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Dag lieve Cosmic&Flower vriendin of vriend,
Al dagen heb ik de motivatie maar ontbreekt de inspiratie, om de nieuwsflits met de geologische
veranderingen van Moeder Aarde en het Transmuterende Evolutieproces van de mensheid te gaan
schrijven, zoals ik aangeven heb in mijn vorige nieuwsflits.
Zojuist is me duidelijk geworden waarom … ik ben vannacht liefdevol mijn bed uitgestuurd door
Asthar en Sekhmet. Na persoonlijke informatie te hebben mogen ontvangen van Ashtar, reikte
Sekhmet me aan dat het thema waarover ik wilde schrijven al grootschalig door collega’s
aangeboden wordt. Ze liet me weten dat het belangrijker is om meer inzicht aan te reiken
betreffende de bijzondere Vrouwelijke Lichtfrequenties, die nu collectief cellulair op een versneld en
hoog niveau worden geactiveerd, om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke wezen te
heractiveren, zodat de mensheid vervolgens kan transmuteren naar zijn oorspronkelijke God-Godin
Wezen.
Dus bij deze ga ik mijn best doen om zo zuiver mogelijk de informatie die ik van Sekhmet mocht
ontvangen te verwoorden:
Sekhmets Boodschap
“Miljoenen jaren aan kennis betreffende de oorspronkelijke mens, die in de vergetelheid verzonken
was, mag terugkomen in het bewustzijn van de nieuwe mens in wording.
Grootschalig kan men herinneren dat de oorspronkelijke aardse mens, ongeacht het geslacht, een
perfect Goddelijk Wezen was, dat zowel vanuit het Goddelijk Vrouwelijke Wezen als het Goddelijk
Mannelijke Wezen de mens vertegenwoordigde.
Inmiddels is grootschalig bekend dat de Goddelijke Raszuivere Mensheid grootschalig uit de gratie
viel door het misbruiken van hun Goddelijke Kwaliteiten en de Vrije Wil en hierdoor, door de vele
dynastieën en eeuwen heen, hun oorspronkelijke raszuiverheid, hun Godin- en God Wezen én hun
verbinding met hun Universele Familie én de Hogere Dimensies, verloren zijn.
En ja, grootschalig weet men weer dat deze val ervoor gezorgd heeft dat de mensheid, meer dan
26.000 jaar, vanuit de zelfgecreëerde dualiteit onderling (het mannelijk en vrouwelijk wezen) aan
het Over-Leven is, waardoor de mannelijke kant van het huidige menselijke wezen nu grootschalig
domineert.
Met dank aan de mensheid mag ik nu, in 2012 zeggen dat men nu ook weer grootschalig weet dat
het menselijk bewustzijn weer collectief transmuteert sinds de vorige eeuw, waardoor het gevallen
vrouwelijk en mannelijk wezen balanceert en gestaag transmuteert én evolueert naar het
Goddelijke God en Godinnen Wezen.
Vandaar dat collectief de Hart Bewustzijnde Planetenstelsels, Zonnestelsels, Sterrenstelsels, en
Melkwegstelsels én de Shamballa familie van de mensheid, weemoedig naar alle ‘wetende’ kijken
die zich ondanks hun weten vasthouden aan de driedimensionale realiteit.
Vandaar dat Ik Sekhmet, de Tweelingvlam van Horus en in dienst van het Ashtar Command, als
één van jullie Kosmische Moeders WEER dankbaar de opdracht opgenomen heb om alle ‘wetende’
uit te dagen! Ditmaal door in liefde te vragen aan alle ‘wetende’ om zich bewust te worden van de
kwaliteiten van de Emotionele en Mentale Lichtlichamen, omdat deze de hersenfuncties vormen …
en uiteindelijk het totale menselijke wezen.
Met liefde vraag Ik dringend aan hen om zich bewust te worden van het feit, dat indien men blijft
handelen vanuit de dualistische en rationele overtuigingen van de driedimensionale realiteit, men
door het ontbreken van de Oorspronkelijke functies van deze 2 Lichtlichamen blijft hangen in
onverwerkte traumatische ervaringen, verdriet, angst, twijfel, onzekerheden, schuldgevoelens,
woede en zelfmedelijden, verwarringen en verstoringen in relaties, liefde en seksualiteit, waardoor
je aards gebonden strijden en lijden alle Goddelijke Lichtfrequenties die nu kunnen ontwaken in je
cellulair geheugen weggezogen worden.
Wij, je Lichtfamilie, weten dat vooral de afgelopen decennia inderdaad zeer uitdagend waren .
We weten dat door het als maar toenemende Universele Licht dat Wij naar planeet Aarde zenden,
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een grotere mate van schaduw wordt versterkt, voor zowel planeet Aarde als collectief en
persoonlijk gericht.
En juist in deze omstandigheden vraag Ik in liefde om in te zien, dat de tijd dringt om jullie ZELF te
bevrijden van alle driedimensionale comfort én de poging om de Goddelijke Stroommogelijkheden
van de Schepping te willen controleren.
Met liefde vraag Ik dringend om in te zien dat alle levensprocessen Zielsprocessen zijn, die door
alle aardse levens heen door de eigen Zielskeuzen met zorg zijn uitgekozen, nádat men tot inzicht
kwam dat de afsplitsing van het Licht een omdraaibare keuze is.
In liefde vraag Ik jullie weer te herinneren dat Ik vele levens met jullie deelde en in liefde, net
zoals vele van mijn c.q. jullie Dynastie, er altijd als actieve Lichtkracht voor alle geslachten ben
geweest en nog steeds ben en altijd zal zijn ...
Als Sekhmet mag Ik een gedeelte van de Drie-eenheid van jullie Innerlijke Drievoudige Heilige
Hartvlam vertegenwoordigen, jullie Hogere Wijsheid, Hogere Wil en Onvoorwaardelijke Universele
Liefde .
Bovendien mag Ik een gedeelte van Jullie Vrouwelijke Zonenergie en de Mannelijke Maanenergie
én een gedeelte van alle aspecten van de Lichtfrequenties die vrijkomen tijdens de Zonsopkomst,
het Zondaglicht, de Zonondergang én van de Nieuwe- Wassende en Volle Maan
vertegenwoordigen.
Indien jullie me Her-kennen, dan zal herinnerd worden dat jullie me niet alleen als Sekhmet, een
Lichtfrequentie van jullie Goddelijke Innerlijke Leider, Genezer, Ziener en verborgen Ka kennen,
maar ook als de Moeder Godin Hathor, een Lichtfrequentie van jullie Onvoorwaardelijke
Liefdeskracht, kundalini-energie, Godinnenkracht, Priesteressenkracht, en Zielskracht én als een
Lichtfrequentie van de Maya Godin Ixchel, de Witte Jaguar Lady, jullie hoogbegaafde psychische en
intuïtieve kracht en innerlijke Sjamaan.
En indien jullie me Her-kennen dan Her-kennen jullie JEZELF omdat Ik net zoals jullie, naar
gelijkenis VAN onze Goddelijke Schepper geschapen ben.
Mijn vraag in liefde is: Her-ken Jezelf, breek vrij van de driedimensionale tijd en overstijg jullie
beperkende gedachtegang en omarm de Lichtfrequenties die Wij uitzenden naar jullie cellulair
geheugen, waardoor jullie de weg terug kunnen vinden naar jullie Goddelijk Zijn, dat is gebaseerd
op de perfecte Goddelijke Heilige Geometrie van jullie Blauwdruk.
In liefde vraag Ik jullie om ook weer de Rechter Oog Horus Mysterieschool Leer, die afkomstig is
van Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde en gebaseerd is op het Goddelijke Vrouwelijke Aspect van
de Schepping, van mijn Tweelingvlam Horus weer te herinneren.
Indien deze kennis toegepast wordt, kunnen alle verschillende Lichtfrequenties die Wij al geruime
tijd, en zeker ook de komende jaren uitzenden, cellulair opgenomen worden en integreren.
Door de integratie in jullie DNA kan binnen een jaar jullie energetisch wezen én de perfecte balans
onderling tussen jullie huidig mannelijk- en vrouwelijk wezen zich herstellen en kom je in contact
met je Heilig Hart.
Vervolgens activeert de Heilige Geometrie gestaag holografisch in jullie Lichtlichamen en kan de IK
BEN Kracht uitgedragen worden. Als de integratie van alle verschillende Lichtfrequenties stabiel
verankerd is, herinneren jullie uiteindelijk weer de eerste drie Sephiroth, die de bovenste Hemelse
Triade van de Kabbala vormen. Deze zijn gerelateerd aan het monadische niveau van jullie
Bewustzijn dat dan verder transmuteert, waardoor de samensmelting van jullie Goddelijk
Vrouwelijk en Goddelijk Mannelijk Zijn ontstaat en jullie Goddelijke Zelf en jullie verbinding met
jullie Universele Familie én alle Dimensies.
