Dag lieve Cosmic&Flower vriendin of vriend
Deze nieuwsflits is eigenlijk en oproep aan alle Lichtwerkers!
Voor de eerste keer in mijn leven heb ik getwijfeld om de informatie die ik behoor te delen op te
schrijven zodat hij ook gedeeld wordt!
Maar de Witte Hond, Maya Zonzegel dagenergie van 18 januari: “Het leven is overvloed en geeft me
met gulle hand al wat ik nodig heb, om in liefde en vanuit mijn hart te leren leven in gemeenschap”,
moedigde mij aan om deze nieuwsflits te schrijven! Op 19 januari, vanuit de Blauwe Aap Zonzegel
energie: Met humor en magie kom ik tot productie en perfecte manifestatie mag ik deze nieuwsflits
versturen!
De informatie die ik door behoor te geven is niet om angsten te creëren, maar juist om de
samenwerking onderling te versterken zodat we gezamenlijk de Nieuwe Aarde, ook wel het Gouden
Tijdperk genoemd mogen en kunnen gaan creëren.
Tja, mogen en kunnen, daar gaat het nu om!.
Ik zal zo kort en duidelijk mogelijk proberen te omschrijven wat ik, samen met de lieve zielsmaatjes
waar mee ik in Egypte het nieuwe jaar mocht ingaan, doorleefde.
Om alle angst of onrust te vermijden zal ik voorafgaand een klein stukje informatie omschrijven, die
wij bespreken tijdens de 4de opleidingsdag ‘Inwijdingen in het huidige transformatie en evolutie
proces’. Vol vertrouwen wijk ik niet af van hetgeen deze dag besproken wordt!
Het transformatie- en evolutieproces wordt o.a. aangestuurd door hoge Lichttrillingen, ook wel
coderingen genoemd, die vanuit de Kosmos, o.a. door bijzondere Planeet- en Sterrenstanden,
Kometen, Sterrenregens, Zons- en Maansverduisteringen, Zonnevlekken etc. naar Moeder Aarde
gezonden worden.
Deze Hoge Lichttrillingen zijn Universele energiefrequenties. Ook wij bestaan uit energie, absorberen
energie en zenden energie uit. Doordat wij energie opnemen vanuit de Universele energie, veranderen
onze elektromagnetische velden, waardoor o.a. ons DNA en bewustzijn weer kan veranderen.
De doelstelling van het transformatie- en evolutieproces is dat wij het Hogere Plan van de schepping
weer gaan herkennen en de universele taken, die door het Hoger Zelf worden vrijgegeven, kunnen
gaan uitvoeren en zo de Kosmische Wetten van de Universele liefde en Eenheid tot uitdrukking
kunnen laten komen.
De term ‘het einde der tijden’ betekent voor ons niet dat de aarde ontploft na de onheilspellende Eclips
op 21 december 2012, waardoor door de aardas verschuift en de aarde in een zwart gat verdwijnt,
zoals verschillende mensen menen. Mark en ikzelf zijn ons bewust van onze manifesteerde
liefdeskracht én weten dat de mensheid mede manifesteerders zijn. Wij zijn er dan ook stellig van
overtuigd dat de Bijbelse- en de Koran- etc. eindtijd, dezelfde eindtijd is als die vanuit de Maya
berekening en vele profetieën .
Voor ons betekent ‘het einde der tijden’ dat een lange periode van lijden voor de mensheid wordt
afgesloten, en dat we vanaf 2012 aan een op hoger niveau volgende periode in de evolutie wordt
beginnen. Inhoudelijk betekent dit het begin van de Nieuwe Aarde, het Gouden Tijdperk, een tijdloos
leven in Meesterschap, gevuld met vrede, liefde en eenheid. Het gehele transformatie- en
evolutieproces is volgens ons een nieuwe kans voor de mensheid! Een nieuwe kans om weer terug te
transformeren naar onze oorspronkelijke Wezen.
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Ook volgens veel profetieën en religies breekt na deze ecliptica het Gouden Tijdperk aan.
