Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin
Vanuit mijn hart hoop ik dat 2009 net zo’n fantastisch transformerend jaar is geweest als voor
mij, Donny!! De laatste maanden probeerde ik elke dag opnieuw, tijdens mijn ontwaken, me
ervan bewust te zijn dat het een eerste dag van mijn nieuw leven is. Tijdens kosmische
sturingen, triggers en leerprocessen heb ik me aangewend, om ervan bewust te zijn dat er
alleen iets nieuws kan ontstaan als ik het oude echt los liet.
Graag wil ik een persoonlijk stukje met je delen, in de hoop dat het je inzicht mag geven in je
eigen leerprocessen: ontvangen en houden van jezelf.
Voor mij blijkt nu dat ik 2009 mag afsluiten met een prachtig stukje manifestatie in mijn
leerprocessen ‘ontvangen en houden van mezelf . Natuurlijk zullen er nog
inwijdingsbeproevingen op komen, maar… dat ontvangen en houden van jezelf beloont
wordt heb ik nu op een bijzondere wijzen mogen ervaren!
Door een bijzonder liefdevol gebaar van de laatste groep reismaatjes heb ik een financieel
bedrag mocht ontvangen, met de woorden; dit mag je niet aan jullie project besteden of aan
armen mensen maar alleen aan JEZELF.
Na het vertrek van mijn reismaatjes had ik voor de eerste keer 14 dagen vrij tussen de reizen
door en zou ik opgehaald worden om naar Bahariya vertrekken.
Zittend op het dakterras van het Sphinx Guesthouse, afscheid nemend van de Piramides en
Sfinx energie, begon ik over het bedrag en de woorden na te denken. Dit bracht mij bij de
conclusie dat ik, ondanks dat het fantastisch zou zijn om tijd door te brengen met mijn
‘Egyptische familie’ en Vader Zon me nog met 28 graden verwarmde, ik eigenlijk met
Mahmoud veel behoorde te regelen voor het As- Salaam Resort, dat we aan het manifesteren
zijn, ik afspraken had met het artsen team dat me ondersteund, door o.a. 3 dagen in de maand
gratis te opereren, én veel behoeftige mijn bezoek verwachte, ik mezelf een groot cadeau zou
geven dat als ik besloot om naar Nederland te gaan om mijn familie te knuffelen!!
En ja… Ik heb gekozen voor mezelf, zonder me schuldig te voelen nadat ik mijn afspraken
verzet had en nadat ik mijn zielsmaatje, onze vanuit ons hart geadopteerde zoon, Mahmoud
vertelde dat ik naar Nederland ging!! Iedereen vond het jammer, maar kon mij heel goed
begrijpen, waardoor ik het nog fijner ging ervaren dat ik voor mezelf had gekozen…
Omdat ik pas 23 december weer terug ga naar ‘mijn vaderland’ ben ik in de gelegenheid om
via deze nieuwsflits, en namens ons Cosmic&Flower en As Salaam team, jou en je dierbaren
een gezond en naar wens verlopend Lichtjaar in 2010 toe te wensen.
Vooral ook een evolutie- en transformatieproces vanuit het Licht en in Liefde!
Dit omdat naar mijn inzien de Kosmische 9:9 Poortopening, waardoor hogere bewust
makende coderingen vrij kwamen en de tijdlijn die in de Cheops weer activeerde op 9-9-2009,
de kracht van alle nakomende Kosmische Poortopeningen verdubbeld. Dit was tijdens de
11:11:11 poort al duidelijk merkbaar ! Ook de magnetische polariteiten van Zoncyclus 24, die
nu vrij komen vanuit een gat in de Zon dat 14de dec. amper zichtbaar was en op 15de dec. een
omvang vertoonde van 7 maal Moeder Aarde, zullen in 2010 verdere hoger bewustmakende
processen triggeren.( Eigenlijk werd het hoogtepunt van Zoncyclus 24 pas in 2011 of 2012
verwacht)!
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En natuurlijk zullen ook de sterren en planeetstanden van 2010 een grote rol meespelen in het
huidige evolutie en transformatieproces, dat uiteindelijk leidt naar de ‘Nieuwe Aarde’, het
tijdperk waarin we onderlinge eenheid, onvoorwaardelijke liefde en algehele vrede mogen
ervaren.