Geliefden nogmaals vraag Ik je in liefde Her-ken jezelf in Mij, breek los van jullie zelfgecreëerde
gevangenschap, voed jezelf met zelfdiscipline en doorzettingsvermogen en creëer je eigen Zijn en
de werkelijkheid vanuit je Goddelijke Kwaliteit, je scheppingskracht.”
In liefde, één van jullie Kosmische Moeders Sekhmet
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Persoonlijk woord
Vanuit het diepst van mijn hart bedank ik mijn kosmische Moeder Sekhmet voor het mogen
aanreiken van haar woorden.
Dat Avalon het land van de Godin is, hebben de meereizende zielenmaatjes, en zeer zeker ikzelf,
mogen ervaren! Voor mij persoonlijk is het mogen aanreiken van Sekhmet's woorden een
gezegende bevestiging dat de opgenomen helende Lichtfrequenties én Godinneninwijdingen die ik
mocht ervaren in de Godinnentempel, Godinnenhal, de Tor-vortex én in de Heilige Hart Kapel in
Glastonbury, én de Hogere Vrouwelijke Lichtfrequenties die tijdens de 7:7 Sterrenpoort opening
zijn vrijgekomen, grotendeels geïntegreerd zijn.
Met dankbaarheid en in liefde wil ik graag alle geïntegreerde kwaliteiten doorgeven tijdens de
themadagen in Nederland en reizen die ik mag organiseren in Egypte en het land van Avalon.
Inleiding betreffende de in liefde gezonden Lichtfrequenties
naar Moeder Aarde én haar bewoners, die veel Codes, Symbolen, Glyphs
en belangrijker dan ooit, Heilige Geometrie omvatten.
Om de opname van de Lichtfrequenties te verduidelijken, én omdat de opname hetzelfde
plaatsvindt als de opname van de Cosmic&Flower Energies, plaats ik een kort stukje uit de
Cosmic&Flower opleidingsyllabus van de eerste dag:
Inmiddels is wetenschappelijk herzien dat atomen in DNA moleculen plaatselijke niet van snelheid
of celgeheugen veranderen. Veel biofysica- en geneticaonderzoeken, waaronder het onderzoek van
de biofysicus Fritz-Albert Popp, wijzen uit dat atomen in DNA moleculen een golf van energetisch
Lichtenergie vormen, die gewijzigd wordt door het licht, straling, magnetische velden of sonische
pulsen en zelfs door de gedachtegang.
De mens is een netwerk van complexe energievelden die in verbinding staan met het celsysteem.
De frequentieverbinding stroomt als volgt; via de auralagen, chakra’s, meridianen en nadis (deze
laatste zijn kanalen waardoor de levenskracht Prana-energie stroomt, die het elektrochemisch en
elektromagnetisch evenwicht in het lichaam bewerkstelligen) naar de Ka- en Ba kanalen (de
meeste ziekten ontstaan door disharmonie tussen deze twee fundamentele energiestromen) en via
alle verdere biochemische processen naar het DNA
Celdeling vindt o.a. plaats via de opname van lichtfrequenties in voeding en het zonlicht, dat men
fotosynthese noemt. Foto betekent veroorzaakt door licht en synthese betekent verbinding van
afzonderlijke elementen tot een nieuw geheel.
Door fotosynthese ontstaat een omzetten in biofotonen. Biofotonen zijn lichtdeeltjes die door het
totale energetisch systeem opgenomen worden en vervolgens doorgegeven worden aan de cellen.
Vanuit mijn visie, die afwijkt van de reguliere visie, zie ik fotosynthese als een opname van
Universele energieën, omdat naar mijn weten energieën niet alleen uit het door ons zichtbare
zonlicht uitgezonden worden, maar ook door de voor ons onzichtbare lichttrillingen (zowel overdag
als 's nachts) van o.a. de maanstand, sterrenstanden, planeetstanden etc.
Door de energetische lichttrillingen, die vastliggen in de Cosmic&Flower Energies, met een
bepaalde consequente regelmaat in te nemen, is de cel in staat om deze informatie op te slaan, te
laten resoneren in het celgeheugen én toe te passen in de celdeling.
Op deze wijze decodeer je alle opgeslagen codes in je DNA, je blauwdruk én in de energetische
lagen, die je genetische expressies belemmeren. Bovendien activeren alle atomen in je cellulair
geheugen om de informatie, die in een Cosmic&Flower Energy aanwezig is, in je op te nemen en te
laten integreren.
Dit leidt tot een omzetting van de energieën die daarmee gemoeid zijn. Er treedt een transformatie
op in het bewustzijn en het zelfgenezend vermogen treedt in werking, omdat de blokkerende
emoties op cellulair niveau gereinigd zijn. De moleculaire werking van de cellen wordt weer
geactiveerd, doordat de fijnestoffelijke energieën in het totale energetisch wezen weer
doorstromen naar de cellen. Zo kunnen fysieke en psychische klachten worden verbeterd en zelfs
worden geëlimineerd en is het cellulaire systeem vrij van ballast in het cellulaire geheugen.
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Het verschil tussen de in liefde naar Moeder Aarde en haar bewoners gezonden Lichtfrequenties en
de Lichtfrequenties in de Cosmic&Flower producten, is dat de planetaire uitgezonden
Lichtfrequenties alleen kunnen worden opgenomen en integreren, indien het cellulair geheugen
grotendeels vrij is van driedimensionaliteit, dus afhankelijk van iemands bewustwording en
emotionele stabiliteit, zoals Sekhmet duidelijk wil maken!

Enkele belangrijke Lichtfrequenties, die in liefde naar Moeder Aarde en haar bewoners
gezonden worden, voor de resterende maanden van 2012.
Om te beginnen zijn de retrograde van Neptunus, de retrograde van Mercurius én de 11-jarige
Solar cyclus aan het werk die een enorm transmuterende invloed zijn .
Natuurlijk lopen er nog meer retrograde, ik benoem Neptunus, de planeet van het collectieve
bewustzijn, de intuïtie, genezing en de Goddelijke Dimensie en Mercurius, de planeet die als
boodschapper van God het opheffen van de dualiteit en de Goddelijke communicatie triggert ,
omdat deze eindigen tijdens Sterrenpoort openingen, dus ‘tussendoor’ actief zijn!
Mercurius begint op 15 Juli retrograde (terug te lopen) op 12 graden Leeuw en gaat direct (vooruit
lopen) op 8 Augustus, de dag dat Sterrenpoort 8:8 opent. Neptunus is 3.09 graden in Vissen
retrograde gegaan tijdens de volle maansverduistering op 4 Juni en gaat direct op 11 November,
de dag dat Sterrenpoort 11:11: ( die collectief de mogelijkheid gaat aanreiken om alle aanwezige
dualiteit tussen het mannelijke en vrouwelijke oftewel God en Godinnen wezen op te heffen!)
Bijzonder is dat de Mercurius retrograde én een X klasse Zonnevlam ‘samenwerkten’ op het
moment dat ik dit gedeelte van deze nieuwsflits schreef, op 14 en 15 Juli 2012 ♥
Door hun ‘samenwerking’ ontvangen zowel Moeder Aarde als haar bewoners een nog niet eerder
ervaren kans om een kwantumsprong maken ♥
De Neptunus retrograde in Vissen is een periode die o.a. triggert intuïtiever te worden en het
bewustzijn te verruimen. Hiervoor worden we collectief geconfronteerd met situaties waarin we ons
behoren af te stemmen én af te sluiten van de lagere collectieve bewustzijnsniveaus, waaronder de
indrukken van buiten af. Neptunus roept om opheffing van de dualiteit in het menselijke wezen, de
‘vernieuwing’ van zowel ons intuïtieve als mentaal fysieke als energetische wezen, zodat we
ontvankelijker worden en ons kunnen aansluiten aan de taalstructuur en symboolfrequenties van
de Goddelijke Dimensies. De kwaliteit tijdens deze periode is onderscheidingsvermogen, omdat
regelmatig onduidelijkheden, versluierde zaken, illusies en verwarring aangetrokken kunnen
worden.
Een retrograde periode van Mercurius in Leeuw triggert o.a. collectief zelfreflectie, bezinning
en bezieling. Hierdoor worden we collectief met situaties geconfronteerd die gekoppeld zijn aan
loslaten en ontbinden van de driedimensionaliteit en niet voedende relaties; ‘vergeten’ en
onafgewerkte zaken afronden én alles in en rondom je heen te ordenen, ook op
communicatieniveau. De kwaliteit tijdens deze periode is geduld en hou er ook rekening mee dat
niets meer vaststaat in de retrograde periode van Mercurius, zelfs je agenda afspraken niet!
Verder is Vader Zon op dit moment in het midden van een super actieve periode van zijn 11jarige cyclus. die de Solar Cycle 24 genoemd wordt. Solar Cycle 24 veroorzaakte op 6 Juli al een
enorme zonnevlam en op 14 Juli een zonnevlam die meteen als X klasse werd ingedeeld. X klasse
zijn zonnevlammen die de gehele Elektromagnetische matrix aan kan tasten, en daardoor
satellieten, radio- televisie- telefoon- verbindingen etc. en zelfs elektriciteitscentrales kan verstoren
of laten uitvallen.
Om wat inzicht te verstrekken plaats ik weer een stukje uit de Cosmic&Flower opleidingsdag, van
dag 4 ditmaal. Natuurlijk kun je ook de tijd nemen om Google te raadplegen als je nog meer
informatie betreffende het bovenstaande tot je wilt nemen.
“Vandaag bespreken we het transformatie- en evolutie proces van zowel de collectieve mensheid
als Moeder Aarde.
Ascension- transformatie- evolutieproces, verandering van geometrische en elektromagnetische
velden, verandering van de genetische DNA structuur etc., zijn allemaal termen die regelmatig
naar voren komen vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw.
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Het transformatie en evolutieproces kun je beschouwen als een reconstructie, of wederopbouw van
de mensheid en Moeder Aarde, om deze in oorspronkelijke vorm te herstellen. Het
transformatieproces wordt aangestuurd door hoge Universele Kosmische Lichttrillingen, ook wel
coderingen genoemd, die door bijzondere Planeetstanden, Zon- en Maansverduisteringen,
Sterrenpoorten, Zonnewinden etc. naar Moeder Aarde worden gezonden. Ook oorlogen en
natuurrampen en zinloos geweld dragen hun steentje bij in de bewustzijnsveranderingen die
momenteel plaatsvinden.
Deze Hoge Lichttrillingen zijn gecodeerde Universele Kosmische energiefrequenties.
Ook wij bestaan uit energie, absorberen energie en zenden energie uit, dus verklaarbaar dat wij
reageren op het opnemen van de Universele Kosmische energiefrequenties, oftewel Lichttrillingen.
Doordat wij energie opnemen vanuit deze Universele energie veranderen onze elektromagnetische
velden en onze DNA structuur, waardoor ons bewustzijn kan veranderen.
Vandaar dat de eindtijd ook wel de Aquarius-zuivering genoemd wordt. Alle oude energetische en
fysieke structuren worden “afgebroken” en weer “opgebouwd”.
De doelstelling van het Ascension- transformatie- evolutieproces, is, dat wij het Hogere Plan van de
schepping weer gaan herkennen en onze Zielstaken, die door het Hoger Zelf worden vrijgegeven,
kunnen gaan uitvoeren en zo de wetten van Universele liefde en Eenheid tot uitdrukking kunnen
laten komen om samen het Gouden Tijdperk, oftewel de Nieuwe Aarde, mee te manifesteren.
De 11-jarige Solar Cyclus
Tijdens o.a. een 11-jarige Solar Cyclus vind een piek in zonneactiviteit plaats, het aantal
zonnevlammen neemt dan toe en versterkt de zonnewind.
Zonnewinden zorgen voor een gigantische uitstoot van atoomdeeltjes die uit de heliosfeer, het
elektromagnetische veld van de Zon, met een snelheid van ruim 2 miljoen kilometer per uur
gedeeltelijk in de ionensfeer van de Aarde terecht komen.
Zonnewinden hebben een sterke invloed op de elektromagnetische velden van de planeten.
Ze zijn mede verantwoordelijk voor o.a. aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, tsunami’s, orkanen
e.d.
Als begrijpelijk voorbeeld: de aardbeving en tsunami, op 26 December 2004, omvatte ongeveer
230.000 doden
Sinds de laatste helft van 2010 is de Zon bezig met de overgang van een Solar Minimum naar een
Solar maximum. Dit houdt in het kort in dat de Zon vanaf deze periode, volgens experts
berekent, tot 2013 in activiteit zal stijgen!
Een voorbeeld hiervan is de CME ( coronale massa ejectie) die op 13 Januari 2011 plaatsvond.
Enkele dagen nadat deze door de Zon werd uitgestoten volgde een hevige aardbeving in Pakistan
en een stijging in vulkanische activiteit over de hele wereld. De aardbevingen van 2011 heeft tot
28 Mei 2011, 13.000 mensenlevens geëist, verder heb ik het niet nagekeken.
Ook de Vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010 en opnieuw op 21 Mei 2011 zijn voorbeelden die
veroorzaakt werden door zonnewinden.
Andere voorbeelden zijn de CME in Februari 2011, die gevolgd werd door een aardbeving in Nieuw
Zeeland en later in Chili. De aardbeving op 11 Maart in Japan, heeft 15.800 mensenlevens gekost
en beschadigde de kerncentrale in Fukushima, waardoor een grote kernramp dreigde. Op dit
moment wordt bewust uit de pers gehouden dat afgelopen Maandagnacht, 9 Juli 2012, reactor 4 in
Fukushima is ingestort en dat de splijtstaven, die daarin lagen, nu op de bodem liggen te stralen.
Via mijn Facebook pagina heb ik dit dinsdagavond bekend mogen maken samen met een oproep
voor heling.
De aardbevingenlijst van 2011 is te lang om te benoemen en ook nu in 2012 is deze
natuurrampenlijst zich al aardig aan het vormen.
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Verder zijn Zonnewinden medeverantwoordelijk voor het uitbreken van besmettelijke ziekten voor
alle bewoners van Moeder Aarde.
Als begrijpelijk voorbeeld: Tijdens de zonnewinden van 2000 en 2001 brak het MKZ virus uit.
Vanaf 2006 veroorzaken Zonexplosies o.a. de Vogelgriep, Mond en Klauwzeer, het Blauwtong virus
bij de schapen, blauwalg waardoor vissen, eenden en andere waterdieren sterven. Naar mijn
gevoel een trigger voor de mensheid om ons bewust te worden hoe we met consumptiedieren
omgaan!
Voor de mensheid is een Solar Cyclus een periode van ‘verlichting’, een periode waarin we collectief
de kans krijgen om de eerste fase van Meesterschap te bereiken, door het driedimensionale
emotionele niveau, wat hoofdzakelijk uit lijden, innerlijke onrust en onbalans bestaat, te
overstijgen.”
Meerdere Lichtfrequenties die naar Moeder Aarde
en haar bewoners gezonden worden.
8 Augustus: Sterrenpoort 8:8 wordt ook wel de ‘Poort van Het Versnelde Ontwaken’ genoemd.
Na de val van Atlantis werd alle Atlantische kennis, die gebaseerd is op doorgegeven informatie
van de Meesters van Sirius, gedeeltelijk verspreid in Egypte en gedeeltelijk opgeslagen. De Moeder
Matrix van de opgeslagen coderingen en kennis, die hoofdzakelijk de Heilige Geometrische codes
én de kennis van de 12 jaar linker én 12 jaar rechter hersenhelft Mysterieschool van Horus leer
omvat, resoneren in de Cheops Piramide en worden bewaakt door de Sfinx. De interstellaire interdimensionale Lichtcodes activeren de ‘Kronieken der Herinneringen’ de Matrix van het Akasha. Dit
is nodig om alle opgeslagen kennis én slapende Heilige Geometrie Codes weer te laten kunnen
ontwaken in het cellulair geheugen, dat nodig is voor het Godbewustzijnsproces.
Advies: Het is hoger bewustzijn voeden om bewuster te worden van het feit dat we collectief de
Atlantische en Egyptische kennis niet kunnen herinneren omdat we misbruik hebben gemaakt van
onze vrije, Goddelijke Wil. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door jezelf de vraag te stellen of je leven

een creatie is van je vrije wil of je Goddelijke wil.
9 September: Sterrenpoort 9:9 activeert de evolutie d.m.v. een profetische kalender, de tijdlijn
genoemd, in de Cheops. Vandaar dat de Cheops ook wel de stenen bijbel genoemd wordt. Door de
interstellaire inter-dimensionale Lichtcodes kunnen Goddelijke- Kosmische- én Planetaire
persoonlijkheidkwaliteiten ontwaken in het cellulaire geheugen. Dit celgeheugen is nodig om de
samensmelting van de Heilige Hart- en hersencellen te bewerkstelligen. Deze samenwerking is
nodig om uiteindelijk, door de werking van de geheime hersen- en hartcellen, de Heilige
Hartkwaliteiten weer uit te kunnen dragen. waardoor men vanuit Goddelijke Wijsheid, vrij van
illusies, alle dualiteitprincipes én de aangeleerde oude patronen op elk niveau kan overstijgen én
zuiver van gedachte, gevoelens, daden en spreken kan zijn én informatie en visioenen via zuivere
kanalen kan ontvangen tijdens het Pleiadische tijdperk.
Advies: De tijdlijn vertegenwoordigt ook de kosmische wet van oorzaak en gevolg en moedigt aan
om te leven vanuit de samenwerking van de 5 zintuigen. Vandaar dat het belangrijk is om Schijncomfort en zekerheden los te laten. Sterrenpoort 9:9 nodigt uit om te kijken naar de basis en het
ontwikkelingsproces van je eigen manifestatie, van je ZIJN, en biedt een prachtige mogelijkheid
om jezelf te bevrijden van oude patronen, overtuigingen en gecreëerde schijnveiligheid, die eens
veiligheid boden om vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.
10 Oktober: Sterrenpoort 10:10 activeert zowel Lemurische als Atlantische kristallijnen DNA
coderingen, die nodig zijn voor het ontwaken van Heilige Geometrische codes in het totale
menselijke en energetische wezen, waardoor de verschuiving in de tijdmatrix beter doorleeft kan
worden. Hierdoor kunnen o.a. de platonische lichamen, die in een perfecte staat in onze
Lichtlichamen behoren te resoneren, uiteindelijk weer te herstellen. De perfectie van het
Geometrisch wezen is belangrijk om gebruik te kunnen maken van de MerKaBa- en Merkivah
technieken, om uiteindelijk te kunnen reizen en teleporteren via de ruimtes die nu wormgaten of
Einstein-Rosen bruggen genoemd worden.
Advies: Creëer ruimte door alles dat niet meer voedt los te laten; ‘vlucht’ niet meer voor situaties,
ga elke situatie vanuit liefde voor jezelf én in liefde aan; hecht een hogere waarde aan je
persoonlijke vrijheid in relaties en gebruik deze vrijheid om je ZIJN te manifesteren; zie in dat je
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een veilige thuisbasis nodig hebt om jezelf te kunnen ontplooien; luister naar de informatie die je
ontvangt van je Hoger Zelf.
11 November: Sterrenpoort 11:11 is op dit moment voor de mensheid één van de meest
belangrijke Sterrenpoorten, omdat de interstellaire inter-dimensionale Lichtcodes een Pleiadisch
genetische uitwisseling activeert. Door de activatie transmuteren alle lagere trillingen en
energetische toxische ballast, die ontstaan zijn door bewuste en onbewust angsten én
dualiteitvormen door alle levensvormen heen. Door de cellulair zuivering kan een reconnectie van
het Heilige Hart en Zielsniveau ontstaan én de Heilige Verbintenis plaatsvinden, ook het Goddelijk
Huwelijk genoemd, dat de perfecte balans van de God- en Godinkracht omvat. Hierdoor kan men
tijdens de evolutiecyclus en het Pleiadisch tijdperk uiteindelijk weer vanuit het fysieke functioneren
in een Goddelijk Lichaam.
Advies: Zorg ervoor dat je op een Hogere mentale manier de stroming van je levensenergie helder
krijgt; zorg ervoor dat je inzicht in en grip hebt op jezelf, door elke handeling en gedachte die je
uitdraagt te gaan leren begrijpen en doorgronden, waardoor je vrouwelijk- en mannelijk wezen,
oftewel je Priester/Priesteres en God/Godinkwaliteiten kunnen helen en samensmelten.
13 November ontvangen we een totale zonsverduistering 27 graden Kreeft. (alleen zichtbaar
vanuit het noordelijk deel van Queensland in Australië, maar de vrijkomende Lichtfrequenties
resoneren door de totale matrix). Deze Eclips zal kort maar krachtig zijn en hoofdzakelijk de
confrontaties aansturen die inzicht geven in verantwoordelijkheid in familiebanden, relaties,
samenwerkingsverbanden en het Eenheidsbewustzijn.
Advies: Ben loyaal en verbonden met alle vormen van liefde; hou onvoorwaardelijk van je Ware
Zelf; ontwikkel een sterk gemeenschappelijk bewustzijnsgevoel; sta altijd voor anderen klaar,
zonder jezelf weg te cijferen; weet dat je scheppingskracht en gedachtekracht heel krachtig is en
snel manifesteert dus hou rekening met de verantwoordelijkheid voor je uitspraken en handelen;
zoek regelmatig de stilte op om je ‘ontvangst kanalen’ helder te houden. Onderhoudt relaties en
laat relaties los die niet voeden of dienen.
3 December: Charles Marcello ontdekte in November 2009, via planetaire vooruitberekeningen op
de computer dat op 3-12-2012 een bijzondere Planetaire Convergentie plaats zal vinden boven het
Gizeh plateau in Cairo, Egypte. Volgens zijn berekening, zullen net voor de zonsopkomst als volgt:
Cheops door Mercurius, Chefren door Venus en Mycerinus door Saturnus én de Rode Piramide door
Mars verlicht worden. Meer informatie hierover kun je o.a. lezen via de link http://blog.worldmysteries.com/science/2012-and-the-pyramids-at-giza/
Verschillende onderzoekers beweren dat deze bijzondere Planetaire Convergentie plaats vindt op
12-12-2012 om 06.55 uur, dus ook net voor de zonsopkomst.
Het bijzondere is dat we in een tijdsperiode leven dat eigenlijk niets meer vast staat en waarin
alles mogelijk is. Volgens de astronomische website www.meteo-maarssen.nl vindt deze uitlijning
in Nederland als volgt plaats: De Maan komt de komende dagen in conjunctie met
achtereenvolgens Saturnus op 10 , Venus op 11 en Mercurius op 12 en Mars op 15 December!
De samenstanden kunnen door de snel afnemende maansikkel in de ochtendgloren waargenomen
worden.
Dus spannend ... als ik me afstem op de samenstand van deze planeten voel ik het volgende:
Door de vrijkomende Lichtfrequenties ontvangen we de mogelijkheid om de Drie-eenheid, ditmaal
gezien vanuit het fysieke, het energetisch (mentaal en emotioneel) wezen én het Zielsniveau, weer
samen te laten resoneren in overeenstemming met ons Zielsniveau, zodat uiteindelijk onze ChetBa- Ka en Ach weer uitgedragen kan worden vanuit het fysieke wezen.
Mijn vriend Hani Derwis, egyptoloog en één van de archeologen van het Gizeh plateau, legt tijdens
het bezoeken van de Ka en Ba tombes altijd het volgende kort omschreven uit: De mens bestaat
uit 7 energetische vormen , waarvan er 4 met de aarde verbonden zijn: Chet, het lichaam, Ba de
geest, oftewel ons Etherisch dubbel, Ka onze levenskracht en Zielenwezen en Ach, het Goddelijke
en Verlichte Wezen van de mens, dat nu alleen door de ‘goden’ uitdragende kan worden.
De 12:12:12 Sterrenpoort zendt kristallijnen Glyphs uit die de kernkrachten van de Atlantischeen Egyptische Glyphs in hologramcoderingen in het DNA activeren, die nodig zijn om alle
aanwezige door machtsmisbruik en manipulatie uitgedragen ondergane traumatische ervaringen in
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het cellulair geheugen te zuiveren. Dit is nodig om de aantrekkingskracht hiervan te beëindigen en
om vanuit volledige zuiverheid te kunnen communiceren op Zielsniveau met alle
Bewustzijnsvormen. Deze communicatievorm wordt ook mede mogelijk gemaakt door de
interstellaire inter-dimensionale Lichtcodes.
Advies: Herinner dat je zelf vanuit je zielskeuze je huidig leven hebt neergezet om de
leerprocessen van vorige levens te overstijgen. Mediteer op alle situaties die je aantrekt en zie
deze als leerprocessen. Ontwikkel de kwaliteit om op een onpersoonlijke wijze de projecties
rondom je heen te observeren, dan zie je de reflectie van je eigen wezen in de situaties die je
aantrekt en weet je hoe te reageren en kun je deze overstijgen.
21-12-2012: In Egypte zal de winterzonnewende exact om 11.11 uur plaatsvinden! Als eerste
plaats ik weer een stukje uit de Cosmic&Flower opleidingsyllabus van dag 4 betreffende o.a. De
Maya voorspelling voor deze dag:
“De Maya's waren Grootmeesters in ‘Tijd’. Hun Kalenders zijn o.a. Kosmische Cyclussen en
Universele Bewegingen die Bewustzijnsactivaties zichtbaar maken. Volgens de Short count
kalender eindigde de laatste Universele Golf van Eenheidbewustzijn op 28 Oktober 2012 en eindigt
de Long count kalender op 21-12-2012.
Volgens de Maya’s, de Hopi’s, Inca’s, Zulu’s en vele andere profetieën, zal op 21 December, de
winterzonnewende van 2012 het Galactisch Centrum openen doordat de Zon conjunct zal staan
met de Maan conjunct Venus. Bovendien eindigt dan de Zonnebaan, van 26.000 jaar, rond
Alcyone, de Centrale Zon van de Pleiaden én zal Alcyone haar baan rond het Galactische Centrum
én rond ons Melkwegstelsel voltooien en samen met alle andere Melkwegen, hun baan rond de
Universele Zon voltooien.
Het samenspel van deze hele ecliptica zal plaats vinden op een plek die door de Maya’s de Hunab
K’u, het geboortekanaal en de Bron van de Schepping genoemd wordt, waarin de nulpunt energie
resoneert. Door de wetenschap wordt dit een zwart gat of sterrenpoort ( Stargate) genoemd.
De Zon zal op dat moment in het midden van dit ‘Geboortekanaal’ staan, en als ons Melkwegstelsel
boven Moeder Aarde staat, zullen alle punten rondom Moeder Aarde geraakt worden en het
Universele- én ons Zonnestelsel zal op dat moment op één lijn liggen”.
Veel informatie is te lezen in het boek van Peter Toonen hier in PDF 2012 voor Dommies, de angst
voorbij.
Naar aanleiding van de Maya profetieën hebben verschillende astrologen de planeten en
sterrenstanden van 21-12-2012 bestudeert en komen ze allen tot dezelfde conclusie: Er zijn vele
signalen die wijzen op grote veranderingen, én ja er zijn bijzondere planeet-sterrenstanden op 2112-2012, alleen sluiten ze niet direct aan op de Maya profetieën.
Volgens sommigen berekeningen heeft de door de Maya’s voorspelde exacte samenstand al in
1998 plaatsgevonden en zal deze ecliptica afronden en na 21 December 2016.
Ter afsluiting van de wereldwijd meest besproken data 21-12-2012 plaats ik om tijd te
besparen nóg een stukje uit de syllabus van opleidingsdag 4:
De term: Einde der tijden
Verschillende profetieën, religies, waaronder ook de Bijbel, (Timotheüs 3) en de Koran
(Soera 79:42-46) spreken over tekens der eindtijd.
Tekens van de eindtijd, die in de Bijbel en Koran benoemd worden zoals liefdeloosheid, ontkenning
van eenheid, de toename van zinloos geweld, agressie, oorlogen, aard- en zeebevingen, orkanen
en andere natuurrampen, de verandering van het klimaat en de flora en fauna, ziektebeelden etc.
maken de laatste jaren duidelijk dat alles zich extremer afspeelt dan ooit van tevoren.
Het einde der tijden betekent voor ons niet, dat de aarde ontploft door het verschuiven van de
aardas doordat deze in een zwart gat verdwijnt, zoals verschillende mensen menen.
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Voor ons betekent dit dat er een lange periode van lijden voor de mensheid wordt afgesloten, en
dat we na 2012 op een hoger niveau aan een volgende periode in de evolutie wordt begonnen.
Volgens veel profetieën en religies is deze ecliptica de poortopening naar het Gouden Tijdperk.
Ook volgens de Bijbel wordt ons verteld 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.
Ons Cosmic&Flower docententeam en Mark, Kelvin en ikzelf zijn ons bewust van onze
manifesterende Scheppingskracht, gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde, én weten dat de
mensheid mede manifesteert. Wij zijn er stellig van overtuigd, dat de eindtijd die benoemd
wordt in o.a. de Bijbel en Koran, dezelfde eindtijd is als die vanuit de Maya berekening en de
vele profetieën.
Inhoudelijk betekent de term ‘einde der tijden’ het begin van het Gouden Tijdperk, de
Nieuwe Aarde. Een tijdloos leven in Goddelijk Meesterschap, gevuld met Vrede,
Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid, gebaseerd op het Concept van Maät en de Wet Van
EEN.
Graag adviseer ik de YouTube Shift of the Ages eens te kijken, zodat je de mening over de eindtijd
van de Maya’s zelf kunt horen.
Verandering in één van de Kosmische Wetten.
Lieve lezer vanuit mijn hart wil ik je nog aanreiken dat alle liefdevol gezonden Lichtfrequenties elk
jaar opnieuw op een als maar hoger niveau het cellulair geheugen activeren.
Vóór en tussen de hierboven omschreven Sterrenpoorten en planetaire activaties door, zijn er nog
veel hoger bewustmakende maan- sterren- en planeetstanden in 2012. De planetaire krachten die
momenteel werkzaam zijn, kunnen een flinke impact op ieders leven hebben.
Door nu te leven heb je vanuit je zielsniveau ervoor gekozen om in je volledige potentieel te
stappen en met behulp van alle Lichtcoderingen word je in principe ingewijd. Inwijding houdt in dat
er verbindingen ontstaan tussen je Chet, Ba, Ka en Ach, je oorspronkelijke fysieke wezen tijdens
de loop van het huidige Transmuterend Evolutieproces. In principe activeren de Lichtfrequenties
Oeroude God/Godin DNA coderingen, die we zijn ‘verloren’ na de val van Lemurië en Atlantis in
Egypte.
Om dit totale proces goed te laten verlopen, is het belangrijk op de hoogte te zijn dat een gedeelte
van de Kosmische Wet van de Aantrekkingskracht teruggetrokken is! Al geruime tijd mocht ik
weten en voelen, én heb dit ook mondeling overgedragen, dat niet meer alles wat we aantrekken
in overeenstemming is met ons zelf gecreëerde Zielenplan…
Nu dit door meerdere collega’s én door Ashtar bevestigd is wil ik het volgende graag met je delen:
Zoals al aangeven word in de syllabus van de C&F opleidingsdag 5, leven we sinds 23 April 1990 in
het vierde kwadrant van de Karmische Wet, de periode die het mogelijk maakt om ons karma uit te
zuiveren én Transmuteren.
Sinds 23 April 1990 speelt het karma zich in het fysieke af en behoort iedereen zijn eigen karma te
dragen en af te ‘werken’. Doordat we collectief nu de mogelijkheid hebben om eigen karma uit te
zuiveren én te Transmuteren, wordt de mensheid vanaf 1990 grootschalig geconfronteerd met
psychische, emotionele en fysieke problematiek door het uitzuiveringsproces van karmische
stukken.
Vanaf 14 Juni is het Pleiadische Tijdperk in ‘werking’ gegaan en de herstructurering van de huidige
aarde en mensheid definitief geactiveerd. Dit omvat dat de tijd is aangebroken om karma nu te
Transmuteren, dus om karma vrij te worden.
Ook tijdens de Transmuterende periode van ons karma mogen wij, door onze Ziel vastgelegde,
hulp ontvangen, vanuit de Goddelijke Karmische Raad vanuit de volgende Zielsvisie:
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Vanaf dat we ons Goddelijk Wezen verloren zijn is onze Ziel al blootgesteld aan ontelbare
verkeerde keuzes vanuit onze vrije wil. Onze Ziel weet dat de tijd dat we keuzes behoren te maken
vanuit onze Goddelijke Wil, los van de materie en in vertrouwen, nu is aangebroken indien men er
voor kiest om te leven in overeenstemming met het Hogere Plan.
Vandaar dat onze Ziel hulp ontvangt van de Goddelijke Karmische Raad, die de Wet van
Aantrekkingskracht, in overeenstemming met de Ziel, gedeeltelijk heeft terug getrokken.
Dit vergt enorm veel onderscheidingsvermogen zodat je inzicht kunt gaan ontwikkelen in de
situaties die je aantrekt vanuit je lagere wil of voorbestemde levenslessen.
Uit liefde voor wie je bent vraag ik je om genoeg van jezelf te houden, door alles wat niet meer
voedend is los te laten. Dit is gemakkelijker als je begrijpt dat verandering en loslaten eenvoudig is
als je vertrouwen hebt in jezelf. Weet dat transformeren door lijden niet meer tot de realiteit van
het huidige Transmuterend Evolutieproces hoort.
Hetgeen wat nu, in 2012, van je verwacht wordt is dat je begrijpt, dat je door acceptatie macht en
onmacht kunt omzetten naar acceptatie én dat wat niet meer kloppend voelt overbodig is
geworden. Door los te laten ontstaat ruimte voor nieuwe verbindingen en veranderingen die
voedend zijn voor jouw Ziel.
Geduld, begrip, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde, voor onszelf en een ander, zijn enkele
kwaliteiten die we volledig behoren te ontwikkelen tijdens de overgang naar ons Nieuwe Mens
Zijn.. Breek uit de comfortzones en gun jezelf de basisveiligheid in jezelf. Liefde en vertrouwen in
overvloed zijn een solide basis voor transformaties en maken dat je gemakkelijker kunt loslaten en
veranderingen durft toe te laten.
Het is belangrijk om goed bij jezelf te blijven door o.a. te mediteren of je fysieke wezen te voeden
met rustgevende momenten en mineraalbaden. Ik weet dat hetgeen ik heb mogen, en nog zal
kunnen, bereiken tijdens het huidige Transmuterend Evolutieproces ook JOUW kwaliteit is! Activeer
je zelfvertrouwen vanuit je hogere vrouwelijke- én mentale manifesterende scheppingskracht en
weet dat je alle gedachten, intenties, woorden en daden creëert. Je hebt werkelijk iets te zeggen in
en over je leven!
Bouw je nieuwe Zijn én toekomst, stap voor stap, vanuit je manifesterende gedachtekrach♥.

Als afsluiting enkele tips
De door mij persoonlijk aangeboden themadagen en Egypte reizen zijn afgestemd op dezelfde
doelstellingen, die de Lichtwereld graag bereikt met het uitzenden van de Licht frequenties , de
komende maanden en kunnen dus versterkend zijn in jouw doelstellingen.
De thema’s van de Transmuterende reizen in 2012 zijn:
Solar Archangels Fayoum reis, onder medebegeleiding van Gabriël en Michaël,
van 17 t/m 30 September
De 10:10 Sterrenpoort in
van 6 t/m 21 Oktober.
De 11: 11 Sterrenpoort
van 7 t/m 17 November

Abydos,, onder medebegeleiding van Serapis Bey,

in de White Desert., onder medebegeleiding van St. Germain,

De 12:12 Sterrenpoort in Komombo, onder medebegeleiding van Horus
van 1 t/m 15 December
Zie voor de Transmuterende Egypte reizen www.egyptvacations.eu ,
onder de link Key to Egypt tours en dan de link Holistisch reizen.

copyright(©) juli2012 Cosmic&Flower Remedies

Auteursrecht Donny Heuvelmans

Themadagen
In het aangeboden schema van de themadagen voor het komende najaar hebben wijzingen
plaatsgevonden omdat Cosmic&Flower een ‘transformatie ‘ periode ondergaat.
Hiervoor ben ik o.a. de opleiding syllabussen aan het updaten, een deeltijd cursus aan het
samenstellen, heb ik een nieuwe energie in ons docenten team mogen aantrekken én de website is
in de ‘vernieuwing’!
In de augustus nieuwsflits worden de nieuwe docenten met dankbaarheid en in liefde voorgesteld.
Overdracht themadagen
Om tijd hiervoor te creëren heb ik heb ik in volste vertrouwen aan docent Gerdien van Horsen de
Themadagen; Je Zielsafspraak herinneren met de 10 Solar Aartsengelen van 17 en 18 Augustus én
themadagen; De Galactische Stralenleer van 24 en 25 Augustus overgedragen in 2012.
Gerdien organiseert de Galactische Stralenleer op 7 en 8 September 2012
En je Zielsafspraak herinneren met je Solar Aartsengelen op 3 en 4 November 2012
Zie www.gaia-centrum.nl
Zelf organiseer ik de Psyché én Ziel Egypt Healing dagen op 24 en 25 Augustus 2012.
De Planetaire Entiteiten dagen op 31 augustus en 1 September 2012
En de Egyptische Cosmic&Flower Chakraoliën opleidingsdag, die een update heeft
ondergaan én gecertificeerd is, op 7 September 2012.
Degen die zich al aangemeld zijn krijgen een mail betreffende de data verandering van de
Psyché én Ziel Egypt Healing.
Psyché én Ziel Egypt Healing
Vanuit de begeleiding van Isis en Horus zullen we deze dagen o.a. ‘werken’ vanuit de Oog van
Horus Mysteryschool leer. Tijdens deze dagen wordt je geheeld en ben je de heler…
De doelstelling is ruimte in creëren het cellulair geheugen door oude zielpijnen, die om aandacht
blijven vragen, te Transmuteren; de IK BEN Kracht weer bekrachtigen, waardoor men elke
ogenschijnlijke moeilijke inwijdingsbeproeving kan overwinnen; het Heilige Huwelijk met jezelf
manifesteren door de Universele Eenheid tussen je Goddelijk Mannelijke Wezen én je Goddelijk
Vrouwelijke Wezen, dat pas kan manifesteren indien onze linker- en rechter hersenhelft in Eenheid
zijn door gelijkwaardig in balans te functioneren. Te heractiveren én weer een groot gedeelte van
het meesterschap behalen. Het Heilige Huwelijk omvat Verder zal alles plaatsvinden wat de
Lichtwereld aanreikt op dat moment! Verder zal ik datgene aanreiken, wat mij aangereikt zal
worden in de tijd voor aanvang van deze dagen.
De investering in jezelf is €222.- Incl. 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 met ruime keuze. Koffie en
kruiden thee met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Datum: 24 en 25 Augustus 2012 van 10.00 tot 16.00
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl
Planetaire entiteiten opleiding
Tijdens deze 2 opleidingsdagen wil ik graag aandacht besteden aan een vorm van entiteiten, die
zowel in de Universa boven ons Universum, als op Moeder Aarde vertoeven.
Wel wil ik hierbij vermelden dat ik weet dat alles wat nu plaatsvindt in overeenstemming is met het
Hogere Plan, omdat we nu in de eindtijd van de 26.000 jarige bewustzijnscyclus met de grote
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karmische afrekening te maken hebben, zodat we collectief kunnen doorstromen naar ons
Goddelijk Bewustzijn en de Nieuwe Aarde mee kunnen creëren tijdens het Pleiadisch tijdperk en
de Eenheidsbewustzijnscyclus. De kosmische Karma Wet, van oorzaak en gevolg, reageert nu op
alle disharmonie van de Zielsniveaus. Vandaar dat ik een stukje inzicht voor herkenning van
planetaire entiteiten aanreik, en een eeuwen lang verborgen methode, die mij aangereikt t is door
Artsengel Michaël, om Moeder Aarde, de mensheid én de Universa boven ons Universum te
bevrijden hiervan.
De investering in jezelf is €222.- Incl. 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 met ruime keuze. Koffie en
kruiden thee met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data: 31 Augustus & 1 September 2012 van 10.00 tot 17.00
Plaats: Cosmic&Flower Centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via: info@cosmicflower.nl
Gecertificeerde opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakra oliën.

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, Heling ceremonies,
reinigingsrituelen en mummificatie processen. 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 reiken we verschillende
massagemethodes aan, die zowel voor zelfheling als cliënt- patiënt gericht ingezet kunnen worden,
om doelgericht oude patronen en mentale en emotionele verstoringen die fysieke ziektebeelden
veroorzaken op te heffen.
Ook worden enkele ontspanning- en reflexologie massagetechnieken aangereikt, die zowel de
organen als de chakra’s positief laten doorstromen om zowel energetisch als fysiek te helen én
genezen.
In samenwerking met de Egyptische C&F Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energie, daar waar
nodig is tijdens de persoonlijke sessie met de groepsmaatjes mee ingezet worden.
Deze dag valt onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en er mag 1
studiepunt per dagdeel geteld worden en men ontvangt een certificaat.
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: 8 September 2012 van 09.30u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl
De Heilige Geometrie
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Dat de Heilige Geometrie als maar belangrijker wordt voor de mensheid blijkt ook uit de
Graancirkels die in Juli gemaakt zijn in Wiltshire England . De foto’s van deze graancirkels staan op
mijn Facebook Cosmic&Flower pagina. De wetenschap van de Heilige Geometrie is eeuwenlang
angstvallig bewaard gebleven en is letterlijk terug te voeren naar de Egyptische beschaving. Het is
nog niet bewezen, maar het begint duidelijk te worden dat de Heilige Geometrie het erfgoed is van
de Atlantische beschaving.
Graag adviseer ik de website van mijn Lichtbroer Richard van Rijswijk betreffende de Heilige
Geometrie: De Taal van het Licht
Op Facebook ben ik te vinden onder mijn meisjesnaam Donya Sternfeld én Donny Heuvelmans
De Tijdlijn
Peter Lemusier en Edgar Cayce geven veel informatie vrij betreffende de tijdlijn.
Peter Lemusier heeft bewezen dat de aanvangdatum van de tijdlijn, bij de ingang van de Cheops,
uitgelijnd is met de stand van de Pleiaden in de lente equinox van het jaar 2141 v.Chr. Volgens
Edgar Cayce symboliseert de huidige Koningskamer de huidige tijd. Het is het einde van de tijdlijn
die de tijd aangeeft van een immense vooruitgang, een spirituele revolutie en zal de Cheops
uiteindelijk al haar geheimen prijsgeven wanneer de ‘Hal der Verslagen’ geopend wordt en er
bewijs gevonden zal worden van haar Atlantische oorsprong.

Geadviseerde Cosmic&Flower producten voor de resterende maanden van 2012
Stuitchakra olie; Rode Amber; Ik Ben en Ik Heb
Het Egyptische geloof bestaat uit de mystieke band die de mens verbindt met zijn omgeving, de
natuur, het menselijk leven en de kosmos. Voor de Egyptenaren bestond er geen verschil tussen
heilige en wereldse handelingen zoals wij mensen dat gewend zijn. Elke handeling, hoe gewoon en
aards ook, werd beschouwd als een aards symbool voor een specifieke Goddelijke handeling.
De Stuitchakra staat al sinds het begin van de mensheid in correlatie met de Sinaï berg in Egypte.
Rode Amber werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de Stuitchakra membramen en het
Etherische Lichaam. Het geheim van Rode Amber is dat het de mensheid helpt om de drie fysieke
lagen, het fysieke- emotionele- en mentale lichaam, in balans te laten samen werken. Hierdoor
komt men stevig verankert in het leven te staan en kan men zelfverzekerd elementaire levens
vragen, zoals wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is wat is mijn levenspad uitwerken.
Activeert de Ik Ben kracht, waardoor men in kan gaan zien wat men nodig heeft om zichzelf
gelukkig te voelen. Geeft inzicht hoe men zichzelf en anderen kan helpen. Stelt in staat om het
dagelijkse leven te accepteren en om zich vrij en flexibel hierin te kunnen bewegen. Geeft inzicht in
de basis van een probleem, werkt op het niveau van het probleem en laat inzien waarom men dit
naar zich toetrekt.
Brengt je in contact met het mens Zijn en stelt in staat om het fysieke lichaam te accepteren.
Helpt om zichzelf lief te hebben en voorkomt dat men zich onthoudt van datgene wat men nodig
heeft. Harmoniseert geven en nemen en het zichzelf wegcijferen.
Bevordert de creativiteit en geeft het gevoel een kind van Moeder Aarde te zijn.
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Zuivert belastende onbewuste en bewuste emoties op zielsniveau.
Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en als parfum.
Heiligbeenchakra olie; Musk; Ik Voel
Vanuit het Egyptische geloof geloofde men dat na de dood Ka de Ziel heen en weer kon reizen en
weer terugdalen in het lichaam. Ba, de onzichtbare tweeling van de mens in contact bleef met de
nog levende familie en vrienden van de dode. De Ka en Ba Zielen moesten het lichaam herkennen,
anders konden ze het niet terugvinden en dan kon men ook niet eeuwig blijven leven. Vandaar dat
zij Musk gebruikte om het Zielswezen van hun Ka en Ba kanalen te reinigen.
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Heden ten dagen wordt Musk ook gebruikt om de Ka en Ba kanalen te reinigen en om het Ka en Ba
geheugen te activeren.
Musk werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de Heiligbeenchakra membramen en het
Emotionele Lichaam. Het geheim van Musk is dat het de mensheid helpt om de Ka en Ba kanalen
te herstellen. De Ka en Ba worden ook de Yin en Yang stromingen genoemd. De meeste ziekten
ontstaan indien er disharmonie is tussen deze twee fundamentele energiestromen.
Musk geeft inzicht in onverklaarbare ( karmisch) fysieke klachten en verbintenissen en maakt
bewust van alle processen die zich in het lichaam afspelen.
Stabiliseert volle Maan reacties bij vrouwen, baby’s en kinderen. Bevordert het contact met het
kind tijdens de zwangerschap. Geeft verlichting bij de menstruatiecyclus.
Heelt het innerlijk kind, brengt zekerheid, geborgenheid en vergemakkelijkt het loslaten en laat in
vertrouwen herinneren dat alles zich naar behoren uitwerkt op het juiste moment.
Gevoelens van angst, schuld, onzekerheid en onrust worden door Musk naar het bewustzijn
gebracht, waardoor men in staat is deze te ervaren, begrijpen en los te laten.
Helpt om seksueel misbruik te verwerken. Balanceert seksuele geaardheid
Heeft cosmetisch gezien een sterk reinigend vermogen voor de huid.
Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Helpt om belastende verbindingen met karmische onafgebroken ketens te verbreken.
Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en als parfum.
Egypt Healing Spray
De aanwezige basisenergieën en Licht coderingen in Egypt Healing.
Door de aanwezigheid van de vele Lichtkrachten die hun oude Egyptische kwaliteiten vastlegden
tijdens het prepareren, is het moeilijk om deze allemaal te benoemen in de omschrijving van de
werking. Wij vertouwen erop dat wij de juiste Lichtkrachten mogen benoemen.
Als ‘aardse’ basis hebben wij Alceo onze Hematiet Schedel, Isis onze Rosekwarts Schedel, een
bijzonder woestijnkristal en de White Dessert Tamarisk mee geprepareerd.
Tijdens al onze bezoeken aan de kamers onder en in de Cheops piramide en de Sfinx, waren Alceo
en Isis aanwezig. Door het mee mogen prepareren van Alceo en Isis resoneren de door hen daar
opgenomen Lichtcodes ook in Egypt Healing.
Door toevoeging van het woestijnkristal hebben wij ook de bijzondere mystieke energie van de
White Dessert mee kunnen prepareren. De White Dessert Tamarisk staat bekend als een plant die
zich voedt door het opnemen van de nachtelijke condens. Als kamelen voelen dat hun
vochthuishouding vermindert, eten ze van deze plant om hun vochthuishouding weer te herstellen.
Bijzonder is ook dat als men een takje gaat verbranden dit minimaal 24 uur blijft branden!
Symbolisch voor ons een teken van kracht en onverwoestbaarheid.
De werking:
Energy 61: De Lichtcodes in de Luxor Tempel hebben wij o.a. mogen vastleggen onder
begeleiding van een van de incarnaties van Serapis Bey, Amenhotep III. Hij regeerde vanuit de
basisenergieën liefde en vrede en creëerde de basis van het Godsbewustzijn voor zijn zoon
Achnaton, die de mensheid weer terug probeerde te brengen naar de Oerwetenschap, dat er maar
één scheppende God is en dat ieder menselijk wezen naar de gelijkenis van de Schepper
geschapen is. Zijn Lichtcodes balanceren de 7 hoofdchakra’s en het contact met het Hoger Zelf.
Hierdoor kunnen de 7 hoofdchakra’s weer samen gaan resoneren met de 5 chakra’s, van waaruit
wij energetisch resoneerde tijdens ons wezen in het Hart van Egypte. De fysieke
eenheidsresonantie van deze 13 chakra’s is dé belangrijkste basis voor de ontwikkeling naar het
Godsbewustzijn. Na verankering activeert ook de innerlijke Ankh kracht, waarvoor de tweebenige
Ankh symbool staat: het contact met je Hoger Zelf, het contact met de Kosmische Lichtkrachten en
de Universele genezende kracht, kortweg omschreven, de I AM kracht.
Energy 62: De 11:11 Poort Lichtcodes hebben wij mogen vastleggen in de White Dessert, onder
begeleiding van de Meesters van Sirius. De Lichtcodes zijn gericht op de fysieke transformatie
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tijdens het ontwaken van het collectieve Goddelijke Bewustzijn. Zij zuiveren oude DNA patronen en
stimuleren de opname van het Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius én de Nieuwe Aarde energieën
in het DNA. Na verankering stimuleren zij het Zelf verwezenlijkingproces. Men zal ervaren dat men
goed geaard én zonder belastende fysieke transformatie klachten zichzelf vanuit de Hogere
Dimensionale niveaus kan gaan neerzetten, om zijn Zielstaak vanuit het Hier en Nu uit te voeren.
Energy 63: De Lichtcodes in de Hatsjepsoet Tempel in Deir el Bahari, hebben wij onder
begeleiding van Hatsjepsoet en een van de incarnatie van Kuthumi, Toetmozes III en de Hathors
van Venus mogen vastleggen. Deze tempel is op de door de Hathors ingewijde grond gebouwd.
Vandaar dat wij de aanwezige Lichtcoderingen van de Hogere Liefdesaspecten van de Hathors van
Venus mee hebben mogen opnemen in de Energy. Ook Hatsjepsoet was werkzaam voor het Hogere
Plan en bewerkstelligde harmonie en vrede in de periode dat zij voor- en samen met Toetmozes
III, regeerde. Zij mocht ook de naam Maät-ka-Re dragen, omdat zij de verpersoonlijking uitdroeg
die aan de wet van vrede voorafgaat. Haar Lichtcoderingen stimuleren de innerlijke vrede en de
samenwerking van de linker en rechter hersenhelften, waardoor de Mannelijke en Vrouwelijke
energieën weer in evenwicht komen. Na verankering kan de God en Godin kracht activeren. De
Lichtcoderingen van Toetmozes III ondersteunen de Hogere Wilskracht om te volharden tijdens zijn
Zelfverwezenlijkingproces.
Energy 64: De lichtcodes van het Dal der koningen in Thebe, ‘de plaats van de Waarheid’ zoals de
oude Egyptenaren dit dal noemen, hebben wij onder begeleiding van veel Meester en Meesteressen
vanuit hun koninklijke- en farao’s incarnaties vast mogen leggen. De Lichtwereld stuurde ons naar
de top van een Thebaanse Heuvel, hier mochten wij de cyclus van leven en dood ervaren. De
Lichtwereld maakte ons duidelijk dat de dood geen dood is, maar een leerproces om uiteindelijk
voor HET LEVEN te kunnen kiezen, zoals het bedoeld was door onze Schepper. Hun Lichtcoderingen
zuiveren de karmische codes in de blauwdruk die nodig waren om de huidige persoonlijkheid te
kunnen vormen. Na de uitzuivering activeren zij de bewustwording van het doel van het huidige
fysieke evolutieproces. Hierdoor kunnen Ba, de Ziel en Ka, de Tweelingziel, het Lichaam waarin zij
samen behoren te resoneren weer gaan herkennen om uiteindelijk in te dalen in de Ka en Ba
kanalen. Alleen door het samen resoneren van de Ka en Ba in één lichaam, is het mogelijk om de
dood uiteindelijk te overwinnen.
Energy 65: De Lichtcoderingen van de Isis Tempel op het pelgrimeiland Philae-Aswan, hebben wij
onder begeleiding van een van de incarnaties van Ma-Ray, Isis de Oermoeder van Liefde, vast
mogen leggen. Voor het prepareren van deze Energy werden wij naar de oever van de Nijl, naast
de Tempel, gestuurd. De Lichtcoderingen van haar Zielsniveau, dat op Sirius verblijft, activeren
een zuivere vorm van Zelfliefde. Na verankering van deze vorm van Zelfliefde zal men ervaren dat
men met Haar Zielsniveau kan communiceren en onderwezen wordt in haar magische
genezingsmethodes. Onder haar vleugels van Liefde zal men uiteindelijk als een Hoge
Priester/Priesters haar magische gaven kunnen verspreiden en als bemiddelend persoon optreden
tussen de lichtwereld en de mensheid.
Energy 66: De lichtcodes van de Hathor Tempel in Dendera, hebben wij onder begeleiding van
Hathor, ‘Zij die de Zon baarde’ en de Venus Hathors mogen vastleggen. Ook hier werden wij weer
naar een gebied buiten de tempel geleid. Bij het Heilige meer verscheen de energie van de
Oermoeder van leven en dood, Hathor met 2 leeuwenhoofden, een voor ons onbekende
verschijning op dat moment! Duidelijk werd dat haar Lichtcoderingen kwaliteiten laten ontwaken
vanuit het verleden om deze toekomstgericht toe te kunnen passen, waaronder het astraal reizen
om weer contacten te leggen met het Zielsniveau van onze Planetaire families. De Lichtcoderingen
van de Hathors van Venus activeren de samenwerking tussen de drie chakra’s die zich in het hoofd
bevinden en de twee chakra’s die samen het Godsbewustzijnchakra vormen. Na de integratie van
deze 5 chakra’s activeren de Heilige geometrische Lichtlichamen, waaronder de MerKaBa. Na
verankering zal men ook met deze liefdevolle Hogere Dimensionale Meesterwezens van Kosmische
geluidsresonanties kunnen communiceren, waardoor alle kennis in het celgeheugen kan ontwaken,
die sluimert aanwezig is vanaf de periode dat men met Hen samenwerkte in Egypte. Dank aan
Meester Sanat Kumara!
Energy 67: De lichtcodes van het Karnak Tempelcomplex in Luxor hebben wij onder begeleiding
van Amon/Ra mogen vast leggen. Hier werd ons nog duidelijker dat water een héle belangrijke
Bron van coderingen bevat. Ook hier werden wij om het Tempelcomplex heen naar het Heilige
meer geleid, dat symbool staat voor het Oerwater van waaruit God ooit tevoorschijn kwam.
Bewustwordingen betreffende ons menselijk wezen trokken aan ons voorbij. De beelden maakten
ons duidelijk dat ons menselijk wezen vergelijkbaar is met de kwaliteit van water. Alle coderingen
uit ons huidige aardse verleden creëerden en vormden, en vormen nog steeds ons emotioneel
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belastend wezen, onze mentale kwaliteiten, ons beperkt denkniveau en onze ziektebeelden, omdat
wij vergeten zijn om aandacht te besteden aan alle aanwezige coderingen die wij op elk niveau
mochten opnemen in ons DNA. De Lichtkracht van Amon/Ra activeert kort omschreven de Ankh
kracht, the Key of life kracht, zoals de Egyptenaren het noemen, weer in ons DNA en laat de
Gouden Regels van zijn 12 Stralen weer herinneren.
Energy 68: De Lichtcodes van de Eclips van 29 maart 2006, hebben wij in de White Dessert van
Bahariya mogen prepareren onder begeleiding van de volgende Meesters en Meesteressen:
Sananda, in zijn wezen als Jezus de Christus in Egypte; Mohammed als avatar en vereerder van de
Heer van Sirius; Enoch of Hermes de boodschapper van de Goden in zijn wezen Thoth; Kuthumi in
zijn wezen Toetmozes de 3de; Serapis Bey in zijn wezen Amenhotep de 3de; Ma-Ray in haar wezen
Isis; Pallas Athena, de Heilige Moeder van het Kosmische Bewustzijn, in haar wezen Achnaton en
Ankhmania. Hun Lichtcodes activeren een nieuwe laag van je energetisch wezen, waardoor het
Elektrisch Blauw Zonlicht van Sirius, dat vrij kwam door de Eclips, een negendimensionaal veld om
je heen activeert. Na de integratie en de verankering van dit Kosmisch Vuur, activeert je
Galactische Bewustzijn, waardoor je genetische erfenis van Sirius weer in je DNA kan activeren. De
Lichtcodes herstructureren als het ware je Galactisch lichtlichaam, waardoor het Goddelijk-Zelf zich
kan manifesteren en alle Goddelijke aspecten uitgedragen kunnen worden, in overeenstemming
met het Hogere Plan.
Gebruiksaanwijzingen;
Egypt Healing kan op elk moment naar behoefte, in de auralagen en/of voor inname in de mond
gesprayd worden. Men kan niet overdoseren.
Waarschuwing: Het is wel belangrijk om zichzelf eerst te verfijnen, vóór dat men besluit om op
een Hoger trillingsniveau te resoneren! Bij het herkennen van oude patronen en verankerde
blokkades kan men door de Cosmic&Flower stocks te ‘raadplegen’ de oorzaak van de verstoringen
achterhalen, zodat deze verstoringen eerst kunnen worden uitgezuiverd.
Gebruiktips die de werking van Egypt Healing versnellen:
Door Egypt Healing bewust in te nemen en door vanuit het hart de Egyptisch ‘Goden’, die hun
Lichtcoderingen vastlegden in Egypt Healing aan te roepen, kan men zijn transformatie- en
evolutieproces naar een hogere dimensionaal wezen versnellen.
Dit kan men bekrachtigen door het gezicht naar de zon of naar het oosten te wenden.
Ook dit zal de werking versnellen.
Ter voorbereiding op een meditatie, die afgestemd is op zijn hogere dimensionaal wezen, kan
men Egypt healing in de auralagen en/of ruimte sprayen.
Door net voor het slapen gaan bewust Egypt Healing in de slaapruimte te sprayen of in te
nemen triggert men nog sterker het onderbewustzijn en onbewust zijn tijdens de slaapfases.
Uit ervaringen blijkt dat hierdoor bewustmakende dromen bevorderd worden die men zich
herinnert.
Indien men een partner heeft, die nog niet op hetzelfde bewustzijnsniveau resoneert, adviseren
wij om Egypt Healing net voor de nachtrust in te nemen, i.p.v. in de slaapruimte te sprayen.

ÉÉN GOD ~ ÉÉN AARDE ~ ÉÉN VOLK ~ ÉÉN TIJD
May love and Light surround the world,
In Lak’ech - Ik ben een andere jij, Donny Heuvelmans
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