Dag lieve Cosmic&Flower Vriendin of vriend
Als eerste wens ik jullie, en het collectieve, vanuit het diepst van mijn hart, een vanuit het
Universele Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde gestuurd integratie proces toe , tijdens het
opnemen van alle Wesak Volle Maan zegeningen en Lichtcoderingen vannacht!
De aanleiding dat je alweer een korte Nieuwsflits ontvangt is dat telkens weer blijkt dat alle hulp
van de Lichtwereld afgestemd is op het transformatie-evolutie proces van het moment.
Dit blijkt uit de informatie die ik vanaf 11-5-‘11 mag ontvangen.
Alles is in beweging… Het blijkt dat er nu nog meer aandacht en extra hulp is vanuit de
Geascendeerde- Engelen en Intergalactische Lichtwereld, om de mensheid te helpen versnelt hun
Meesterschap te behalen, betreffende het aantrekken van belastende emotionele ervaringen,
leerprocessen, fysieke klachten en ziektebeelden. De allesomvattende Lichtwereld wil de mensheid
nu ook helpen om het Planetaire celgeheugen uit te zuiveren , zodat de ‘slapende’ Planetaire en
Atlantische Goddelijke kwaliteiten kunnen ontwaken. Vandaar dat de 4 aangeboden themadagen
zijn afgestemd op het transformatie-evolutie proces van 2011.
Door mijn achtmaandse verblijf in Egypte heb ik besloten om te stoppen met het geven van
de Cosmic&Flower Therapeuten opleiding.
Met dankbaarheid draagt ze deze in volste vertrouwen over aan het Cosmic&Flower
Docenten team. De Docenten staan op onze website www.cosmicflower.nl onder de link
opleidingen en onder de 4 thema dagen die ikmet liefde en dankbaarheid aanbied tijdens mijn
zomer verblijf in Nederland.
De Thema dagen kunnen ook gevolgd worden indien men de C&F opleiding niet gevolgd
heeft!
De Thema dagen die deze zomer gegeven mogen worden zijn:
Thema
Thema
Thema
Thema

1:
2:
3:
4:

Meesterschap behalen met behulp van je Potentiele Maya horoscoop
De Galactische Kosmische Stralenleer
Opleidingsdag met de Egyptische Cosmic&Flower Chakra oliën
Je Zielsafspraak herinneren met de 10 Solar Aartsengelen en Engelen

Thema 1: Je Goddelijk Meesterschap behalen met behulp van je Potentiele Maya
horoscoop. We leven momenteel in twee realiteiten, van de ene kant lopen we vast door ons
fysieke wezen, anderzijds herkennen en erkennen we gestaagd ons Goddelijk zijn. Dat we deze
fase behoren te doorleven hebben we te danken aan vele keuzes die we maakte, door vele levens
heen, vanuit onze vrije wil. De Maya’s waren en zijn nog steeds Grootmeesters in het bereken van
zowel de tijd, als facetten van Zielskwaliteiten door hun Galactische astronomische kennis. De
potentiele horoscoop bereken ik vanuit deze Maya kennis.
De potentiele horoscoop geeft inzicht in iemands Zielskwaliteiten en Zielstaken, en wat heel
belangrijk is, inzicht in de leerprocessen die eerst geleerd behoren te zijn voordat Zielskwaliteiten
en Zielstaken uitgedragen kunnen worden in dienstbaarheid naar zichzelf en anderen toe. Via de
potentiele horoscoop kun je exact te weten komen welke Goddelijke en aardse kwaliteiten in het
cel geheugen aanwezig zijn èn welke benodigde leerprocessen men hiervoor aantrekt! Op de
leerprocessen gaan we doelgericht sessies doen, zodat deze overstegen kunnen worden en
Zielskwaliteiten in het DNA kunnen ontwaken en men de Zielstaak kan gaan uitvoeren.
Deze dagen vallen onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en er mag 1
studiepunt per dagdeel geteld worden.
De investering in jezelf is € 222.- incl. BTW. Je potentiele horoscoop. 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 keuzes. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data 17 en 18 juni 2011 van 10.00u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl

Thema 2: De Galactische Stralenleer. De Geascendeerde- Engelen-, Elohim- en Intergalactische
Lichtwereld is vanaf “den beginning” actief om de mensheid te helpen. Alleen is het tot nu toe zo
geweest dat maar een bepaald percentage van de mensheid het bewustzijn heeft bereikt om met
deze Lichtwereld in contact te komen. Sommigen Geascendeerde- Engelen- en Galactische
Lichtwezens hebben hun Verlichte Meesterschap bereikt door verschillende levens op Aarde te
leven. Andere Lichtwezens hebben er voor gekozen om de mensheid te helpen tijdens het huidige
transformatie-evolutie proces en zijn aanwezig in het fysieke en leven tussen ons in. Ook zijn er
Galactische Lichtwezens die alleen Planetaire- Sterren en Dimensie levens kenen en de mensheid
helpen en begeleiden vanuit hun Etherisch verblijf. Alles is in verandering voor het Hogere Plan! Op
de Stralen zoals wij deze kennen heeft weer een verandering in de taakverdelingen onderling de
Lichtwereld plaats gevonden én is er een samenwerking vanuit de Intergalactische Lichtwereld aan
toegevoegd.
Meer en meer mensen gaan zich herinneren dat Planeet Aarde niet hun eerste thuis is geweest!
Vooral de Gouden Kristal- Engelen- en Sterrenkinderen, afkomstig van verschillende planeten en
dimensies, zullen hun oude bewustzijn terug mogen ontvangen. De Galactische Stralenleer is
daarom nog meer afgestemd op het uitzuiverings- én ontwakingsproces van het celgeheugen
betreffende zowel vele planetaire- als aardse levens. De doelstelling van de Galactische Stralenleer,
en de 2 bijbehorende therapeutische sessies, is de mensheid helpen het Meesterschap te
behalenen, zodat zij in naleving van het Maät concept het Gouden Tijdperk, oftewel de Nieuwe
Aarde, kunnen manifesteren vanuit het aardse Goddelijk ZIJN…
Deze dagen vallen onder de accreditatie van verschillende beroepsverenigingen en er mag 1
studiepunt per dagdeel geteld worden.
De investering in jezelf is € 222.- incl. BTW. 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 keuzes. Koffie en kruiden
theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data 1 en 2 juli van 10.00u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl
Thema 3: 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, deze kennis mag je tijdens de opleidingsdag tot je
nemen.
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit alle werelddelen naar Egypte reisde 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 oliën resoneren ,al 3000 jaar voor Christus in Egypte
gebruikt door Hoge Priesters en Priesteressen tijdens tempeldiensten, ceremonies,
reinigingsrituelen en mummificatie processen. Het blijkt dat deze 7 heilige oliën afgestemd zijn op
de 7 basis chakra`s en het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren met het
Goddelijke Universum. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze heilige oliën om zich te
beschermen en te helen. Tijdens deze dag leer je de Egyptische C&F oliën herinneren en reiken we
verschillende methodes 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
technieken aangereikt. In samenwerking met de Egyptische C&F oliën zal de C&F Egypt Healing
Energie ondersteunen, daar waar nodig tijdens de persoonlijke sessie met de groepsmaatjes.
We sluiten de dag af met een inwijdende initiatie om de Egyptische kwaliteiten in het
celgeheugen nog meer te triggeren om te ontwaken.
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 € 111.- incl. BTW. De syllabus. Het gebruik van de C&F Egyptische
Chakraoliën en de C&F Egypt Healing Spray. Vegetarische lunch met ruime keuzes. Koffie en
kruiden theeën met wat lekkers erbij tijdens de pauzes.
Data: 13 augustus 2011 van 09.30u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl

Thema 4: Je Zielsafspraak herinneren met de 10 Solar Aartsengelen
Ook de Aartsengelen en Engelen wereld is actiever dan ooit tevoren! In april mocht ik al de
inspiratie van de Aartsengelen Gabriël en Michaël ontvangen om een Aartsengelen reis te
organiseren. Sinds enkele weken heb ik ook de ‘calling’ ontvangen om een 2 daagse workshop te
geven onder begeleiding van de 10 Solar Aartsengelen. Dit een Orde van Aartsengelen die speciaal
geselecteerd is om de mensheid te helpen het Concept van Maät en het Gouden Tijdperk, oftewel
de Nieuwe Aarde, mee te manifesteren.
De 10 Solar Aartsengelen en hun Engelenlegioen kennen alle zielen die geïncarneerd zijn met de
bewuste keuze om hun eigen Engelwezen en helende kwaliteiten te gaan herinneren. Ze kennen de
aardse frustraties en verlangens die ontstaan zijn door vele levens heen, betreffende de
zielskeuzes uit de vrije wil die hun Zielsoorsprong blokkeert. Hun missie is deze zielen helpen om
de Aartsengel weer te herinneren waarmee ze een zielsafspraak maakte voordat ze incarneerde;
om hun helende en genezende Engelenfrequenties weer te activeren; om hun astrale Lichtlichaam,
dat nu een limiet tot de 7de dimensie kent, te gaan overstijgen; om het Licht vast te kunnen
houden en poortopeners te zijn voor de nog te ontwakende mensheid en uiteindelijk om hen te
helpen weer samen te smelten met hun Goddelijke oorsprong. Dit is de informatie die ik tot nu toe
heb mogen ontvangen en zijn ook de aandachtspunten tijdens de workshopdagen. Verder wacht ik
in liefde en volste vertrouwen af wat de Solar Aartsengelen en hun engelenlegioen ons verder
aanreiken tijdens ons samenzijn!
De investering in jezelf is € 222.-. Incl. BTW. De syllabus, waarin ook de visualiserende
meditaties beschreven staan. Het gebruik van de C&F Energies, C&F Egyptische Chakraoliën en
C&F Sprays. Een 30ml. druppelflacon met de C&F Energies die tijdens de sessies aangereikt
worden. Vegetarische lunch met ruime keuzes. Koffie en kruiden theeën met wat lekkers erbij.
Data 19 en 20 augustus van 10.00u tot 17.00u
Plaats: Cosmic&Flower centrum, Legert 13, 5866 CG te Swolgen.
Aanmelden via mail: info@cosmicflower.nl
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

