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Lieve Cosmic&Flower zielsverwanten en allen die ons een warm hart toedragen ♥
Voor eerst wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor de ontelbare mails die ik mocht ontvangen,
naar aanleiding van mijn vorige nieuwsflits. Alwetende dat ik veel herkenningen en inzichtgevende
aanreikingen zou bieden, door mijn persoonlijk ‘levenstukje’ te delen, was ik niet voorbereid op de
grootschaligheid hiervan!
Indien je nog geen persoonlijke reactie terug ontvangen hebt, mag je erop vertrouwen dat dit
zeker nog gaat gebeuren, op een juist moment, omdat al mijn gezegende Licht-Ziel taken én het
manifesteren van mijn eigen in de flow zijnde vernieuwende levensprocessen de benodigde
aandacht blijven vragen.
De respons is dus meer dan hartverwarmend geweest en vanuit mijn hart wens ik jullie allemaal de
innerlijke kracht en Zelfliefde toe, die ik inmiddels totaal uitdraag en uitstraal ♥
Deze verworven eigen kwaliteiten zijn natuurlijk mee bekrachtigd geworden dankzij de C&F SOS en
de C&F Energy nr. 37 Lunar die ik tijdens de ‘leer-dagen behoorde in te nemen. Maar zeker ook
door het feit dat ik, meteen nadat de mei nieuwsflits ‘gelanceerd’ was op 5-5, ik de C&F Energies nr.
55 I Am en 54, Sirius Initiation mocht gaan innemen!
Deze hebben mij een vorm van ZIJN laten ervaren, waarin ik vanuit innerlijke kracht, Zelfliefde en
wat het meest belangrijk is, alle triggers in liefde ben kunnen blijven zien. Dit heeft automatisch
een verhogen van DNA Lichtfrequenties met zich meegebracht, waardoor ik alle kosmische
gestuurde Glyphs en Licht frequentie-coderingen gemakkelijk op kon nemen om uit te dragen.
Graag wil ik deze Hoger collectieve bewustwordende Kosmische sturingen alsnog even delen, ook
omdat er eigenlijk weinig of niets over geschreven is op internet.
Om elke lezer de mogelijkheid van herkenning voor eigen Zielsgroei aan te reiken, doe ik een
stapje terug in de tijd en ga ik naar april. Ook door het lezen herkent het Hoger Zelf en het DNA
celgeheugen, waardoor het ontwakingsproces van het celgeheugen activeert.
(Voor de zielsmaatjes die hun MerKaba in Lichttrilling hebben verhoogt, door o.a. hun huidig
bewustzijn én mannelijke Zonnetetraëder en hun vrouwelijke Aardetetraëder te transmuteren in
hun Kemet Bewustzijn én Goddelijke Zonnetetraëder en Godinnen Aardetetraëder, is dit
gedeeltelijk een stukje herhaling).
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De kosmisch gestuurde Glyphs en Lichtfrequentie-codes
Om te beginnen hebben we dit jaar twee Volle Celestijnse Wesak Manen mogen ontvangen!
Kort omschreven komen bij een Wesak Volle Maan, drie dagen en nachten, onder de leiding van
Boeddha en Jezus, de Grootste Lichtkrachten uit het Universum bij elkaar in de Himalaya én op
Mount Shasta in Californië. Tijdens een Volle Wesak Maan worden Rituelen uitgevoerd, waarin
Glyphs en Universele Lichtfrequentie-codes naar de Aarde gezonden worden. Deze Wesak Glyphs
en Universele Lichtfrequentie-codes zijn allemaal afgestemd op de benodigde levenslessen, die in
het jaar waarin de Wesak plaatsvindt, naar het Goddelijk Bewustzijn behoren te leiden. Na elke
Volle Wesak Maan hebben we dus collectief de mogelijkheid om ons dieper te verbinden met ons
God-Godinnen Wezen én alle Planetaire en Dimensionale Spirituele Hiërarchieën
Op 26 April was de Volle Wesak Maan in Stier en Venus. Dit is de periode waarin de ‘sluier’ tussen
de Hogere Dimensionale niveaus van de Aldebaron ( het derde oog van Stier), de Pleiaden, Sirius
en Orion het meest transparant zijn. Deze periode is ook te vergelijken met Galactische
portaaldagen vanuit de Maya Tzolkin berekeningen, alleen is dit tijdstip nog transparanter.
