Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin
Vanuit mijn hart begroet ik je weer, op 31 mei heb de 5 maanden die ik in Egypte heb mogen
doorbrengen afgesloten, om de zomermaanden heerlijk in Nederland te zijn.
Dus indien nodig ben ik er voor je!
En vandaag, de dag van de zonnewende mocht ik vroeg wakker worden, waarschijnlijk om de
zonnewende om 7.47 uur bewust te ervaren. Ondanks dat het op dit moment, 06.44, bij ons in Swolgen
regent is het een dag vol energie en amper wakker voelde ik de inspiratie om een korte nieuwsflits te
schrijven.
Als eerste wil ik je vragen om even in liefde even aan Mellie Uyldert te denken als je haar hebt mogen
leren kennen op welke manier dan ook.
Mocht haar naam je niets zeggen dan wil ik je graag adviseren om eens een van haar astrologie- ,
kruiden- of edelstenen boeken te lezen indien een van deze thema’s je aanspreekt.
Mellie is zondag, 10 mei, op 100-jarige leeftijd overleden in een antroposofisch verpleeghuis in
Bilthoven. Dit wil niet zeggen dat ze stopt met het inspireren en inwijden van haar leerlingen!!

TraumaAway
Waarschijnlijk kun je je nog herinneren dat Mark een nieuwsflits verstuurd heeft, waarin hij bekend
maakte dat de firma Bach Flowers ons gerechtelijk sommeerde om onze Deva Rescue Energy en Deva
Rescue spray van de markt te halen, i.v.m. het woord rescue.
Het was even en tijd slopend proces omdat veel namen die in ons opkwamen al geregistreerd zijn.
Een poosje terug stelde Chris, van apotheek Hahnemann, ons de naam TraumAway voor.
Zelf las ik het woord TraumaAway en dit voelde meteen goed, gelukkig was deze naam ook nog niet
geregistreerd!
Dus dankbaar kunnen we laten weten dat onze voormalige Deva Rescue Energie en spray vanaf
maandag 22 juni onder de nieuwe naam TraumaAway weer te bestellen is!
Mocht je nog niet bekent zijn met de werking van TraumaAway, dan kun je alle informatie vinden op
onze website: www.cosmicflower.nl onder de link producten.

Cosmic&Flower Energies speciaal voor Kinderen
Momenteel zitten wij in een afrondingsproces betreffende 12 nieuwe Cosmic&Flower Energies!
Deze 12 Energies zijn speciaal afgestemd op de algemene aardse processen, waar kinderen, ook de
hoog sensitieve, collectief mee geconfronteerd worden, te ondersteunen.
Onze hoop is om laatst juli een nieuwsflits te versturen waarin de verkoopdata en de beschrijving van
ons ‘nieuw kosmisch cadeau’ omschreven staat.
Deze zijn dus nog NIET te koop!

