3:3 Portaal Ra-Isis-HorusWadjet Bewustzijn integrerende reis van 14 t/m 25 maart
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Deze reis is afgestemd op het door Isis geïnspireerde Ra-Isis- Horus Wadjet Bewustzijn.
Het Ra Wadjet is onstaan vanuit de Ra Wet en is HET basis "werktuig" geworden van de IsisHorus Mystery School. Het Ra Wadjet vormt zich uit 6 symbolen die verbonden zijn met de 6
zintuigen, ruiken proeven, horen, voelen en zien. Alle zogenaamde paranormale, oftewel
Goddelijke, kwaliteiten zijn het verlengde van onze zintuigen.
Isis vertegenwoordigt o.a. het deel van de Goddelijke Vrouwelijke dat neerdaalt vanuit het
Galactisch Centrum, om in het Heilige Huwelijk te treden met Osiris, die symbool staat voor de
Goddelijke Mannelijke Energie. Vanuit de kracht van hun Heilige Huwelijk heeft Isis, na het
overlijden van Osiris, via haar Scheppingskracht hun zoon Horus ‘gecreëerd’. Dit is een Neteru
kwaliteit, een Goddelijke kwaliteit, van Manifestatie Kracht die wij weer behoren te laten ontwaken
in ons DNA celgeheugen en integreren in ons eigen Goddelijke Wezen.
We gaan naar het oudste ceremonie centrum van onze planeet, het land van Ra en Osiris, dat
bekend staat voor de aanwezige hybride Goddelijke Atlantische en Sumirische mens frequenties.
In het land van Ra en Osiris tempelgebied bevindt zich een Ra-Golden Falk Horus connectie
Stargate altaar. Gedurende de Kemet, oftewel Chem periode werdt het Ra-Golden Falk Horus
connectie Stagate Altaar betreden om zich te verbinden met de Goddelijke lichtwereld, zodat
bewustzijnskanalen tot het Neteru niveau konden activeren.
Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God/Godin kwaliteiten die de
oorspronkelijke Egyptenaren uitdroegen. Een geactiveerd Neteru Aura-Lichtlichaam transmuteert
alles wat nodig is om helder- ruikende, proevende, voelende, ziende en wetende kwaliteiten én
alle vormen van Meesterschap te activeren. Kort omschreven zijn de Neteru-kwaliteiten de basis
voor een God-Godinnen, oftewel het Ra-Isis- Horus wadjet Bewustzijns.
Isis is ook dé Godin van de Grote Inwijdingpiramide, de Isis Tempel op Gizeh én de
Mysteryschool in Sakkara. Alle leringen die doorgegeven zijn gedurende de 12 Linker Maanoog en
de 12 Rechter Zonoog trainingjaren werden geleid volgens de Universele Wetten, door Isis en haar
zoon Horus, die het nieuwe tijdperk van Licht vertegenwoordigt.
Vandaar dat de doelstelling van deze reis o.a. is afgestemd op het laten ontwaken van het
DNA celgeheugen omtrent het dagelijks kunnen ZIJN vanuit het Ra-Isis- Horus Wadjet Bewustzijn,
zodat de bijbehorende kwaliteiten in het dagelijks leven uitgedragen kunnen worden.
Dit gaan we o.a. verwezenlijken:
Bij de Cobra-Godin Renenutet Enenutet , die geïdentificeerd wordt met de Oog van Ra Wadjet
in het Oog van Horus. (De cobra is het symbool van de kundalini energie én omvat o.a. alle
Hathor-Sekhmet- Isis-Horus Neteru kwaliteiten. Vandaar dat de Cobra op de hoofdbekleding van
alle farao’s voorkomt.
Volgens de Osiris legende wordt Renenutet vereenzelvigd met Isis. Het blijkt dat Renentutet,
net zoals Sekhmet, in staat is om tijdens de "zoektocht" naar de Wadjet indentiteit de benodigde
ziektes en levenlessen, de genezing van ziektes en het inzicht in levenslessen op iemands
levenspad kan sturen. Renenutet kan ook zowel voor de lengte van iemands leven, als het einde
daarvan beslissen.
