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Dag lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en iedereen die ons en warm hart toedraagt 
 
Dit is weer een voorlopige afscheid nieuwsflits in verband met mijn vertrek naar Egypte. 

 
Naar aanleiding van de verschillende mails en telefoontjes, die ik al mocht ontvangen, wil ik je 
laten weten dat er absoluut geen rede is om je zorgen te maken over mij, i.v.m. de onrust en 
revolutie-achtige situatie in Egypte. In Bahariya én alle plaatsen die ik bezoek met reismaatjes is 
van de gehele situatie, vanaf de revolutie 25 januari 2011, niets merkbaar geweest.  
Mocht hier verandering in komen dan zal ik de eerste zijn die alle reizen cancelt en naar huis 
komt en dit zal ook zo blijven. 

 
In principe had ik 20 januari al in Egypte willen zijn, maar door alle ‘uitdagingen’ van de EFSA wet, 
(die elke dag zo’n 12 tot 16 uurtjes in beslag namen), heb ik mijn vlucht behoren te verzetten.  
 

De EFSA wet houdt in dat er geen gezondheidsclaims meer vermeld mogen worden, vandaar dat 
we o.a. de etiketten van TraumaAway en Stress Release hebben behoren te vervangen. 
 

 
Nieuwe namen voor TraumaAway en Stress Release 

 
Deze twee C&F producten behoren geleidelijk aan hun weg te vinden, zonder enkele benoemde 
werking, onder de namen: SOS (voorheen TraumaAway) en Release & Protection, (voorheen 
Stress Release). Omdat beide C&F producten zeer gewild zijn en wij geen nee willen verkopen, 

zeker niet in de noodsituaties waarvoor beide C&F producten ingezet kunnen worden, hebben wij 
besloten om deze met de oude namen te blijven leveren totdat de nieuwe etiketten geleverd zijn.  

 
Geen prijsverhogingen 

 
Omdat ook de geldenergie in een transmuterende periode zit, en hierdoor vele met ons in 

financiële kritieke momenten terechtkomen, hebben wij ondanks de nieuwe 21% BTW wet besloten 

om zowel de C&F productlijn als de C&F therapeuten opleiding niet te verhogen in prijs. 
 
Verandering in de voorjaarsreizen én de Transmuterende Egypte reizen in het algeheel 
 
Vanaf vorige week realiseer ik me pas, dat ik vanaf Stargate 11-11-2012, voorbereid ben 
geworden op een nieuwe Licht-taak. Na afscheid genomen te hebben van de 11-11 Stargate 
reismaatjes mocht ik een privé reis maken. Een van de reismaatjes was sceptisch en afstandelijk 

tegen alles rondom spiritualiteit. Op het moment van afscheid nemen vielen de woorden: hoop je 
snel weer te zien soulsister, ben zo dankbaar dat we elkaar weer hebben mogen ontmoeten, we 
hebben veel levens samen geleefd! Deze woorden had ik te danken aan het feit dat ik bewust héél 
subtiel en goed afgestemd, zowel het bewuste wezen als het zielenwezen, heb mogen aanraken 
door de gesprekken die ik aanreikte tijdens ons samenzijn in de woestijnen.  
 

De laatste weken wordt het als maar meer duidelijker, ook door de vakantieaanvragen via de 

website  www.egyptdeserttours.com , die ik eigenlijk voor Mahmoud gemaakt had zodat ons Key to 
Egypt tours team ook werk zou hebben indien ik in Nederland verblijf,  steeds meer boekingen 
komen. Deze website trekt personen aan die vakantie willen vieren in Egypte. Het bijzondere is dat 

http://www.egyptdeserttours.com/
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veel van deze ‘nog onbewuste ’ personen zich aangetrokken voelen om mij mee te boeken voor 

hun vakantie. 
 
Het blijkt dat het voor mij nu belangrijk is om de nog ‘onbewuste’ zielenmaatjes de weg te wijzen 
naar hun Goddelijkheid. Zoals altijd geef ik me met hart en ziel over aan mijn Lichttaken en heb 
daarom enkele veranderingen ingevoerd.  
 
Waaronder: De Transmuterende reizen zijn vanaf u niet meer te vinden op de website 

www.egypyvacations.eu of www.egyptdeserttours.com  
 
Alle reizen die de mogelijkheid bieden om in een Quantum versnelling te komen betreffende het 
Godsbewustwordingsproces vallen vanaf nu weer onder www.cosmicflower.nl onder de link Egypte 
reizen. 
 

Deze veranderingen bieden ook de mogelijkheid aan iedereen die graag met me mee wil reizen en 

geen gelijkwaardige denkende partner heeft. Het verleden heeft uitgewezen dat partners die mee 
kwamen voor het ‘avontuur’, nu gezellige gesprekspartners of zelfs fantastische Lichtwerkerszijn! 
 

 
Extra thema dagen in de zomermaanden 

 
Voor de drie, eerder aangeboden themadagen in de vorige januari nieuwsflits, zijn aanmeldingen 
dus deze gaan door.  
 
Geheugensteuntje: Thema 1; Tijdens de 6:6 Stargate opening en de daarop 2 volgende dagen 
je MerKaBa én de verhoogde Lichtfrequentie van je MerKaBa leren activeren en integreren. Data: 

6-7 en 8 juni 2013. Thema 2; Tijdens de zonnewende de Galactische Stralenleer integreren. Data: 
21 & 22 juni 2013. Thema 3: Tijdens de 8:8 Stargate je Chela inwijding onder mijn begeleiding 
visualiserend herbeleven in de Cheops Datum: 8 augustus 2013. 
 

Meer informatie betreffende de workshop-dagen kun je vinden op de website 
www.cosmicflower.nl onder de link Themadagen Donny.  

 
 

Bewustmakende inwijdende opfris en informatiedag in het nieuwe Tijdperk 
 

Het is een gezegend feit dat de eerste Cosmic&Flower cursus, die Mark en ik voor het eerst in 2000 
mochten geven, inmiddels is mogen uitgroeien tot een Therapeuten opleiding. 
 

Vooral 2012 heeft veel veranderingen met zich mee mogen brengen en collectief is Al Wat Is, op 
verschillenden niveaus, verhoogt in bewustzijnsfrequenties. Vandaar dat ook de opleiding 
informatie aardig is aangepast.   
 
Op zondag, 16 juni 2013 is iedereen, die minimaal 2 C&F therapeuten opleiding certificaten 
heeft, welkom. Tijdens deze dag hebben we de mogelijkheid om elkaar weer te omarmen; 

bespreken we de Nieuwe Tijdperk informatie en huidige Healing wijze; delen we persoonlijke 

ervaringen en zienswijzen én gaan we zowel een transmuterende therapeutische sessie geven als 
ondergaan! Hopelijk hebben we genoeg aan 1 dag! In de investering in jezelf is ook de totale 14-
daagse aangepaste opleiding syllabusversie 2013 inbegrepen. 
 
Ook zielsverwanten die de C&F therapeuten opleiding bij een andere docent volgden zijn 
welkom. Dit geeft meteen een mooie kans om elkaar te ontmoeten! 

 
De investering  in jezelf is €177,- Dit is inclusief het 14 daagse C&F therapeutenopleiding 
syllabussen versie 2103. Het gebruik van de C&F Energies en de C&F Egyptische Chakraoliën en 
C&F sprays. Een 30ml. druppelflacon met de Cosmic&Flower Energies die tijdens de sessies 
aangereikt worden. koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes. En 
vegetarische Soep tijdens de lunch. Voor een boterham behoor je zelf te zorgen.   
 

Data: 16 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG te 

Swolgen Aanmelden via: info@cosmicflower.nl 
 
 

http://www.egypyvacations/
http://www.egyptdeserttours.com/
http://www.cosmicflower.nl/
http://www.cosmicflower.nl/
mailto:info@cosmicflower.nl
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Bestelmogelijkheid van de aangepaste 14-daagse C&F therapeutenopleiding syllabus.  

 
Ook hier geldt dat men minimaal 2 C&F therapeutenopleiding certificaten behoort te hebben). 
 
De 14-daagse aangepaste opleiding syllabusversie 2013 is te bestellen voor €99,-  
 
De bestelling kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar: info@cosmicflower.nl   
 

Bij de bestelling aub de opleiding data én de docentnaam vermelden bij wie men de C&F 
therapeuten opleiding volgde.  
 
Na de aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging, benodigde informatie, en het bankrekening 
nummer. 
 

 

Verandering Transmuterende Godbewustzijn verhogende Egypte reizen 
 
En alweer blijkt dat niets meer vast staat! Het blijkt dat de Zielenmaatjes, waarvoor ik de reizen 
georganiseerd had, om een of andere reden hun hartwens niet in vervulling kunnen laten gaan dit 
voorjaar. Dit kwam dus ook heel fijn uit i.v.m. het verzetten van mijn vlucht! In de periode waarin 
de voormalige eerste 2 reizen zouden plaatsvinden ben ik door privé boekingen al volgeboekt. 

