Verdiepingsdagen van de Cosmic&Flower therapeutenopleiding gemist,
of wil je ze alsnog graag volgen of herhalen, dat kan op:

9 en 10 Juli: Dag 7 en 8: Het Transmuterende Evolutie en Ascensieproces wordt o.a.
aangestuurd door zowel de mensheid, als Moeder/Vader Aarde als Al Dat Is beïnvloedende
Lichtfrequenties. Deze Lichtfrequenties worden o.a. ook Ascension Coderingen en Glyphs genoemd.
De Lichtfrequenties dalen af in onze atmosfeer tijdens bijzondere Planeet- Sterrenstanden, Zon- en
Maansverduisteringen, Zonnevlekken, Sterrenpoorten etc.. Verdere aansturingen zijn o.a.
Cijfercoderingen, Heilige Geometrische coderingen, de Thora- en Korancode en meerdere tijdens
de 2 dagen te benoemen symbolen en coderingen.
Lichtfrequenties bestaan uit Universele Energie. Ook wij bestaan uit energie, absorberen energie
en zenden energie uit. Indien wij energetisch het niveau bereikt hebben dat wij de Universele
Energie kunnen opnemen, veranderen de elektromagnetische frequenties in ons wezen. Dit
betekent dat oude energetische en fysieke structuren worden ‘afgebroken’ en weer in een
verfijndere structuur, met een Hogere Lichtfrequentie worden ‘opgebouwd.’ Tijdens dit
herstructurerend proces Transmuteert het bewustzijnsniveau naar het oorspronkelijke Goddelijke
Bewustzijnsniveau. Vandaar dat het huidige Pleiadische Tijdperk ook het Aquariustijdperk of de
Aquariuszuivering genoemd wordt.
Tijdens deze 2 dagen bespreken we o.a. de beïnvloedende effecten van Lichtfrequenties op
Moeder/Vader Aarde en het fysieke wezen, die de mensheid naar het Goddelijk Zijn behoren te
leiden. Wetenschappelijk vastgestelde DNA veranderingen, de fysieke en psychische klachten welk
de DNA veranderingen met zich meebrengen. Verder gaan we het Persoonlijke trillingsniveau
verhogen, waardoor het DNA celgeheugen versneld ontwaakt en de Lichtfrequenties, die het
Evolutieproces activeren, gemakkelijker opgenomen kunnen worden.
Door de samenbundelingen van alle aangeboden informatie, visualiserende meditaties en de
Cosmic&Flower sessie, kunt u ervaren dat uw persoonlijke Transmuterend Evolutieproces versnelt
en fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch minder belastend is.
Kan men vanuit een Hoger Bewustzijn en Hogere Trillingfrequentie ZIJN in het dagelijks leven
en Zielstaken uitdragen.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. Inzichten in het huidige Transmuterende EvolutieAscensieproces zijn Gouden Sleutels om op een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in
het dagelijks leven en praktijkgericht te kunnen handelen, aanreiken en Healen.
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De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
Data 9 en 10 juli 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com

23 en 24 juli: Dag 9 en 10: De 12 Kosmische Stralenleer. De 12 Kosmische Stralen
omvatten Goddelijke Lichtkwaliteiten van o.a. de Aartsengelen, de Lichtmeesters, Meestervrouwen
en Galactische Lichtwezens. De Lichtmeesters en Meestervrouwen, die op Hun eigen Stralen
Dienstbaar zijn, zijn Zielen die vele levens op aarde geleefd hebben. Als voorbeeld Meester
Sananda, die o.a. als Jezus incarneerde en Meestervrouwe Ma Ray, die o.a. als Isis en Moeder
Maria incarneerde. Meester St. Germain als Jozef, de aardse vader van Jezus etc.. Galactische
Lichtwezens, waaronder Sanat Kumara en Asthar hebben nooit aardse leven gekend.
Dienstbaar op de 12 Stralen bieden ze Hun Gavens en Wijsheden aan, om diegenen te
onderwijzen die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden in het behalen van hun
fysieke Goddelijk ZIJN.
Tijdens deze twee dagen ontvangt men inzicht in de leringen, de werking en de mogelijkheden
van de 12 Stralen. Leert men, o.a. via visualiserende meditaties en activaties, de 12 Kosmische
Stralen, de Aartsengelen, Lichtmeesters en Meestervrouwen en Galactische Lichtwezens
herinneren. Hierdoor kan men ook Hun begeleidende aanwezigheid in het dagelijks leven, en Hun
Goddelijke Kwaliteiten in zichzelf herkennen.
Beide dagen doen we doelgerichte sessie, zodat men met behulp van de aanwezige
Lichtfrequenties, van de Dienstbare op de 12 Kosmische Stralen die ook mee geprepareerd zijn in
de Cosmic&Flower productlijn, stap voor stap Goddelijke kwaliteiten kunnen integreren,
uitgedragen kunnen worden in het dagelijkse leven en de Kosmische 12 Stralenleer kennis
praktijkgericht kan ingezet kan worden.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. Inzichten in de 12 Kosmische Stralenleer zijn Gouden Sleutels
om op een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het dagelijks leven en praktijkgericht
te kunnen handelen, aanreiken en Healen.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
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praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
Data 23 en 24 juli 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com