Esoterisch gezien is Venus de Godin van de liefde. Het Venus Glyph laat zien hoe we omgaan met
relaties en het weerspiegelt ons Hart- Geest en Zielsniveau. Venus verhoogt ons bewustzijn in
trillingfrequentie omtrent onze gevoelswereld en onze levenswaardering. Sommige trefwoorden
van Venus zijn; Onvoorwaardelijke Universele Liefde. Zelfliefde, schoonheid, harmonie,
genegenheid en waardering.
De vrijgekomen Glyphs, Lichtfrequenties en codes van deze Volle Wesak Maan behoren collectief
de behoefte te activeren, om vanuit verantwoording en Zelfliefde, alle oude kristallijne structuren
die verbonden zijn met denkpatronen die conflicten veroorzaken omtrent relaties, leefsituaties én
het menselijke evolutieproces getransmuteerd kunnen worden. Dit mogen we bewerkstellingen met
behulp van de Goddelijke Moederkrachten en Godinnenfrequenties van de planeet Venus. Stier is
verbonden met Venus, Sanat Kumara, Lady Venus, onze Hathor familie van Venus en de Pleiaden.
Op 25 mei vond de tweede Volle Wesak Maan plaats in Tweeling en Mercurius. Deze Volle Wesak
Maan wordt de Christus-of Godsbewustzijn Maan genoemd. Vanuit het sterrenbeeld Tweeling kan
men conjuncties leggen met verschillende sterren zoals Aldebaron ( het derde oog van Stier), de
Pleiaden, Sirius en Orion.
Esoterisch gezien is Mercurius de boodschapper van God. Het Mercurius Glyph vertegenwoordigt
het verband kunnen leggen tussen de Ba, het Hoger zelf en de materie, de Ka, de Ziel, en de
persoonlijkheid. Mercurius verhoogt een trillingfrequentie in onze denkprocessen, gedachten, onze
wijze van communicatie en het kunnen opnemen van informatie uit bewuste en onbewuste
bronnen. Sommige trefwoorden van Mercurius zijn: Hogere mentale intelligentie en capaciteiten,
en het vermogen om relaties en situaties en Al Wat Is goed waar te kunnen nemen.
Dit betekent dat de vrijgekomen Glyphs en Lichtfrequentie-codes collectief de behoefte activeren
om ons als maar meer af te stemmen op het Godslicht, de Drievoudige Vlam kwaliteiten en het
Universele Goddelijke Hart, welk het Denken van ons Vader-Moeder Godswezen omvat.
Dit mogen we bewerkstellingen met behulp van Goddelijke informatie mogelijkheden en
Godenfrequenties van Mercurius. Tweeling is verbonden met Mercurius, St. Germain, de verbinding
van Tweeling-Zielen en Hermes, de Bode der Goden.
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Uniek is dat beide Volle Wesak Volle enorm uitvergroot werden door Maan Eclipsen.
De vrijgekomen Glyphs, Lichtfrequentie-codes van Eclipsen behoren het Kosmische Godinnen
Hartbewustzijn, van Al Wat Is, collectief in het menselijk Bewustzijn te activeren.
Kort samengevat betekent het, dat er sinds de Wesak van 25 april een giga uitzuiverende periode
is gestart, die bekrachtigd is geworden door de Volle Wesak Maan op 25 mei, waardoor de
mensheid collectief ‘gedwongen’ wordt om de Zelfliefde, vrij van het lager ego, leren uit te gaan
dragen, in de wetenschap dat alles Goddelijk Perfect is en de weg naar de Nieuwe Aarde, het
Gouden Tijdperk alleen bewandeld kan worden vanuit de routes Universeel Licht en
Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde.
Vervolgens mochten we op 26 mei, ongeveer een uur voordat Moeder/Vader Zon opkwam, één van
de meest ‘Verlichtende’ samenstanden ontvangen van Venus, Mercurius en Jupiter, die samen een
Piramide vormden in de nabijheid van, ja daar zijn ze weer; Aldebaron, de Pleiaden, Orion, Sirius
en het sterrenbeeld Tweeling.
Venus en Mercurius, Aldebaron, de Pleiaden, Orion en Sirius speelden al en belangrijk rol tijdens de
twee Volle Wesak Manen, waarin Sanat Kumara een belangrijke taak had in het vrij laten komen
van alle Glyphs e Lichtfrequentiecodes én het sterrenbeeld Tweeling tijdens de Volle Wesak Maan
van 25 mei. Ditmaal werd alle Kosmische gestuurde ‘hulp’ tijdens de Heilige Constellatie
bekrachtigd door Jupiter. Waardoor deze unieke samenstand de Constellatie van de Heiligheid van
de Ziel genoemd wordt.