De Bijbel vermeld dat hierop volgend een periode aanbreekt van duizend jaar vrede, waarin de
mensheid alsnog de kans krijgt om te bewijzen dat men geen misbruik meer maakt van zijn Goddelijke
kwaliteiten.
En denk aub aan de Bijbelcodes. Eeuwen lang wist men dat er in de eerste 5 boeken van de
Bijbel, die samen de Thora vormen, een verborgen boek zou zitten dat in de ‘eindtijd’ ontdekt
zou worden. De Bijbelcode is een boek dat een volledig verslag geeft van de verborgen codes
in de Bijbel. Deze codes werden ontdekt door een Rabbi en zijn verder uitgediept en
beschreven door Michaël Drosnin.
De codes maken duidelijk dat wij, als mensheid, de scheppingskracht bezitten om onze eigen
werkelijkheid te creëren.
De Hebreeuwse tekens die het jaar 5756 vormen, vormen ook een vraag die Michaël Drosnin
als volgt heeft vertaald: “Zult u het veranderen?”
Weet dat Moeder Aarde een groot levendige organisme is! Het is bekend dat levend organisme
behulpzaam is bij het reinigen van vervuilde bodem, laats is zelfs en bacteriën ontdekt die gifstoffen in
zwaar vergiftigde bodem op eet!
Moeder Aarde kan zichzelf herstellen en terug balanceren als er problemen zijn.
En dat kunnen wij ook!

Be the change you want to see in the world!
Dit zijn zeer wijze woorden van Mahatma Gandhi !
Woorden die zeer toepasselijk zijn als we inzicht mogen krijgen in de rede van alle bijzondere
kosmische gegevens die je nu gaat lezen…………..
Nieuwjaarsnacht………van 31 december op 01 januari 2008
Het was een mooie nacht in de Witte Woestijn, met een open hemel aanzicht. Orion en de Pleiaden
stonden recht boven ons, en zoals gewoonlijk trokken deze sterrenstelsels met regelmaat mijn
aandacht. Zelfs onder het dansen en genieten van onze oudejaarsparty.
Ter afsluiting van het oude jaar had ik iedereen een hele grote sterrenflitser gegeven, met het advies
deze aan te steken met de intentie om alle uitdagingen (mijn woord voor problemen) over te dragen
naar het licht. Even na 00.00 uur gaf ik hen weer een grote sterrenflitser, met het advies om de
doelstellingen voor 2008 hardop te delen met de groep ter bekrachtiging en de doelstellingen
symbolisch naar het Licht te sturen via de sterrenflitser.
Als laatste mocht ik mijn wensen uitspreken. Als eerste gaf ik te kennen dat ik besloten had om in
2008 meer tijd voor mezelf te gaan nemen…………en als tweede de wens dat ik hoopte dat ik in 2008
veel harten mocht raken zodat de Universele liefde krachtiger kan worden onderling de mensheid.
Nou deze wensen leverde me een applausje op van ons Bedoeïde team…………maar onder het
klappen werd ik heel angstig.
Meteen keek in naar boven en zag dat het intens donker was, het was niet bewolkt of mistig of zo,
maar geen enkele ster, planeet of wat dan ook was nog te bekennen.
Meteen gaf Alceo (een van mijn vaste Pleiadische maatjes) mij de boodschap, dat hoe graag ik het ook
zou willen, er geen redding meer mogelijk is voor Moeder Aarde en haar bewoners, indien er geen
ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden vòòr 2011, waaronder in het ego van de mensheid.

Januari nieuwsflits 2008

2

www.cosmicflower.nl

Hij vertelde me o.a. dat er wereldwijd personen zijn die zichzelf lichtwerkers noemen en van alles
organiseren, maar helaas vanuit hun ego. En al komt hetgeen dat ze aanreiken, manifesteren of helen
nog zo mooi en zuiver over, zodra het ego erbij betrokken is, is dit de energie die in het Al Wat Is
resoneert.