Renenutet was vooral in Fayoum populair, waar ze als Isis een Drie-Eenheid vormt met Sobek

In de Sobek/Horus tempel met Sobek, die Isis bijstond bij de geboorte van haar zoon Horus én
bij Horus, de Meesterleraar betreffende de Al Ziend- Al Wetend Oog kwaliteiten.
Door te baden in de “waterweg van Jozef”, die zich volgens Bijbelboek Genesis met de Nijl
verbindt.
In Wadi Hitan, waar je beslist waarneemt hoe bijzonder het evolutieproces verlopen is als je de
energieën opneemt van de 35 miljoen jaren voormalige zeebodem en de 40 miljoen jaar oude
intact gebleven fossielen, van o.a. walvissen met poten!
De watervallen van Wadi Ryan en verschillendebijzondere hoog energetisch voedende woestijnen
in regio Fayoum.
Tijdens de prive reservering van het land van Ra en Osiris Tembelgebied.
Tijdens prive reserveringen op het Gizah plateau zoals de Ka en Ba tombes, de tweede Sphinx
en bijbehorende Sphinx-tempel, op het Giza plateau.
Door ons over te geven aan fysiek alles overstijgende Sufie Energieen.
Verder gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er
verstoringen zijn die jou van je Ik Ben kracht en je Zielsdoelstellingen weerhouden.
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen
activerende plaatsen die we bezoeken te kunnen herinneren We creëren we ook tijd om alleen te
kunnen ervaren en ZIJN.
Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties, zal ik op de juiste momenten
datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.
Ditzelfde geld ook voor de hogere frequentie activerende visualiserende meditaties die we gaan
doen.
Niets moet, alles mag,je bent in een groep maar voor 100 % voor JEZELF aan deze reis
begonnen. Mocht je de behoefte hebt om sommige plaatsen die we bezoeken alleen te ervaren kan
dit natuurlijk.
Na het ontbijt bespreken we dagelijks de dag energie, die gebaseerd is op Maya Zonzegels
astrologie. Door het bespreken van de dag energieën ga je zowel je eigen gevoelens en reacties
herkennen en begrijpen, als die van je mee reizende zielsmaatjes.
Verder leer ik je om op een veilige manier, zowel je helderziendheid als je Hoger Bewustzijn te
activeren- voeden via Sungazing!
Informatie omtrent de vrijkomende frequenties- Lichtcoderingen en Glyphs van bijzondere
Sterren en Planeet beïnvloedingen gedurende ons Samen Zijn, werk ik t.z.t. uit en zal ook ruim
omschreven staan in de informatiemap van deze reis.
Programma

Dag 1: is de vlucht vanuit Amsterdam 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.
Dag 2: gaan we in het aangezicht van en de Piramide energieën doelgericht de Cosmic&Flower
Zielsfrequenties ‘raadplegen’, om te kijken of er verstoringen in je Blauwdruk en DNA celgeheugen
zijn, die jou weerhouden om tot een volledig persoonlijke Ik Ben kracht en Ziel potentieel te
komen, waardoor je jouw Zielsdoelstellingen en zielskwaliteiten niet uit kunt dragen. Na het diner
zal onze gastheer Gouda koffiedik voor je lezen en indien je wilt 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.

Dag 3: brengen we door op het Giza plateau, waar we ons o.a. gaan verbinden met Isis-Osiris, de
twee Sfinxen en Ka-Ziel en Ba-Hoger Zelf energieën. Meer tekst en uitleg zal ik ter plaatsen
aanreiken. De voor het publiek geopende bezienswaardigheden kun je in je vrije tijd optioneel
bezoeken, zoals de Koningskamer in Cheops, Chefren en Mycerinus, de Solarboot of andere
bezienswaardigheden. In de avonduurtjes kun je vanuit het dakterras van ons gasthuis genieten
van de Piramides en Sphinx Sound and Light show, gezellig shoppen in de buurt winkeltjes of van
het gezellig Samen Zijn.