Esoterisch gezien is Jupiter de Koning van God. Het Jupiter Glyph verhoogt ons bewustzijn in een
trillingfrequentie die de fysieke 3D wereld overstijgt. Jupiter moedigt alles in ons bewustzijn aan,
wat nodig is om ons God-Godin Wezen te bereiken, uit te breiden en te verbeteren. Jupiter stuurt
activerende inzicht gevende en kennisgevende Lichtfrequenties onze atmosfeer in. Sommige
trefwoorden van Jupiter zijn Hogere Bewustzijn en Wijsheid vormen. Mogelijkheden zien en doelen
bereiken. Overvloed, ook financiële, hoop, eer en geluk.
Vervolgens mochten we op 6 juni, de 6:6:6 Sterrenpoort opening ontvangen
Om te beginnen kan ik met veel dankbaarheid laten weten dat de NASA eindelijk de
Sterrenpoorten ‘ontdekt’ heeft, dus hiermee het bestaan ervan bevestigt.
onderstaand artikel: NASA ontdekt Verborgen Portals in het magnetisch veld van de Aarde
8 maart 2013 door Arjuna http://www.collective-evolution.com
De journalist William Henry heeft inmiddels verschillende boeken geschreven en een DVD gemaakt,
waaronder de "Stargate van de Goden”, en geeft aan dat je Sterrenpoorten op drie verschillende
niveaus kunt beschouwen:
1) Een letterlijke verbinding tussen twee sterren; dus van de ene zon naar de andere.
2) Op aards niveau gaat het om portalen: plekken op aarde met energiedraaikolken, die voelbaar
en tastbaar is voor de mensen, die komen en op de plekken waar deze bijzondere energie zich
concentreert. Als voorbeeld omschrijft hij ook Gizeh in Egypte.
3) Een Poort van één punt op aarde naar andere plekken op aarde; of zelfs naar andere
sterrenstelsels. Henry beweert dat dit eigenlijk wormgaten zijn. Dit is ook de Einstein-Rosen brug
theorie die we in de Cosmic&Flower opleiding toepassen.
De 6:6:6 Sterrenpoort activeert vanuit Sirius en wordt ondersteund door Venus, Mercurius, en
Regulus, het prachtige helder schitterende hart van het Sterrenbeeld Leeuw.
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Vanuit Kemet geloofde men dat de wereld werd geschapen in de tijdsperiode dat de Zon opkwam,
tussen Leeuw en Maagd. Ook zegt het oude Kemet ‘woord ‘dat de oorspronkelijke Sfinx een
vrouwelijk hoofd had dat naar Maagd verwees en een mannelijk lichaam, uitgebeeld in een Leeuw,
dat naar het Sterrenbeeld leeuw verwees. Vandaar dat in het huidige Egypte de Sphinx met Leeuw
en Maagd met de Godin Isis verbonden wordt.
Esoterisch gezien fungeert Regulus als een lens voor Sirius. Sirius is de Ster van het
Godsbewustzijn en het Hartcentrum. Regulus fungeert als het hart van Leeuw als een
toezichthouder, omtrent Kosmische wetgevingen, en is een afgezand voor de Goddelijke Wil.
Regulus dient als de regulator van Sirius tijdens de 6:6:6: Sterrenpoort Glyphs en Lichtfrequentie
coderingen naar Moeder/Vader Aarde te zenden, om de mensheid te stimuleren het
Godsbewustzijn, en hiermee de Universele Liefde én Zelfliefde vanuit het hart uit te dragen.
Sterrenpoort 6:6:6 zal ook een heroriëntatie en her configuratie in de dictatuur aansturen, die
gestaag gaat leiden naar Universele wetgevingen. Ook de kracht, en zeker de uitwerking en
uiteindelijke resultaten, van persoonlijke keuzes zullen ervaarbaar worden dankzij de 6:6:6
Sterrenpoort openingen.
De opstanden in Turkije, die ontstond in de voortrilling van de 6:6:6 Sterrenpoort, zijn hier een
voorbeeld van. Ook dat Egypte op 9 juni een streep zette onder de Kieswet, omdat zowel de
kieswet als de wet, die de rol van het parlement regelt, in strijd is met de grondwet, zijn allemaal
voor triggers naar een gestaag komende Universele Kosmisch gestuurde Wet.