Ondertussen zag ik dat ons Bedoeïde team aan het bidden was, herhaaldelijk vroegen ze om vergeving
en zegeningen. Ook onze groep leek onrustig en begreep niet goed wat er gaande was. Ik besloot de
informatie die ik had mogen ontvangen aan hen te vertellen en ze begrepen het meteen.
Ik liep weg van de groep omdat ik begon te huilen, wel met de woorden ik ga kijken of ik iets mag/kan
doen, maar dacht ook meteen tje wie ben ik!
Vanuit de wetenschap dat ik ondanks mijn Goddelijk wezen nog steeds heel klein en nietig ben, ben ik
me gaan verbinden met alle Lichtwerkers die werkelijk vanuit hun hart en vanuit hun Hogere Vrije
Wil voor het Allerhoogste Licht dienstbaar zijn op onze planeet.
En vanuit deze verbondenheid heb Ik Alceo, Sabatin en Ra ( alle drie mijn Pleiadische maatjes)
aangeroepen en hen vanuit het diepst van mijn hart om een teken gesmeekt, indien er nog een kans is
voor de mensheid. En hoe wonderbaarlijk het ook is, zwakjes verschenen de Pleiaden en Orion weer.
Dus er is nog steeds hoop! Na een flinke dosis tranen van dankbaarheid ben ik terug gelopen naar onze
groep.
Ondanks dat het angstwekkend donker bleef en alleen Orion en de Pleiaden zwakjes zichtbaar waren,
was de ‘Nieuwjaars’ stemming enkele minuten later terug, het leek wel het alsof er niets gebeurd was.
Rond 01.00 uur zagen we de maan opkomen aan de horizon, hij was bijna bloedrood en weer keek ons
Bedoeïde team elkaar aan en repeteerde enkele om zegen vragende Soera’s uit de Koran. Ik wees met
de vinger naar mijn lippen zodat dit geen invloed op onze groep zou hebben en het bijzondere was dat
iedereen vanuit een heerlijke innerlijke rust zijn slaaplek in orde ging maken.
Lieve lezer, ik weet dat er veel meer behoort te gebeuren willen we Al Wat Is kunnen redden.
Maar dat stukje met het ego, gecombineerd met de term Lichtwerker, is mij gevraagd om aan te raken
bij de mensheid. Vandaar ook dat ik met behulp van de Witte Hond energie deze nieuwsflits aan het
schrijven ben gegaan, ik heb, we hebben je nodig!! We behoren het samen te doen. Niet de
Lichtwereld, of wie dan ook kan helpen. We mogen wel begeleiding en ondersteuning ontvangen,
zodra we onze hoofd- hart verbinding hebben geïntegreerd en we vanuit onze Hogere Vrije Wil
manifesteren. Maar uiteindelijk behoort de mensheid het ditmaal helemaal ZELF te doen.
Er is veel gaande, alles is versneld, zelfs voorspellingen komen versneld uit!
Om je enig idee te geven van de huidige situatie plaats ik hieronder een hèle kleine greep uit de
informatie die wijd en breed verspreid word via internet. Overal waar bron vermelding bijstaat
is niet van mij, maar heb ik wel ingekort. Dus kijk aub voor de originele versies op de websites.
Oktober 2007: Komeet Holmes, Bron: www.xerson.nl .
Een opmerkelijke astronomische gebeurtenis die vlak vooraf zou gaan aan de terugkomst van de
goden zou het verschijnen van een blauwe ster zijn, volgens een oud volk dat nauw verwant is aan de
Maya's en de Hopi’s.Komeet Holmes, die al lange tijd van de zon vandaan vliegt, werd in oktober
plots enorm groter en felblauw. De coma van de komeet heeft zelfs de grootte van de zon
overschreden. Op 23 oktober explodeerde Holmes door een onbekende oorzaak en blies een grote
wolk met ionen geladen stof uit. Sindsdien wordt de wolk om de komeet steeds groter. Dit is erg
opmerkelijk omdat de komeet juist van de zon afbewoog, en dus stabieler. Astronomen hebben geen
sluitende verklaring kunnen vinden voor dit fenomeen.