Dag 4: gaan we ons DNA celgeheugen activeren tijdens de prive reserveringen in het
Zonnetempel land van Ra en Osiris, het oudste ceremonie centrum van onze planeet, waar o.a.
een kristallen Stargate Altaar ligt dat in het oude Kemet-Chem gecreert is om in contact te komen
met de Goden Wereld en de Atlantische- Symerische Hybride Goddelijke MensZijn frequenties.
Dag 5: Na een relax ontbijt bezoeken we vandaag het Egyptisch museum. Na de lunch gaan we
even lekker aards naar de Khan El Khalily,Egyptisch grootste markt, waar je naar hartelust
goedkope souvenirs kunt kopen. Ter voorbereiding op het verder terug activeren van ons
Goddelijke Eenheid Zijn gaan we als afsluiting van deze dag in overgaven om de bijzondere Soefie
energieën, die bewust maken dat we ons fysieke wezen op vele niveuas kunnen overstijgen, op te
nemen en integreren.
Dag 6: is een ntegratiedag, die we invullen naar de behoeftes van het Nu Moment, ter
voorbereiding op ons desert DNA activaties.
Dag 7-8-9 en 10: begint na een relaxt ontbijt ons Desert avontuur en gaan we 4 dagen lang,
door te ‘reizen’ in de hoog energetische woestijnen en bijbehorende tempelgebieden van Fayoum,
ons DNA celgeheugen verder triggeren om te ontwaken, zodat we het pad kunnen gaan
bewandelen om te ZIJN wie we behoren te ZIJN vanuit ons Zielscontract. Tijdens de avonduurtjes
kunnen we genieten van de liefdevolle verzorging door ons Bedoeïenenteam, ons vrije leven,
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, of door gewoon heerlijk te ZIJN. De avonden brengen we
beslist naar ieders wens verlopend door. We slapen onder de sterrenhemel, Orion, de Pleiaden,
Sirius en de Melkweg, de spiegel van de Nijl.
Dag 11: rijden we op een juist moment terug naar Caïro, waar Gouda ons zeker weer warmhartig
zal verwelkomen. Tijdens de avonduurtjes zal Gouda nogmaals koffiedik voor ons lezen, om te
zien wat alle “reis’ ervaringen je gebracht hebben. Daarna mag je, voor deze reis, je voor een
laatste keer overgeven aan Egyptisch dromenland onder de energie van de Piramides en de Sfinx!
Dag 12; Home Sweet Home! En alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten benutten ten gunste
van jezelf en je omgeving!
Praktische Zaken
Elke dag in de woestijn eten we 3 heerlijke vers bereide maaltijden. Het ontbijt bestaat uit
brood of pannenkoeken, kaas, zoetbeleg en als extraatje falafa 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 Bedoeïenen team is het eten in de woestijnen
boven het 13 sterren hotel niveau! We nemen ook voldoende fruit, cake, koekjes, koffie/thee en
flessen bronwater mee om door de dag heen de innerlijke mens te versterken. En natuurlijk ook
matrasjes, dekens en op verzoek ook tenten.
Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf is € 1.999,- inclusief: de kennismaking
middag, de reisinformatie map. de vluchten Amsterdam - Cairo en terug. Het transfer en jeepvervoer voor 12 dagen.. Alle hotelkosten en maaltijden. Alle maaltijden én koffie/thee en
bronwater tijdens de woestijn dagen. De entree tickets én alle benodigde kosten voor de
benoemde privé bezoeken aan voor het publiek gesloten plaatsen. Alle tickets voor in het Fayoum
nationaal park Wadi- Ryan en Hitan. De off-road vergunning, entree tickets en
overnachtingskosten per woestijn en verdere kosten aan de Egyptische autoriteiten. De
ondersteunende Cosmic&Flower- Energies, Zielsfrequenties en Egyptische Chakra oliën. Alle
spirituele verdiepingsactiviteiten.

