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Lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen.
Als eerste een gezond, liefdevol, gezegend, een Verlichtend Bewustzijn en naar Hart-wens
verlopend 2013 toegewenst. Mijn hart-wens is dat alle levensvormen in Eenheid de Universele
liefde in overvloed mogen ervaren.
Voor mij persoonlijk was 2012 een magisch, afsluitend en tegelijkertijd herrijzend jaar, waar ik met
dankbaarheid naar terug kijk. Dankbaarheid voor de zegen om veel zielsmaatjes persoonlijk te
hebben mogen omarmen, tijdens de door mij georganiseerde Cosmic&Flower themadagen en
transmuterende , magische , verlichtende en hartverwarmende Glastonbury en Egypte reizen ♥
Dankbaarheid voor alle mailcontacten, met zielsmaatjes die ik persoonlijk nog niet heb mogen
omarmen ♥ Dankbaarheid voor het mogen ontvangen van nieuwe docenten en therapeuten én naar
de vertrouwde docenten en therapeuten, die in liefde het Cosmic&Flower concept uitdragen ♥
En zo kan ik op persoonlijk gebied nog vrij lang doorgaan hahaha.
Hetgeen ik in deze nieuwsbrief o.a. graag wil delen is mijn weten rondom de door de Maya’s
voorspelde Galactische uitlijning, die niet heeft plaatsgevonden, én over wat er nu werkelijk
gaande is. Hetgeen nu volgt is gebaseerd op mijn persoonlijk studies, via o.a. www.astroforum.nl
en mijn en ‘eigen’ weten.
Stem je a.u.b. af op hetgeen wat voor jou goed voelt en vorm je ‘eigen’ weten-visie ♥

Géén door de Maya’s voorspelde Galactische uitlijning op 21-12-2012
Zowel de oer- Egyptenaren als de oer- Maya’s waren één met kosmos en beiden bekende
grootmeesters om hun expertisme in de astronomie. Beide berekende data vanuit de Pleiaden en
de rotatie van Venus en baseerde hun levenswijze en voorspellingen vanuit hun Venus kalender.
Venus wordt ook wel het 8ste zusje van de Pleiaden genoemd.
De Mayavoorspellingen voor 21-12-2012 zijn vergelijkbaar met de voorspellingen die Egyptische
astrologen 9.792 jaar vóór Chr. voorspelden.
In Hoofdstuk 17 van het Egyptisch Dodenboek geeft het Scheppingsverhaal gedetailleerde
informatie over de retrograde van Venus door het sterrenbeeld Orion, waardoor een Aardas
verschuiving plaatsvond en de Aarde van draairichting veranderde rond de zon. Waarschijnlijk was
dit de datum van de val van Atlantis. Sommige geleerden die Hoofdstuk 17 uitgebreid onderzocht
hebben, berekenden dat Orion en Aldebaran op 21 december 2012 de exacte positie zouden
weergeven zoals in 9.792 voor Chr. en hierdoor weer een aardas verschuiving zou plaatsvinden.
Doordat de samenstand van de Zon alle planeten enkele graden afweken van de voorspelde
uitlijning hebben beiden voorspelde aardas verschuivingen een wending aangenomen, waarvoor we
ontelbare jaren lang, met hart en ziel voor gebeden hebben, en ‘er is niets geschied ’, de Zon komt
nog steeds op in het Oosten ♥
Dat het mogelijk is om de toekomst te veranderen maakt o.a. Michael Drosnin in zijn boek
De Bijbelcode, duidelijk. Zoals in de Cosmic&Flower opleiding besproken wordt, omschrijft Michael
Drosnin uitvoerig, en compleet met voorbeelden en grondige achtergrondinformatie, voorspellingen
én al voltrokken wereldschokkende gebeurtenissen. In de Bijbelcode staan talrijke crisissituaties,
met zowel de locatie als jaartallen omschreven. Regelmatig volgt onder een crisisvoorspelling een
verborgen tekst, die het Hebreeuwse jaar 5756 vormt, ' en die door Michael Drosnin vertaald is in:
Zult u het veranderen. In feite wordt het woord 'het' in het Hebreeuws niet benoemd. De letterlijke
vertaling behoort dus te zijn: Zult u veranderen! En we kennen allemaal het gezegde, verbeter de
wereld en begin bij jezelf, of Be de change you want to se in the world, van Ghandi.
Vanuit het diepst van mijn hart bedank ik alle Licht-broers en zussen die hebben ‘meegewerkt’ aan
het verwezenlijken van de 5de Dimensie, waarin we nu kei en kei hard vanuit onze hoofd- hart en
Zielverbinding aan het ‘werk’ mogen, om de Nieuwe Aarde en het concept van Maät te
manifesteren.

copyright(©) 2013 Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

Wat is er nu werkelijk gaande…
Voor eerst is élk solstitium, Zonnewende, een bijzondere Galactische uitlijning! Al zo lang onze
planeet Moeder-Vader Aarde om de Zon draait, vinden er een uitlijningen plaats in de Melkweg,
tijdens de Zonnewendes! Wereldwijd worden Zonnewendes gevierd omdat het momenten zijn
waarop het licht een periode van duisternis verwijderd. Wat de Zonnewende van 21-12-2012
bijzonder maakte, leg ik iets later uit in deze nieuwsflits.
Het is een feit dat we grote Kosmisch gestuurde cadeaus mogen ontvangen voor de ‘omzetting’ van
de voorspelingen rondom het Galactic Alignment, de Galactische uitlijning, voor 21-12-2012, en
mogen we Galactic Enlightenment, Galactische Verlichting, integreren ♥
Doordat ontelbaren Lichtwerkers al jarenlang de Nieuwe Aarde, vanuit hun Universele Liefde én
hun scheppingskracht, aan het manifesteren zijn, activeerde de voorspelde Galactic Alignment in
december 1998. Dit was ook zichtbaar in Mexico, en zal voortduren tot na 21 december 2016.
Hierdoor zal alles wat nodig is om de Nieuwe Aarde te manifesteren subtieler verlopen ♥

Stargate 12-12-12
Verder was 12-12-2012 een belangrijke datum. De Lichtcodes die via Stargate 12:12:12 gestuurd
werden, lieten Atlantische Glyphs in het DNA en in, op en rondom het Geometrische Lichtgrid van
Vader-Moeder Aarde ontwaken.
De doelstelling hiervan is de sluier naar andere dimensies steeds transparanter laten worden,
waardoor een zuivere communicatie op Zielsniveau met alle bewustzijnsvormen kan ontstaan. Dit
behoort te leiden naar het overstijgen van de manipulerende en contolerende mannelijke
energieën, zodat we alleen maar de Hoogste frequentie van ons ZIJN in de Hoogste vorm van ons
god-godin wezen, dat Onvoorwaardelijke Universele liefde uitdraagt, in Partnerschap co-creëren
met onze Goddelijke Schepper.

De Slangendrager
Ook mochten we het grote cadeau ontvangen van het Universeel ontwaken in het
collectieve bewustzijn van het 13de sterrenbeeld de Slangendrager(Ophiuchus), één van de
88 sterrenbeelden.
De Essenen en eerste Christelijke astrologen herkenden de Slangendrager en pasten de
Slangendrager toe in hun horoscopen. In een latere periode is vanuit de onderdrukking door het
Christendom een verbod uitgevoerd op het toepassen van verschillende planeten en
sterrenbeelden. Vanaf dat moment beschouwden de toenmalige christelijke astrologen het 13 de
sterrenbeeld als de 13de apostel, Maria Magdalena. Sinds geruime tijd zijn er gelukkig weer
‘ingewijde’ astrologen die de Slangendrager toepassen in hun horoscoop berekeningen.
Vanaf 12-12-12 een belangrijke rol in nemen in het beïnvloeden en activeren van het Hoger
bewustwordingsproces voor het manifesteren van de Nieuw Mens en Nieuwe Aarde.
De Slangendrager heeft de vorm van een één puntig kristal en is verbonden met het element
ether. Het is de drager van kennis en bewaker van de levensenergie en de geneeskracht.
Vandaar dat de Slangendrager ook wel Aesculapius, de Griekse God van de geneeskracht,
genoemd wordt. Waarschijnlijk ken je wel de afbeelding van de Slangendrager, als de slang die de
geneeskrachtige staf van Aesculapius draagt.
Vanuit de bijbel kennen we de kracht van de Slangendrager als de staf in de slang waarmee Mozes
wonderen verrichte. De kwaliteiten van de Slangendrager staan verder voor het balans tussen het
vrouwelijke en mannelijke wezen; de Priesteres; de Healer; het Galactische Eenheidsbewustzijn en
de bemiddelaar tussen de mensheid en de Goddelijke wereld.

copyright(©) 2013 Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

Onze reptielhersenen
De Slangendrager zal ook de reptielhersenen weer voeden, vandaar dat het belangrijk is dat we
ons niet meer richten op het balanceren en samenwerken van alleen de linker-en rechter
hersenhelften, maar op de totaliteit van onze hersenen.
Onze reptielhersenen kennen we als de hersenstam, die zich onderaan in de schedel, in het
verlengde van het ruggenmerg, bevindt. Naar wetenschappelijke berekeningen zijn onze reptiel
hersenen door alle evolutieprocessen heen zo’n 500 miljoen jaar oud. Vanuit onze reptielhersenen
worden de vitale functies, zoals de ademhaling, bloedcirculatie, hartslag en bloeddruk en het
bewustzijn gereguleerd, en alle informatie van en naar de hersenen wordt overgebracht via
zenuwen die door onze reptielhersenen lopen. De reptielhersenen spelen een belangrijke rol in de
automatische reacties op gebeurtenissen. Des te meer ons bewustzijn verhoogt, des te beter
kunnen andere hersendelen gaan samenwerken met dit hersendeel en kennen we alle ‘geheimen
van het leven’.

De afbeelding is van nl.wikipedia.org
Er valt nog veel te vertellen over het in veel culturen en té lang verzwegen sterrenbeeld
Slangendrager. Vanuit mijn hart hoop ik dat iedereen die geboren is tussen 29 november en 18
december zich in het sterrenbeeld Slangendrager gaat verdiepen, omdat dit hun ware zodiakteken
is!

