Dag lieve Cosmic&Flower vriendin of vriend
Vandaag eindigt de Dag 2 Golf van de 9de Universele Eenheid Bewustzijnsgolf, en morgen 2 mei
starten we met de Nacht 2 Golf. Het is voor veel mensen een heftige tijd, waarin veel triggerende
en beproevende situaties voorkomen, die dringend vragen om bewuster te kijken naar de
huidige persoonlijkheid en leefwijze. Ook het feit dat de tijd nog sneller gaat is merkbaar en
brengt voor vele verwarring met zich mee.
Meer informatie betreffende de allerlaatste, door de Maya’s berekende Golf, de 9de , Universele
Eenheid Bewustzijnsgolf staat in de Nieuwsflits van februari. Indien je deze graag wilt lezen of
uitprinten dan kan dit via onze website www.cosmicflower.nl onder de link Nieuwsflitsen.
Tijdens de 9de Universele Eenheid Bewustzijnsgolf zullen meer en meer mensen zich gaan
herinneren dat Planeet Aarde niet hun eerste thuis is geweest! Vooral de Sterrenkinderen,
afkomstig van verschillende planeten en dimensies, zullen hun oude bewustzijn terug mogen
ontvangen.
Omdat we zeker nog een spannende en echt versnellende bewustwordende periode op een
hoog niveau zullen mogen ondergaan tot 28 Oktober 2011… en zeker daarna… heb ik besloten
om aan iedereen die zich daar toe geroepen voelt 2 opleidings thema’s aan te bieden.

De eerste 2 dagen zijn afgestemd je potentiele horoscoop
Je potentiele horoscoop bereken ik voor je vanuit de Maya kennis.
De Maya’s kennis is gebaseerd op Galactische kennis, waarmee eeuwen geleden al exacte
berekeningen werden gemaakt.
De potentiele horoscoop geeft inzicht in je Zielskwaliteiten en je Zielstaak, en wat heel belangrijk
is, inzicht in de leerprocessen die eerst geleerd behoren te zijn voordat je, je Zielskwaliteiten en
Zielstaak kunt gaan uitdragen in dienstbaarheid naar jezelf en anderen toe.
Via je potentiele horoscoop kun je exact te weten komen welke karaktereigenschappen in je cel
geheugen aanwezig zijn èn welke benodigde leerprocessen je hiervoor aantrekt!
Op de leerprocessen gaan we doelgericht sessies doen, zodat alle leerprocessen overstegen
kunnen worden en je Zielskwaliteiten in je DNA kunnen ontwaken en je, je Zielstaak kunt gaan
uitvoeren.
Data 17 en 18 juni 2011
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.
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

De andere twee dagen zijn op veel verzoek: De 12 Kosmische Stralen leer,
weer tijdens 2 topdag van de Universele Eenheid bewustzijnsgolf!
De Kosmische Stralen zijn de basisenergieën van waaruit Alles Wat Is, kortom het gehele
Universum met al haar Planeten en bewoners, is opgebouwd.
Net zoals de mensheid op Aarde wordt bestuurd door regeringen, is er in de Hogere Sferen een
besturend Hiërarchie, bestaande uit Lichtwezens.
Veel Lichtwezens hebben verschillende levens op planeet Aarde geleefd om hun Verlichte
Meesterschap te bereiken. Andere liefdevolle Lichtwezens kennen alleen Planetaire- Sterren en
Dimensie levens. Deze Lichtwezens noemen wij nu de Licht- Meesters en Meesteressen.
Het grote verschil tussen de besturende organen op Aarde en die van de Hogere Sferen is dat
men in de Hogere Sferen geen onderscheid en eigenbelang kent. Het werk dat vandaaruit wordt
verricht is gebaseerd op Universele Liefde, Eenheid en samenwerking op het allerhoogste
niveau.
De doelstelling van deze Hiërarchie is om het Universum, waartoe ook de Aarde en haar
bewoners behoren, te onderwijzen, begeleiden en ondersteunen, zodat het door alle vormen van
levens heen verworven Karma kan transformeren en los gelaten worden.
Op iedere afzonderlijke Straal dienen meerdere Licht- Meesters, Meesteressen, Engelen, de
Elohim en hun Tweeling Vlammen.
Iedere Straal werkt samen met verschillende zodiaktekens en planeten en omvat unieke
kwaliteiten en zendt deze uit. Elk molecuul in ons gehele wezen resoneert op één of meerdere
Stralen, die door hun bijbehorende unieke frequenties het vormen van de persoonlijkheid
beïnvloeden.
De doelstelling van de Stralenleer, en de 2 bijbehorende therapeutische sessies, is om de Wil tot
transformatie te laten ontwaken tot in het diepst van je celgeheugen. Zodat de kwaliteiten
van de Stralen de vooruitgang op je Geestelijke pad kunnen gaan bepalen en men in liefde en
bekwaamheid kan gaan leven volgens de Kosmische Wet van Universele liefde, die gebaseerd is
op het concept van de Egyptische Godin Maät.
Met behulp van de 5, zogenaamde geheime, Stralen kan men het Universele Eenheidsbewustzijn
bereiken.
Tijdens deze twee dagen ga je alle verschillende aspecten en kwaliteiten van elke Kosmische
Straal als Lichtenergieën ervaren, de licht- Meesters en Meesteressen leren kennen en de
verschillen tussen de Stralen onderling gewaarworden. Alle niveaus van elke Straal worden door
ieders Zielsniveau herkend. Hierdoor krijg je een heldere visie op je leven, wordt je intuïtie
verdiept en kom je meer op één lijn met je Ziel en het Hogere doel in je leven. Door meer in lijn te
zijn met je Ziel én de kennis van de 12 Kosmische Stralen, vergroot je de mogelijkheden om
nieuwe kwaliteiten in jezelf te laten ontwaken, kun je diepgaande veranderingen in je leven
creëren. En een Lichtwerker zijn in het mee creëren van de Nieuwe Aarde.