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Bron: www. Spaceweather.com
“Zou dit de blauwe ster Kachina kunnen zijn van de Hopi voorspellingen? De Hopi indianen in de
Verenigde Staten zijn nauw verwant aan de Maya indianen van Midden-Amerika en leven
tegenwoordig in een reservaat in Arizona. Net als de Maya(s) geloven de Hopi dat we momenteel in
het vierde tijdperk leven, de Vierde Zon, en dat dit tijdperk zijn einde nadert.
De Hopi voorspelling zegt: Wanneer de Blauwe Ster Kachina zich aan het firmament vertoont, zal de
Vijfde wereld te voorschijn komen. Dat zal de Dag der Loutering zijn. De Hopi naam van de ster
Sirius is Blauwe Ster Kachina. Het zal komen wanneer de Saquasohuh (Blauwe Ster) op het
dorpsplein danst en zijn masker afdoet. Hij symboliseert een blauwe ster, ver weg en nog niet
zichtbaar, die snel zal verschijnen. Een Kachina is de geest (de representant) van de onzichtbare
krachten in het leven. Deze tijd is voorspeld in een lied dat in 1914 werd gezongen net voor de Eerste
Wereldoorlog tijdens de Wuwuchim ceremonie. De Komeet Holmes is nu nog geelgroen van kleur,
maar geel en groen maken blauw. Dus is misschien de ontmaskering het samen komen van de kleuren
groen en geel wat de blauwe ster maakt. De volgende voorspelling van de Hopi is in het westen sinds
1959 bekend en is verteld door Witte Veer, een Hopi van de oude Berenstam:
De Vierde Wereld zal snel eindigen, en de Vijfde Wereld zal beginnen. Dit weten de Ouderen overal.
De Tekens zijn na vele jaren vervuld, en er zijn er maar een paar over.
Hieronder één van de tekenen, het negende teken:
En dit is het Negende en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, dat
met een grote klap zal vallen. Het zal verschijnen als een blauwe ster. Heel snel hierna, zullen de
ceremoniën van de Hopi stoppen.
Ons onderzoek naar deze komeet gaat verder. Wij houden u op de hoogte van dit fenomeen.”
De negen tekens van de Hopi voorspellingen:
Volgens de Hopi’s zal er rond het einde der tijden een blauwe ster verschijnen, die zal neerdalen op de
aarde en de hemel op aarde openbaren. Dit is het 9e en laatste teken volgens hun profetieën.
De negen tekens van de Hopi voorspellingen:
1. Men vertelde ons over de man met de witte huid, mannen die ons land zouden stelen. Ze zouden
vechten met donder.(Wapens )
2. Ons land zal de komst zien van draaiende wielen gevuld met stemmen.(de huifkarren).
3. Een raar beest met vreemde lange horens zal ons land overspoelen in grote aantallen.(rundvee).
4. Het land zal doorkruist worden door metalen slangen.(de spoorwegen).
5. Kris kras zal er een web door het land lopen.(de telegraaf en telefoonleidingen ).
6. Kris kras zullen er stenen rivieren door het land lopen die afbeeldingen laten zien in de zon.(de
wegen van beton).
7. Je zult horen dat de zee zwart zal kleuren en veel levende wezens zullen hierdoor sterven.
(olierampen ).
8. De jeugd zal de haren lang dragen net als onze mensen. Ze zullen de levenswijsheden van onze stam
willen leren.(spreekt voor zich))
9. Het negende en laatste teken: Je zult horen van een woonplaats in de hemel, die zal vallen met een
grote klap. Het zal lijken op een blauwe ster. Zeer snel na deze gebeurtenissen zullen onze rituelen
verdwijnen.
From the Hopi:
“The return of the Blue Star (also known as Nan ga sohu Katchina)
will be the alarm clock that tells us of the new day and new way of life, a
new world that is coming. This is where the changes will begin. They will
start as fires that burn within us, and we will burn up with desires
and conflict if we do not remember the original teachings, and return to
the peaceful way of life”.