Persoonlijk vindt ik de synchroniteit van de namen van de plaatsen indrukwekkend, waar
hoofdzakelijk de bijeenkomsten van de zielenmaten plaatsvinden, die streven naar
rechtvaardigheid en het geboorterecht van en menselijk bestaan in gelijkheid en vrede. In Egypte
is dit o.a. op het Tahir plein, vlak bij het Gizeh park en in Turkije in o.a. Taksim in de buurt van het
Gezi park!
In het Nu.nl las ik dat Lily Sprangers, directeur van het Turkije Instituut, verbonden aan de
Rijksuniversiteit van Leiden voorspelt, dat de protesten in Turkije uiteindelijk een zegen zullen
blijken te zijn voor de democratie!
Terugkomend op de Glyphs en Lichtfrequentiecodes van de 6:6:6 Sterrenpoort, deze zullen
collectief vooral de behoefte activeren om de juiste keuzes te maken, waardoor men vanuit het
Hier en Nu, dus vanuit het fysieke, de 3D kan overstijgen.
De vrijkomende Glyphs en Lichtfrequentiecodes kunnen ook verbonden worden met het huidige
Meestergetal 6:6:6, welk een oproep symboliseert om je Zielstaken met verantwoordelijkheid en
op een vreugdevolle, creatieve manier uit te dragen.
De MSN Group: Je Eigen Kracht Zijn omschrijft de het volgende bij de 666 code: Vanaf 2004 is de
vibratie van 666 veranderd in een lichtfrequentie, die gevoeld wordt als een Heilige Emanatie,
(kennis van de Heilige Geest, oftewel je Hoger Zelf), om je originele blauwdruk van het leven weer
te herinneren.
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In het Hier en Nu
De komende jaren zal alle kosmisch gestuurde Lichthulp, door o.a. Planeet-Sterren standen en
Sterrenpoorten bovenstaande Licht-hulp bekrachtigen. Er is geen weg terug meer God Zij Dank, de
Shift na 21-12-2012 is in volle toeren en de enige route is nog het Pad der Verlichting.
Geen gemakkelijk pad, toch zeker en belonend pad, dat terug voert naar de werkelijkheid van ons
Zielswezen.
Indien we bewustzijn dat het Pleiadisch tijdperk ook een leven in de Tempel der Waarheid periode
omvat, zal het helpen om duidelijk de waarheid over wie we ZIJN te herkennen en dit kunnen gaan
uitdragen. Hiervoor behoren we wel de eerste meest belangrijke stap te zetten, en dit is alle
vormen van Onvoorwaardelijke Zelfliefde integreren en uitdragen.
Vervolgens kan men zich verbinden met alle vormen omtrent de Universele Liefde, deze integreren
in het dagelijks ZIJN en uitdragen.
Deze twee belangrijke levensstappen zullen er toe bijdragen dat men enorm in DNA Lichtfrequentie
verhoogt, waardoor men zich kan verbinden met het multidimensionale Omniversum en als maar
meer in het Hier en NU vanuit een transcendente staat van ZIJN kan leven.
(Het woord Transcedent betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend. Het is een
gevoelstoestand van de Geest, waarbij men een staat van Hoger Bewustzijn ervaart, die de
normale ervaringswereld, die normaal niet met de zintuigen waarneembaar is, overstijgt).
Vanuit het diepst van mijn hart en Liefde voor Al Wat Is, wens ik elke lezer een verlichtende
wandeling toe, waarin je tijdens het bestijgen van de opwaartse Trap der Verlichting, alle Illusie
overstijgt en de Waarheid omtrent de Heilige Kosmische Orde en Heilige Geometrie en je GodGodin Wezen ZIJN intens kunt integreren, uitdragen en reflecteren.

Onrust in Egypte
Bij deze wil ik iedereen, die overweegt een stukje Egyptisch Zelf- Hervindend levenspad met mij te
bewandelen in het najaar, maar deze Ziels-roeping niet aan durft in verband met de onrust in
Egypte, laten weten dat men zich daar absoluut kan loskoppelen van deze onrust gevende
gedachte en Zielsgroei belemmering. Zoals al eerder aangegeven zal ik NOOIT een risico nemen en
indien nodig het programma wijzingen, op een manier dat er niemand naar huis terug keert met
het gevoel iets ‘gemist’ te hebben. Vertrouw op je Zielenroep en geef je vanuit onvoorwaardelijke
zelfliefde over aan Kosmische sturingen.
Aan alle Zielmaatjes die mij hebben laten weten heel graag mee te willen, maar dit niet kunnen om
financiële tekorten wil ik graag het advies geven; Gebruik de Alchemie van je gedachte en
aantrekkingen kracht voor het Hoogste doel van je Ziel. Indien je dit toepast, zal je alle financiën
ontvangen, die benodigd zijn en je zal daar komen waar je behoort te ZIJN.
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De vernieuwde 14 daagse Cosmic&Flower therapeuten opleiding syllabus
Als antwoord op de vele mails omtrent de aangeboden Cosmic&Flower opleiding syllabus. Die ik
nog steeds ontvang de volgende antwoorden:
Ja de prijs van €99,- lijkt veel… Hopelijk begrijpt men dat de uren die ik heb mogen maken niet
berekend zijn.
De vernieuwde syllabus omvat:
1; het is een kleurendruk met veel illustratie en foto’s.
2; alle lessen zijn vanaf les 1 gemakkelijker leesbaar en zowel voor Zelf Verlichting als praktijk
werkend gericht meer inzicht gevend en toepasbaar, ondanks dat deze in zijn geheel geschreven is
vanuit de Licht-taal en mijn weten in 2013.
3; De levertijd bevat op dit moment minimaal 1 week.
4; De Syllabus wordt alleen geleverd indien men minimaal 2 C&F therapeutenopleiding certificaten
heeft behaald en bij de bestelling de opleiding data én de docentnaam vermelden bij wie men de
C&F therapeuten opleiding volgde.
De bestelling kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar: info@cosmicflower.nl Na de
aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging, benodigde informatie, en het bankrekening
nummer.
Tijdens de Inwijdende-opfris dag, 16 juni, ontvangen alle aangemelde deze syllabus
vanzelfsprekend. Dit is in de investering van jezelf voor deze dag inbegrepen. Hier kunnen nog 2
zielsmaatjes aan deelnemen.
Mijn excuus voor degene vanwaar ik gehoord heb dat ze graag wilde deelnemen, maar niet kunnen
omdat het Vaderdag is… ik was hiervan niet op de hoogte toen ik de data plande.
Alchimistisch werkend om de Scheppende manifestatie kracht te ontwikkelen
Tijdens het mogen geven van de in Lichtfrequenties verhogende MerKaBa dagen, was het
onderdeel de Alchemie van de Scheppingskracht een van de aandachtspunten. Opeens mocht ik
een ‘gedachte’ herinneren, die ik ooit aangereikt mocht krijgen van mijn Aikido trainer Aalt van
Aalten:
Fake it until you make it
Tijdens de opleidingen worden veel bio-energetisch gedachte kracht oefeningen en voorbeelden
toegepast die ik ontvangen mocht van Aalt. Inmiddels heeft Aalt de Aiki-aanpak ontwikkeld.
Voor de geïnteresseerde plaats ik graag zijn website: http://www.aaltaalten.nl

11:11 Stargate Mexico reis
Graag wil ik voor de Zielen die ‘geroepen’ worden om een stukje Zielswezen terug te halen in
Mexico de mogelijkheid aanbieden om dit te doen onder begeleiding van onze C&F docent Gerdien
van Horssen.
Vanuit haar Gaia Centrum in Maasbracht organiseert Gerdien, in samen werking met Las reizen,
een Mexico reis van 8 november t/m 28 november 2013. Deze schitterende reis zal je in verbinding
brengen met je eigen DNA en de 11-11 coderingen laten integreren en transformeren.
Zie voor meer informatie, of contact, haar website: www.gaia-centrum.nl
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Ter afsluiting
Lieve zielsverwanten, gebruik je Alchimistische Scheppingskracht voor de manifestatie; weerspiegel
de Volmaakte Waarheid in je vernieuwd leven; overstijg de Illusie én alle krachten die je uitdagen;
omarm je Oervertrouwen en geef je over aan de stroom van Hartwensen en mogelijkheden, die
leiden naar je Volmaakte Goddelijkheid, in het Hier en Nu.
May love and Light surround the World ♥ In Lak’ech, ik ben de andere JIJ
In liefde gedeeld, Hart-groet Donny
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