Tijdens het evolutieproces van je Zielswezen op pad naar Zelf Meesterschap, zal het eerste effect
van de Stralen je houding ten opzichte van je leven en je omgang met diverse levenssituaties
veranderen. Je bent veel beter in staat jezelf in een prettige staat van Zijn te brengen.
Het tweede effect is dat je inzicht krijgt in de voornaamste taak van je incarnatie en
tegenstellingen in overeenstemming met elkaar kunnen brengen. Je bereikt het omdraaien van
het wiel van karma, waardoor het ‘grote werk’ langs de 12 Zodiaktekens begint en de
samensmelting van alle facetten van je persoonlijkheid tot één werkend geheel.
Daarna ervaar je het derde effect: de samensmelting van je Ziel met je persoonlijkheid.
Uiteindelijk overwin je je lager emotioneel- en mentaal wezen en bereik je, je persoonlijke
Meesterschap, je God-Godin wezen. Er is dan een samensmelting ontstaan met de 12 Stralen in je
Goddelijke persoonlijkheid op het stoffelijke gebied. Je ZIJN heeft dan zijn hoogste uitdrukking
in een aards lichaam bereikt:
Data 1 en 2 juli 2011
De investering in jezelf is € 222.- incl. BTW. De Stralenleer informatie, inclusief de visualiserende
meditaties. .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.
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

