Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin
Dit is weer een voorlopige afscheid nieuwsflits, omdat ik al met een half hart op weg ben om mijn
Licht-taken in mijn geliefde tweede thuisland Egypte te gaan volbrengen♥

Vernieuwd Cosmic&Flower concept en docenten team
Voor mijn vertrek wil ik graag met je delen dat tijdens mijn thuisverblijf de nieuwe Cosmic&Flower
website is gelanceerd, met dank aan Lia Kluijtmans.
De website laat o.a. zien dat zich een krachtig nieuw docenten team heeft gevormd, die met hart
en Ziel twee Cosmic&Flower concepten gaan uitdragen!
Totaal nieuw is het Cosmic&Flower concept, dat een deeltijd Cosmic&Flower Zelf-Healing en
Hoger Bewustwording naar Meesterschap cursus omvat. Dit concept ben ik uit gaan werken naar
aanleiding dat ik als maar meer opmerkte dat veel lieve zielsmaatjes veel geld uitgeven aan
cursussen of workshops die afgestemd zijn op het verhogen van de trillingsfrequenties van de
Chakra’s en Lichtlichamen. Dit is ook de bedoeling van het Hogere Plan, wil de Nieuwe Mens en de
Nieuwe Aarde, ook het Aquariustijdperk of het Gouden Tijdperk genoemd, kunnen manifesteren.
Vanuit mijn hart, van waaruit ik ook de Cosmic&Flower cursus en therapeuten opleiding heb mogen
uitwerken, wil ik elke lezer vragen zich bewust te worden van het gegeven dat het ECHT tijd en
geldverspilling is én men werkelijk blijft ‘terug vallen’ zolang men de eerste 3 lichtlichamen, die het
‘Vissentijdperk’ etherische dubbel en de emotionele- en mentale lagen omvatten én de 7
‘Vissentijdperk’ chakra’s, niet kan overstijgen.
Mijn advies is hou genoeg van jezelf om ervoor te zorgen dat je basis wezen eerst stabiel is en zich
kan manifesteren, waardoor je de eerste vorm van Meesterschap kunt uitdragen. De eerste vorm
van Meesterschap is het overstijgen van alle laagtrillende emoties en gedachtes.
Belangrijk is om te beseffen dat men samen met het Zielswezen het levenspad, tijdens het
‘Vissentijdperk’, heeft vastgesteld om oude leerprocessen te overstijgen.
Door deze wetenschap kan men alles wat aantrekt accepteren- relativeren en loslaten!
De eerste drie onzichtbare energiestructuren waar je lichaam mee verbonden is, houden verband
met je fysieke wezen en aardse leven. Alle drie de lagen zijn totaal verschillend en beschikken over
eigen vermogens en kwaliteiten, én toch behoren deze samen te resoneren en samen te
functioneren vanuit Eenheid.
Het Etherisch Lichtlichaam heeft exact de vorm van je lichaam. Zelfs na een amputatie zal het
Etherisch Lichaam de vorm van je oorspronkelijk lichaam blijven behouden. Dit verklaart ook
fantoompijnen. Al voordat een ziekte zich manifesteert in je fysiek lichaam kan een Healer hier al
de verstoringen waarnemen. Een krachtig Etherisch Lichaam stuurt de Prana vanuit de Kosmische
atmosfeer én de Aarde matrix door via je chakra’s naar je fysiek lichaam. Alle andere auralagen,
inclusief hun bewustzijnsniveau, komen hier samen en vormen uiteindelijk je persoonlijkheid.
Het Emotionele Lichtlichaam, je vrouwelijk laag. Als je blijft hangen in emoties door onverwerkte
traumatische ervaringen, angst, schuldgevoelens, woede, zelfmedelijden etc., verzwakt je
Emotionele Lichaam, waardoor je emoties alle zuivere waarnemende energie uit je denken
verstoren. Een gezond, krachtig Emotioneel Lichaam brengt emoties in balans en activeert je

copyright(©) Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

innerlijke rust, evenwichtigheid en balans. Hier resoneert je intuïtieve vrouwelijke wezen, dat in
verbinding staat met je rechterhersenhelft. Indien dit Lichtlichaam krachtig is en constant in balans
is, dan activeert je Godinnenwezen.
Om je Mentale Lichtlichaam krachtig te houden heb je de medewerking nodig van je Emotionele
Lichtlichaam.
Het Mentale Lichtlichaam behoort een goede beschermer te zijn van je mentale vermogens. Het is
je bewustzijn, dat je als het ware omhult van waaruit je behoort te kunnen onderscheiden,
begrijpen, ideeën ontwikkelen etc.. Hier resoneert je heldere verstand, je hogere intellectuele
denken. Als deze laag niet sterk genoeg is kun je handelen vanuit een onbegrepen drang,
depressiviteit en verstoorde gedachtes. Indien dit Lichtlichaam krachtig en constant in balans is,
dan komen je Hogere Bewustzijnsmogelijkheden en kwaliteiten tot stand, zoals je
helderwetendheid, scheppingskracht en telepathisch vermogen en activeert je Goddelijk Wezen.
Je Mentaal Lichaam is tevens de grens van de 3de Dimensionale wereld. Als er een perfecte
samenwerking tussen je Emotioneel- en Mentaal Lichaam is, dan kun je alle informatie die in het
Universum aanwezig is tot je nemen, doordat het zich dan verbindt met de fijnere lagen van je
Hogere bewustzijnsniveaus én je God-Godinnen Wezen
Inzicht in jezelf, rust, meditaties en visualisaties en eventueel op jou afgestemde C&F Energies
helpen je om je Emotionele- en Mentale Lichtlichamen te zuiveren, versterken én Transmuteren,
waardoor je meer overzicht en inzicht kunt verwerven én je fysieke lichaam je Zielswezen, vanuit
zelfdiscipline, daadkracht én doorzettingsvermogen zal dragen zodat je jouw Zielenpad vanuit de
normen die bij het huidige Transmuterend Evolutieproces horen vanuit de IK BEN Kracht te
bewandelen.
In liefde vraag ik je, besef dat je jouw lichaam kunt aanraken, voelen en ervaren.
Zo kun je ook naar je lichaam kijken én over je gedachten, gevoelens, de woorden die je spreekt,
de daden die je verricht etc. nadenken. Als je hier echt over nadenkt, dan activeert het bewustzijn
dat je eigenlijk je lichaam niet kunt zijn! Nog je gedachten, je woorden, je gevoelens en daden ♥
Ook is de Cosmic&Flower therapeuten opleiding totaal ge-update.
Op de website is overzichtelijk te zien welke docent de C&F therapeuten opleiding aanbied en wie
de deeltijd cursus aanbied. Zie www.cosmicflower.nl

Verhoogde Lichtfrequentie van de MerKaBa
Verder zal ik voor een héle korte tijd in Nederland zijn en met liefde de Kosmische oproep
uitvoeren om 2 themadagen te geven die afgestemd zijn op het verhogen in Lichtfrequenties van
ons Lichtvoertuig de MerKaBa en de Egyptische C&F Chakraoliën themadag.
Het blijkt al geruime tijd dat de MerKaBa van levensbelang is om de Nieuwe Mens 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 én 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 Dimensie naar de andere. Helaas is de
‘herinnering’ aan dit Lichtvoertuig verloren gegaan.
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De nieuwe vrijgeven kennis rondom de MerKaBa omvat het ‘Kosmische Omslagpunt’, een
inwijding, die je meeneemt in je MerKaBa naar de Nieuwe Aarde mogelijkheden, waaronder het
vanuit het Hier en Nu en tegelijker tijd vanuit het Vijfde Dimensionale Lichtfrequentie-niveau, de
nulpunt energie én Foton stralingen, die geen tijd nog ruimte bevatten, te kunnen ervaren.
De investering in jezelf is € 222.- 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 12 & 13 januari 2013 van 10.00u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl

Gecertificeerde opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën.
Om deel te nemen aan deze dag hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met
aromatherapie, massage-of energetische heling technieken. De benodigde kennis mag je tijdens de
opleidingsdag tot je nemen, voor zowel zelfheling als aanreikende helingtechnieken voor je
cliënten.
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit alle werelddelen naar Egypte reisden om de
aromatische geneeskunde van de Egyptenaren te leren kennen. Zover als nu bekend is werden de
7 Heilige Oliën, die in de Egyptische C&F Chakraoliën verwerkt zijn, al 3000 jaar voor Christus in
Egypte gebruikt door Hoge Priesters en Priesteressen tijdens Tempeldiensten, Helingceremonies,
reinigingsrituelen en mummificatieprocessen. Het blijkt dat deze 7 Heilige Oliën afgestemd zijn op
de 7 basis Chakra`s én het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren met het
Goddelijk Zelf en het Goddelijke Universum. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze 7
Heilige Oliën om zich te beschermen en te helen.
Tijdens deze dag leer je de Egyptische C&F Chakraoliën herinneren en reik ik enkele ontspanningen reflexologie massagetechnieken aan, die zowel de organen als de chakra’s positief laten
doorstromen om zowel energetisch als fysiek te helen én genezen.
De aangereikte kennis en massagemethodes zijn zowel voor zelfheling als cliënt- patiënt gericht
inzetbaar, om doelgericht oude patronen en mentale en emotionele verstoringen die fysieke
ziektebeelden veroorzaken op te heffen.
Samen met de Egyptische C&F Chakraoliën zal ook de C&F Egypt Healing spray worden ingezet,
tijdens de persoonlijke therapeutische sessie met de groepsmaatjes.
De investering in jezelf is € 122.- incl. BTW. De syllabus. Het gebruik van de C&F Egyptische
Chakraoliën en de C&F Egypt Healing Spray. Vegetarische soep, je verdere lunch behoeftes mag
jezelf mee nemen. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Datum: 5 januari 2013 van 09:30 u tot 17:00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl

Transmuterende Egypte reizen voorjaar 2013
De eerste reis in januari 2013 is in samenwerking met Anne Ward en Engels gesproken ,
vandaar dat ik deze ook in de Engels tekst plaatst♥

Hathor Light body & Ascension Alchemy workshop journey with the Hathors,
our Masters of Love, in Cairo, Bahariya, Magical Deserts, Farafra, Dakhla and
Luxor, from January 29 until February 12 2013.
This English spoken Holy Transmuting Hathor journey is accompanied by Anne Ward en Donny
Heuvelmans ♥
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.
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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 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
The Hathors are 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
and were here even before the time of Lemurië and they were here at Atlantis and later they
worked with initiates in the Egyptian Temples. They created and seeded the energies of the
goddess Hator. When the feminine energies here on Earth were overtaken and dishonored by the
male energy, they left the planet. They returned when the Ascended Master Sanat Kumara asked
them to come back and help Planet Earth and humanity to ascend. Nowadays, as the feminine án
Goddess principle is starting to be remembered, recognized, and honored, people are remembering
their ancient connections and are drawn to work with them again.
Look for more information the website: www.egyptvacations.eu
Click the link Key to Egypt tours and next Holistische reizen.

Oriëntaalse en Egyptisch leren dansen
in Cairo, Bahariya, magische woestijnen, Farafra, Dakhla en Luxor
Deze Goddess ontdekkende reis wordt begeleid door Renske Wagter (Aurora) en Donny
Heuvelmans
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
Niets uitmakend of je man of vrouw bent, de Oriëntaals buikdansen helpt je om het vrouwelijk én
de Godin in jezelf te ontdekken of bekrachtigen ♥
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 én hebben we veel plezier tijdens Oriëntaalse dansworkshops en het vrije dansen rondom
het kampvuur in de woestijnen.
De oriëntaalse dansworkshops hebben als thema: ontdek de vrouwelijkheid in jezelf.
Aurora reikt in de workshops informatie aan over de boeiende historie en de verschillende stijlen
van de Oriëntaalse dans. De choreografie, dit is de kunst van het opstellen van dansbewegingen én
natuurlijk de beroemde de basistechnieken als de camel; shimmies; cirkels en achten
heupbewegingen. Sierlijke armbewegingen, waaronder de bekende snakearms en sierlijke
handbewegingen. Allemaal technieken om de Goddess in je te laten ontwaken ♥
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.
Ook Donny danst vanuit haar hart en Ziel vanaf dat ze kan lopen. Verder zal Donny intuïtief
datgene aanreiken wat nodig is tijdens het ontdekken van de Godin in jezelf.

copyright(©) Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

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!!
Het is een reis waarin we met elkaar alles naar hartwens zullen laten verlopen!
Zie voor meer informatie www.egyptvacations onder de link Key to Egypt tours en dan Holistische
reizen.

Een vakantie combineren met en een geaccrediteerde
Manuele Lymfedrainage cursus van 4 t/m 18 Maart 2013
De 5 daagse Manuele Lymfedrainage cursus, die tijdens deze ontspannende reis door de
woestijnen in een avontuurlijke vakantie sfeer zal plaatsvinden, is geaccrediteerd door
beroepsverenigingen VNRT, ZHONG, FAGT, VBAG, KTNO en BATC.
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
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 ook 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.
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, maar
men moet zich wel realiseren dat een bepaalde rust noodzakelijk is om de handgrepen correct uit
te kunnen voeren. Een zeer dankbare massagevorm met verbluffende resultaten.
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.
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 reis wordt georganiseerd en begeleid door Donny Heuvelmans. Zie voor meer informatie
www.egyptvacations onder de link Key to Egypt tours en dan Holistische reizen.
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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
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 dagenergieën, 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.egyptvacations.eu onder de link Key to Egypt tours en dan
Holistische reizen.
Na 8 april zijn privé reizen aangevraagd en ben ik volgeboekt. Natuurlijk zal ik met
dankbaarheid en in liefde weer Transmuterende Egypte reizen aanbieden voor het najaar van 2013.

Graag sluit in af met de woorden: May love and light surround the world, in lak'ech, IK
BEN EEN ANDERE JIJ♥
In liefde, Donny Heuvelmans
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