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December 2007: Astronomische Maya- voorspelling van 2012 vindt dit jaar plaats. Bron: www.
weeswaakzaam.punt.nl
“Rond 21 december vindt er een zeer merkwaardige planetaire gebeurtenis plaats: Een groot aantal
planeten staan op één lijn met de zon en het centrum van de melkweg, iets wat de Maya's al 3000 jaar
geleden voorspelden. Volgens wiskundige berekeningen zou het einde van hun kalender op 21-122012 zijn, maar er vindt dan helemaal niet zo'n conjunctie plaats, iets wat wel dit jaar gebeurt.
Sterrenregen
Dezer dagen piekt de Geminide- meteorietenregen. Het zal lijken alsof er sterren van de hemel vallen.
Hiervan zijn al mooie waarnemingen gedaan. Deze regen is in tegenstelling tot andere sterrenregens
niet afkomstig van een komeet, maar van brokstukken van asteroïde 3200 Phaethon.
De meteorietenregen zal tot 19 december duren, en vindt zijn oorsprong in sterrenbeeld Tweelingen.
Pentagram
De komende weken is over de oostelijke horizon in de avonduren, de sterren van de stelsels Auriga te
zien als een pentagram met de heldere ster Capella in de rechterbovenhoek, en de andere vier sterren
Hassaleh, Elnath, Theta en Mekalinan.
Bijzondere Conjunctie
Rond 21-23 december zal er een unieke planetaire samenstand zijn. Kijken we echter naar de planet
orbit-simulator van de NASA, dan zien wij helemaal geen planetaire conjunctie op 21-12-2012.
Echter, kijken we naar dit jaar, dan zien we dat wel! De volle maan staat dan in conjunctie met Mars,
dit betekent dat in hoge lengtegraden de rode planeet een totale eclips vormt. Niet alleen staat Mars in
conjunctie met de maan, hij staat ook in oppositie met de Aarde, dus de zon, de aarde, de maan en
Mars staan op één lijn. Omdat de aarde tussen de maan en de zon staat, zal de maan rood als bloed
worden. Daarnaast staat deze lijn in conjunctie met sterrencluster M35 die zich in in lijn met het
centrum van de Melkweg bevindt.
Mercurius zal rond die tijd in superconjunctie staan, dat betekent dat deze zich precies aan de andere
kant van de zon bevindt. Niet alleen staat Mercurius dan in superconjunctie, maar ook Jupiter.
Dit betekent dat Jupiter en Mercurius niet te zien zijn doordat de Zon ervoor geschoven is. Mars is niet
te zien is omdat de volle maan ervoor geschoven is.
In de onderstaande afbeelding van de NASA-planeetbaansimulator is te zien hoe Jupiter, de Zon,
Mercurius, de Aarde en de maan, en Mars op één lijn staan met het centrum van de Melkweg.
Pluto staat niet geheel op de lijn, maar telt ook niet mee want Pluto is geen planeet meer, maar een
planetoïde omdat zijn baan enorm afwijkt (en niet planeet-achtig is) en er meerde van deze Kuiper-belt
objecten gevonden zijn.

Een andere merkwaardigheid is dat Saturnus in oppositie staat met Venus, en Uranus en Jupiter in
conjunctie met Venus. Deze planeten en de zon staan de 23e dus bijna op één lijn. Deze lijn staat
vrijwel loodrecht op de lijn van de planeten die in conjunctie met de aarde staan, wat een soort kruis
vormt.
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Vreemde komeet
De coma van de vreemde komeet Holmes is ook enorm geworden. De stofwolk van komeet Holmes is
inmiddels 2x zo groot als de Zon. De komeet blies op 23 oktober op onbekende wijze een enorme
stofwolk om zich heen uit en deze is sindsdien onverminderd doorgegaan met zich uitspreiden.
De Maya's. Een oud volk dat ooit in Mexico woonde, de Maya's, voorspelde deze exacte
astronomische gebeurtenis reeds 3000 jaar geleden. Zij hadden naar hun zeggen de kennis gekregen
van goden die uit de hemel waren neergedaald. De Maya- kalender eindigt dan ook op de dag dat twee
groepen van de planeten op een lijn staan met de zon, en een kruis vormen. Volgens hun hiërogliefen
vindt er dan een kosmische omwenteling plaats. Op basis van de hiërogliefen hebben wetenschappers
berekend dat de einde van hun kalender mogelijk plaatsvindt op 21-12-2012. Op 2012 is echter geen
bijzondere samenstand van de planeten te zien. Recente herberekeningen hebben echter aangetoond
dat sinds de jaartelling er een aantal jaren kunnen missen, zo werd Jezus waarschijnlijk niet in het jaar
0 geboren, maar in het jaar 3, en zijn er vermoedelijk nog 2 jaar kwijtgeraakt. Dit zou betekenen dat
het einde van de Maya- kalender rond 21 december 2007 is”.
31 december 2007 Bron: www.Spaceweather.com
“Vuurwerk aan de hemel: Nieuwjaarskomeet 8P/Tuttle
In de nacht van 31 december om 01.00 uur zal 8P/Tuttle vlak bij M33 in het sterrenbeeld Driehoek
staan! 8P/Tuttle is terug te vinden in het sterrenbeeld Aries, Ram en is de veroorzaker van de vrij
zwakke meteorenzwerm Ursiden, die in de meeste gevallen zijn hoogtepunt net voor het nieuwe jaar
bereikt en heeft op foto's een opvallende groene kleur. Dat betekent dat de ijle atmosfeer van de
komeet rijk is aan cyanogeen (een giftig gas) en diatomisch koolstof (C2). Beide substanties kleuren
smaragdgroen wanneer zij blootgesteld worden aan ultravioletstraling van de zon.
Twee dagen geleden, op 30 december, vormde 8P/Tuttle een met een telescoop zichtbare stand met het
spiraalstelsel M33, iets wat niet onopgemerkt bleef bij onder meer amateur-astronoom Tom Victor
Kolkin. Vanuit het plaatsje Notteroy in Noorwegen fotografeerde hij het tweetal. "Dit laat de weg van
de komeet aan de hemel zien voor vijf uur en vijf minuten," zei Kolkin, nadat hij de motie van de
komeet had vastgelegd met een 4" refractor en een Canon 350D. "Komeet Holmes was al erg
bijzonder, maar dit slaat alles.”
“SOLAR ACTIVITY: On Dec. 31st around 0110 UTC, something exploded just behind the sun's
eastern limb. The blast unleashed a C8-class solar flare and hurled a bright CME into space. These
events may signal the impending return of large sunspot 978, which has spent the past two weeks
transiting the far side of the sun. Almost a full day after the explosion, astrophotographer Gary Palmer
of Los Angeles trained his SolarMax90 on the eastern limb of the sun and saw "no more flares, but
plenty of undulating plasma." The blast site is still seething with activity. But what is it? An old
sunspot? An unstable magnetic filament? We should get a better view later today or tomorrow as the
sun's rotation brings the tempest over the limb into a direct line of sight from Earth. Stay tuned for
updates.”
Nieuwe zonnecyclus op 4 januari begonnen!
“Terwijl zonnecyclus 23 nog niet is afgelopen is nr. 24 op 4 januari jl. al begonnen. Zonnevlekken
hebben grote invloed op het aard magnetisch veld, onze electrische- en communicatiesystemen.
Bekijk hier het bericht op de website van NASA.
Eind vorige week is er een nieuwe zonnecyclus begonnen. Zonnecyclus 24 begon met een kleine
zonnevlek op de noordelijke helft van de zon. Deze zonnevlek ontstond op 30 graden ten noorden van
de evenaar, wat betekent dat we begonnen zijn met een nieuwe zonnecyclus.
Een zonnecyclus duurt ongeveer 11 jaar waardoor het maximum van deze zonnecyclus waarschijnlijk
in het jaar 2011 of 2012 zal plaatsvinden.
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De voorspellingen wijzen erop dat de 24ste zonnecyclus een zeer actieve cyclus kan worden. Bij het
maximum van het zonnecyclus vinden er veel intense uitbarstingen van gassen en straling plaats. Deze
uitbarstingen kunnen gevaar leveren voor mensen en satellieten die zich in een baan om de aarde
bevinden. Maar natuurlijk zal er bij een (zeer) grote zonne-uitbarsting ook poollicht in Nederland en
België te zien zijn.”
Tja en zo zou ik pagina’s kunnen vullen.
Nogmaals de doelstelling van deze nieuwsflits is om je weer even wakker te schudden, we behoren het
samen te doen. Ik heb het volste vertrouwen in het feit, dat wij als menszijnde, ontstaan uit Goddelijke
energieën, ditmaal Moeder Aarde en haar bewoners ZELF kunnen redden.
Het mogen prepareren van de Cosmic&Flower Energies èn zeker ook de komst van vele groepen
Nieuwe Tijdskinderen, elk met hun eigen Hogere Taak bewijzen dat er hoop is!
Alhoewel ‘onze kleine Meesters en Meesteressen het ook heel moeilijk hebben, zie aub onderstaand
actiedag aanbod. (Ook sommige Cosmic&Flower docenten geven opleidingsdagen, waarin men de
verschillende groepen Nieuwe Tijdskinderen, hun taken en hun verstoringen die zich openbaren indien
hun energieën verstoord en de oplossing hiervoor leert kennen. Zie www.cosmicflower.nl , onder de
link opleidingen) .
Vanuit ons hart zal ‘ons’ Cosmic&Flower docententeam je tijdens de opleidingen datgene aanreiken
wat nodig is, om onderstaande blauwdruk te kunnen integreren in jouw blauwdruk.
Bron: www.inzichten.com De blauwdruk voor het jaar 2008:
1-1-2008 0:00 uur GMT, Greenwich (wereldhoroscoop voor 2008)
De Noordelijke maansknoop is de richtingaangever van wat de Ziel wil ontwikkelen en dit uit zich in
een verlangen. Daardoor ontstaat er een drijfveer om met het betreffende thema iets te doen. De
Noordelijke maansknoop staat in de blauwdruk voor 2008 op de eerste graad van Vissen. Deze 1ste
graad Vissen staat voor het oogsten van wat je gezaaid hebt; de afrekening. ‘Het samenkomen van alle
factoren die men daarvoor heeft ontleend in een uiteindelijke gemeenschapservaring.' *1 We zijn op
dit moment alle factoren of aspecten van onszelf aan het integreren, om innerlijk tot eenheid te komen.
We hebben de mogelijkheid op dit moment om door grote transformaties te gaan (Zwarte Maan in
Schorpioen), zodat ons ZIJN kan integreren in onze persoonlijkheid en we kunnen leven vanuit wie
wij in Wezen zijn. Ook voor het collectief is dit een afronding en het opmaken van de balans.

Weave your World organiseert een actiedag voor jonge en oude Meesters
WE HEBBEN DE OPROEP VAN DE KINDEREN GEHOORD
En jij?
De "jonge meesters" van deze Aarde vragen de "oude meesters" om hulp, begrip en
begeleiding. Ze kwamen naar hier met een missie: het scheppen van een Vrije planeet Aarde...
maar raakten verstrikt in de energie van controle en angst.
Ze vragen of jij, samen met hen, op avontuur wil: een zoektocht naar de weg die leidt naar vrijheid.
De kinderen van deze Aarde vragen iedereen die zich het kinderhart nog kan herinneren, om samen
met hen het regenboogpad te bewandelen. Op 2 februari geven we het startschot van dit krachtige
avontuur.