Houdbaarheid data Cosmic&Flower Energies
De laatste tijd krijgen we steeds meer vragen over de houdbaarheid van onze producten omdat er op
het etiket een datum staat die grenst aan de 7 jaar houdbaarheid. Deze datum betreft echter niet de
productiedatum van het product maar is de druk datum van het etiket. Alle producten die geleverd
worden zijn vers bereid. Voortaan staat er op de bodem van elk product (behalve de Stress Release en
Rainbow Lightvortex) een Tenminste Houdbaar Tot (THT) sticker.
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Sponsor helingdag
Door financiële ‘omstandigheden’ om zo geld te verwerven voor ons Egyptisch project ben ik
geïnspireerd geraakt om een helingdag te organiseren.
Het thema is afgestemd op de periode die wij collectief behoren te doorleven en die eindigt op
21-12-2012. ( Om deel te nemen hoef je geen kennis van de Maya’s te hebben!).
De Maya’s waren en zijn nog steeds haarscherp in het bereken van levenscyclussen.
De Maya’s zien tijd als een verbinding tussen spirituele cyclussen, vandaar dat zij tussen 250- en 900
jaar na Christus verschillende kalenders ontwikkelde.
De periode waarin we nu leven wordt door de Maya’s de Vierde Zon en de laatste cycli van de 9
hellen genoemd, die eindigt op 21-12-2012. Vervolgens zal op 22 -12-2012 een grote nieuwe periode
van 26.000 jaar en een kleine periode van 5200 jaar starten, die de Vijfde Zon en de start van de 13
hemelen en het jaar 0 genoemd wordt. Het zal een nieuwe cyclus zijn waarin de natuurlijke orde zal
wederkeren, gebaseerd op hogere wijsheid, liefde, harmonie en vrede.
Deze berekening komt niet alleen van de Maya’s af! Ook verschillende Heilige geschriften, de Zulu’s,
Pueblo en Hopi’s volkeren benoemen door de eeuwen het jaar 2012.
Kort omschreven zal tijdens de Vijfde Zon cyclus eindelijk de fusie van onze oorspronkelijke
vrouwelijke en mannelijke energieën, ons Godin- God wezen, plaatsvinden.
We mogen dus vol vreugde uitkijken naar dit grote moment in ons evolutie proces!
Maar…………tot 21-12-2012 bevinden we ons in een groot transformatie en spiritueel evolutieproces
ter voorbereiding op 22-12-2012. Dagelijks ervaren we collectief triggers en/of transformatieklachten,
omdat het integratie- en belichamingproces al begonnen is.
Het Vrouw- Godin wezen is sinds halverwege vorige eeuw collectief vrij aan het komen, om uit te
zuiveren en weer te integreren met ons Man- God wezen. Vandaar dat de triggers en de ‘botsingen’ die
we onbewust aantrekken tussen onze mannelijke- en vrouwelijke energieën meer uit vergroot zijn dan
ooit tevoren!
Ook brengt het uitzuivering- en integratie proces verstoringen met zich mee op emotioneel, mentaal en
fysiek niveau. De oorzaak van deze verstoringen zijn het verdichtingproces van onze oeroude
Mannelijke- Goddelijke energie, én het feit dat ons oeroude Vrouwelijk- Godin wezen 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 op verschillende niveaus bij zowel mannen als vrouwen op verschillende
niveaus nog ‘opgerold’ ligt in de verschillende lagen van het onbewuste wezen.
Vandaar dat de aandacht tijdens de Healingdag ook gericht zal zijn op het uitzuiveren en helen, of
verder verfijnen, van de aanwezige onbewuste stukjes van het verwonde, gekwetste wezen van ons
Vrouw- Godin zijn, die al eeuwenlang in ons sluimeren. Hierdoor zullen de komende jaren, tot 21-122012, alle eventuele alsnog nodige ‘inwijdingbeproevingen’ sneller herkent en afgewerkt kunnen
worden en uiteindelijk niet meer nodig zijn.
Herken je nog stukjes of vleugjes van afwijzing, niet (h)erkent of begrepen worden in je zijn,
onderdrukt worden, gedomineerd worden, jaloezie, manipulatie, jezelf weg cijferen, boosheid door
onmacht, seksuele verstoringen of alcohol misbruik,. Of komt er af en toe nog een pijnlijke gedachte
naar boven vanuit eigen ervaringen die te maken hebben met je vrouw zijn, verkrachting, geestelijke
of fysieke mishandeling etc. Dan ben je meer dan welkom om je eigen Vrouw- Godin stukjes te helen
of verfijnen en om oeroude God- Godin codes in je DNA te laten ontwaken.
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De Helingdag wil ik graag geven op zondag 12-7-2009
Tijdens de sessies werken we zowel met de C&F Energies als de C&F Egyptische Chakra oliën.
De investering voor jezelf is tevens een sponsorbedrag voor ons Egypte project en bedraagt € 177,-

De 77 staat voor diepere inzichten en openbaringen, jezelf aanzetten tot innerlijke ZIJN.
Plaatst: in ons Cosmic&Flower opleidingscentrum in Swolgen.
Gezellig kopje koffie of thee drinken kan van: 09.30 uur tot 10.00 uur
Aanvang Healingdag: 10.00 uur afsluiting rond 17.00 uur.
Aanmelden: alleen via mail of schriftelijk aub.

Nieuwe transformerende Egypte reizen
Ditmaal plaats ik alleen het thema, voor het programma en verdere informatie kun je onze website
bezoeken www.egyptresort.eu, onder de link reizenaanbod en vervolgens spirituele transformatie
reizen. Of: www.cosmicflower.nl, onder de link Egypte.

Spirituele ‘I Am’ reis van 22 september t/m 6 oktober 2009.
Een luxe investering in jezelf is: ‘werken’ aan jezelf, terwijl op vakantie gaat,
met behulp van de Maya Zonzegels horoscoop die ik voor je maak.
En verder heerlijk alle stress loslaten, in verwondering vallen bij het aanschouwen van de gigantische
piramides Cheops, Chefren en Mycerinus en de verschillende Tempelruïnen, waaronder de Isis- en
mummificatie Tempels op het Giza plateau. De Faraonische periode en de Golden Mummies in
Bahariya en door tijdloos te leven als de Bedoeïnen. Tijdens de adembenemende en wonderbaarlijke
verblijven in de woestijnen van Bahariya en het bijzondere bezoek in de stalagmieten en stalactieten
druipsteengrot, met haar kristallen en grot afbeeldingen o.a. van het gezicht van Jezus op het doek van
Turijn. In Cave Djara ga je, je innerlijke vrijheid ervaren, waardoor het contact met je Bron zal
herstellen en/of versterken.
Tijdens deze reis vind 1 heling dag plaatst ondersteund met de Cosmic&Flower Energies,.
Dagelijks zal ik na het ontbijt beginnen met het bespreken van de dagenergie, gebaseerd op Maya
Zonnenzegels astrologie. Door het bespreken van de dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en
reacties begrijpen en herkennen, als die van je mee reizende zielsmaatjes.
In de woestijnen zal ik ruimte creëren voor een aantal meditaties/visualisaties, zoals het zuiveren en
activeren van onze Ka en Ba kanalen, het activeren van de Hathor symbolen bij het derde oog die de
eenheid in onze linker- en rechter hersenhelften kunnen bewerkstelligen.
Met behulp van de Tolkin ga ik een potentieel profiel van je maken. Hierdoor ga inzicht krijgen in de
reden waarom je weer geïncarneerd bent op onze prachtige leerschool; Planeet Aarde! Zo kun je exact
te weten komen welke benodigde leerprocessen je behoort te overwinnen om je zielstaken en
zielskwaliteiten te laten ontwaken! Kort omschreven; je IK BEN kracht omarmen! Op de
leerprocessen gaan we doelgerichte sessies doen, zodat alle zielskwaliteiten weer in je DNA kunnen
ontwaken en je je zielstaak kunt gaan uitvoeren. Ook ons groepspotentieel zal onder de aandacht
gebracht worden, waardoor we het inzicht mogen ontvangen waarom wij als groep bij elkaar gekomen
zijn.
Zie het programma voor de toegevoegde waardes in tijdens deze reis.
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Weet je dat men Amon kan orakelen in Siwa?
Dit kan, ik heb dit zelf mogen ervaren en wil deze mogelijkheid ook graag
manifesteren voor een ander van 13 t/m 27 oktober 2009!
De doelstelling van deze reis is: je Egyptische blauwdruk weer triggeren om te ontwaken en je
ondersteunen tijdens het herinneren en integreren van je innerlijke God/Godin kracht, waardoor het
contact met je Bron zal versterken en/of herstellen. Vanuit deze verbinding ontwaakt de verbinding
met je scheppingskracht en ontvankelijkheid voor informatie die inter-dimensionaal wordt
doorgegeven. En verder genieten en in onvoorwaardelijkheid aanwezig zijn bij JeZelf en Al wat Is.
Deze doelstelling gaan we trachten te bewerkstelligen tijdens de helingochtend en door in de
woestijnen ruimte te creëren voor allerlei oefeningen en een aantal meditaties/visualisaties, die Isis ons
leerde tijdens de 12 jaar Horus Linker hersenhelft training. Isis ‘werkte’ met technieken die zijn
vrijgegeven door de Universele Liefdeswezens, die wij kennen als de Hathors van Venus en natuurlijk
met behulp Amon Ra.
En natuurlijk met behulp van onze Scheppende God/Godin, onze Bron!
We bidden wel “Uw Naam wordt Geheiligd” maar net als in veel religies is ook de naam van onze
Scheppende God/Godin in het oude Egypte verloren gegaan. Farao Achnaton begon onder de naam
Amenhotep aan zijn missie om de wereld duidelijk te maken dat er vele Goden en Godinnen zijn, maar
dat er maar één Scheppende God/Godin is. Hij probeerde een religie te scheppen die gebaseerd is op
het spiritueel kunnen begrijpen van de Zon. Hij zag de Zon niet alleen als de bronverstrekker van al
het licht, alle warmte en al het leven, maar ook als het spirituele bewustzijnscentrum van het heelal.
Zijn astronomische kennis, gecombineerd met de wetenschappelijke kennis van de laatste 20 jaar, leert
ons dat hij gelijk heeft. Vader Zon kan ons veel over zijn Vader taak en onze eigen spirituele
bewustzijnsgroei naar heelwording kan leren. Hij vergeleek onze Schepende God/Godin met het Licht
van de Zon en noemde deze Amon. Zijn naam Amenhotep betekende “Amon is tevreden”. In en
verder stadium van zijn levenstaak veranderde hij zijn naam in Achnaton, deze naam betekent
“werkzaam voor Amon.

