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Dag lieve Cosmic&Flower vriend of vriendin
Na een meer dan naar wens verlopende tijd te hebben mogen ervaren met mijn zielsmaatje Mahmoud,
ben ik weer heerlijk actief voor Al wat aandient, Kosmisch gezien behoort te gebeuren en Is!
En heb het idee dat veel mensen in en fase zitten van WHAT THE BLEEB IS GOING ON!
De ene dag heerlijk in eigen energie, duizenden dingen tegelijk kunnen verrichten, de andere dag
verward ronddwalend, zoekend naar je basis en een rustpuntje, of de ene dag in top conditie en de
andere dag verschillende psychische of fysieke klachten, onverwachte communicatie storingen in
relaties en relaties die uit elkaar gaan waarvan men dit totaal niet verwachtte en overspoeld worden
met de ene levensles naar de andere…Controle verlies op alles lijkt het wel!
Zoals ik in de nieuwsflits van december 2009 al schreef is 2010 collectief een ‘verlichtend’ Lichtjaar
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 hebben om nieuwe wegen te gaan bewandelen en
om alles wat niet meer voedend is, ook relaties, los te laten. Het zal een jaar worden waarin we nog
bewuster mogen leren omgaan met onze gedachtes, omdat alle 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 invloeden vanuit angstverwekkende
mediagegevens en massa hysterie we intensief getriggerd zullen worden om onze lagere wil te
overstijgen en zielsveel van onszelf zullen gaan leren houden.
Natuurlijk kan ook ik niet het grote mysterie ontvouwen, maar in deze nieuwsflits wil ik proberen om
kort, maar wel duidelijk, uit te leggen wat zich de laatste maanden afspeelt en wat de kosmische
bedoelingen dit jaar zijn betreffende het collectieve transformatie- evolutieproces naar heelwording.
Het zal beslist een lange nieuwsflits worden, dus neem gerust de tijd om deze te lezen wanneer het je
uitkomt. Niets moet, Alles mag!
Doelstellingen van de vrijkomende foton energieën vanaf juni t/m december 2010
1: Uitleg foton Energie
Zonnewenden, zon- en maansverduisteringen, bijzondere planeet- sterrenstanden en poortopeningen
zijn altijd hoog energetische momenten, door de Foton energieën die vrijkomen. Juni, juli en augustus
zijn ook de maanden waarin de meest spectaculaire graancirkels worden gecreëerd!
Foton energie activeert grotendeels het proces van (her) opvoeding en sturen inzichten aan zodat men
kan gaan inzien dat levenslessen nodig en nuttig zijn voor het Zielsniveau. Nodigen uit om in te zien
dat traumatische levenslessen niet gekoesterd, maar juist los gelaten behoren te worden, zodat liefde
en wijsheid zich in menselijke verhoudingen kunnen manifesteren. Foton energie is een lichtenergie
die o.a. Moeder Aarde en al wat leeft doordringt en belichaamt de fundamentele hoedanigheden van
Goddelijke kwaliteiten. Elke eenheid, of het nu gaat om een individueel mens, de mensheid, een
planeet of zonnestelsel, wordt uiteindelijk beïnvloed door foton energie. Foton energie vibreert op een
zeer hoge frequentie en verleent de kracht van onmiddellijke transformatie en manifestatie van
gedachten. Ook weet men inmiddels dat foton energie door alle moleculen in ons lichaam opgenomen
wordt en processen, zowel psychisch als fysiek aansturen. Het maakt niets uit of foton energieën ’s
nachts of overdag uitgezonden worden, ook weersinvloeden beïnvloeden of belemmeren de foton
energie niet. Ook maakt het niets uit waar men zich bevindt tijdens een zonnewende, maan- of
zonsverduistering, Poortopening etc., de vrijkomende foton energie activeert collectief, wereldwijd en
planetair, datgene wat nodig is om het Hogere Plan en persoonlijke zielsplannen te verwezenlijken.
(Bewijzen zijn geleverd door o.a. de biofysicus Fritz-Albert Popp en door wetenschappers van
instituten zoals Princeton en Stanford.
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Vanuit het gezichtspunt van de ziel behoort de mens dan ook de omstandigheden en de aanwezige
reacties van de persoonlijkheid te leren beheersen. Foton energie beïnvloedt iedereen persoonlijk, op
zijn eigen punt van evolutie, of zijn eigen vermogen tot ontvankelijkheid.
De effecten van de aangestuurde uitzuiveringsprocessen kan men op 3de dimensie niveau in de
onderstaande fases verdelen.
Het eerste effect is dat de houding ten opzichte van het leven en de omgang met diverse situaties
verandert. Men is veel beter in staat zichzelf in een prettige staat van zijn te brengen.
Het tweede effect is inzicht in de voornaamste zielstaak van elk mensen wezen: tegenstellingen in
overeenstemming met elkaar te brengen. Men bereikt het omdraaien van het wiel van karma, waardoor
het 'grote werk' langs het geboorte zodiakteken begint, de samensmelting van de persoonlijkheid tot
een werkend geheel.
Het derde effect is de samensmelting van de ziel met de persoonlijkheid. Men heeft dan zijn hoogste
uitdrukking in een aards lichaam bereikt, ofwel er is een samensmelting van de Goddelijke
persoonlijkheid op het stoffelijk gebied.

Enkele hoogtepunten
2: De zonnewende van 21 juni:
De zonnewende activeerde een krachtige golf van foton energie, waardoor de mensheid versnelt de
kans kreeg om zichzelf uit te zuiveren en te verfijnen, tot in de kern van het onbewuste wezen. Deze
kosmische sturing vraagt de mensheid om alles gericht los te laten wat niet meer voedend is! De foton
energieën zullen gevoelens en emoties aansturen waardoor men uitgenodigd wordt om alle angsten en
niet voedende vormen van denkwijze, ideeën, werkwijzen, gewoontes en relaties los te laten.