Vandaar dat 2010 collectief een ‘verlichtend’ Lichtjaar zal zijn op verschillende niveaus,
waarin nog intensiever oude patronen los gelaten gaan worden. Vertrouwen en innerlijke
kracht gestimuleerd zal worden, omdat niets meer vast staat en de geld energie als maar
onstabieler wordt. Moed nodig zal zijn om zelfconfrontaties aan te gaan. We inzichten mogen
vergaren in terugkerende levenslessen. Kracht nodig zijn om nieuwe wegen te gaan
bewandelen en om alles wat niet meer voeden is, ook relaties, los te laten. Het zal een jaar
worden waarin we nog bewuster mogen leren omgaan met onze gedachtes, omdat álle vormen
van ons denken, dus ook onze hartenwensen, als maar sneller zullen manifesteren. Een jaar
waarin er gevraagd zal worden om achter onze eigen keuzes en eigen waarheid te staan,
tijdens de beïnvloedingen vanuit angstverwekende mediagegevens en massa hysterie. We
intensief getriggerd zullen worden om onze lagere wil te overstijgen en zielsveel van onszelf
zullen gaan leren houden.
Het jaar 2010 vormt ook een 3 getal… Indien we alle triggers in 2010 vanuit ons hart zullen
omarmen, manifesteert 2010 zich in een Heilig 3 jaar en kan bij de Drie-eenheid in ons eigen
wezen ontstaan! Deze Heilige Drie-eenheid wordt gevormd door de samenwerking van onze
hersenen, ons hart én de cellen die zich achter in de hartkamer liggen.
( Door verschillende culturen wordt al eeuwen lang gesproken over een plaats in ons fysieke
hart, wat de geheime innerlijke hartkamer wordt genoemd. Het betreft hier een klein stukje
weefsel dat uit hersencellen bestaat. In Egypte werd bij de mummificatie het hart in het
lichaam gelaten, vanwege het feit dat het de zetel van de ziel en intelligentie was. Ook in de
astrologie gaat men er vanuit, dat het hart het centrum is van het lichaam en de ziel. In de
Islam is het hart de zetel van God).
Zodra deze drie aspecten van ons wezen zich verenigen heffen onze zelfgecreëerde
beperkingen en onze kwetsbaarheid en dualiteit op en ontstaat ons Quantum bewustzijn!!

Artikel van een Flower of Life broer van me: Nanco Immanuël
Over 5 dagen, tijdens de winter solstice, zal onze PLANETAIRE MERKABA geactiveerd
worden. De planetaire Merkaba is de volgende stap binnen het Plan van de Orde van
Melchizedek. Deze collectieve Merkaba is een gigantisch krachtig gegenereerd veld die
ervoor zorgt dat we werkelijk incarneren in Heilige Geometrie, sinds we zolang buiten de
geometrie hebben gewerkt en daardoor niet werkelijk het Huis van David en de Tempel van
Salomo konden samenvoegen. De planetaire Merkaba is een veld die aantrekt, die het huis
van David (144,000 Masters) met elkaar verbindt, en tegelijkertijd de Salomo frequenties
(eeuwige lemniscaat stroom) er doorheen laat werken, zodat deze Masters kunnen beginnen
aan het volgende deel van het plan: Het bereiken van de volgende deelaspecten van zichzelf,
namelijk de andere 6,6 miljard mensen op deze planeet, maar ook de dieren, planten en
mineralen rijken. De healing van de Aarde en de mensheid wordt geïntensiveerd in 2010. De
vrouwelijke kracht van de rode aarde en de mannelijke kracht van de blauwe aarde, zullen
aangestuurd worden door een nulpunt- energie, die steeds meer van je 5d-13d lichamen
verankert. Hoe dieper de verankering, hoe groter en krachtiger je reikwijdte en het vermogen
om mensen te bereiken. De planetaire Merkaba is eeuwig en begeleid ons in de richting naar
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2012/2013 naar de 5-d Aarde. Dit is een diepgaand, maar soms ook heel verwarrend proces,
vooral voor het persoonlijke zelf, omdat je steeds vaker het gevoel zult hebben dat je
''verdwijnt'' uit bepaalde collectieve ervaringsniveaus. Dat is nu al zo, maar hou er rekening
mee dat je in frequenties kan komen die bi- locatie mogelijk maken. (op meerdere plaatsen
tegelijk zijn). Heel veel dingen zul je niet langer aantrekken. Je zult kunnen ervaren dat je
voor velen volledig onzichtbaar bent. Steeds meer de diepte in, in jezelf, de absolute stilte die
geen woorden bevat.
Net als bij de Maya's zullen er verschillende samenlevingen naast elkaar bestaan, waarin jij de
weet hebt wat er op Aarde afspeelt, maar de 3-d samenleving geen of nauwelijks weet heeft
wat er in de 5-d samenleving afspeelt. Het enige wat je nog aan zult trekken zijn de
deelaspecten van jezelf (de mensen) die klaar zijn voor de sacred union. Dit is opgezet vanuit
een perfect functionerend geometrie- systeem: De pyramide van Licht.
Omdat op 21 december de winter solstice is en de planetaire Merkaba geactiveerd wordt,
betekent dit dat we incarneren in de nieuwe holografische opzet van Moeder Aarde en de
galaxies. Hierdoor zal er een constante, eeuwige interactie plaatsvinden tussen de Aarde en
Sirius. Sirius is de hoeder van de heilige geometrie en het pyramidesysteem. Hier waren we in
Egypte volop mee bezig. (denk hierbij aan Horus, Hathor, Isis en Osiris, Akenaten etc)
Door de constante doorstroming met het 6-dimensionale Sirius zal je 6e chakra, de
pijnappelklier constant gestimuleerd worden in de gevoeligheid die nodig is in dit Gouden
Tijdperk.
Alle star-galaxies zullen deel zijn van deze incarnatie in het geometrische netwerk, waardoor
het plan werkbaar en collectief neergezet kan worden. De Pleiaden zullen de kracht van de 7
zusters samenvoegen met de Aarde, hierdoor worden de 7 vrouwelijke krachtcentrales in de
chakra's in werking gezet. In 2013 zal er een diepgaande samensmelting zijn tussen AardePleiaden- Sirius. De 7 zusters die helemaal gekristalliseerd in de geometrie staan en de
poorten voor de mensheid zullen bewaken om al deze initiaties te ondergaan. Dit plan is
groot, want alle star-nations zijn deel van de pyramidestructuur: Arcturus, Alpha Centauris,
Orion, Lyra, Draco, Venus, Phoenix, Andromeda, het Galactische Centrum, etc etc etc.
Ook andere universa zullen in deze geometrie gezet worden naarmate wij klaar zijn om te
belichamen en voldoende geëvolueerd zijn. It's all cosmic timing.
Meer informatie hierover kun je vinden op de website: www.galactic-heart-centre.com .

Annulering reis
Helaas hebben Cora van Ham en ikzelf behoren te besluiten om de reis: Zwemmen met de
Dolfijnen en Heilige paden bewandelen en krachtplaatsen bezoeken waar heilige tradities
verweven waren met Al Wat Is in Jordanië, Jeruzalem en de Sinaï in Egypte te annuleren.
Blijkbaar is het nog niet het juiste moment voor deze reis, omdat er niet voldoende
aanmeldingen zijn en we al over 2 weken de aanvragen voor de visa’s en vergunningen voor 3
landen behoren te betalen. Deze reis is vervangen voor een 15 daagse reis met als thema:
Amon kan orakelen in Siwa. Ook een bijzondere reis!
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Veranderde data en Transformerende voorjaarsreizen!!
Korte omschrijvingen volgen hieronder. Zie voor de inhoudelijke programma’s en
kostprijzen aub www.cosmicflower.nl onder de link Egypte.
De najaarreizen zijn hetzelfde gebleven !! Zie voor de programma’’s onze website
www.cosmicflower.nl onder de link Egypte.

* Twee personen kunnen er nog voor kiezen om op samen met ons op een bijzondere
wijze 2009 af te sluiten en 2010 te binnen te gaan, tijdens onze Nieuwjaarsreis van 27
december t/m 10 januari.
De 5 daagse gecertificeerde Cosmic&Flower basisopleiding combineren met een
vakantie in Egypte…………..
Dat kan van 29 januari t/m 17 februari 2010
De opleiding is door verschillende beroepsverenigingen erkend. Voor studiepunten mag men
1 punt per dagdeel tellen. Ook de BTW is aftrekbaar.
Tijdens alle opleidingsdagen vinden therapeutische sessies plaats, ondersteund met de
Cosmic&Flower Energies. Intuïtief voeg ik datgene toe wat nodig is in de groep.
Twintig dagen lijken lang, maar bieden een uniek mogelijkheid om alle opleidingsdagen te
laten integreren. Bovendien ben je constant onder ‘mijn hoede’ en bij je opleidingsmaatjes.
Ene… de dagen ze vliegen voorbij!
Een unieke mogelijkheid om tijdens de privé reservering het inwijdingspad dat
volgde na de 12 jaar linker- en 12 jaar Horus oog Mystery School in alle drie de
bewustzijnsruimtes van de Cheops Piramide te ervaren!
En samen door de 3:3 poort stappen in de White Desert
Van 24 februari t/m 10 maart 2010
Vanuit je Zelf- Zijn mag je tijdens ons privé bezoek in álle ruimtes van de Cheops, die
normaal gesloten zijn voor het publiek, het inwijdingspad bewandelen, dat een Chela na 12
jaar linker- en 12 jaar rechter Horus Oog Mysterie School in de Cheops behoorde te
ondergaan om zijn / haar Meesterschap te behalen. Hierdoor zullen je Egyptische kwaliteiten
en je innerlijke Ankh kracht weer in je celgeheugen kunnen ontwaken, waardoor je je eigen
Meesterschap kunt gaan omarmen.
Ter voorbereiding op het privé bezoek in de Cheops gaan we tijdens de inwijdende
transformatiedag ons verbinden met de Meesters en Meesteressen in hun Egyptische levens.
Vanuit deze verbinding gaan we uitzuiverende visualiserende meditaties vanuit de Horus
Mysterie School en therapeutische sessie doen, die we ondersteunen met de Cosmic&Flower
Energies.
Door deze dag kun je het inwijdingspad in de Cheops en alle ervaringen gemakkelijker op
nemen en laten integreren.
De 3:3 poort coderingen triggeren collectief het celgeheugen om de Heilige Drie-Eenheid in
het huidige fysieke lichaam activeren. Dit betekent dat we een kans mogen ontvangen om ons
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huidige mentale wezen weer te verbinden met ons hart en de blauwdruk van ons Zielsniveau.
Automatisch activeren de Hart- Hersencellen.
Amon kan orakelen in Siwa…van 17 t/m 31 maart 2010
* Aanmelden kan tot 2 februari 2010 i.v.m. de Visa aanvraag voor Siwa* !!
Volgens de locale bewoners van Siwa is de Djinn in overvloed in de Amontempel aanwezig.
Over Djinns zijn nogal uiteenlopende gedachten. De Djinn is een wezen met een psyche die
zuiverder en helderder is dan de psyche van de mens, en die verlicht is door het licht van de
intelligentie. De psyche van de Djinn is dieper van waarneming- en bevattingsvermogen
omdat hij leeg is, niet vol gedachten. De Djinn kan met de zielen op aarde in contact staan en
hen helpen. In de Koran staat dat Allah de Djinn krachten heeft gegeven die Hij niet aan de
mensen heeft gegeven. En dat zij over de capaciteit beschikken om met de snelheid van het
Licht te bewegen en te reizen.
De meeste Islamieten zijn er bang voor, omdat de Djinn van gedaante kunnen wisselen en
volgens hun de mensen beïnvloeden of zelfs overnemen. In het Soefisme, de occulte traditie
van de Islam, nemen de Djinn een bijzondere plaats in! En ik denk bij ons ook……Een
bijzondere reis!
Even alles los laten en in onvoorwaardelijkheid aanwezig zijn bij JeZelf
en Al wat is, tijdens een 10 daagse reis,
waarin je 4 dagen ‘gedragen’ wordt door een kameel….
van 7 t/m 16 april 2010
De doelstelling van deze reis is genieten en in onvoorwaardelijkheid aanwezig zijn bij JeZelf
en Al wat Is om je innerlijke vrede en vrijheid te her- creëren of bekrachtigen.
Ja alles begint bij jezelf…Innerlijke vrede en vrijheid kun je alleen creëren door contact te
maken met jezelf. Vanuit het contact me jezelf ben je in contact met je innerlijke leiding en
andere hulpbronnen. Innerlijke vrede betekent weten je wie je bent, wat je graag wil, welke
stappen je behoort te ondernemen om datgene wat je wil te manifesteren, een goed contact
met je omgeving, een liefdevolle relatie met je dierbaren en op een dieper niveau het contact
met je lichaam ervaren…
Terug reizen naar je Bron, je IK BEN kracht omarmen, om aan een nieuwe mijlpaal
van je leven te starten, in verbinden gaan met de Holle Aarde Steden Matrix, in de
stalagmieten en stalactieten Cave Djara…
van 18 april t/m 2 mei 2010.
Een luxe investering in jezelf is: ‘werken’ aan jezelf, terwijl op vakantie gaat, met
behulp van de Maya Zonzegels horoscoop die ik voor je maak.
Het terug reizen naar je Bron ga je ervaren tijdens adembenemende woestijntochten en het
bijzondere bezoek in de stalagmieten en stalactieten Cave met zijn prachtig zand tapijt, in
Moeder Aarde, waar o.a. een grotafbeeldingen te zien is die veel lijkt op de afbeelding van
Jezus op het doek van Turijn. Daar mag je, je openstellen voor de Lichtcoderingen van de
Innerlijke Aarde, terwijl we ons verbinden met de Holle Aarde Steden Matrix, en de
Dimensies zich openen naar de oppervlakte als we daar de Moeder Aarde meditatie ceremonie
doen ons afstemmen op de Hogere Dimensionale Aarde!
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Van 10 tot 23 januari en na 5 mei zijn privé reizen geboekt….
Mocht je zelf ook een privé reis willen boeken voor je familie, met kleine of grote kids, je
vriendenkring etc. . dan stel ik deze in liefde voor je samen, zodat al je persoonlijke wensen
gemanifesteerd kunnen worden…

Earth Day 2010
Al vanaf 2006 organiseren de NGO “Desertlovers” van Bahariya een week waarin de archeologische
plaatsen in Bawiti en de woestijnen in Bahariya en Farafra geschoond worden van, ja helaas, troep die
sommigen nog ‘onbewuste’ lokale bewoners, en chauffeurs, gidsen en hun toeristen daar dumpen. In
2010 zal dit zijn van 21 t/m 25 april.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan deze bijzondere liefdevolle actie dan kun je contact
op nemen via de website: http:// bahariyaoasis-ngo.org
Buiten de schoonmaak actie om is er een leuk programma samengesteld, slaap je in de woestijn, geniet
je van de party’s en wordt je goed verzorgt. Omdat het vrijwilligers werk is wordt verwacht dat je, je
eigen vluchten en €100 euro onkosten vergoeding betaald voor het transfer van Cairo naar Bahariya
op 21 april en terug op 25 april en de maaltijden voor 5 dagen.

Ter afsluiting
Een geheugenlijst voor het jaar 2010
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hristus- Budha oftewel het Godbewustzijn is je doel.
ngekende scheppingskrachten krachten draag je in je.
amenwerken is de trilling van de Universele liefde.
et alles om je heen kun je in eenheid zijn.
nnerlijke vrede kun je alleen zelf creëren.
osmic&Flower Energies mogen je daar wel bij helpen.
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ysieke en psychische klachten willen je iets aanduiden.
iefde en het zelfgenezend vermogen zijn de sleutelwoorden hierbij.
M is de oerklank die je verbinding legt met het gehele Universum.
ereldwijd is vrede mogelijk, je kunt hier een voorbeeld van zijn.
ngelen en Lichtwezens schenken hun hulp, je hoeft alleen te vragen.
esonantie is de reactie op iedere actie, dit is een Universele wet.
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ealiseer je dat de Universele wetten,
nkel uit liefde zijn ontstaan.
et de bedoeling om een nieuwe aarde,
n een volmaakt wezen te her-scheppen.
at we weer terug mogen transformeren,
n die lichtwezens die we behoren te zijn.
en thuiskomen mogen gaan ervaren, door
amen weer te herinneren wie we zijn!

Moge vrede en liefde jou en je dierbaren omringen en de Heilige Drie-eenheid in jullie wezen
ontstaan in 2010, Hart-groet, Donny
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