Siwa: Volgens de locale bewoners van Siwa zijn de Djinns in overvloed aanwezig in de Amon tempel
waar we gaan ‘orakelen’. Over Djinns zijn nogal uiteenlopende gedachten. De Djinn is een wezen met
een psyche die zuiverder en helderder is dan de psyche van de mens, en die verlicht is door het licht
van de intelligentie. De psyche van de Djinn is dieper van waarneming- en bevattingsvermogen omdat
hij leeg is, niet vol gedachten. De Djinn kan met de zielen op aarde in contact staan, ze kunnen elkaar
helpen. In de Koran staat dat Allah de Djinn krachten heeft gegeven die Hij niet aan de mensen heeft
gegeven. En dat zij over de capaciteit beschikken om snel te bewegen en te reizen. De meeste
Islamieten zijn er bang voor, omdat de Djinn van gedaante kunnen wisselen en mensen beïnvloeden of
zelfs overnemen. In het Soefisme, de occulte traditie van de islam, nemen de Djinns een bijzondere
plaats in! En ik denk bij ons ook……
Siwa aankomt, houdt de wereld zoals je die tot nu toe hebt gekend op te bestaan.
Door haar volledig geïsoleerde ligging heeft Siwa veel ouderwetse gebruiken behouden.
De inwoners zijn Berbers, die zich in de loop van de geschiedenis met Bedoeïnen en Soedanezen
slaven vermengd hebben. De Siwanezen zijn lang en slank van postuur en spreken een eigen taal.
Siwa is omringt met honderden dadelpalm bomen en zoutzeeën.
De mooiste zoutzee en boomgarde ligt tegenover de Gabal al Dakrur, de berg van de vrede.
Doordat de Siwanezen hun verblijfplaats geheim hebben kunnen houden is Siwa eeuwenlang
geïsoleerd is geweest van de buitenwereld. En toch hebben velen door alle eeuwen heen de weg naar
de Amon tempel weten te vinden en geraadpleegd om antwoord te ontvangen op hun vragen of voor
het maken van belangrijke beslissingen.