3: Gedeeltelijke maansverduistering van 26 juni.
De gedeeltelijke maansverduistering, die o.a. conjunct stond met Pluto, versterkte dit proces nog
meer. Pluto staat o.a. voor het onderzoeken van onze diepste gevoelsessentie en het loslaten van alle
schaduwkantjes in ons wezen, om onszelf te transformeren en verfijnen. De foton energie die vrij
kwam was hoofdzakelijk afgestemd op het decoderen en transformeren van karmische onbewust en
bewust aanwezige ballast. Iedereen kan hierdoor de juiste persoonlijke levenslessen doorleven,
niemand zal geconfronteerd worden met situaties of emoties die men niet aan kan. Tot in de kern van
ons wezen behoren we alles wat ons van onze Zielsdoelstelling, co-creatie en het Eenheidsbewustzijn
afhoudt uit te zuiveren. Alles wat we door vele levens hebben laten verankeren in ons DNA, komt tot
uiting in onze overtuigingen en het inzicht in het leven.

4: Op 4 juli stond de aarde in een lijn met de Zon en de Zwarte Zon
Op 4 juli stond de aarde in een lijn met de Zon en de Zwarte Zon, en beide Zonnen stonden in lijn met
Sirius. De vrijkomende foton energie activeerde een kans om ons weer te kunnen verbinden met de
matrix van ons collectieve geheugen, de Akasha Kroniek, en ons kosmische innerlijke weten.
Vanaf dit moment ontstonden ook veel hoofd- nek- en schouder klachten, hartkloppingen en
hartklachten, soms echt lijkend op hartaanval symptomen en vooral transpiratie uitbarstingen en
vermoeidheid. Zwarte lichten symboliseren een enorme uitbreiding van de menselijke ervaring. De
Zwarte Zon brengt ons in contact met wat voorbij ons zonnestelsel ligt en maakt verbinding met dat
wat buiten ons ruimte/tijd kader ligt, dus met andere dimensies.
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5: De 7 :7 Sterrenpoort opening
Uitleg Sterrenpoorten: Sterrenpoorten worden geopend door Sirius. Sirius is altijd al een spiritueel
prototype geweest voor de aarde en speelde een vitale rol in de vroege aardse evolutie en de
hedendaagse. Tijdens Sterrenpoort openingen stroomt Fotonenergie van Sirius uit naar de Hartchakra
van onze Zon en stroomt vandaar uit verder door naar de Aarde. Sirius is het thuis van het
Godbewustzijn, zowel voor onze Planeet en Zonnestelsel, als voor het gehele Universum. Alle
Atlantische kennis was gebaseerd op de informatie, die doorgegeven was door de Meesters van Sirius.
Na de val van Atlantis, werden de Sirische mysteries verder verspreid in het oude Egypte, door
bemiddeling van Meester Serapis Bey. Sirius wordt metafysisch beschouwd als een verbinding tussen
onze Zon in een soort van sterrensysteem waarlangs hogere golflengten reizen. Vandaar dat iedere
Sterrenpoort staat voor een moment waarop een Kwantum Sprong of Verschuiving mogelijk is op
zowel de Innerlijke als Uiterlijke Ervaringsniveaus
Via onze website www.cosmicflower.nl kan men in de nieuwsmailing van 2005 lezen wat
Sterrenpoorten inhouden.
Op 7 juli activeerde de 7 : 7 Sterrenpoort fotonenergie waardoor Zielslevenslessen tot uitdrukking
kunnen worden gebracht, uit zowel dit leven als vorige levens, ter voorbereiding op een van de meest
krachtige Sterrenpoorten, in dit geval elk jaar van 8 augustus. De 2de krachtige Sterrenpoort is altijd
op 11-11.

6: Zonsverduistering van 11 juli
Ondanks dat zonsverduisteringen niet altijd zichtbaar zijn, zijn ze wel wereldwijd voelbaar en van
invloed. Uit de geschiedenis blijkt dat Zoneclipsen een toename van aardbevingen, overstromingen,
oorlogen en bewustzijnsveranderingen bewerkstelligen. Deze totale zonsverduistering draagt bij aan
onze potentiële groei mogelijkheden. De vrijkomende fotonenergie prikkelde hoofdzakelijk om oude
angsten, ego stukjes, afhankelijkheden en hinderlijke eigenschappen te onderzoeken en te reinigen of
los te laten.
Alles in onze persoonlijkheid wat zich in de schaduw bevindt behoort onthuld te worden!