Wij stemmen onze prijzen af op spirituele cijfercoderingen. De 1 code staat voor God onze
Schepper én ons eigen Goddelijk Scheppende Vermogen. Het getal 1 biedt een gelegenheid om
zich met het Scheppende Innerlijke Licht te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuws gaat
beginnen. De 999 codering, waar de kostprijs mee eindigt, activeert Goddelijke- Kosmische- en
Planetaire persoonlijkheidskwaliteiten. Door Zelfheling stroom je door naar een Hoger level
betreffende de samenwerking onderling, je Hoofd- Hart- Hoger Zelf en je Zielsniveau. Ben je klaar
om meer te zien en meer te zijn dan dat je op dit moment kunt zien en bent?
Vanuit de oude Egyptische getallensymboliek wordt het getal 9 toegekend aan Neteroe.
Neteroe is het meervoud van de mannelijke Neter en vrouwelijk- Netert eigenschappen van de
Ene.
De prijs is exclusief: Reis- annuleringverzekeringen en visa, €25,-. Drankjes, deze ook bij de
maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor diensten ongeveer
€ 50,-.
De prijs is op basis van een 2 persoonskamer. Voor een eenpersoonskamer wordt €210 ,toeslag berekend voor 7 hotel nachten.
De Minimale deelname is 6 zielsmaatjes.
Bij minder reismaatjes behoren we de prijs aan te passen.
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal 8 zielsmaatjes.
Zodra een ticket verhoging plaatsvindt worden de extra kosten doorberekend !!
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd én de
aanbetaling voldaan is.
Na inschrijving ontvang je van Netty van Rijckevorsel een uitnodiging voor een
informatieve kennismaking middag. Tijdens de middag ligt de focus op de groepsenergie, zegening
vragen voor onze reis en wordt alle benodigde informatie besproken. Verder ontvang je een
reismap met alle benodigde informatie, ook voor de thuisblijvers. Mocht je de kennismaking
missen dan ontvang je jouw vlucht ticket en de reis map via mail.
Na betaling van de totale investering in Jezelf ontvang je de factuur.
Het paspoort behoord minimaal nog 6 maanden geldig zijn na je bezoek aan Egypte!!
Aanmeldingsformulier
Ja, ik geef mij op voor de Isis- Horus- Ra Wadjet Bewustzijn integrerende reis, o.a. naar
tempelcomplexen in de woestijnen van Fayoum van 14 t/m 25 maart 2017
Ik wil graag een eenpersoonskamer en betaal de €210 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 annulering en reisverzekering is verplicht.

• De aanbetaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet
worden teruggegeven.
• Het Key to Egypt tours team is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval
berokkend aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische
pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Hiervoor
behoort men een reisverzekering af te sluiten.
• Er kunnen prijswijzigingen zijn door onverhoopte toeslagen, maximaal tot 7%.
• Betalingsregeling: het bedrag van € 500 over te maken op rekeningnummer:
1289. 11. 808 Rabobank Swolgen, t.n.v. Cosmic&Flower onder vermelding van
Egyptereis 28 febr. 2017 en je naam zoals deze in het paspoort staat!
• Bij betalingen vanuit het buitenland: IBAN NL 10 RABO 0128 9118 08, BIC RABONL 2U
• De resterende € 1.499 dient contant te worden voldaa in Egypte. (Dit is omdat dit bedrag
onder de Egyptische boekhouding valt). (Storten op ons bankrekening nummer in Egypte mag
ook maar hier zijn vrij hoge kosten aan verbonden).
• 1 kopie van het paspoort aub mee mailen met het aanmeldingsformulier.
• De aanmelding is definitief zodra het aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen én de
aanbetaling voldaan is.
Voor en achternaam zoals deze in paspoort staat:
....................................................................
Geboortedatum: ..................................................................................................................
Adres:
................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................
Mobiel:
...............................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie s.v.p. mailen naa: desertdonya999@hotmail.com
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag.
Datum:

Handtekening:

