Lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin.
Nog intens nagenietend van mijn meer dan gezegende en gelukkig tijd in Egypte én met de koffer
alweer gepakt voor mijn vertrek naar het Land van Avalon, neem ik even de tijd om je in het kort
op de hoogte te stellen van de meest bijzondere tijd waarin we nu mogen leven.
2012 is echt een jaar waarin een doorbraak in ons evolutieproces plaatsvindt, waardoor we ons
voor een groot gedeelte met ons Meesterschap, oftewel ons Goddelijk ZIJN mogen verbinden.
Dit proces is al geruime tijd bezig . Simpel uitgelegd mogen we door onze veranderde
bewustzijnstoestanden, ons Goddelijk ZIJN gaan ervaren dankzij enorm krachtige energie
uitstortingen, die vergelijkbaar zijn met vernieuwende levenskracht energieën die zowel
energetisch als tot in de celkern van ons DNA doorwerken.
Deze energieën, die krachtiger zijn dan ooit te voren, worden vanaf 20 mei en in juni
hoofdzakelijk in sterkere maten aangestuurd door o.a. de zons- en maansverduistering, de
Pleiaden, Venus en door de samenstanden van de maan op verschillende data in juni: met Jupiter;
met Mercurius; met Antares, de helderste ster van het sterrenbeeld Schorpioen; met Regulus, de
helderste ster van het sterrenbeeld Leeuw en als laatste in juni met Mars.
Tijdens de bijzondere Zonsverduistering en samenstand, tijdens de nacht van 20 op 21 mei, die
inmiddels bekent staat als de Ring Van Vuur, is volgens verschillende synthese de voortrilling
geactiveerd van een nieuw begin voor zowel Moeder Aarde als de mensheid.
Mijn visie op de voorspellingen van 2012
Vanuit de doemdenkende oude interpretatie van o.a. de Maya's- Azteken- en Inca kalender zou de
Apocalyps in 2012 plaatsvinden.
Op dit moment is er nog steeds onduidelijkheid over wanneer de Mayakalender exact afloopt, er is
zelfs een berekening gemaakt, door Andreas Fuls, waarin beweert wordt dat dit pas in 2220 zal
zijn.
Zelf resoneer ik mee met synthese (de vernieuwblik) van de voorspellingen en kalenders van o.a.
de Inca’s, en de Maya’s. Voor mij persoonlijk is het logisch dat we pas het Nieuwe Tijdperk
kunnen manifesteren nadat we onszelf, en Moeder Aarde hebben uitgezuiverd.
De Maya profetieën waar ik me mee bezig houd spreken van de tijd dat onze voorvaderen zullen
terugkeren. Ook volgens Alice Bailey zullen na het jaar 2025 veel Lichtmeesters en
Meestervrouwen afdalen van hun spirituele werelden, en fysiek tussen de mensheid op aarde te
leven.
Dat er iets gaande is, is wereldwijd duidelijk merkbaar, alleen al het begrip tijd is een groot
mysterie aan het worden. Zelfs de Inca’s en de Maya's delen de mening dat er in 2012 een
duidelijk ervaarbare ruimte-tijd-verstoring zal plaatsvinden.
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De Maya's geloven dat er in 2012 een poort geopend wordt die de mens naar een hoger
bewustzijnsniveau zal brengen. De Inca’s geloven dat er in 2012 een kosmische bron op aarde
neerdaalt en de Galactische klok wordt 'gereset.'
Hoe dan ook, net zoals de Maya’s geloof ook ik niet in de door velen voorspelde Apocalyps.
Ik geloof in de berekening dat 2012 het Pleiadisch tijdperk, welk zich voltooit tijdens de
zonnewende en verder zal manifesteren door de 12:12:12 Stargate opening.
Dus een periode waarin we veel karma vanuit een hogere bewustzijnsvorm mogen afwerken.
Na mijn thuiskomst van Glastonbury op 22 juni zal ik, nadat ik weer goed thuis ingenesteld ben,
alle Kosmische maand activeringen in 2012, met de geologische veranderingen van Moeder aarde
en het transmutatie-evolutie proces van de mensheid, welke daardoor aangestuurd worden, gaan
omschrijven.

Hieronder volgt een kort overzicht van de hoogtepunten in Juni 2012.
De Zonsverduistering van 20 en 21 mei wordt door de Maya’s de Slangeclips genoemd. Volgens de
Maya’s is Quetzalcoatl deze nacht terug naar aarde gekomen. Tijdens de Eclipse Slang is de
Pleiadische Godinenergie én de Hathor Godin energie, die het nieuwe levenszaad gaat verspreiden,
vrijgekomen .
Op 1 juni zal door de doorbraak van het Pleiadisch Licht én door de samenstand van de Maan en
Saturnus het einde van het huidige tijdperk aanbreken.
Op 4 juni, tijdens de Volle Maan én een gedeeltelijke maansverduistering wordt de Godinkracht
opnieuw bekrachtigt om in balans te komen met de innerlijke Godkracht. Vanuit het astrologisch
standpunt bekeken staat de maan o.a. voor de ziel, het vrouwelijke principe en toont in
horoscopen hoe men met gevoelens en emoties kan omgaan om het intuïtieve wezen te
ontdekken.
Op 6 juni hebben we de Venus overgang, waardoor Pleiadische- én Hathor- én Lady Venus
energieën vrijkomen, die o.a. de 144.000 én iedereen die samenwerkt met de 144.000 verder
‘wakker’ maken. In de astrologie staat Venus o.a. voor de universele, belangeloze liefde die het
ego opheft doordat men vanuit het zielsniveau streeft naar eenheid, vrede en schoonheid.
Op 14 juni zal de herstructurering van de huidige aarde en mensheid definitief geactiveerd worden,
waardoor de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Mensenras zich gestaag kan manifesteren. Dit is
berekend vanuit Maya kalender en verschillende graancirkels.
17 juni hebben we een samenstand van de maansikkel en de planeet Jupiter. Vanuit het
astrologisch standpunt bekeken staat Jupiter o.a. voor morele inzichten betreffende
levensfilosofieën, geloofsovertuigingen en de profeet en ziener in onszelf.
De nacht van 20 op 21 juni start om 01.09 uur NL tijd de astronomische zomer. Deze zomer
Equinox zal een zeer intense kosmische energie zijn die energetische codes bevat die naar
meesterschap behoren te leiden én voorbereiden op de volgende golf van Kosmisch gestuurde
energieën.
Al bij al zal de maand juni de mogelijkheid geven om veel karmische blokkades op te heffen.
Hiervoor behoort men er rekening mee te houden, dat de ‘zware’ levensbeproevingen die al een
behoorlijke periode ervaren worden door velen die midden in het transmutatie-evolutie proces
vertoeven, nog heftiger kunnen worden.
Alle kosmisch gestuurde energieën brengen zowel fysieke, als maatschappelijke en materiële
veranderingen met zich mee.
Door de aanwezige coderingen en Glyphs die ontwaken in het DNA, zullen de zogenaamde
paranormale kwaliteiten, die alleen maar een toegevoegde kwaliteit zijn die uitgedragen kan
worden indien de zintuigen goed ontwikkeld zijn, grootschalig ‘ontdekt’ worden.
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Ook het bewustzijn dat men werkelijk zelf elke levenssituatie aantrekt en creëert, zal meer en
meer herkend gaan worden. Vandaar dat het belangrijker dan ooit is om bewust te zijn dat elke
gedachten een energievorm is die creëert en vaak uitgezonden wordt zonder dat men er stil bij
staat.
Ondersteunend Cosmic&Flower advies
Lieve lezer, vanuit mijn hart wens ik je een Transmuterend evolutieproces toe, indien nodig kun je
jouw proces ondersteunen met de Egyptische Cosmic&Flower Hart- en Keelchakra oliën in
combinatie met de Cosmic&Flower Energies Energy 49, Spiritual Guide en Energy 51, Conscious
Shift

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

Keelchakra olie Amber Kashmir: Ik Spreek en Word Gehoord
De Keelchakra maakt het mogelijk om ons innerlijk via de spraak uit te drukken. Voor de oude
Egyptenaren hadden woorden een andere betekenis dan voor de moderne mens. Zij beschouwden
elke uitspraak en klank als zijnde een energie die voort gedragen werd door de elektromagnetische
velden om ons heen en zodoende samensmelten met al wat is. Ook nu behoren wij deze wijze
beschouwing weer te herkennen! Amber Kashmir werkt op het Mentale niveau. Reinigt disharmonie
van de Keelchakra membramen en het spirituele Geestelijke Lichaam. Het geheim rondom
Amber Kashmir is dat het de mensheid helpt om mentale verstoringen die de balans tussen de
geest en het lichaam verstoren op te heffen. Amber Kashmir stelt je in staat om vrij en zonder
angst je eigen waarheid tot expressie te brengen. Helpt je om door je angsten heen te gaan en
jezelf hiervan te bevrijden, waardoor je in eigen kracht komt te staan. Maakt bewust van je
innerlijk gevoel en je ratio, op een zodanige wijze dat je hierin onderscheid kunt maken. Geeft
kracht om op een gelijkwaardig niveau te kunnen communiceren tijdens besprekingen,
vergaderingen, lesgeven, relatiegesprekken, het opheffen van conflicten etc. Krachtwoorden
toegevoegde Cosmic&Flower Energy: Geeft een geborgen gevoel in het hier en nu.
Gebruik advies voor de Egyptische C&F Chakra oliën:
Als massage- huid of badolie, als parfum en verdampen in een oliebrander.

Energy 49, Spiritual Guide: tijdens de Venus passage op 8-6-2004 hebben wij de
Rookkwarts Schedel Cosmo, de Bergkristallen Schedel Surya en de Canadese Oranje
Kamperfoelie in Spiritual Guide mee geprepareerd. Cosmo stimuleert het communicatie
vermogen met de Lichtleraren die zich in de Etherische scholen bevinden. Surya transformeert
belastende fysieke symptomen, die ontstaan door het evolutie- transformatie proces. De
Kamperfoelie laat inzien dat je net zoals de slingerplant zelf, die niet in staat is om op eigen kracht
omhoog te gaan, ondersteund wordt door de Lichtwereld tijdens je verlichtingsproces.
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De Lichtkracht van Lady Venus helpt om je vrij te maken van blokkades die in je celgeheugen
opgeslagen liggen vanwege het misbruiken van je mediamieke en spirituele gaven door al je levens
heen. Ervaringen waardoor je in dit leven geconfronteerd wordt met onverklaarbare twijfels,
angsten en onrustgevoelens. Na deze uitzuivering kun je de innerlijke God- en Godinenergie weer
ervaren als één Goddelijke Eenheid in je man/vrouw wezen. De Lichtkracht van Sanat Kumara
laat je herinneren dat je Gods werktuig bent en dat je door de Goddelijke Liefde, vanuit je Hogere
Intelligentie, in contact kunt komen met je oorspronkelijk weten, horen, voelen en je IK BEN
Kracht. Hij activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatieproces op langere
termijn. Hij helpt je om boven je aardse begrenzingen uit te kunnen stijgen. Hij bereidt je als het
ware voor op een kwantum sprong in je spirituele evolutieproces. De Lichtkracht van White
Buffalo Calf Woman activeert de herinnering aan de zeven Heilige Ceremonies die zij 2000 jaar
geleden hier op aarde onderwees: de Reinigingsceremonie, de Ceremonie van het Innerlijke Kind,
de Helende Ceremonie, de Eenheidsceremonie, de Huwelijksceremonie, de Inzichtceremonie en de
Zonnedans ceremonie. De kwaliteiten van deze ceremonies zullen automatisch in je systeem
ontwaken. De Lichtkracht van Aartsengel Michaël is beschermend aanwezig tijdens het
bewandelen van je spirituele pad én tijdens je werkzaamheden met anderen, waardoor er niets zal
plaatsvinden dat niet in overeenstemming is met je zielsniveau. Werkt energetisch krachtig op
de verstoringen van de Epifysechakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale
Zon chakra’s geactiveerd.

Energy 51, Conscious Shift tijdens de bijzondere Mayadagen: de Dag Buiten de Tijd én de
Nieuwjaarsdag op 25 en 26 Juli 2004 hebben wij de Hematiet Schedel Alceo en de Eucalyptus
Conscious Shift mee geprepareerd. Alceo draagt hoge Planetaire en Egyptische informatie in zich.
Zijn energie laat deze oeroude kennis ontwaken, om vanuit een spirituele openbaring situaties te
kunnen doorzien en problemen op te lossen. Bovendien brengt zijn energie iemand terug in het
hier en nu en ondersteunt hij om goed geaard te blijven. De Eucalyptus staat voor zelfbevrijding én
het inzicht dat men zichzelf vanuit innerlijke kracht hoog kan ontwikkelen.
De toegevoegde Lichtkracht van Pacal Votan helpt je om je af te stemmen op de cycli van de
windrichtingen, het melkwegstelsel, de Maan, de Zon én de Centrale Zon van de Pleiaden, de
Alcyone. Hierdoor ga je ervaren dat je mee kunt resoneren met de energie die vanuit het hart van
het Universum, de Hunab K'u, stroomt. De trilling van de Dag Buiten de Tijd, Witte Spiegel,
activeert het inzicht dat wij allemaal onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen en zo
onze werkelijkheid manifesteren. Hij laat oude denkwijzen en handelingen herkennen om mee te
communiceren en vervolgens los te laten. Dit geeft een bevrijdende ruimte waardoor je meer
aspecten van je bron leert kennen. Als je jezelf herkent dan herken je onze Schepper en kun je de
eindeloze reflecties van orde en de wetten van het Universum gaan zien en hier naar leven.
De trilling van de Maya Nieuwjaarsdag, Blauwe Storm, activeert de kracht voor een
diepgaande bewustzijnstransformatie. Hij helpt je bewust te worden van de energetische kracht
van je gedachten, woorden en handelingen die je uitzendt door het Universum.
Hij helpt je om je woorden en intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen. Hij activeert een
zelfonderzoek waardoor je leert om de energieën die je creëert te beheersen en effectief te
gebruiken voor je scheppingskracht. De Lichtkracht van Quetzalcóatl, ook Gevederde Slang,
Kukulcán of Osiris genoemd, activeert een sterk vertrouwen waardoor innerlijke stilte en rust
ontstaat. Hij brengt je dichter bij je Goddelijke krachten en inzichten betreffende je
scheppingskracht, waaronder de mogelijkheden van het onsterfelijk zijn.
Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de
Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.
Voorlopig afscheid
Zo lieve lezer, voor nu is het weer tijd om voorlopig afscheid te nemen omdat ik de zegen heb om
tijdens de bijzondere Juni maand te voldoen aan de ‘calling’ van Meester El Morya, die ik in een
voorgaande nieuwsflits omschreven heb. Voordat ik deze prachtige ‘opdracht mag gaan beleven
met 15 zielsmaatjes vertrek ik zondag 27 mei, naar Londen om daar tot 2 Juni te genieten van het
samenzijn met mijn 2 zusjes die daar wonen.
Indien je overweegt om een extra themadag bij me te volgen dan kun je je afstemmen via onze
website www.cosmicflower.nl onder de link opleidingen.
Indien je de ‘calling’ mag ontvangen om een stukje Egyptisch levenspad met mij te bewandelen,
dan kun je je afstemmen op onze website www.egyptvacations.eu onder de link Holistische
reizen.
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Vanuit mijn hart wens ik jou en je dierbaren elke dag opnieuw een vanuit het Universele Licht en
de Onvoorwaardelijke Liefde gezegende dag toe, samengaand met een vanuit deze energieën
Transmuterend evolutieproces.
In’lak Ech, Donny Heuvelmans ♥
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