7: Oprijzen Sirius, net één minuut voor de Zon op 23 juli
Sirius reist 23 juli één minuut voor de Zon op en staat dan exact op één lijn met de Piramides en
Sfinx.
De Zon reist op 23 Juli op in het teken Leeuw en in Sirius B. Sirius B draait dan 23 keer per minuut
om zijn eigen as en creëert daarmee een enorm elektromagnetisch veld. Dit spectaculaire samenspel
activeert een enorme uitstoot van fotonenergie, die altijd hogere bewustzijnsprocessen aanstuurt.
In de Faraonische tijd vierden de Egyptenaren het oprijzen van Sirius om het Nieuwe Jaar aan te
kondigen op 23 juli en het gehele jaar werd astrologisch berekent op dit moment! Voor dit jaar , vanuit
Cairo berekent, worden we tijdens het Egyptisch nieuwe jaar collectief o.a. uitgedaagd om: stabiliteit
op elk niveau van ons ZIJN- en zelfdiscipline- uithoudingsvermogen- doorzettingsvermogen en
onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen. Angsten- het verleden- het gevoel dat de last van het
gehele universum op de schouders rust en dat men onrechtvaardig behandeld wordt los te laten.
Niet te laten uitbuiten of misbruiken. Agressieve- dominante- controlerende en oordelende
eigenschappen overwinnen. Zelfcontrole ontwikkelen betreffende innerlijke conflicten, emotionele
gevoelens en uitbarstingen. Niet uitgedaagd voelen wanneer er gespiegeld wordt tijdens het
communiceren. Verfijnen van onze communicatie. Uitdagingen in relaties overwinnen, hier het
spiegelend effect van zien en de Eenheid in de ander. Inzien hoe nauw onze geest en lichaam
samenhangen en nog veel meer, om uiteindelijk onze persoonlijkheid en ons potentieel op het
allerhoogste niveau te ontwikkelen en de Universele onvoorwaardelijke liefde in zijn meest zuivere
vorm uit te dragen, beginnend bij onszelf!
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8: De 8:8 Sterrenpoort opening op 8 augustus
Deze poort wordt ook wel de 8:8 Leeuwen Poort of de Poort van ‘Versnelde Ontwaking’ genoemd.
Sirius opent met deze Sterrenpoort de mogelijkheid om de ‘Kronieken der Herinneringen,’ die boven
én in de aardematrix, én in ons fysieke lichaam én dimensioneel rondom Heilige plaatsen verborgen
zijn weer te herinneren. De Moeder Matrix van deze coderingen leeft in de Amenti Hal, oftewel ‘the
Hall of Records’, in de Cheops Piramide van Egypte, waarin de kennis van Atlantis verborgen is en
daar bewaakt wordt door de Sfinx. De vrijgekomen fotonenergie activeerde de cellulaire herinneringen
die worden vastgehouden in de Kristallijnen codes, in de codon die in elke DNA streng zitten, in elke
watercel, de natuur, kortom in de vorm van het totale universum. Wij dragen allemaal de
herinneringen vanaf het begin van het ontstaan van de Kosmos en de aarde in ons celgeheugen! Het
herontwaken, je spiritueel ontwaken, kan gepaard gaan met vermoeidheid, hoofdpijn, Nek klachten,
pijnen en krampachtige gevoel in de thymus en hartstreken en tussen de schouderbladen pijnen,
onregelmatige hartslag en hartkloppingen, flinke transpiratie aanvallen en griep- en/of reumatische
verschijnselen. Collectief mogen we er nu voor kiezen om ons bewustzijn naar een hoger Multidimensionaal ZIJN te verheffen door ons te bevrijden van oude geconditioneerde gedachtes en
wetenschappen die ons zelf verlagen en je ware Zijn in je hart vinden. En er voor kiezen om oude
genetische kronieken uit te zuiveren van oude conditionering zoals ziekte, lijden en de dood.

9: De 9:9 Sterrenpoort inleiding: Op 9-9-9-2009 werd de profetische tijdlijn van Cheops weer
geactiveerd. Cheops is van oudsher een oude inwijdingsplek en de aanwezige profetische tijdlijn
begint met verticale lijnen die exact op èèn lijn staan met de Pleiaden, op het moment dat de ster
Alpha Draconis op de bodem van de aflopende gang schijnt. Men gaat er vanuit dat het
chronologische verloop van de geschiedenis door de Hogepriesters van Memphis werd aangebracht. In
de berekeningen van de tijdlijn zit een twijfel, men vermoedt dat deze begon in 2623 of 2141 v.
Christus. Één duim op deze lijn staat voor één jaar menselijke geschiedenis, of menselijke toekomst.
De tijdlijn stopt voor de deur van de Koningskamer, op het punt dat het jaar 2001 voorstelt. Volgens
profeten en ook de Hopi was 2001 een belangrijk overgangsjaar. De Amerikaanse ziener Edgar Cayce
wees op 30 juni 1932 al op het bestaan en de betekenis van de tijdlijn in de piramide. Vrij vertaald: "
Toen men begon te bouwen aan wat we nu Gizeh noemen, ontving men alle gegevens vanaf het begin
dat gegeven was door de Hoge Priesters... Tot aan de periode wanneer er een verandering is in de
positie van de Aarde én de terugkomst van de Grote Ingewijde én het samenkomen van alle profetieën
die daar afgebeeld zijn. Alle veranderingen die in het religieuze denken van de wereld plaatsvonden
staan daar afgebeeld, in de variaties op de wijze waarop passages zijn gemaakt, van de basis tot aan de
top, of de open tombe en de top. Ze zijn gespecificeerd in zowel de laag als de kleur en in de richting
van de beweging die is gemaakt. Het doel is het vastleggen ervan en hoe hun betekenis geïnterpreteerd
behoort te worden voor zij die kwamen en nog komen gaan, als de leraren van de verschillende
perioden, in het ervaren van de huidige positie, of de activiteiten van de sferen van de Aarde". Bron en
meer informatie over de tijdlijn is te lezen op: http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/243/

De 9:9 Sterrenpoort opening op 9 september
De vrijkomende fotonenergie activeert de mogelijkheid om vanuit onze scheppingskracht met de flow
van de tijdlijn mee te stromen, naar het volgende niveau van eenheid, liefde, liefhebben met Hart en
Ziel en dienstbaar zijn aan de planetaire evolutie, door zelfheling van ons Vrouwelijke en Mannelijke
Gods wezen op gelijkwaardige basis. Dat onze geliefde familie van Sirius dit mogelijk maakt tijdens
de 9-9 cijfercode, van 9 september is begrijpelijk, omdat 9 vanuit de Egyptische getallensymboliek
staat voor Neteroe, het meervoud van Neter Mannelijke- en Neter Vrouwelijke Goddelijke
eigenschappen. Door de vrijkomende fotonenergie kunnen triggers, die we onbewust aantrekken
tussen onze mannelijke- en vrouwelijke energieën, meer uitvergroot zijn dan ooit tevoren. Ook kan het
uitzuivering- en integratie proces verstoringen met zich mee brengen op emotioneel, mentaal en fysiek
niveau. De oorzaak van deze verstoringen ontstaan door het verdichtingproces van onze oeroude
Mannelijk Goddelijk wezen én het feit dat ons oeroude Vrouwelijke Godin wezen vrij kort na het
ontstaan van de mensheid intens gekwetst en verwond is. Duidelijk is dat we op een alleen nog maar
voorwaarts versnellingspad beland zijn!
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10: De 10:10:10 Sterrenpoort opening op 10 oktober
De 10:10;10 poort zal heel krachtig zijn en de fotonenergie zal afgestemd zijn op het laten integreren
van ons androgene en Atlantische wezen en de Heilige drie-eenheid in onszelf... Met het openen van
de 10:10;10 Sterrenpoort , opent een groot potentiaal van Hogere Mentale en Emotionele kwaliteiten,
die een krachtige invloed hebben op onze scheppingskracht en de mogelijkheid om een buitengewoon
extreem hoog bewustzijnsniveau te bereiken. Dit betekent ook dat onbewuste angsten om eigen
zogenaamde paranormale kwaliteiten weer te ( h)erkennen kunnen opstijgen, doordat men dit
potentiaal misbruikt heeft in Atlantis en naderhand in Egypte. Om de fotonenergie in liefde te kunnen
laten integreren kan men er voor zorgen dat er structuur en evenwicht in de persoonlijkheid is.
Angsten voor eigen gezag loslaten. Een stevig fundament creëren om je eigen levenspad naar
heelwording te kunnen manifesteren in liefde, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, door je plaats in te
nemen. Je eigen identiteit vasthouden in relaties en persoonlijke onderdrukking niet toelaten.
Bewustzijn van je eigen verantwoordelijkheid. Solidariteit ontwikkelen en samenzijn en samenwerken
zonder je eigen individualiteit te verliezen. Weten wat je ECHT gelukkig maakt.
En je Zielstaak gaan (h)erkennen. Dit zijn de basis principes van het leven en het Universum!

11: de 11: 11 Sterrenpoort opening op 11 november
De 11:11 sterrenpoort wordt ook de Spirituele Illuminatie Poort, of de brug tussen de dualiteit en de
Eenheid genoemd. De fotonenergie die vrij komt door de 11:11 Sterrenpoort activeert Heilige
Geometrische Lichtcodes, waardoor verzegelde Zielsherinneringen van ons oorspronkelijke wezen
weer kunnen ontwaken. Deze Zielsherinneringen zijn gericht op het los kunnen en mogen laten van de
lessen en de fysieke transformatie/transmutatie naar het Goddelijke Bewustzijn. Ze bieden de
mogelijkheid om de dualiteit en het lagere ego werkelijk op te kunnen heffen, en om onze zintuigen
voor te bereiden op onze innerlijke en uiterlijke manifestatie, voorbij onze biologische evolutie, op
weg naar onze Verlichting! Door het integreren van de Fotonenergie kan men emotionele verlichting
bereiken. Steeds beter in staat zijn om onze subtiele velden te leren kennen, te voelen én om ze schoon
te maken én schoon te houden. De eerste fase van onze God/Godin kracht ervaren. Voorspellende
dromen en visioenen als een dagelijkse eigenschap omarmen. De kosmische Orde en Wetten gaan
begrijpen en als Heilig beschouwen. In principe zijn we de Heilige Geometrie! Door de ontwaakte
Zielsherinneringen kunnen we onszelf zo verfijnen (Zelfrealisatie) dat wij ons weer kunnen verbinden
en kunnen ZIJN, vanuit het 4de dimensie niveau, en sommige personen zelfs met de mogelijkheid
vanuit het 9de dimensie niveau.

De 12:12 Sterrenpoort opening op 12 december
Deze afsluitende Sterren poort voor 2010 verankert als het ware alle eerdere Sterrenpoort openingen
en laat alle opgenomen Fotonenergie integreren. De 12:12 Sterrenpoort vormt de basis, het fundament
voor ons ZIJN 2011. De bijzonder hoge Fotonenergie activeert, zuivert, polariseert en balanceert een
gedeelte van het chakrasysteem waarop we resoneerde in het oude Egypte: de 12 Chakra’s die
verantwoordelijk zijn voor ons psychisch en fysiek welzijn en de vorming van ons 12 strengen DNA.
Fotonenergie is gecodeerd met de scheppingsformules om deze in onze Blauwdruk te activeren,
voor het wezenlijken van de fysieke manifestatie tijdens het huidige evolutieproces.
Ze activeren onze Oerkracht, waardoor we onze eigen ziektebeelden kunnen genezen en iedere
dagelijkse uitdaging naar Hogere Bewustzijnsvormen kunnen overstijgen, vanuit het Licht en in liefde.
Omdat het chakrasysteem in directe verbinding staat met het endocriene stelsel kan het zijn dat men
hormonale transformatie klachten ervaart zoals: griepachtige verschijnselen; opvliegers; hitte- , kou en
transpiratie uitbarstingen. Druk op het hoofd i.v.m. de epifyse en hypofyse. Opgezette schildklier en
bijschildklieren en keelpijn. Druk op de borstkas i.v.m. de thymusklier. Zeurende pijn in de leverstreek
i.v.m. de alvleesklier. Zeurende pijn in de nierstreek i.v.m. de bijnieren.
In de Cosmic&Flower product boekjes staan de endocriene klieren omschreven bij elke Chakra, vanuit
de spirituele visie vanuit de Klierkunde van Mazdaznan. Ik zal deze heironder plaatsen, zodat je,
indien een van de benoemde transformatieklachten zich uit, hier even naar kunt kijken:
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1: De epifyse staat voor helder denken
2: De hypofyse staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen
3: De thymusklier staat voor zelfvertrouwen.
4: De schildklieren en bijschildklieren staan voor doorzettingsvermogen
5: De pancreas ( alvleesklier) staat voor zekerheid in denken.
6: De bijnieren die staan voor innerlijk licht
7: De geslachtsklieren staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid.

13: Totale Maansverduistering op 21 December 2010
Als ‘inwijdingsbeproeving op het collectieve en persoonlijke Hogere Bewustwordingsproces in 2010
mogen we als afsluiting deze Maasverduistering omarmen! Deze eclips speelt zich af tijdens
ondergang van de Maan om 06.28 uur. De totale eclips zal om 08.40 zijn en eindigen om 12.06 .
Bron: www.hemel.waarnemen.com
Het effect bij deze eclips zal bijzonder sterk zijn. Ook al hebben we een bepaalde vorm van Hoger
Bewustzijn mogen bereiken mag dit niet onderschat worden omdat de vrijkomende Fotonenergie de
verbinding tussen het onbewustheid en bewustzijn activeren. Maanfasen zijn te vergelijken met een
psychologische groeiproces. De fotonenergie van een Maansverduistering activeert collectief de
mensheid om vrij te worden van onderbewuste emotionele grofstoffelijkheid en stuurt aan om zich los
te koppelen van gewoontes en waarnemingen die beperken, waardoor er ruimte ontstaat voor de
toestroming van Oerkennis betreffende het eigen Hoger Zelf. Vandaar dat deze Eclips innerlijke onrust
en chaotische gedachten kan activeren, om te leren om ten alle tijde rust in gedachten te kunnen
brengen om bewust te luisteren naar de innerlijke stem. Vanuit het oogpunt halverwege de totale eclips
heb ik een horoscoop gemaakt, waaruit blijkt dat we o.a. uitgedaagd kunnen worden betreffende ons
realiteitsbewustzijn! De 3de dimensie omvat de illusie van de schijnbare werkelijkheid, die wordt
beïnvloed door projecties van gedachtevorming vanuit de vierde- en Hogere dimensie
Mijn advies is, indien er emotionele- ; depressieve- ; twijfelende of stress gedachtes optreden naar
binnen te gaan, via je eigen meditatie techniek, om je onderbewustzijn te doorlichten en uit te vinden
door welke krachten je gedachtes aangestuurd worden.
En weet dat de Cosmic&Flower Energies, die we met veel dankbaarheid hebben mogen maken,
geprepareerd zijn om het huidige transformatie-evolutie proces naar Heelheid te ondersteunen.
Lieve lezer, tussen de door mij benoemde collectieve Hoger Bewustmakende Kosmische sturingen
vanuit Sirius, hebben zich ervoor, tussendoor en erna nog meerdere prachtige planeetstanden en
nieuwe- , volle- en wassende Manen een prachtige rol mee gespeeld om ons tot een verlichtingsproces
te brengen. Helaas ontbreekt het mij aan de tijd om alles te omschrijven.
Vanuit mijn hart hoop ik dat je begrijpt dat je Hoger Bewustwordingsproces in vele vormen en op vele
niveaus activeert. Natuurlijk niet in één moment of één dag, maar je verlichtingsproces wordt geboren
door de herinneringen van je Oercodes, in elke ademhaling, elke gedachte, elk woord.
Bij elke de Sterrenpoort openingen en Planetaire trigger behoren we een bepaalde fase in ons ZIJN, of
een stukje levenspad dat we bewandelen te bereiken. Indien dit lukt is iedere Sterrenpoort en
Planetaire trigger een ware zegen!
Vanuit mijn hart wens ik je een transformatie proces vanuit het Licht en in Liefde toe.
Notie: Transformerende symptomen behoren periodiek ervaren te worden en kunnen minder
belastend ervaren worden en zelfs opgeheven worden door meditaties of bezinningsmomenten.
Raadpleeg altijd een arts of deskundige bij twijfel.
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Nieuwe Cosmic&Flower workshop docenten stellen zich voor en bieden
prachtige mogelijkheden tot een Hoger Bewustzijn groei aan!
Welkom bij De Stille Kracht,
Mijn naam is Hilde Van Daele.
Ruim 20 jaar geleden ben ik aan mijn zoektocht begonnen omdat ik, uit eigen ervaring wist dat er
meer was in het leven dan de tastbare, materiële wereld.
De opleidingen die ik volgde zijn autogene training, tarot, astrologie, numerologie, taroscopie,
intuïtieve ontwikkeling, chakratherapie, Gestalttherapie, Tai Chi, Cosmic & Flower Remedies en
Egyptian healing.
Ik heb een aantal bijzondere momenten mogen beleven in mijn leven:
Reeds van kindsbeen af ben ik gepassioneerd door Egypte. Na mijn eerste bezoek aan Egypte in 1997,
kon ik hier, in België niet meer aarden. Ik heb gepakt en gezakt klaargestaan om naar Egypte te
verhuizen maar kwam dan tot het besef dat niet ‘ik’ naar Egypte moest gaan, maar dat ik Egypte naar
hier moest brengen.
Door de Egyptian healing en het gebruik van de Cosmic& Flower Energies, waarvan er velen in
Egypte geprepareerd zijn en door het oprichten van de vrouwencirkel waar gewerkt wordt met
meditaties en oefeningen gebaseerd op de oude Egyptische tempelrituelen kan ik dit waarmaken.
Na een carrière van 15 jaar in de commerciële sector ben ik in 1999 te voet van België naar Assisi,
Italië gestapt, een tocht van 1650 km die ik in 70 dagen aflegde. Voor ik vertrok wist ik eigenlijk niets
over Franciscus, behalve dat hij met de vogeltjes kon praten. Gaandeweg kwam ik in contact met de
energie en de ware spiritualiteit van Clara en Franciscus. Sindsdien zijn ze voor mij een bron van
inspiratie.In die periode kreeg ik volgende boodschap: you are like a rolling stone, touching so many,
many lifes. Ik ben toen begonnen met het geven van cursussen en workshops en individuele
begeleiding. Op die manier heb ik inderdaad vele levens mogen raken.
Vanuit rust en stilte ben je in staat om in contact te komen met je eigen bron en je te herinneren wie je
écht bent. Daarom zie ik mezelf eerder als de inspirerende, ondersteunende kracht, als begeleidster
onderweg op je eigen pad van groei, evolutie en herinnering.
Vanaf september 2009 heb ik thuis mijn eigen praktijkje waar ik naast de healings energetische
dieptemassage doe, taroscopie en individuele begeleiding d.m.v. praatsessies. In groepsverband: reeds
een viertal jaar heb ik een vrouwencirkel opgericht. Tijdens deze samenkomsten doen we meditaties,
oefeningen en rituelen gebaseerd op de oude tempelrituelen. Verder geef ik autogene training en
chakracursussen, waarin mensen vooral in het dagelijks leven leren omgaan met de chakra's d.m.v.
eten en drinken, kleuren en geuren.
En in september start ik met het geven van de Cosmic&Flower Remedies Basisopleiding in trimesters
1e trimester: Je raakt vertrouwd met de Cosmic & Flower Energies en maakt contact met de opnieuw
geactiveerde "Egyptische chakra's". Je leert je verbinden met je Hoger Zelf en je blokkades
transformeren d.m.v. bio-energetische oefeningen, activeringsmeditaties en de Pranaademhalingstechniek
2de trimester: Je leert je Geometrisch lichtlichaam te activeren en in evenwicht te brengen.
3de trimester: Staat in het teken van het huidige transformatieproces van Moeder Aarde en het
collectieve transformatie-evolutieproces van de mensheid. Je krijgt inzicht in karma en het zeer diep
uitzuiveren van karmisch verankerde ballast, die opgeslagen ligt in je celgeheugen.
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Verdiepingsopleiding:
Hier wordt gewerkt aan het activeren en integreren van de 12 Meesterstralen vanuit de Centrale Bron,
het activeren van de Merkaba, de 10 transcendente chakra's en de 22delige DNA-structuur.
Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan therapeutische sessies met de Cosmic&Flower
Energies.
Je ontvangt een certificaat van de opleiding.
Data: op dinsdagavond 21 september, 5 en 19 oktober, 9 en 30 november, 14 december
Tijd: van 20 uur tot 22.15 uur
Bijdrage: 195,00 euro
Opleidingsadres: De Stille Kracht, Verstocktstraat 15, Zwijndrecht, België
Inschrijven kan via email info@de-stille-kracht.be of bel op nr. 0032- (0) 3 772 74 03
Voor meer info kijk op de website www.de-stille-kracht.be

De Cosmic&Flower opleiding in deeltijden tijdens de avonduurtjes
Mijn naam is Netty van Rijckevorsel
Eigenlijk was ik al jaren op zoek naar de oorzaak van mijn "ziek"zijn,vaak griep,hoge
koorts,ontstekingen. Rond het jaar 1998 ben ik begonnen met de visualisatieoefeningen van Phyllis
Krystall, met de Bach remedies als ondersteuning. Daarna kwamen Reiki, de Helende reis en
Polariteitmassage op mijn pad. Mijn grootste ommekeer is aangereikt door Donny Heuvelmans en
door middel van de Cosmic&Flower opleiding, de C&F Energies en niet te vergeten de prachtige
transformatie reizen in Egypte!
Met grote Dankbaarheid wil ik de Cosmic&Flower opleiding graag door geven om ook andere te
helpen door hun blokkades en emoties heen te gaan, en ze te mogen aanraken in hun werkelijke
Zijn,zonder opgelegde verplichtigingen en verwachtigingen.
Is het niet heerlijk om Vrij te zijn en vanuit je Hart te leven!
Graag wil ik mensen uitnodigen die hun WARE ZIJN willen ontmoeten. Mijn zielstaak is informatie
vrijgeven betreffende het oeroude energetisch wezen waar we op resoneerde in het oude Egypte, en
welk verantwoordelijk is voor ons psychische en fysieke welzijn en onze paranormale kwaliteiten,
waarover iedereen beschikt. De lessen zijn o.a. gevuld met visualiserende meditaties en worden
ondersteund met de Cosmic&Flower Energies. Zie voor meer informatie www.cosmicflower.nl
Voel jij je aangesproken dan ben je meer dan welkom!
Data: 30 September; 7-14-21-28 Oktober; 11-18-25 November; 2-9 December 2010.
Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: Den Dogdreef 1, 4838ES,Breda
Tel 06-53504181.
Kosten zijn 22 Euro per avond, inclusief een Cosmic&Flower Energie, die je verder ondersteund,
en het aangeboden syllabus materiaal, koffie of thee.
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De Cosmic&Flower opleiding in deeltijden tijdens de ochtend- of avonduurtjes
Mijn naam is Hilde (Hili) van Luytelaar
Toeval bestaat niet - Cosmic Flower valt me toe!
Al tijdens mijn peuterjaren stond mijn Spirituele Schakelaar op aan. Als kind was ik bewust van mijn
Spirituele Gaven en Vermogens.
Op advies ben ik in 1999 als Paranormale (gediplomeerde) Therapeute begonnen met een praktijk aan
huis, onder de naam Energeia Gezondheidscentre. Centraal hierin staat mensen helpen en
begeleiden bij het oplossen van fysieke- psychische- en emotionele klachten. Enkele jaren
geleden ging ik op ontdekkingsreis en begon aan de H.B.O.-opleiding Natuurgeneeskundige. Binnen
deze opleiding heb ik me verder kunnen bekwamen en ben inmiddels bevoegd, waarvoor ik dankbaar
ben, daar ik nog meer mensen mag begeleiden en helpen, vanuit mijn hart. Veder heb ik voor mijn
Zelfrealisatie de opleidingen Natuurgeneeskundig Gezondheidsadviseuse; de Medische Basisvakken;
The Usui System; Touch for Health I en II; Bio-tensorvaardigheden I en II; Hypnose/NLP® by
Target Training en de Cosmic&Flower opleiding gevolgd.
Als medium bij Angels Guide werk ik met energie die transformerend en helend werkt en biedt een
handreiking om de innerlijke harmonie en balans te herstellen. Ook wel genoemd het pad van
bewustwording of ‘self empowerment’.
Geregistreerd sta ik bij het HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg
En ben Lid van de VBAG en RBNG.
( Natuurgeneeskundige consulten - verricht door A-therapeuten van de V.B.A.G. worden -indien u
aanvullend verzekerd bent - door vele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Verstandig is
om bij je eigen zorgverzekeraar te informeren.
Vraag naar vergoedingen inzake Natuurgeneeskunde / Alternatieve Geneeswijzen.)
Ik ben dankbaar dat ik op Spirituele Wijze met de Cosmic& Flower Energies mag werken èn mag
overdragen aan anderen door het geven van cursussen en workshops.
In oktober start ik met de Cosmic&Flower Chakraleer
Data ochtenduren: 5- 12 en 26 okt., - 2- 16- 23 en 30 nov. - en 14 december terugkomdag.
Op 14 dec. is een bijeenkomst om te kijken hoe het met je gaat en ‘bij te kletsen’.
Tijd: Dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 12.00 uur
Kosten: 15 euro per ochtend
Data avonduren: 28 okt., 4-18 en 25 nov.. 9 en 16 dec. en op 6 jan.
Op 13 jan. is een bijeenkomst om te kijken hoe het met je gaat en ‘bij te kletsen’.
Tijd: Donderdagavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur
Kosten: 22 euro per avond, inclusief een Cosmic&Flower Energie, die je verder ondersteund,