Nieuwjaarsreis 2011
Terug reizen naar je Bron, je IK BEN kracht omarmen en onvoorwaardelijk
aanwezig zijn bij JeZelf en Al wat is, om aan een nieuwe mijlpaal van je leven
te starten in 2012
Programma
Tijdens de reis zal ik je via visualiserende meditaties en inzicht gevende spirituele kaarten
inzichten aanreiken, die je kunnen ondersteunen om je nieuwe ZIJN te kunnen manifesteren.
Ook de Cosmic&Flower Energies en Cosmic&Flower Egyptische chakra oliën reizen met ons mee
en zullen ingezet worden daar waar nodig.
Dag 1, 29 december: is de vlucht naar Cairo. Na aankomst gaan we naar het Sphinx Gasthuis,
waar Gouda ons met een warm hart zal verwelkomen. Voor meer informatie betreffende het
Sfinx Gasthuis en de eigenaar kun je de website www.sphinxguesthouse.com bezichtigen.
Vannacht mag je, je tijdens je slaap overgeven aan Egyptisch dromenland onder de energie van
de Piramides en de Sfinx!
Dag 2, 30 december : na een relax ontbijt en inzicht gevende aanreikingen staat onze chauffeur
Ahmed klaar om je mee te nemen naar het oase dorp Bawiti, een paradijselijke plek in de
woestijn van Bahariya ,en rijden we naar ons Bawiti Oasis Resort waar je het gevoel zult mogen
ervaren dat je thuis bent gekomen als Mahmoud en ons team je begroeten! Deze avond brengen
we beslist naar ieders wens verlopend door, genietend in de aanwezige geneeskrachtige
warmwaterbron, samen zijn bij het kampvuur in de partytent met de Bedoeïnen en van het
gewoon heerlijk te ZIJN.
Dag 3, 31 december : na relax ontbijt en inzicht gevende aanreikingen begint ons woestijn
avontuur! Na ongeveer een half uurtje rijden zal ons team een heerlijke lunch bereiden in een
Bedoeïenen cafetaria in AL Hayz. Na de lunch rijden we naar een van de meest magische stukjes
van onze planeet; de White Desert, (As-Sahra Al-Baida). Dit indrukwekkende gebied omvat
meters hoge en grillige door wind en erosie gevormde witte Lime- kalksteen sculpturen waarin
fossielen, schelpen en restanten van dinosaurus- en struisvogel eieren het eeuwenoude
transformatie-evolutie proces zichtbaar maken.. Je zult daar werkelijk het gevoel hebben dat je
op een andere planeet vertoeft, zelfs de aanwezige vortex-energie zal nieuw voor je zijn.
Waarschijnlijk zal je ook vol bewondering naar de kleurveranderingen kijken, die het landschap
als maar magischer maakt door de zonsondergang. Hier zullen we een prachtige afsluiting van
2011 en een nieuw begin van 2012 binnen gaan, op een voor ons allen onvergetelijke wijze!
De Witte Desert is een geliefd stukje woestijn voor de Nieuwjaars party’s, dus…vergeet je
Bellydance sjaaltjes niet, dansen activeert de Kundalini energie!!
Natuurlijk mag je ook zonder te dansen mee genieten van al wat is, niets moet, alles mag!
Dag 4, 1 januari: na een super relax ontbijt en inzicht gevende aanreikingen, en nog enkele
bijzondere sculpturen bezichtigt te hebben rijden we naar de Western Desert. Natuurlijk wensen
we iedereen die we tegen komen Colla Sana Wenta Tyeb, een gezegend Nieuw jaar! De Western
Desert is een gebied waar je, je de ene keer op de Maan waant en even later in de Great Canyon.
Ook hier kun je weer het gevoel hebben dat je op een andere planeet vertoeft, ook al sta je met
je voeten op een ander stukje van Moeder Aarde. De Western Desert is een hoog energetisch
gebied waar je samen kunt smelten en je energetisch opladen door de aanwezige leylijnen, die
door het evolutieproces vrij zijn komen te liggen en zich laten zien in prachtige witte en
blauwachtige kristalplaten. In dit gebied zal ons team weer ons ‘Desert hotel’ opbouwen.
Wanneer na een heerlijke maaltijd bij het kampvuur ons team hun tabla en instrumenten te
voorschijn toveren, kun je deze prachtige dagenergie omzetten in een dans of luisterend
genieten. Niets moet, alles mag.