IN GLOBALE EENHEID EN LIEFDE VOOR EN DOOR HET KINDERHART
Jeshua, Ambika, en de rest van het Fellowship dat momenteel in Amerika vertoeft, organiseren op
diezelfde dag een verbindingsdag met andere organisaties rondom kinderen. Om echt verschil te gaan
maken is het belangrijk dat onze harten zich verbinden, en we in EENHEID gaan staan, om er
voor alle kinderen te kunnen zijn.
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Ook in de Benelux willen we dit neerzetten, samen met jou! Voel jij je geroepen om op te staan voor
alle kinderen? Zorg dan dat je erbij bent. Wil je gewoon meer informatie over kinderen in jouw leven?
Of wil je je kinderen een kans geven om gehoord te worden en creatief bezig te zijn met wie ze zijn?
Zorg dan dat jullie erbij zijn.Wat willen wij voor en met hen bereiken? Wij willen hen helpen zodat
hun energie vrij kan stromen naar de gehele mensheid. Zij zijn de sleutels naar de Nieuwe Wereld.
Wij nemen actie voor hen! Samen een wereld maken waarin we leven vanuit ons hart, waar ruimte is
voor universele zuiverheid, liefde, respect, vreugde en vrijheid, voor alle mensen, voor alle kinderen,
voor elk levend wezen op onze planeet!
Dat is hun boodschap... en die van ons!

En van jou?
DAGPROGRAMMA VOOR ZATERDAG 2 FEBRUARI
KINDERKRACHT VOOR DE JONGE MEESTERS
Een dag waar de kinderen hun "zegje" kunnen doen vanuit hun hart, waar naar hen geluisterd wordt,
waar zij volledig zichzelf mogen zijn... zodat iedereen kan zien en voelen wie deze kinderen zijn,
welke wijsheid en liefde zij in zich hebben, hoe zij een voorbeeld kunnen zijn voor de Nieuwe Wereld.
We hebben voor deze 'jonge meesters' verschillende bijzondere verhalen over wat kinderen als zij al
doen.
We laten hen spreken vanuit het hart, voor de camera, om het nadien over de hele wereld, onder
andere via het internet, te vertonen
We gaan tekenen en kleuren op grote bladen, over hoe zij de wereld willen zien
We gaan energetische spelletjes doen: vlinders creëren, zingen, dansen
We doen kindermeditaties met dolfijnen.En vooral : fun, fun fun !
KINDERKRACHT VOOR DE OUDE MEESTERS
Voor jou als ouder, of als gepassioneerde, zijn we trots dat we gastspreker CARLA MUIJSTERT
mogen voorstellen. Zij is schrijfster van de boeken: Nieuwetijdskinderen, Ieder kind in zijn eigen
kracht, en Positief ouderschap.
Nadien kan je ook nog genieten van het volgende :
Gesprekken met vragen en antwoorden, om van elkaars inzichten te leren, en samen te kijken hoe
we de kinderen kunnen bijstaan, hoe we samen met hen de wereld kunnen "verlichten", en hoe we
deze prachtige planeet weer naar haar oorspronkelijke staat kunnen brengen.
Een video-ekaraia door Jeshua Ben Ekara, het hart van Weave Your World
Vertoning van Indigo - The Movie door James Twyman, Neale Donald Walsh en Stephen Simon
PRAKTISCHE INFORMATIE 'KINDERKRACHT'
ZATERDAG 2 februari 2008 - IN ZEIST (NEDERLAND)
LOCATIE: KNVB Hotel, Woudenbergweg 56-58, Zeist (Nederland)
TIJD: van 10u tot 17u30, vanaf 9u30 is de zaal open
UITWISSELING: 70 euro voor volwassenen, inclusief lunch en koffie en thee
15 euro voor kinderen
INSCHRIJVEN: magdalena@weaveyourworld.com
Voor meer informatie of de originele uitnodiging kun je mailen naar: jeshua.ben.ekara@gmail.com

May love and Light surround the World!
Hartgroet van ons Cosmic&Flower team, liefs Donny
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