Vervolgens: 21-12-2012
Zoals ik al vanaf september deelde, met alle zielsmaatjes waar we mee mochten samenzijn op
Egyptische bodem,
dragen Sirius; Orion; Aldebaran (het oog van Stier), de Pleiaden (die net onder de nek in Stier
liggen), Saturnus en Jupiter een belangrijke rol in het co-creëren van de Nieuwe Aarde, de Nieuwe
Mens en het concept van Maät.
Op 21-12-2012 is de ‘ kennis in ons bewustzijn’ van de Slangendrager op 12-12-12 opnieuw
bekrachtigd! Slangendrager wees vanuit het Westen linksonder naar onze Melkweg. De Melkweg is
de naam voor het spiraalvormige sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zich bevindt. De
Egyptenaren associëren het hart van de Melkweg met de zetel van de Godin Isis, in haar rol van de
Grote Moeder waaruit we allemaal geboren zijn. De Maya's associëren het hart van de Melkweg
met de Hunab K'u, de plaats die ze de kosmische baarmoeder noemen.
Vrij snel na zonsondergang en afwisselend in enkel één uur, stond Slangendrager, ook vanuit het
Westen, conjunct met Stier én Jupiter, waar Orion achter lag in het begin van het Noordoosten.
In de Pleiaden straalt Alcyone, die sinds de aanvang van het Pleiadisch Tijdperk ook onze Centrale
Hoofd-Zon is. Het Pleiadische tijdperk ( het nieuwe Tijdperk) is officieel de keerzijde van een
nieuwe 13.000 jarige cyclus, die op 14 juli 2012 is begonnen, doordat de Pleiaden, Jupiter, Venus
net voor de Zon opkwamen Dit werd net voor de zonsopkomst op 15 juli bekrachtigd door een
maanbedekking van Jupiter in het sterrenbeeld Stier, waarbij de maan, Jupiter en Venus een
uitlijning vormden met de Pleiaden. Nou dit noem ik nu een Galactic Alignment.
Het is leuk om te vermelden dat de totale cyclus van 26.000 jaar sinds de oudheid bekend staat als
en gesymboliseerd wordt door een oerslang, die zich rond de Aarde kronkelt en zichzelf daarbij in
de staart bijt. Wat een slangenenergie hé schrijft de Rode Slang haha ha.
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Verder over 21-12-2012, de Venus transit!
Het volgende waanzinnige cadeau was de Venus transit op 21-12-12, die ditmaal alleen vanaf
Saturnus zichtbaar was! Venus vertegenwoordigt o.a. de Goddelijke Vrouwelijke energieën, een
ware bekrachtiging van de Venus transit op 6- 6-12. Venus wordt ook wel het 8ste zusje van de
Pleiaden genoemd.
De Venus transit van 21-12-12 activeerde het energetische Holon van Venus in het Lichtgrid
rondom onze planeet, zodat de Hathors vanuit dit beschermende Holon in hun kracht kunnen
blijven terwijl ze energetisch hun Zielstaak uitvoeren op Moeder-Vader Aarde.
Net zoals Tom Kenyon en Anne Ward weet ik dat de Hathors intergalactische wezens zijn die vanuit
hun Universum, door een van de poorten van Sirius, ons Universum zijn binnen gekomen en het
etherische Holon van Venus uitkozen als hun nieuwe ‘woonplek’.
Hun eerste verblijf op Vader-Moeder Aarde is terug te voeren naar de tijd vóór Lemurië en Atlantis.
Helaas konden ze tijdens hun verblijf op Vader-Moeder Aarde de liefdeloze energie niet meer aan,
toen de dualiteit tussen het vrouwelijke en mannelijke wezen van de mens als maar vastere
vormen kreeg. Door de harde manipulerende en dominerende energieën werden ze door hun hartpijn én verlies aan I Am Kracht als maar zwakker. Om te voorkomen dat ze verder beïnvloed
zouden worden besloten ze om terug te keren naar het etherisch Holon van Venus.
Sinds bij vele het vrouwelijke wezen gestaag in balans aan het komen is met het mannelijk wezen,
en zelfs bij vele het God-Godinnen wezen weer herkend wordt, zijn de Hathors van Venus, in
opdracht van Sanat Kumara en Lady Venus, weer energetisch onder ons.
Nu o.a. de Godinnen energie in een nog hogere gedoseerde dosis is neergedaald, tijdens de
zonnewende van 21-12-12, mogen de Hathors de mensheid gaan begeleiden naar de Hogere
Rijken, waarvan vooreerst naar het 8ste verlichtende Rijk.
De Hathors en het 8ste Rijk op weg naar Ascension (Verlichting)
In Kemet, het oerwoord voor Egypte, initieerden de Hathors samen met de Zonnegodin
Hator/Sekhmet leerlingen tot Hoge Priesteressen en Priesters. Hator/Sekhmet is de dochter van de
Zonnegod en de vrouw van Horus. Vandaar dat ze ook het Linker- en Rechter Oog van Ra en Horus
vertegenwoordigt. Hator /Sekhmet is een Moedergodin en de Godin van de Universele Liefde, en
wordt ook wel de moeder van de goden en de godin van de Zuivering genoemd.
Het Pleiadisch Tijdperk wordt ook wel het Aquarius tijdperk en het 8 ste Universele Rijk genoemd,
omdat we ons totaal behoren te bevrijden van ons niet meer voedende denken en weten vanuit de
7 Rijken van ons energetisch wezen.
In ons energetisch wezen, dat voor mij de totaliteit van het DNA cel geheugen tot onze Akasha
matrix omvat, ligt grotendeels bewust of onbewust de herinnering van al onze persoonlijke
incarnatievormen. Deze herinneringen omvatten ook het geheugen van de 7 Rijken, waarin we ons
God-Godin wezen verloren omdat we hoofdzakelijk zielenpijn, hartzeer en ziekte aantrokken door
het misbruiken van onze Hogere Wil. Omdat de Hathors bekend staan om hun onvoorwaardelijke
liefde in Eenheid, zullen zij een belangrijke rol uitdragen in het begeleidingsproces. De Hathors
willen o.a. alle levensvormen graag behulpzaam zijn bij het Transmuteren van alle ballast
herinneringen én hun persoonlijke Universeel Hathor Holon activeren bij de levensvormen, die
bereid zijn om in het 8ste Rijk verder te Ascenderen of zelfs te overstijgen.
Neteru, Neter en Netert
Een van de kwaliteiten die het Hathor Holon omvat is het Neteru veld. Neteru, omvat de woorden
Neter en Netert, die staan voor de God- en Godin kwaliteiten die de oorspronkelijk Egyptemaren
uitdroegen. In Kemet waren de eerste Egyptenaren dé Goddelijke Wezens 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. Net zoals de Hathors leefden ze vanuit
de Universele Liefde én het totale begrip van het Universum.
En geactiveerd Neteru veld in onze Lichtlichamen helpt om te Transmuteren wat nodig is en het
individuele Universele Bewustzijn te verruimen, waardoor we in een Goddelijke Vrouwelijke én
Goddelijke Mannelijke Bewustzijnsstaat in het Hier en Nu kunnen ZIJN.
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Orion, Stier en de Pleiaden
Homerus omschreef ooit dat de Pleiaden het Galactische centrum vormen waaromheen alles in ons
Melkwegstelsel draait.