Dag 5, 2 januari: na een relax ontbijt en inzicht gevende aanreikingen rijden we naar de Magic
Spring Ain Serw, een fata morgana midden in de woestijn! Bij aankomst kun je even badderen in
het geneeskrachtig bronwater en je laten omarmen door de Wateren van de Moeder, terwijl ons
Bedoeïnen team onze lunch klaarmaakt.. Wetenschappelijke en medische onderzoeken hebben
bewezen dat de waterbronnen in de Bahariya bevorderend zijn bij ziektebeelden als reuma,
artritis en verschillende huidaandoeningen. Na de lunch rijden we naar het Crystal Mountain
gebied, een fantastische energie om je energetisch wezen te voeden en je fysiek ‘op te laden’
terwijl je wandelt tussen de prachtige kristallen sculpturen en gletsjers, stalagmieten, honing
calciet, silicaat, rookkwarts, versteend hout en rode koraal. Natuurlijk hebben al deze schatten
van Moeder Aarde ook de bijbehorende geestkrachtige werking. Indien men de silicaat toevoegt
aan drinkwater wekt deze elixer versneld ‘paranormale’ vermogens op. Natuurlijk behoort men
zich af te stemmen op de hoeveelheid die men inneemt, zodat dit versnellende proces niet
belastend gaat werken en alles alleen plaatsvindt in overeenstemming met zijn of haar
zielsniveau! Na het diner weer heerlijk relaxen, Zijn onder de Sterren, met het kampvuur aan
onze zijde, luisterend naar- of meedansend op de tabla muziek en het traditionele gezang van
ons team, terwijl we ons verbinden met ons SterrenBewustZijn, zodat we Hemel en Aarde in
onszelf samen mogen brengen!
Dag 6, 3 januari: na het ontbijt en inzicht gevende aanreikingen kun je nog even ZIJN in het
Crystal Mountain gebied terwijl ons team ons ‘Desert Hotel’ afbreekt. Daarna voert ons woestijn
avontuur naar El Agabad een spannend gebied vol met verassende bergen met grotten en hol
ingangen, sculpturen, stukjes Sahara en meters hoge zandduinen. Hier zal ons liefdevolle team
ons ‘Desert hotel’ weer opbouwen en wat later zullen we voor de laatste keer samen kunnen
eten, gezellig samenzijn rondom het kampvuur, invullend wat goed voelt voor dat moment is en
slapen onder de prachtige sterrenhemel, EEN wordend met de Kosmos en Aarde energieën…
Dag 7, 4 januari : rijden we na een relax ontbijt en inzicht gevende aanreikingen naar een
vulkaangebied in de Black Desert, (As-Sahra As-Sauda) die gevormd is door een zee van zwarte
vulkanisch magma, lava brokken, meteoren, pyriet en basalt. Natuurlijk stoppen we ook om je de
kans te geven om de Oer-energieën van Vader Kosmos en Moeder Aarde daar te ervaren.
We lunchen bij familie, in het Bedoeïenen dorpje Al Hayz, zodat je ook even het echte Bedoeïenen
leven kunt ervaren. Na de lunch rijden we terug naar ons Bawiti Oasis Resort en vullen we onze
tijd naar wens in.
Dag 8, 5 januari: is een dagje vrij om alles te laten integreren en te genieten in de aanwezige
geneeskrachtige warmwaterbron, de cursus-meditatie ruimte, om te wandelen in de oase, winkelen in
het dorpje Bawiti, samen zijn bij het kampvuur in de partytent met de Bedoeïnen en van het gewoon
heerlijk te ZIJN, keus genoeg!
Dag 9, 6 januari: vandaag rijden we na de lunch terug naar Cairo, waar Gouda ons warmhartig
zal verwelkomen. Rondom het Sfinx Gasthuis liggen allerlei winkeltjes, dus kunnen we in de
avonduurtje gezellig even rondneuzen en indien je wil voor ons ongekende goedkope souvenirs
kopen. We kunnen ook vanuit het dakterras de Sound and Light show van de Piramides en de
Sfinx te bekijken... Mocht je behoefte hebben om zelf op pad te gaan dan kan dit ook..
Dag 10, 7 januari: een naar keuze invullende dag in Cairo, waarin we in onderling overleg naar
behoefte kunnen gaan bezichtigen wat ons aantrekt. Dit wordt ruim van te voren besproken
i.v.m. event. reserveringen. Na het diner gaan we even bij elkaar zitten om gezellig na te kletsen
en als afsluiting van de avond zal onze gastheer Gouda ‘de koffie’ voor je lezen en indien je wil
een Chakra-of persoonlijk Egyptische parfumolie adviseren, die jou meer inzicht kan geven, of
ondersteunen betreffende de aanreiking die hij je geeft met behulp van het koffiedik lezen.
En dan, ja dan, is de laatste nacht aangebroken waarin je, je kunt overgeven aan Egyptisch
dromenland onder de energie van de Piramides en de Sfinx…

Dag 11, 8 januari: Home Sweet Home!
En alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten benutten ten guste van jezelf en je omgeving!

