afwezigheid ons Cosmic&Flower bedrijf behoort te runnen, dus ook niet elke dag de 
mails kan nakijken of beantwoorden. Persoonlijk mag ik er gemiddeld zo‟n 60 ontvangen. 

 
Indien je in een emotionele uitdaging komt, probeer dan eerst je innerlijke kracht te herstellen en  
raadpleeg daarna aub eerst JeZelf om te kijken waarom je deze situatie aangetrokken hebt. Je 
weet dat de Cosmic&Flower Energies je graag helpen om inzicht te kunnen ontvangen. Kom je er 
niet uit denk dan aan je opleidings-en/of reismaatjes, deze zullen vanuit hun hart er voor je ZIJN.  

In noodgevallen kun je ook een van de C&F therapeuten raadplegen. 
 
Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren elke dag opnieuw een gezegende, gezonde, liefdevolle 
en vanuit het Universele Licht gestuurde dag toe. 
 

May love and Light surround the World..  

In Lak’Ech, ik ben de andere JIJ 

Liefdevolle Hart-groet, Donny Heuvelmans 
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