en het aangeboden syllabus materiaal, koffie of thee.
Adres: Kolgans 47, 5754 CS Deurne
Inschrijven via e-mail: info@parahilde.nl of bel me op 06 – 280 39 675
Voor meer informatie – afspraken – data – inschrijvingen e.d. klik op www.parahilde.nl en kijk ook
eens gerust op Hyves naar Hilli
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Cursus ‘Werken’ Ik BEN kracht
De doelstelling: Mijn intentie is, jou handvatten aan te reiken en de mogelijkheid te geven terug te
keren naar jouw “ begin”. De reden waarom je weer geïncarneerd bent op onze prachtige leerschool
Planeet Aarde! Zo kun je exact te weten komen welke benodigde leerprocessen je behoort te
overwinnen om je zielstaken en zielskwaliteiten te laten ontwaken! Kort omschreven; je IK BEN
kracht omarmen!!!
Wat kun je verwachten van deze dagen: vijf dagen lang zal ik voor je staan en veel aan jou leren.
Maar ik zal ook zitten, en naar jou kijken, en ook veel van jou leren! Vertrouw er op dat het niet
voor niets is dat wij elkaar op deze bijzonder manier mogen ontmoeten.
Voor wie: de aangeboden I’Am cursusdagen bieden een ontwikkelingsproces aan voor iedereen die
zich wil richten op zijn bewustzijnstransformatie en meer aspecten van zijn werkelijke
uniekheid wil leren ( her) kennen.
Waar werk je aan: Alles begint bij jezelf….. innerlijke vrede en vrijheid kun je alleen creëren door
contact te maken met jezelf. Vanuit het contact met jezelf ben je in contact met je natuurlijke leiding
en andere hulpkwaliteiten. Ervaren van natuurlijke innerlijke leiding betekent erkennen wie je bent;
weten wat je graag wilt; welke stappen behoor je te ondernemen om jouw uniekheid te
manifesteren; een goed contact met jouw omgeving; liefdevolle relatie met je dierbaren en op een
diepere niveau het contact met je lichaam ervaren…
Hoe wordt je ondersteund: met het terug reizen naar jouw Bron ga ik je ondersteunen in jouw
persoonlijke ontwikkeling met behulp van je Maya zonnezegel, door een uitgebreide omschrijving
van de verschillende aspecten die jij bij je geboorte hebt meegekregen. Het geeft je onder andere
inzicht op je innerlijke kracht, je talent, je levens thema, levensdoel en coachingskracht. Ook wordt
ingegaan op je valkuilen, uitdagingen en allergieën die je van je bovengenoemde kwaliteiten
weerhouden. . Dit geef je de nodige inzichten tot je potentieel profiel.
Ook zal ik aandacht besteden aan:
Je Jaarprofiel: op je verjaardag ga je weer een nieuwe persoonlijke levenscyclus in.
Je Zielenpad: hierdoor kun je de benodigde inzichten krijgen in je periodieke levensfases.
Relaties: de specifieke betekenis waarom je met een bepaalde persoon een relatie bent aangegaan.
Ook ons groepspotentieel zal onder de aandacht gebracht worden, waardoor we het inzicht mogen
ontvangen waarom wij als groep bij elkaar gekomen zijn.
Je leerprocessen: Op de leerprocessen gaan we doelgerichte sessies doen, met behulp van de
Cosmic & Flower Energies, zodat alle zielskwaliteiten weer in je DNA kunnen ontwaken en je je
zielstaak kunt gaan uitvoeren.
De diepste waarheid van wie je bent is niet “ik ben dit” “ik ben dat”, maar IK BEN.
ECKHART TOLLE
IK BEN , Anna Urani, inmiddels een volwassen geworden nieuwetijdskind. Ik dank het leven voor
al zijn lessen die zomaar bij mij zijn neergelegd. Het leven maakte het me niet altijd gemakkelijk,
maar ik ontdekte dat het mogelijk is om te groeien en ik leerde het leven zien te als een leerschool.
Bij dit alles ontdekte ik mijn kracht, en ik leerde op die kracht te vertrouwen en daarop te bouwen.
Ik noem mijzelf een volwassen nieuwetijdskind. Waarom? Omdat het zo makkelijk is voor mij om
een ander aan te voelen en aandacht en zorg te geven. Het gebeurt oprecht, het wordt je identiteit, je
bestaan. Ik kon niet meer onderscheiden wat van mij en wat van een ander was. Ik wist op een zeker
moment niet meer wie ik nu eigenlijk was, wat ik wilde en werkelijk voelde. Ik verloor mezelf.
We leven tenslotte in een wereld van energie, of we die nu erkennen of niet. “Subtiele energie”
verwijst naar een krachtenveld waarmee alle levende dingen zijn omgeven. Elke wisselwerking die
wij hebben met mensen, planten en dieren is doordrongen van subtiele energie. Ons aardse bestaan
kent “vorm” in alles wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen. Dit gebeurt op lichamelijk
niveau. Maar alles dat vorm krijgt op fysiek niveau kent een energetische oorsprong.

Nieuwsflits augustus 2010

www.cosmicflower.nl

Door bewust te worden van dit energieveld met al zijn intelligentie en mogelijkheden, open je de
weg naar genezing, psychologische ontwikkeling (handeling, gedachten, houding) en spirituele
groei.
Dit genezingsysteem is al oud. In de oude Maya cultuur werd energie gewaardeerd, begrepen en
verfijnd. De Maya’s waren zich ervan bewust dat de tijd uitdrukking geeft aan de universele energie
van de schepping. Aangezien wij mensen deze universele energie van de schepping niet in haar
totaliteit in één keer kunnen bevatten, hebben de Maya’s de kwaliteit van de tijd vertaald naar een
matrix van 20 kwaliteits- en 13 scheppingsaspecten, de Tzolkin. De energetische kalender.
De Tzolkin mag je beschouwen als communicatiemiddel, tussen jou, de kosmos en moeder aarde.
Voor mij maakte het mogelijk in harmonie met beide te leven.
Het wordt steeds duidelijker dat wij als mensheid binnen het evolutieproces op de drempel staan van
een nieuwe samenleving. Een tijd van beweging. Een tijd van overgang, die de nodige onrust kan
veroorzaken zonder dat we kunnen herkennen waar precies dat gevoel vandaan komt. Wij mensen
worden allemaal opgeroepen om de juiste weg te kiezen. De weg van eenwording.
Wenselijk is, inzicht te krijgen hoe de dagenergie in de Tzolkin je dagelijks leven beïnvloed.
Bewustzijn dat je als een spiraal functioneert. Het bijzondere van de spiraalwerking is dat vandaag
over 260 dagen de energie weliswaar dezelfde is, maar dan in een hogere intensiteit op je afkomt.
Voor mij is iedere keer het afstemmen op de dagenergie, met de nodige inzichten over mijn
potentieel profiel, een nieuwe kans. Ik kan voelen wat nog nodig is, om de juiste balans te ervaren
tussen de kwaliteit en de dynamiek die zo maar vanuit de kosmos op mij afkomt. Iedere keer weer
experimenteren waar ik sta. Voel ik eenheid in mijzelf? En tot de ander? En dit alles gebeurt in een
prachtig scenario dat de schepping precies voor jou gecreëerd heeft. Geweldig!!!!!
Ik mag nu onbevangen durven te leven naar mijn gevoelens, ervaringen en ideeën.
Mijn inzichten verdiepen zich iedere dag. Ik heb de kans gekregen om terug te keren naar mijn
“begin”, het is een oervorm die wij allemaal in ons dragen. De oude ‘wijsheid’ van de Maya’s sluit
hier uitstekend op aan. Deze gebruik ik ook wanneer ik als levenscoach voor mensen levenslessen
vertaal.
Cursusdagen:
Dag 1-2 en 3 op donderdag, vrijdag en zaterdag 7-8- en 9 oktober 2010.
Dag 4 en 5 op vrijdag en zaterdag 22 en 23 oktober 2010.
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur ( met een uurtje pauze). Binnenkomst vanaf 9.30 uur.
Plaats: Legert 13, 5866 CG Swolgen.
Bijdrage: kosten voor de 5 daagse cursus is € 75,- per dag incl. koffie, thee, lunch.
Docent: Anna de Kleijne- Urani
Voor meer informatie of om u aan te melden:
Neem gerust contact op nr. 06-13973468 of ga naar www.anima-om.nl
Tip: Wil je overnachten? In de omgeving is een prima “ Bed & Breakfast “ te regelen.
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Je Uniekheid ontdekken via je Maya Horoscoop of een consult…
Graag help ik mee vanuit Licht en Liefde,bij het samenstellen van
Jouw Maya Horoscoop

Jouw geboortedag is bepalend voor dat wat de Tzolkin over het potentieel en jouw unieke doel van je
leven te vertellen heeft.
Op je geboortedag stond je onder de invloed van de energie van die dag die vanuit het centrum van het
universum op aarde kwam. Deze energie bepaalt jouw unieke potentieel die je je hele leven meedraagt.
De wijze waarop je daarmee omgaat en in hoeverre je dat potentieel gedurende je leven ontwikkelt
maakt jou anders dan ieder ander mens hier op aarde.
Wil je jouw uniekheid ontdekken mail dan gerust naar Nicky.timmermans@telenet.be. Met de
vermelding van jouw geboortedag, maand en jaar. Graag eveneens je gegevens noteren hoe ik je het
best kan bereiken om Jouw Zonnezegel aan te reiken.
Deze investering in “Je Zelf” bedraagt 22 eur.

Indien je het diepe verlangen voelt om steeds meer en sterker in verbondenheid te leven, vanuit je
kosmisch bewustzijn en volgens jouw zielenplan hier op Aarde, dan help ik je graag verder met de
Cosmic & Flower Energies werden geprepareerd vanuit het Hart van Kelvin, Mark en Donny
Heuvelmans onze Zielenmaatjes.
De Cosmic&Flowers Remedies vertegenwoordigen energetische vibraties, de ‘blauwdruk’ van de
geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzondere toegevoegde waarde is dat zij
kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen. Afkomstig van uitzonderlijke
planeetstanden in combinatie van fijn stoffelijke lichtfrequenties zoals energieën van LichtElementalen, Engelen, Kosmische Lichtwezens en Geascendeerde Meesters en Meesteressen.
-Zuiveren alle niveaus van de fijn stoffelijke lichamen en de onbewuste drijfkrachten in ons wezen die
medebepalend zijn voor gedragspatronen.
-Activeren het herkennen en erkennen van emotionele onverwerkte ervaringen en daarmee
samenhangende gedachtepatronen.
-Schenken moed om deze los te laten en de levensweg met bijbehorende uitdagingen te volgen.
-Een beschermende, rustgevende, geestverhelderende en hoger bewustzijn activerende energetische
toegevoegde waarde voor natuurlijke en evenwichtige gemoedstoestanden
Deze investering in “Je Zelf” bedraagt 22 eur
3 kwart uur consult en het voor jouw geprepareerd doseerflesje
Wij investeren op onze beurt een deel in “Het Bawiti Project in Baharya” (een Oase dorp in de
Sahara Woestijn, 365km van Cairo) , waar de lokale bedoeïen een groot tekort hebben aan medische
hulp. DANK JE WEL in naam van deze Prachtige Hart’mensen

Vragen beantwoord ik graag via mail: Nicky.timmermans@telenet.be.
In lak’ech, vanuit Licht en Liefde Nicky
Lieve lezer, vanuit mijn
en in liefde wens ik iedereen een transformatie- transmutatie proces toe
vanuit het Licht en in liefde, koester het oude dat het nieuwe belemmert niet meer, geef je over en
omarm alle kosmische sturingen! Indien nodig willen de Cosmic&Flower Energies je graag
ondersteunen tijdens je persoonlijke evolutie- en transformatieproces, maar uiteindelijk ben jij het
Goddelijke wezen, dat het zelf behoort te doen!
May love and Light surround the World, In Lak'ech – ‘Ik Ben Een Andere Jij’ ,
groet, Donny
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