In Kemet kende men de Pleiaden als de Hemelstier, die alle koeiensterren onder zijn hoede had.
Dit is weer terug te voeren op de godin Hator. De Pleiaden worden ook in de Bijbel benoemd. In
Job 9:9 staat: ‘Die den Wagen maakt, den Orion, en het Zevengesternte, en de binnenkameren
van het Zuiden’. In de nieuwe vertaling wordt God helaas mannelijk omschreven en staat in Job
9:9: ‘Hij die de Grote Beer heeft gemaakt, en Orion, de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Om kort de belangrijkheid van Orion en de Pleiaden aan te tonen tijdens de cyclus die aanzet tot
Hogere Bewustwording en Verlichting, plaats ik een kort stukje uit de syllabus van de themadag;
Het Chela Inwijdingspad in de Cheops. Ik ga niet de inwijdingsprocessen beschrijven omdat deze
een onderdeel van de themadag zijn.
Van de Cheops piramide is bekend dat deze o.a. gecreëerd is om de Chela’s, de menselijke
leerlingen, te initiëren tot Hoge Priester/Priesteres. Na het volledige Hogere Priesteressen- of
Priesterschap behaald te hebben, was men weer gelijk aan de goden. Het is bekend dat de goden
onder de mensen leefden in Kemet.
In de Kemetperiode kwamen de twee zuidelijke schachten van de Maankamer, de huidige
Koninginnenkamer, uit op de Maan, Orion, Sirius en de Pleiaden. Na de inwijdingen, die tijdens de
themadag ervaren worden, mocht de Chela uitrusten in de Maankamer om alle innerlijke
ervaringen te stabiliseren en integreren. Dit was nodig ter voorbereiding om de inwijdingsinzichten
naar Hogere Bewustwording, die naar Goddelijk Zijn behoren te leiden, te kunnen ontvangen
vanuit de aanwezige Maan- Orion, Sirius en Pleiadische Lichtfrequenties.
Nadat de inwijding had plaatsgevonden, volgde de Chela de weg weer terug via de gang van Aahlu
naar het ‘vertrekpunt’ de Dubbele Hal van de Waarheid, de Poort naar de Grote Galerij. Vandaaruit
mocht de Chela het Verblijf van de Verborgen God, de huidige Koningskamer binnengaan. De twee
noordelijke schachten van het Verblijf van de Verborgen God kwamen uit op de sterrenbeelden
Grote en Kleine Beer, de Poolster, Orion, de Pleiaden en Leeuw, de Sfinx.
Hier begon de werkelijke inwijding. Hier werd de Chela in de Naos, de sarcofaag, gelegd.
Na de inwijdingen, die tijdens de themadag ervaren worden, door de aanwezige Lichtfrequenties
van Grote- en kleine Beer, de Poolster, Orion, de Pleiaden en Leeuw, was de inwijding compleet.
De Chela stond als het ware op uit ‘het graf der beproeving’, niet langer een Chela meer zijnde,
maar een Hoge Priester of Priesteres die straalde van Goddelijke inspiratie, omdat deze vanuit het
fysieke lichaam, op het niveau van het Godsbewustzijn, voor een tweede keer geboren was.
Saturnus en Jupiter
De energie van de horoscoop, die ik maakte voor 21-12-2012 om 12.12 uur, is heel kort
omschreven 7 % mannelijk en 9 % vrouwelijk, Zon in Steenbok en Ascendant Vissen ♥
Ook de stukjes die ik omschrijf betreffende Jupiter en Saturnus zijn maar een flits uit de
horoscoop. Via google kun je beslist meerdere horoscoop versies lezen ♥ Omdat ik ervan overtuigd
ben dat we geboren worden én momenten beleven onder bepaalde Planeten- en Sterrenstanden,
ben ik er ook van overtuigd dat dit zo is om leerprocessen te overstijgen. Vandaar dat ik alleen de
Verlichtende mogelijkheden aanreik en niet omschrijf waarmee Saturnus en Jupiter verbonden zijn.
Dus gewoon Mindful lezen en indien nodig de leerprocessen herkennen!
Saturnus
Saturnus is de karmische planeet, die de wet oorzaak en gevolg omvat. In de horoscoop staat
Saturnus hoofdzakelijk voor het overwinnen-overstijgen van de geldenergie en het aantrekken van
overvloed. Wilskracht, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Dominante relaties overwinnen en
gelijkwaardige relaties aantrekken. Vanuit de intuïtie verantwoordelijkheid, mededogen en
waarnemingen op een hogere wijze uitdragen. Creëren en manifesteren voor hogere doelen. Kracht
uitstralen omdat men weet wat men wil vanuit de Hogere Wil en intuïtief de juiste keuzes maken
en de juiste richtingen ingaan.
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Jupiter
Door de Romeinen is Jupiter benoemd naar de Romeinse god Jupiter, de god van het Licht en de
Stralende Hemel. De god Jupiter is de bestuurder en bewaker van het Heelal. Een van de
bekendste verhalen rondom de god Jupiter is dat hij zijn bliksemschichten als wapen gebruikte, om
de reuzen, de Annunaki oftewel Nefilim, te weren toen deze de ‘hemel’ bestormden.
Jupiter staat in de horoscoop hoofdzakelijk voor geloof en vertrouwen in je Goddelijk wezen en is
de wegwijzer naar hogere inzichten, een prachtige mogelijkheid om onze intuïtieve mediamieke
gaven, het eenheidsbewustzijn en de Universele onvoorwaardelijke liefde vanuit de I Am kracht
verder te ontwikkelen. Triggert om de mogelijkheid te creëren tot hogere communicatievormen,
van zowel het gesproken als het onuitgesproken woord. Voor de ene zal dit het versterken van het
afstemmen zijn en voor de ander het verder ontwikkelen van de telepathische vermogens. Andere
uitdagingen zijn leren luisteren, spreken op een juist moment, details in oog houden, intuïtief
tussen de zinnen door luisteren. Talenten verder ontwikkelen en uitdragen door kennis te delen,
zowel vanuit het weten als vanuit de informatie die men in de matrix meedraagt.
Door de Germanen wordt Jupiter verbonden aan de god Donar, die door verschillende culturen ook
vereert werd tijdens zonnewendes. Net als Jupiter is Donar onvermoeibaar en neemt zijn
donderslagen ter beschikking zodra er gevaar dreigt van demonen en reuzen.
Donar is verbonden aan de donderdag. Blijkbaar is donderdag ook in het christendom een
belangrijke dag. Zo kennen we de Witte donderdag, de donderdag voor Pasen en de 6de donderdag
na Pasen, waarop Hemelvaartsdag valt.
Waarschijnlijk behoren we er nog achter te komen waarom de donderdag een speciale dag is …
Maar het is wel een feit dat in 2013 de Stargates, de Sterrenpoorten 4:4, 6:6, 8:8, 10:10 en 12:12
allemaal openen op een donderdag.
De Stargates 3:3, 5:5 en 7:7 op een zondag, die verbonden is met de Zon en de Stargates 9:9 en
11:11 op een maandag, die verbonden is met de Maan.
Toeval of Kosmisch gestuurd … in elk geval een prachtig vooruitzicht.
Verder wil ik nog graag vermelden dat Orion, de Pleiaden en Aldebaran mede verantwoordelijk zijn
voor het openen van de Sterrenpoorten ♥
2013 het jaar van de Slang
Als laatste viel me vandaag in dat het Chinese sterrenbeeld de Slang ook in 2013 begint.
Helaas ontbreekt mij kennis van de Chinese astrologie, ik weet niet eens vanuit welk Slangen
sterrenbeeld de Chinese astrologie berekent is, dus kan ik hier helaas niets over schrijven. Maar ik
vind het wel iets hebben omdat het samen valt met het Universeel ontwaken van het collectieve
bewustzijn van de Slangendrager.
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Transmuterende symptomen
Uit hetgeen wat me gemaild of verteld wordt, blijkt dat er ondanks dat we verlichten en de meeste
mensen zich rustiger en blijer voelen, er nog steeds aardig wat Transmutatiesymptomen ervaren
worden.
Zo ervaart men, en in dit stukje ik zelf ook, nog steeds dat de tijd niet meer te bevatten is haha.
Fysiek ervaart men duizeligheid en misselijkheid. Griep, spierpijn, keel- klachten en ontstekingen.
Dit zijn de laatste fysiek uitzuiveringen.
Gebrek aan energie, vermoeidheid, en slapeloosheid. Hou nu van jezelf, je fysiek wezen vraagt om
innerlijke en fysieke rust tijdens het integreren van alle nieuwe Lichtfrequenties.
Indien je niet de benodigde rust neemt kan het zijn dat je vermoeidheid gepaard met
zwaarmoedigheid zelfs overgaat in depressiviteit een volgende fase.
Hetgeen ik ook al een poosje verkondig is dat veel lieve zielsmaatjes zwaar depressief, of zelfs
manisch depressief zullen worden indien ze hun oude patronen en comfortzone niet los laten …
Geen complete uren meer achter elkaar kunnen slapen heeft te maken met het telkens weer
opnieuw uittreden om oude kennis terug te halen uit andere Dimensies en Universums.
Vergeetachtigheid, men onthoud niets meer om overbelasting te voorkomen. Gen zorgen, op het
moment dat de ‘kennis nodig is komt deze terug in de herinnering.
Diverse oogklachten ontstaan doordat de ogen ook aan het veranderen zijn. Tijdens de reizen en
themadagen reik ik mijn zielsmaatjes aan in welke Planetaire energie ze vertoeven op dat moment.
Zo heb ik werkelijk al verschillende malen tijdens de themadagen de kleur van de iris mogen zien
veranderen, als voorbeeld groenbruine ogen in prachtige licht blauwe ogen.
Waarschijnlijk zijn er nog meerdere symptomen, maar dit zijn de symptomen waarvan ik op de
hoogte ben op dit moment.
Op de vraag welke Cosmic&Flower Energie of Cosmic&Flower Egyptische Chakraolie in te zetten is
bij transmuterende symptomen, behoor ik altijd duidelijk te maken dat dit per persoon verschilt.
We doorleven allemaal ons persoonlijke Verlichtingsproces.
Mijn advies is raadpleeg ALTIJD een arts indien een symptoom echt belastend wordt!
Omdat iedereen een vernieuwde blauwdrukprint aan het integreren is vanaf het begin van de
nieuwe cyclus en omdat het Transmuterende Evolutie- en Verlichtingsproces voor iedereen uniek
is, mag ik in principe nu ook geen collectief Cosmic&Flower Energie of Cosmic&Flower Egyptische
Chakraolie advies aanreiken. Indien je jezelf vanuit je hoofd, hart en Hoger Zelf jezelf verbindt met
alle delen van je ziel dan mag je erop vertrouwen dat je de juiste Cosmic&Flower Energie en/of
Cosmic&Flower Egyptische Chakraolie aangereikt krijgt ♥
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Antwoorden rondom vragen betreffende Cosmic&Flower Box 7
In mijn korte mail-nieuwsflits van 31 december heb ik o.a. vermeld dat we met dankbaarheid en in
liefde Box 7 aan het prepareren zijn. Om verdere vragen te voorkomen geeft ik antwoord op de 2
meest gestelde vragen.
1: De datum dat Box 7 onder de mensheid mag gaan resoneren zal ik bekend maken zodra deze
klaar is ♥
2: En nee, ik heb de C&F Energy die o.a. ingezet kan worden indien men hartzeer met zich meedraagt,
door het gemis van hybride kinderen-ouders of familie, of bij traumatische ervaringen beleefd door
bijvoorbeeld ontvoering, verkrachting, het wegnemen van hun foetus of experimenten, door
Planetaire wezens niet kunnen maken doordat ik een cursus bij Sigrid Karssen of iemand anders
heb gevolgd. Helaas heb ik Sigrid en nog iemand anders die momenteel de mensheid met deze
ervaringen aan het begeleiden nog niet mogen ontmoeten in dit leven. Ook heb ik geen boeken
hierover gelezen. Deze Energy heb ik vorig jaar mogen prepareren in samenwerking met o.a.
Asthar omdat ik blijkbaar alle persoonlijke ervaringen op dit gebied toen pas verwerkt had.

De door mij persoonlijk georganiseerde Themadagen in 2013
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.
Het blijkt al geruime tijd dat de MerKaBa van belang is om het Nieuwe Mens ZIJN te kunnen
verwezenlijken. Vandaar dat de Lichtwereld het MerKaBa lichtlichaam in trillingsfrequentie heeft
verhoogd en de mogelijkheid aanreikt om het DNA celgeheugen te triggeren, zodat men zich de
kwaliteiten van de MerKaBa kan herinneren en integreren, ter voorbereiding op het
daadwerkelijk kunnen activeren van de MerKaBa tijdens de gemanifesteerde Nieuwe Aarde.
De kennis van de MerKaBa is duizenden jaren oud en was in het verleden slechts bekend bij
ingewijden van mysteriegroepen. De MerKaBa is een elektromagnetisch voertuig, dat bij de
meesten onder ons na een ongekende tijd, maar zeker na ongeveer 13000 jaar weer mag
ontwaken. Vanuit dit Lichtvoertuig hebben we o.a. vanuit de zuiverheid van ons Zielswezen uit
Atlantis naar Egypte mogen ‘reizen’.
In het oude Egypte betekende de term Flower of Life: Mer-Ka-Ba. Het woord Mer verwijst naar een
Lichtfrequentie die alleen bekend was tot aan de 18de Dynastie, de periode waarin o.a. Amenhotep
Transmuteerde in Achnaton. Ka staat voor de interpretatie van de specifieke werkelijkheid van de
Ziel. Ba betekent de individuele Geest, het Hoger Zelf of het Goddelijk dubbel van het fysieke
lichaam.
Het volledige woord MerKaBa omvat een energetisch hoog trillend dimensionaal Lichtvoertuig, dat
zowel Chet, het Fysieke Lichaam, als de Ba, het Hoger Zelf, als Ka, de Ziel mee kan nemen van de
ene plaats op de wereld naar een andere of van de ene Dimensie naar de andere. Helaas is de
‘herinnering’ aan dit Lichtvoertuig verloren gegaan.
De nieuwe vrijgegeven kennis rondom de MerKaBa omvat het ‘Kosmische Omslagpunt’, een
inwijding, die je meeneemt in je MerKaBa naar de mogelijkheden van de Nieuwe Aarde, waaronder
vanuit het Hier en Nu en tegelijker tijd vanuit het Vijfde Dimensionale Lichtfrequentie-niveau, de
nulpunt energie én Foton stralingen op kunnen nemen. Natuurlijk vinden er tijdens de dagen ook
weer doelgerichte sessies plaats.
De investering in jezelf is € 333.- 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 en koffie en
kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data 6-7 & 8 juni 2013 van 10.00u tot 17.00u

copyright(©) 2013 Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

Thema 2: Tijdens de zonnewende de Galactische Stralenleer integreren
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 Dimensielevens 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 het
uitzuiveren én ontwaken van het cel geheugen 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 co-creëren vanuit het aardse Goddelijke 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: 21 & 22 juni 2013 van 10.00 tot 17.00
Thema 3: tijdens de 8:8 Stargate

je Chela inwijding onder mijn begeleiding
visualiserend herbeleven in de Cheops
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, activeerde.
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
vervallen is waardoor de Cheops inwijding slapende aanwezig is in het DNA celgeheugen. Ook dit
kan door onbewuste angsten belemmerend doorwerken in de spirituele meesterschapsontwikkeling
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.
De investering in jezelf is € 122,- incl. de syllabus, de sessies, het gebruik van de C&F
Egyptische Chakraoliën de C&F Egypt Healing Spray. 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: 8 augustus 2013 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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Transmuterende en Verlichtende Egypte reizen
Sacred workshop journey with the Hathors, our Masters of Love,
Energy and Higher Sound in Cairo,
Bahariya, Magical Deserts, Farafra, Dakhla and Luxor
January 29 until February 12 2013.
This English spoken Holy transmuting Hathor journey
is accompanied by Anne Ward en Donny Heuvelmans:

Introduction
The Hathors are known as Masters of Love, Energy, and Sound. They are also inter-dimensional
Light beings from another universe who entered our time space continuum through the portal of
Sirius, a nexus point where hyperspace and physicality interface.
As Masters of Energy they primarily work with life force energy. As Masters of Sound they
understand sound as vibration and the ultimate nature and foundation of all reality, and, as Masters
of Love they advise us to practice instantly feeling divine love and unconditional acceptance for all
life many times each and every day. They tell us our human power to feel love is one of the
greatest forces in our universe. They also tell us that miracles can and do happen and that it is the
way we are ourselves which makes them happen.
Anne trained with Tom Kenyon as a sound healer and contact training with Dr Stephen Greer of the
Centre for the Study of Extra Terrestrial Intelligence (CSETI) and The Disclosure Project. She loves
to help people to raise their energetic vibration or frequency and to connect with their inner
teacher who holds all the guidance and answers each individual needs. This inner teacher is known
as the Higher Self or BA (great celestial soul). She helps people open their hearts and experience
unconditional love for all life. She teaches sound healing in the Hathor way and facilitates sound
healer trainings and Ascension Alchemy workshops. She is an international facilitator with Flower
of Life Research teaching sacred geometry and the MerKaBa. She leads journeys to experience the
earth, Celtic, and Druid energies of Scotland. She is very interested in hyper-dimensional
energies, galactic consciousness, free energy, cleaning and healing our Earth, and sharing all
resources so that every human being has their survival needs, and more, met. She believes in the
possibility of a huge leap in human consciousness and potential at this particular time. Anne's
website is www.worldbridger.co.uk
Donny has disciplines in homeopathy, herbal medicine and orthomolecular medicine. One calls her
a healer because of her powerful healing and mediumistic abilities. From out here heart Donny
feels thankful and blessed that she is a Galactic portal ‘working’ for the Ascended Master’s, Lady
Masters and the Asthar Command. According to her vision every human being has the same main
abilities, and that the so called paranormal abilities are developed when one is well balanced and
the 6 senses are highly empowered. She, in all conscience, shares her knowledge during the
Cosmic & Flower Courses in the Netherlands and during holistic journeys in Egypt and Glastonbury
she organizes. Donny's website are www.cosmicflower.nl and www.egyptvacations.eu

.
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Oriëntaals en Egyptisch leren dansen in Cairo, Bahariya,
magische woestijnen, Farafra, Dakhla en Luxor
Niets uitmakend of je man of vrouw bent, de Oriëntaals buikdansen
helpen je om het vrouwelijk in jezelf te ontdekken of bekrachtigen ♥

Inleiding
De Egyptische Oriëntaals Buikdans technieken die Aurora, Renske Wagter, tijdens de reis aanreikt
helpen niet alleen om je conditie op te bouwen, soepeler te worden en om strakkere buik- en
dijspieren te krijgen, ze activeren ook een enorme positieve energieën, geven meer zelfvertrouwen
en helpen om een beter contact met jezelf, je innerlijke bron, en een basis verbinding met de
aarde energieën te krijgen.
Aurora, Renske Wagter heeft altijd al een fascinatie gehad voor de Oriëntaals buikdansen.
De oorsprong hiervan is minimaal 5000 jaar oud en heeft een religieuze grondslag die terug voert
naar de dans van priesteressen en later tempeldanseressen.
Na een aantal jaren les en masterclasses bij bekende buikdansers/danseressen als Yonina, Sadie
en Mahdy El Leisi te te hebben gevolgd, heeft zij besloten om deze prachtige oeroude dansvorm
zelf door te geven. In 2006 heeft zij haar eigen dansschool Oriëntaals Dansen opgericht. Zij geeft
naast les ook shows en workshops in heel Nederland. Voor meer informatie zie haar website:
www.orientaalsdansen.nl
Mahmoud Fathy en Emad Hamdi zijn gespecialiseerd in de rituele Bedoeïnen dansen van Marsa
Matruh en Bahariya. Met veel plezier zullen ze hun danstechnieken aanreiken aan onze mannelijke
reismaatjes!!
Donny Heuvelmans is natuurgeneeskundig therapeut met als disciplines homeopathie,
fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde en dansen zit in haar DNA celgeheugen.
Men noemt haar een Heler, omdat haar geneeskrachtige en mediamieke gaven krachtig ontwikkeld
zijn. Haar overtuiging is dat iedereen over de zelfde basiskwaliteiten beschikt en dat de
zogenaamde paranormale gaven gewoon een ontplooiing is indien men in balans is en de 6
zintuigen hierdoor tot in hun uiterste ontwikkelt zijn.
Samen met haar zoon Mark is zij de grondlegster van Cosmic&Flower Remedies .
Mahmoud Fathy is de partner van Donny betreffende hun organisatie; The Key to Egypt Tours;
het Bawiti Oasis Resort en het As-Salaam gezondheid-ontwikkelingshulp project in Bahariya.
Dansen en muziek is van kind zijnde af een passie voor zowel Donny als Mahmoud !!
Tijdens de reis bezoeken we mysterieuze tempelgebieden en de piramides, ervaren we de magie
van de woestijnen, waar je met regelmaat het idee zult hebben dat je op en andere planeet
vertoeft en hebben we veel plezier tijdens Oriëntaalse dansworkshops en het vrije dansen rondom
het kampvuur in de woestijnen.
Voor meer informatie zie de websites: www.cosmicflower.nl en www.egyptvacations.eu
www.egyptdeserttouts.com
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Uw vakantie combineren met en een geaccrediteerde
Manuele Lymfedrainage cursus van 4 t/m 18 Maart 2013
Manuele Lymfedrainage informatie
De 5 daagse Manuele Lymfedrainage cursus die tijdens ontspannende reis door de
woestijnen in een avontuurlijke vakantie sfeer rondom Bahariya zal plaatsvinden is
geaccrediteerd door beroepsverenigingen VNRT, ZHONG, FAGT, VBAG, KTNO en BATC.
Manuele lymfedrainage is een massagevorm die gericht is op vochtafvoer. Dr. Vodder is de
grondlegger van deze massagemethode, die oorspronkelijk ontwikkeld is ter behandeling van
holteontstekingen. Bij Manuele lymfedrainage wordt geleerd om de lymfeafvoer van het gehele
lichaam te beïnvloeden.
De laatste jaren wordt deze methode meer en meer binnen de fysiotherapie en (sport)massage
toegepast. Bij zwellingen en acute aandoeningen kan een verbeterde afvoer van het opgehoopte
vocht plaatsvinden en versnelling van het herstel tot gevolg hebben. Ook bij oedemen, ten gevolge
van een vertraagde bloedafvoer en/of slechte vaten, kan lymfedrainage zeer goede diensten
bewijzen.
Manuele lymfedrainage wordt vaak toegepast als vitaliserende hals- en gezichtsbehandeling. Bij
vochtophoping ten gevolge van operaties of slechte vaten is lymfedrainage de aangewezen weg tot
verlichting en herstelverbetering. Tevens is manuele lymfedrainage een goede ondersteuning bij
gewichtsvermindering en ter vermindering van cellulitis. Metafysisch is lymfe de drager van het
licht, dus als we MLD toepassen zijn we niet alleen
fysiek maar ook energetisch aan het werk, Belastende energieën afvoeren, draineren en het licht
weer naar de juiste plaats brengen.
De Manuele Lymfedrainage Cursus:
Toelatingseisen: Natuurgeneeskundig therapeut of massagetherapeut is een pre
In het theorie gedeelte van de cursus wordt de anatomie en fysiologie van het lymfestelsel
bestudeerd en worden verschillende vormen van oedeem besproken. De techniek kenmerkt zich
door een zeer rustig tempo, lage intensiteit en weinig druk. Het is geen moeilijke techniek en zeer
dankbare massagevorm met verbluffende resultaten.
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig een volledig professionele manuele
lymfedrainage behandeling te geven. Zelfstudie 5 uren. Om de grepen en behandelingen goed
eigen te maken is het raadzaam om buiten de lessen de technieken te oefenen met elkaar. Na
afloop wordt een certificaat uitgedeeld als men minimaal aan 80 % van de cursus heeft deel
genomen.
Zie voor meer informatie www.lavasda-opleidingen.nl
De Manuele Lymfedrainage wordt gegeven door Laura Houterman:
Laura is als Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut echt multitasking… Na haar studie
ziekenverzorging is ze zich gaan oriënteren op natuurgeneeswijzen. Tijdens die periode heeft ze
een tweejarige opleiding Psycho-energetica gedaan en de opleiding voor Voetreflexologie bij de
B.E.R. , waar ze ook werkzaam is in het B.E.R docententeam. Vervolgens is Laura de opleiding
Sportmassage bij de N.G.S. gaan volgen én heeft ze op verzoek van Andrey Grebennikov de
Sculpturing Massage in Nederland geïntroduceerd. Na zich goed georiënteerd te hebben op de
professionaliteit van de techniek verzorgt ze nu ook nu de opleiding hiervan in Nederland.
Bovendien is Laura een gelicentieerd trainer van de K.N.A.U. en als sporttherapeut geeft ze met
veel plezier de trainingen bij de Nijmeegse FunRunners. Als afronding betreffende haar oriëntatie in
de natuurgeneeswijze heeft ze de opleiding 'HBO medische basisvakken' afgerond!
Zie voor meer informatie: http://www.praktijkhouterman.nl
De reis wordt georganiseerd en begeleid door Donny Heuvelmans, zie www.cosmicflower.nl en
www.egyptvacations.eu
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Reconnectie met je Godinnenwezen tijdens een Transmuterende Egypt Healing
reis Van 26 Maart t/m 8 April 2013
Deze transmuterende en helende reis wordt begeleid door Hanneke Roebbers en Donny
Heuvelmans:
Inleiding
De mensheid bevindt zich collectief in een nooit eerder gekend Transmuterend Evolutieproces,
dat leidt naar de reconnectie met het Goddelijke ZIJN.
Een van de belangrijke Transformaties en Transmutaties, die op dit moment doorleeft worden, is
het uitzuiveren én integreren van het Hogere Mentale Mannelijke Godwezen en Hogere Emotionele
Vrouwelijke Godinwezen.
Vandaar dat de triggers en de ‘botsingen’ die we onbewust aantrekken tussen onze mannelijke- en
vrouwelijke energieën meer uitvergroot zijn dan ooit tevoren. De oorzaak van deze verstoringen
ontstaan door het verdichtingproces van onze oeroude Mannelijke Goddelijke energie, én het feit
dat ons oeroude Vrouwelijke Godinwezen vrij kort na het ontstaan van de mensheid intens
gekwetst is.
Het oeroude gekwetste, gewonde Vrouw/Godin wezen noemt men ook wel de Shekinah , Innana,
Lilith, Sophia, Isis, Sekhmet, Hatsepsoet of de Maria Magdalena energie. Een oeroude energie, die
zowel bij mannen als vrouwen op verschillende niveaus opgeslagen ligt in het DNA geheugen.
Hierdoor ervaren we collectief dagelijks triggers en/of transformatieklachten.
Als je terugkeert naar Oude Heilige plaatsen, reageert zowel je etherisch als fysieke wezen op de
aanwezige energieën aldaar. Hierdoor heb je toegang tot je blauwdruk die het celgeheugen in je
DNA triggert om weer te ontwaken, betreffende je toenmalig wezen.
Hierdoor heb je een reële kans dat je iets mag integreren wat je duizenden jaren geleden daar
hebt achtergelaten. Als je in staat bent de sleutels waar te nemen en jezelf te verfijnen, heb je de
mogelijkheid om te herinneren wie je bent, waarom je naar planeetschool aarde bent gekomen en
wat je Zielstaak is.
Tijdens deze reis gaan we onze meereizende zielsmaatjes helpen om in hun volledige potentieel te
stappen door hun opnieuw te verbinden met hun Chet, het lichaam, Ba het Hoger Zelf, Ka het
Zielenwezen en Ach, het Goddelijke en Verlichte Wezen van de mens, waardoor vervolgens
De Oeroude God/Godin DNA coderingen, die we zijn ‘verloren’ na de val van Lemurië en Atlantis in
Egypte, versnelt integreren en uitgedragen kunnen worden.
Tijdens de reis zullen Donny en Hanneke vanuit hun verbondenheid, je via een Rechter Oog Horus
Mysterieschool Leer workshop, de Maya Zonzegel dag energieën, visualisatiemeditaties, inzicht
gevende Engelenkaarten en intuïtieve waarnemingen aanreiken.
Hanneke Roebbers is de eigenares va de New Age winkel Ohannas World, van waaruit ze ook
praktijk voert en de deeltijd cursussen geeft als Cosmic&Flower docent. Hanneke heeft
verschillende cursussen gevolgd en veel tijd aan haar zelfontwikkeling besteedt en geeft zelf aan
dat de Cosmic&Flower opleiding, die ze in 2005 volgde, het echte startpunt is geweest van het
uitdragen van haar spirituele kwaliteiten. Sinds 2006 zet ze zich met hart en ziel in voor Nieuwe
Tijdskinderen en therapeutische consulten én tijdens de 7:7 Sterrenpoort opening opende ze haar
winkel-praktijk- cursusruimte Ohannas World in Deventer. Meer informatie kun je tot je nemen via
haar website www.ohannasworld.nl
Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl en www.egyptvacations.eu
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Persoonlijk woord ter afsluiting
Lieve zielsverwanten
Weet dat we allemaal keuzes en beslissingen behoren te maken tijdens onze reis naar ons eigen
Goddelijk ZIJN. Vandaar dat ik vanuit mijn liefde voor wie jij bent, elkaar ontmoet hebbend of niet
tijdens dit leven, wil helpen herinneren dat angst een grote valkuil is. Laat elke keuze en beslissing
in overeenstemming zijn met je Hoger Wil en vanuit ZELFLIEFDE.
Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren elke dag opnieuw een gezegende, gezonde, liefdevolle
en vanuit het Universele Licht gestuurde dag toe, samengaand met een tijdloos leven in Goddelijk
Meesterschap, gevuld met Vrede, Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid, gebaseerd op het Concept
van Maät en de Wet Van EEN.
Graag deel ik als afsluiting enkel woorden uit het Thomas Evangelie:
‘Als ze je vragen waar je was en waar je vandaan komt,
zeg dan maar we komen uit het Licht, van daar waar het Licht is vanaf het begin’.

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