6 en 7 augustus: Dag 11 en 12: De 10 Transcendente Chakra’s. Het woord
Transcendent omvat een vorm van Geestkracht waarmee men het fysieke overstijgt. Het is een
staat van ZIJN van het mentale wezen, dat resoneert vanuit een volledig contact met het Hogere
Zelf én alle delen van het Zielswezen. God is bijvoorbeeld Transcendent omdat deze boven én
buiten Haar/Zijn Schepping staat. Dit omvat dat de Transcendente Chakra’s de kwaliteiten en
eigenschappen van God in zich dragen, die de mensheid zich weer eigen mag/kan gaan maken.
De 10 Transcendente Chakra’s dragen ook de kwaliteiten van de Schepping in zich,
waaronder de 10 Sephiroth van de Kaballa en de Flower of Life. De Sephiroth zijn de Sferen van de
eigenschappen van de Elohim die het Universum leiden en vormen samen een symbolische
afbeelding de mens én het Universum. Voor veel mensen zal een Geestelijk alchemistisch proces
nodig zijn voordat de Transcendente Chakra’s kunnen ‘ontwaken’.
Door middel van inzichten, visualiserende meditaties, de Cosmic&Flower productlijn en de
dagelijkse doelgerichte afgestemde sessies kan men ervaren dat de 10 Transcendente Chakra’s dé
Hartopeners naar de Hogere Dimensies zijn én een pure integratie tussen de persoonlijkheid en
Hoger Dimensionaal- en Goddelijk ZIJN acitveren.
Eenmaal geïntegreerd bewerkstelligen ze innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde,
Meesterschap over het emotionele, mentale en fysieke wezen én de Eenheid met de Lichtwereld en
thuisplaneet.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. De 10 Transcendente Chakra’s zijn Gouden Sleutels om op
een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het dagelijks leven en praktijkgericht te
kunnen handelen, aanreiken en Healen.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. de syllabus, gebruik
van de gehele C&F productlijn, een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en naar behoefte koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende kan op verzoek de BTW erbij berekend worden. De lunchbehoeftes behoord men
zelf mee nemen.
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Data 6 en 7 augustus 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com
In verband met mijn verblijf in Egypte kan het zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat ik
terug kan reageren.

20 en 21 augustus: Dag 13 en 14: De DNA Transmutatie, activatie en integratie van de
12 Strengen DNA structuur. Vandaag reiken we inzichten aan op vragen zoals; Waardoor zijn de
verschillende mensenrassen ontstaan en waarom? Wie zijn wij en waarom hebben wij minder
invloed op ons fysieke wezen dan sommige diersoorten? En wat is de doelstelling van de huidige
DNA mutatie? Wie zijn de Twaalf-Strengen Kinderen, de Highlight-kids etc..
Verder ontvang je deze twee opleidingsdagen inzicht in de 12-Strengen DNA structuur, doen
we visualiserende meditaties en activaties die niet voedende opgeslagen concepten en karmische
aanwezigheden in het DNA celgeheugen zuiveren celgeheugen. Activeren we het DNA celgeheugen
op een Hoog niveau, waardoor ook de DNA structuur versneld kan Transmuteren, waardoor men
versnelt Meesterschap over het fysieke lichaam én Goddelijk kwaliteiten te omarmen.
Deze twee dagen zijn een toegevoegde waarde voor zowel persoonlijke ontwikkelingsprocessen
als om praktijkgericht toe te passen. De 12 Strengen DNA structuur zijn Gouden Sleutels om op
een Hoger Dimensieniveau te kunnen functioneren in het dagelijks leven en praktijkgericht te
kunnen handelen, aanreiken en Healen. Ook deze 2 dagen doen we weer doelgerichte afgestemde
sessies.
De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. het certificaat, de
syllabus, gebruik van de gehele C&F productlijn en een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F
Energies/Zielsfrequenties en doorlopend koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en
praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen.
Data 20 en 21 augustus 2016 van 09:30 tot 17:00
Het aantal deelnemers is maximaal 6
Adres: Creatief Centrum Het Zonneschijntje,
Raadhuislaan 29, 5341 GL Oss
Aanmelden behoort te gebeuren met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer aub, via
Facebook privéberichten of desertdonya999@hotmail.com
In verband met mijn verblijf in Egypte kan het zijn dat er enige tijd overheen gaat
voordat ik kan reageren.
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