 
Op dit moment kan ik, in de periode van 9 maart tot 3 mei, 3 bijzondere Transmuterende en God- 
bewustwordende vakantiemogelijkheden aanbieden. Ook in het najaar zal ik 3 reizen aanbieden.  
Alle tussenperiodes zal ik met liefde ter beschikking zijn voor de vakantiereizen van de ‘nog 
onbewuste’ Zielsmaatjes, die aangetrokken worden door één van de twee daarop afgestemde 
websites. 
 

Doelstelling omschrijvingen Transmuterende Godbewustzijn verhogende Egyptereizen  
 

Reis 1; Reconnectie Healing reis 
Van 9 Maart t/m 19 maart  2013 

 
De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces, 

dat behoort te leiden naar de Reconnectie met het Goddelijke ZIJN. Oorspronkelijk was het menselijk 
meridiaansysteem  verbonden met een netwerk van Hoog Energetische Lichtfrequenties, dat zowel in,  
als rondom Moeder/Vader Aarde én in de Universums ligt. Door alle benodigde incarnatie zijn wij de  
verbinding met dit Lichtnetwerk verloren.  
 
De ‘vader’ van de praktijk gerichte Reconnective Healing, Eric Pearl, omschrijft de Reconnectie  
als volgt: De Reconnectie brengt ‘nieuwe' axiatonale lijnen aan, die het mogelijk maken om unieke 

trillingsniveaus en frequenties te kunnen gebruiken voor Zelfgenezing en uiteindelijk voor onze evolutie.  
 
Als extra toegevoegde waarde kunnen we ons afstemmen op St Germain als Zijn Violette Vuur, 
dat regelmatig zichtbaar is in de lucht boven de woestijnen waar Hij lang vertoefde, zichtbaar is. 

 
Tijdens de gehele reis zal ik als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA reacties, op de juiste 
momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is, om de blauwdruk van je axiatonale 

lijnen weer te kunnen herinneren, zodat je zowel jouw Reconnectie als een doorstroming mag gaan 
ervaren in jouw Transmuterend Evolutionaire Genezing- en Helingproces.  
Ook de plaatsen die we bezoeken zullen beslist een bijdrage leveren aan je eigen Reconnectie 
Healing.  
 
 

Reis 2; Unieke éénmalige Zon-Sterren Gazing én Planetair aangestuurde Transmuterende 
en Goddelijk Bewustwording activerende reis van 19 Maart t/m 29 maart  2013 

 
Het Transmuterende Evolutieproces wordt aangestuurd door Lichtfrequenties, ook wel 
coderingen en Glyphs genoemd, die o.a. vrijkomen tijdens bijzonders hemelverschijnselen. 
De coderingen en Glyphs die vrijkomen tijdens bijzondere hemelverschijnselen zijn 

Interdimensionale Universele energieën, die nodig zijn tijdens het huidige Transmuterende 

Evolutieproces om de ‘Nieuwe Mens’ in zijn volledig God/Godinnen Wezen, dus Godsbewustzijn, de 
komende jaren te kunnen verwezenlijken.  
 

mailto:info@cosmicflower.nl
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Deze unieke reis is afgestemd op zulke bijzondere hemelverschijnselen.  

De voortrilling van een Unieke mogelijkheid tot het Goddelijk Bewustzijnsniveau wordt voor 
getriggerd op 16-17 en 18 maart. Tijdens de avonduurtjes reist de maan door het sterrenbeeld 
Stier en gaat dan conjunct met Aldebaron, het ‘derde oog’ van Stier, de Pleiaden en Jupiter.   
 
De grote Transmuterende activatie begint op 20 maart, tijdens de aanvang van de 
astronomische lente zonnewende om 12.02 uur. Vooral de 12 Stralen van Achnaton én onze 
Kosmische Moeder Isis zullen een belangrijke rol gaan innemen vanaf dit moment!   

 
Op 24 maart gaat de maan rond 20.00 uur conjunct met Regulus, het hart van het sterrenbeeld 
Leeuw. Op 24 maart gaat ook Jupiter rond 21.00 uur conjunct met Aldebaron en de Pleiaden.  
 
Indien men op de bodem van Kemet, Egypte, vertoeft biedt dit een kwantumversnelling in 
het opnemen van de Universele Lichtfrequenties om versneld door te stromen naar het eigen 

Goddelijk Zijn. Kemet, Egypte, is het land, waar de eerste  Egyptenaren, dé Goddelijke Wezens 

waren die na de val van Atlantis, onder begeleiding van Serapis Bey, een gezonken gedeelte van 
Atlantis weer mochten oprichten, om o.a. de informatie van Sirius te verspreiden.  
 
De gehele reis zal ik (Donny) als extra aanvulling op je eigen Ziel en DNA reacties, op de juiste 
momenten datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is. 
 

En natuurlijk leer ik je, om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Godsbewustzijn 
te voeden via het Zon- en Sterren Gazing!  
 
 

Resi 3; Toe aan bezinning en mindful je Godsbewustzijn verder ontwikkelen,  
dat kan door o.a. de zielsenergieën van de vijf elementen te integreren in de magische 

woestijnen, de tempels die we bezoeken en de driedaagse zeilcruise van Luxor tot Aswan 

Van 19 april t/m 3 mei 2013 

 

Aan deze exclusieve workshopreis kunnen maximaal 8 personen deelnemen.  
 

Tijdens deze magische reis mogen we met verschillende Meesters-Meestervrouwen, Goden en 
Godinnen in contact komen, waaronder één van de zonen van Horus, de androgyne Nijl god van de 
dualiteit Hapi, die symbolisch het hart en de longen samen bindt, of twee vazen water tegelijkertijd 
leeg schud om de Eenheid te bewerkstelligen. 
 
Eenheid is ook één van de doelstelling van deze reis. Een van de visualiseerde meditaties zal 
afgestemd zijn op het herstellen van de Eenheid onderling onze totale hersendelen, zodat we de 

samenwerking tussen de linker-en rechter hersenhelften kunnen gaan overstijgen. Dit gaan we 
doen met behulp van oude leringen vanuit de Linker- en Rechter Oog van Horus Mysterieschool 
tijdens de 3-daagse zeilvaart op de Dahabiya.  
 
De woestijnen die we bezoeken zijn een weerspiegeling van jezelf en kostbare plekken op 
Moeder/Vader Aarde om je voor te bereiden op de workshop. Na alle ervaringen in de woestijnen 

kom je in contact met je Zielswezen en ben je indien je jezelf openstelt in staat om een kwantum 
transmutatie te bewerkstelligen. Hierdoor bereik je de mogelijkheid, om je vanuit Goddelijke 
Wijsheid, vrij van illusies, alle dualiteitsprincipes én de aangeleerde oude patronen op elk niveau te 
overstijgen én om zuiver van gedachten, gevoelens, daden, spreken te ZIJN én informatie en 
visioenen via zuivere kanalen te kunnen ontvangen.   
 
De Dahabiya heb ik exclusief alleen voor onze groep zielenmaatjes afgehuurd! De 

Dahabiya is een zes sterren hotel op zee, elke kamer heeft een eigen badkamer en is voorzien van 
airconditioning. Natuurlijk boeken we je een kamer, maar ons team legt graag je matras en 
beddengoed op het dek, indien je nog niet genoeg hebt van het Zon-gazen en je wilt Star-gazen! 
Tijdens de vaart naar ons eigen Godsbewustzijn, varen we en stoppen we daar waar WIJ willen. 
Net zoals alle andere dagen van onze reis geld het motto, niets moet, alles mag.  
 
Meer informatie over de Transmuterende Godbewustzijn verhogende Egyptereizen kun je 

lezen op: www.cosmicflower.nl onder de link Egypte reizen.  

 

 
 

http://www.cosmicflower.nl/
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Persoonlijk woord ter afsluiting  

 
Lieve zielsverwanten 
 
De data van mijn terugkomst op Nederlandse bodem staat nog niet vast. Dit zal op zijn vroegst in 
Mei zijn. Zeker is dat ik thuis ben als ik de themadagen behoor te geven! 
 
Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren gezondheid, liefde, innerlijke Lichtkracht en 

zegeningen toe. 
 
Geloof in je eigen scheppingskracht, geneeskracht en Zielskracht, en voed dit geloof ! 

Indien je van je geloof een overtuiging maakt, zal je ervaren dat je leven verandert en je alles kunt 

aantrekken wat voedend is voor je Zielsniveau. 

Denk eraan te dromen en blijf in de kracht van je hart!  

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