Zie het programma voor de toegevoegde waardes in tijdens deze reis.
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Samen door de 11:11 Poort stappen op 11-11 2009 ( 2009 is ook een 11 jaar) en
onze God- Godinkracht verbinden tijdens onze tocht van Cairo naar Luxor
van 3 t/m 19 november 2009
Reisinleiding: Poortopeningen bieden collectief de mogelijkheid om mee te transformeren en
evolueren. Elke maand die resoneert op een dubbel getal stromen collectief de bijbehorende
coderingen naar Moeder Aarde. Regelmatig ervaren vele dat ze op een digitale klok kijken, of zelf
‘s-nachts even wakker worden en kijken, en geconfronteerd worden met dubbele getallen. Alle
dubbele getallen zijn codes die triggeren om de verborgen Geometrische coderingen in ons DNA te
laten ontwaken. De 11:11 Lichtcodes die vrijkomen tijdens de 11-11 Poort zijn gericht op de fysieke
transformatie naar het Goddelijke Bewustzijn. Deze lichtcodes activeren het celgeheugen in ons DNA
om onszelf zo te verfijnen ( Zelfrealisatie) dat wij ons weer kunnen verbinden met, en kunnen ZIJN
vanuit het 5de en uiteindelijk 9de dimensie niveau. Voor iedereen die al vanuit een bepaalde
bewustzijnsgroei resoneert, zal dit weer een periode zijn waarin veel facetten van het Goddelijke Plan
zich zal openbaren.
Het Tempelpad begint al tijdens onze reis in Bahariya! We bezoeken verschillende Tempels die
verborgen liggen in de woestijnen. De eerste Tempels waar we ons mee gaan verbinden zijn de Amon
Chakra Tempel in Bawiti, in het Deir al Hagar gebied de Tempel die gewijd is aan Amon- Ra, Mut en
Thoth en de Bagawat tombes met de Chapel of Peace en de Chapel of Exodus en in Dush de Serapis
tempel.
De doelstelling van deze reis is genieten en in onvoorwaardelijkheid aanwezig zijn bij JeZelf en Al
wat Is. Bovendien zal deze Woestijn- Tempelreis je Egyptische blauwdruk weer triggeren om te
ontwaken en je ondersteunen tijdens het aanvaarden van je innerlijke God- Godin kracht.
Pas als deze verbinding bewerkstellig is, is er plaats voor innerlijke zonnestralen, vrijheid en vrede in
JeZelf, waardoor je wezen kan resoneren vanuit een hoger bewustzijnsniveau in het Hier en Nu.
In de woestijnen zal ik ruimte creëren voor een aantal meditaties/visualisaties, zoals het zuiveren en
activeren van onze Ka en Ba kanalen, het activeren van de Hathor symbolen bij het derde oog die de
eenheid in onze linker- en rechter hersenhelften kunnen bewerkstelligen. Ook mag je ervoor kiezen om
je pad te ondersteunen met de Cosmic&Flower Energies .

Even leuk om te vermelden als je nog zijn hebt om te lezen!
Tijdens al onze spirituele transformatie reizen zal ik dagelijks na het ontbijt beginnen met het
bespreken van de dagenergie, gebaseerd op Maya Zonnenzegels astrologie. Door het bespreken van de
dagenergieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties begrijpen en herkennen, als die van je
meereizende zielsmaatjes.
Intuïtief reikt Mahmoud Fathe, onze vanuit ons hart geadopteerde Egyptische zoon en onze
Deserttour manager, je de laatste woestijndag intuïtief een boodschap aan vanuit de 999 Engelen
nummers waaruit hij kan kiezen.
En tijdens de woestijndagen zul je ervaren dat de woestijnen een uitnodiging zijn, om tot stilte te
komen in jezelf. Door de innerlijke stilte hoor je de stem van je hart, de ware Bron van je gevoel en de
wijsheid van je hart, die de ware wil van onze Schepper in zich draagt. De stilte draagt bij om het
innerlijk inzicht te kunnen ontvangen betreffende de persoonlijkheidstukjes die je graag wilt
transformeren of verfijnen tijdens deze reis. Wanneer in de avond bij het kampvuur de tabla’s te
voorschijn getoverd worden, kun je deze prachtige dagenergie omzetten in een dans of luisterend
genieten. We slapen onder de sterrenhemel, die wordt doorsneden door de Melkweg, de spiegel van de
Nijl. Dit zal zeker bijdragen aan de verbinding met de stilte in jezelf, je innerlijke Bron en Al Wat Is.
May love and Light surround the World, Hartgroet van ons Cosmic&Flower team, liefs Donny
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