Praktische zaken
Elke dag in de woestijn nuttigen we 3 heerlijke maaltijden. Het ontbijt bestaat uit:, brood of
pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa, fruitsalade, omelet of een gekookt eitje. Ook de
lunch biedt veel variaties en het diner vormt zich uit soep, de hoofdmaaltijd en fruit dessert. En dit in
combinatie met de liefdevolle bereiding van ons Bedoeïnen team is het eten in de woestijnen al
benoemd tot het niveau van een 13 sterren hotel!… We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes,
koffie/thee en bronwater mee om door de dag heen de innerlijke mens te versterken. En natuurlijk ook
water voor de innerlijke en ‘uiterlijke verzorging’, matrasjes, dekens en op verzoek ook tenten.
De investering in jezelf is € 1.555, - inclusief: de vluchten naar Cairo en naar huis. Het
transfer en jeep- vervoer voor 11 dagen. Alle hotelkosten, incl. de benodigde kofferdragers
fooien. Alle maaltijden voor 11 dagen. De offroad vergunning, entree tickets en overnachting
kosten per woestijn en verdere kosten aan de Egyptische autoriteiten voor de woestijn bezoeken
in Bahariya en Farafra. De ondersteunende Cosmic&Flower Energies, Chakra oliën en alle
spirituele verdiepingsactiviteiten.
Door je af te stemmen op de 555 code verandert het Universum jouw bewustzijn met
toestemming van je Ziel. De 555 code activeert je visie en het inzicht van je nieuwe ZIJN.
Wanneer je bewust bent van de 777 code, van het aan te betalen en in Egypte te betalen
bedrag, bevindt je je volgens Drunvalo op een hoger niveau, betreffende herinneringen vanuit je
celgeheugen vanuit de Aardse Mysteryschool. En kun alles wat je weet in praktijk brengen.
Het investeringsbedrag voor jezelf is berekend vanuit de vroege boekingskorting.
De vluchtprijzen stijgen razend snel, zodra deze korting vervalt behoren we helaas de
prijsverhoging door te berekenen!!
De Minimale deelname is 6 personen. Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer.
Voor een eenpersoonskamer wordt €180,- meer berekent voor de 5 hotel nachten.
De prijs is exclusief: Reis- en annulering verzekeringen, Visa ongeveer € 12,-. Persoonlijke uitgaven.
Drankjes, deze ook bij de maaltijden. De optionele keuzes en fooi voor persoonlijke diensten.
Na je definitieve aanmelding ben je welkom voor de kennismakingsmiddag die ik op 21
augustus organiseer, om de groepsenergie neer te zetten, de verbinding met het wezen van
Egypte te verankeren en alle benodigde informatie te kunnen uitwisselen. Bovendien ontvang je
dan een map met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers!
Kosten incl. informatiemap, koffie/thee en taart :€5,ÉÉN GOD- ÉÉN AARDE ~ ÉÉN VOLK ~ ÉÉN TIJD May love and Light surround the world,
In Lak’ech - Ik ben een andere jij! In liefde, Donny Heuvelmans

Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de reis van 29 december 2011 t/m 8 januari 2012
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal €180 bij: ja / nee
Graag zou ik een kamer willen delen met…………………………………………………………
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee
Telefoonnr. voor bereikbaarheid thuisfront…………………………………………………………
Eventuele persoonlijke opmerkingen waar wij eventueel rekening mee kunnen
houden:................................................................................................................................................
Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden zoals hieronder vermeld :
• Afsluiten van een reisverzekering is verplicht.
• Een bij de ANVR aangesloten organisatie organiseert de vlucht en de accommodatie.
De aanbetaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet
worden gerestitueerd.
• Het Cosmic&Flower team is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval
berokkent aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische
pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.
• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
• Betalingsregeling: het bedrag van € 777,50over te maken op rekeningnummer 1289. 11. 808
Rabobank Swolgen, t.n.v. Cosmic&Flower onder vermelding van Nieuwjaarsreis 2011 en je
naam zoals deze in het paspoort staat! Voor het aanbetaalde bedrag kun je een factuur
aanvragen.
• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U
• De resterende € 777,50 en de event. bijbetaling voor een 1 persoonskamer dient contant te
worden voldaan in Egypte. Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding
valt.(Storten op ons bankrekening nummer in Egypte mag ook maar hier zijn hoge kosten aan
verbonden).
• 1 kopie van het paspoort mee sturen met het aanmeldingsformulier.
• De aanmelding is definitief zodra het aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen
Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat…………………………………………………
Geboortedata………………………………………………………………………………………...
Adres………………………………………………………………………………………………..Telef
oonnummer……………………………………….Mobiel……………………………………
Email………………………………………………………………………………………………...
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie mailen naar info@cosmicflower.nl
En verzenden naar: Cosmic&Flower Remedies Legert 13, 5866 CG, Swolgen
Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer: 0478-691877
of mailen naar: info@cosmicflower.nl
Datum:

Handtekening:

