
Blueprint Heling en Bewustzijnsverhogende; 10:10 Stargate flow door Cairo, 

Abu Sir en de woestijnen met hun tempels in regio Fayoum  

van 29 september t/m 11 oktober 2018 
 

 
 

Je verblijf op Egyptische bodem kan verlengt worden, om een kwantum transmutatie én 
zelfmanifestatie in Eenheid in je ontwakende DNA celgeheugen te bewerkstelligen, met een 3 
nachten en 4 daags woestijn avontuur. Meer informatie staat onder de reisaanbod.  
 

Reis thema: Eigen begrenzing voor de samensmelting van het Goddelijk Kind- Vrouw-Man wezen 

opheffen, om te kunnen ZIJN wie we behoren te ZIJN vanuit ons Zielscontract 

Dit gaan we o.a. verwezenlijken door de eerste dag doelgericht de Cosmic&Flower 

Zielsfrequenties en Egyptische Heilige Chakra oliën  ‘raad te plegen’, 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. 
 
Door onszelf in de Sahara Salt&Collar Healing- meditation Cave te zuiveren van alle in onze 
Lichtlichamen opgeslagen  negatieve energieën, innerlijke onrust en stress en ons over te geven 

aan innerlijke vrede, kalmte en sereniteit. Naastbij worden fysieke klachten als chronische 
vermoeidheid, slapeloosheid, astma, chronische bronchitis, sinusitis, rokershoest meteen mee 
aangeraakt om te genezen.  
 

En vervolgens ons DNA celgeheugen activeren tijdens de privé reserveringen in het oudste 
rituele- ceremonie centrum van onze planeet, het land van Ra en Osiris, waar een kristallen 
Stargate Altaar ligt, dat in het oude Kemet-Chem gecreëerd is om in contact te komen met de 
Goden Wereld en de Atlantische- Sumerische Hybride Goddelijke MensZijn frequenties.  
 

Privé reserveringen bij de tweede Sfinx en bijbehorende Sfinx-tempel, bepaalde ondergrondse 

gedeeltes van de Giza Underworld en de Hogere Hartenergie activerende mastaba, van de Hoge 
Priester Khofu Khaif en zijn vrouw Nefretkau op het Giza plateau. 
 
Privé reservering in de nieuw gevonden Hathor tombe en de piramide, wiens tekst omschrijft dat 
Osiris en meerdere Goden geboren worden in fysieke lichamen in het eerste Mysterieschool Tempel 

gebied van Sakkara. (Meer informatie over o.a. de Piramide Tekst ontvang je bij deelnamen in de 
informatie reis map).  
 
De Cobra-Godin Renenutet Enenutet , die geïdentificeerd wordt met de Oog van Ra Wadjet in 
het Oog van Horus, van waarop de Egypt Mysterie School trainingen gebaseerd zijn. (De cobra is 
het symbool van de kundalini energie én omvat o.a. alle Hathor-Isis-Horus Neteru kwaliteiten. 
Vandaar dat de Cobra op de hoofdbekleding van alle farao’s voorkomt.  

 
Volgens de Piramide teksten is Renenutet de Godin van overvloed en geluk. In het oude Kemet 
was Renenutet de beschermende en zorgende Godin en droeg ze de verantwoordelijkheid om 

zowel Faraonische koningen in het hiernamaals als het Wadjet te beschermen.  
 
Volgens de Osiris legende wordt Renenutet vereenzelvigd met Isis. In latere periodes  wordt ze 
in verband gelegd met het lot. Het blijkt dat ze, net zoals Sekhmet,  in staat is om tijdens de 



"zoektocht" naar de Wadjet identiteit, zowel benodigde ziektes en levenslessen op iemands pad 
kan sturen als de genezing van ziektes en het inzicht in levenslessen.  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 en Horus. Daarna kun je 

heerlijk badderen- zwemmen in de “waterweg van Jozef”, die zich volgens Bijbelboek Genesis met 
de Nijl verbindt. Hier overnachten we ook. 
 
Door ons over te geven aan fysiek alles overstijgende Sufi Energies. 
 
Het Egyptisch museum om daar ons DNA celgeheugen te triggeren om je Egyptisch OerWezen 
en Neteru kwaliteiten (God-Godin kwaliteiten) te herinneren en nog meer... 

 
Tijdens de gehele reis zal ik (Donny) aanreiken wat nodig is, om de DNA celgeheugen 

activerende plaatsen die we bezoeken, of de hogere frequentie activerende visualiserende 

meditaties die we gaan doen te kunnen integreren.  

Na “thuiskomst” van onze “energie opnames” en tijdens de avonduurtjes nemen we ruimte voor 
integratie en evaluatie en geven we ons over aan de Power van de NU momenten.  
 

Als extra aanvulling op ieders persoonlijke Ziel en DNA reacties, zal ik op de juiste momenten 

datgene aanraken en/of aanreiken wat nodig is.  

 

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 o.a. Sungazing.  

Programma 

Dag 1: is de vlucht vanuit Amsterdam naar Cairo en transfer naar ons Cairo home.  
 
Dag 2: gaan we doelgericht de Cosmic&Flower Zielsfrequenties en Egyptische Heilige Chakra oliën  
‘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. Daarna rijden we naar de Salt 
Cave. Om ons zelf te zuiveren van alle in onze Lichtlichamen opgeslagen  negatieve energieën en 

innerlijke onrust en stress en ons over te geven aan innerlijke vrede, kalmte en sereniteit.  
Na “thuiskomst”  nemen we ruimte voor integratie en evaluatie en geven we ons over aan de 
Power van de NU momenten. 
 

Dag 3: brengen we door op het Giza plateau, waar we ons o.a. in verbinden gaan met de Sfinx, 
om vervolgens ons DNA celgeheugen te laten ontwaken tijdens de privé reservering bij de tweede 
Sfinx en de bijbehorende tempel, sommige stukjes van de Giza Under World en onze Hogere 
Hartenergie activeren in de mastaba, van de Hoge Priester Khofu Khaif en zijn vrouw Nefretkau op 
het Giza plateau. 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.  

 
Dag 4: gaan we naar Sakkara. Volgens de Geascendeerde Meesterleer was én is Sakkara een zeer 
belangrijk onderdeel van de oude Mysteriescholen. Vandaar dat we in Sakkara de opgedane 12 
jaar linker- en 12 jaar rechter hersenhelft Horus Mysterieschool purificatie en herinneringen 

kunnen bekrachtigen in het DNA celgeheugen. Hier gaan we ons o.a. energetisch voeden tijdens 
de privé reservering in de Hathor tombe en met de Piramide Tekst Piramide.  
 



Dag 5: gaan we naar het land van Ra en Osiris. Daar gaan we eerst naar de Zonnetempel- Healing 
tempel en omarmen wat in onze Zielsbestemming lig, of Kosmisch aangereikt wordt. Daarna gaan 
we met landcruiser naar de StarGate to The Gods tempel. Daar bevindt zich een alabaster 
kristallen Ra-Golden Falk Horus connectie Stargate altaar. Gedurende de Kemet, oftewel Chem 

periode werd dit altaar betreden om zich te verbinden met de Goddelijke lichtwereld, zodat 
bewustzijnskanalen tot het Neteru niveau, een Goddelijk niveau, konden activeren. Nu is het jouw 
kans…. 
 
Dag 6: ter bekrachtig van alle al geactiveerde DNA geheugencellen bezoeken we vandaag het 
Egyptisch museum, waar beslist ook nieuwe DNA celgeheugen celletjes weer zullen ontwaken…  
Na de lunch, in Old Cairo, waar je de eerste Sufi energieën kunt opsnuiven, gaan we kijken hoe 

geaard en bestand we zijn geworden voor indrukken van buitenaf…door naar de Khan El Khalily, 
Egyptisch grootste markt, te gaan, waar je naar hartenlust goedkope souvenirs kunt kopen. Als 
afsluiting gaan we in overgaven om de bijzondere Sufi energieën, die bewust maken dat we ons 
fysieke wezen op vele niveaus kunnen overstijgen, op te nemen en integreren. 

 
Dag 7: is een integratie dag die we invullen naar de behoeftes van het Nu moment ter 

voorbereiding op ons woestijn avontuur…..  
  
Dag 8: rijden we naar een magische plek, waar water en woestijn in EENHEID samensmelten,  
Wadi Ryan, daar bevinden zich ook watervallen. Vervolgens rijden we door naar Wadi Hitan, waar 
je beslist waarneemt hoe bijzonder het evolutieproces verlopen is als je DNA celgeheugen activeert 
terwijl je de 35 miljoen jaren oude walvis en dolfijnen energieën opneemt en de  o.a. voormalige 
zeebodem en 40 miljoen jaar oude intact gebleven fossielen, van o.a. walvissen met poten! Hier 

overnachten we ook.  
 
Dag 9: rijden we naar het voor veel toeristen nog onbekende tempelcomplex van Madinat 
Madi, waar we o.a. in contact gaan met de Cobra-Godin Renenutet Enenutet , die geïdentificeerd 
wordt met de Oog van Ra Wadjet in het Oog van Horus, van waarop de Egypt Mysterie School 
trainingen gebaseerd zijn. (De cobra is het symbool van de kundalini energie én omvat o.a. alle 

Hathor-Isis-Horus Neteru kwaliteiten. Vandaar dat de Cobra op de hoofdbekleding van alle farao’s 

voorkomt.  
 

Dag 10: smelten we samen met de vrouwelijke rondingen in de woestijnen. Deze woestijngebieden 

zijn niet te omschrijven… vandaar dat ik deze je zelf wil laten ervaren… We overnachten op een 
hele speciale plek, waar je in de ban zal komen van de hoge aanwezige energieën van de 
elementen van je Lichaam, de natuur en kort omschreven de vijf onmisbare pilaren van het gehele 
Universum: ether, lucht, vuur, water en aarde. Een bijzondere en magische plek om als laatste te 
integreren voor je terug naar huis gaat.  

 
Dag 11: rijden we terug naar ons slaapstekkie in Cairo en is verder een integratie-evaluatie en 
power of NU momenten dag.  
 
Dag 12: Home Sweet Home, om alle dagen daarna je verworvene kwaliteiten te benutten ten 

gunste van jezelf en je omgeving! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Praktische Zaken 
 

 
 
Voor de vroege boeker is de investering in JeZelf voor het persoonlijke en Zielspad is  
€ 1.777,- inclusief: een uitgebreide informerende reisinformatie map.  Ontvangst na landing. Alle 
transfer. Alle hotelkosten en maaltijden. Alle entree tickets én benodigde kosten voor de privé 
bezoeken voor de publiek gesloten plaatsen. 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 777 codering symboliseert de integratie van een bepaald deel van de vier lagere 
lichamen met hogere spirituele frequenties, binnen het rijk van de derde dimensie of op het niveau 

waarop jij je fysieke werkelijkheid op Aarde manifesteert terug naar een hoger bewustzijnsniveau, 

grondige inzichten en openbaringen. ( Bron: angel-wings.nl) 
 
De prijs is exclusief: De vluchten naar Cairo en terug. Reis- annuleringverzekeringen en visa, 
€25,-. Drankjes, deze ook bij de maaltijden. Persoonlijke uitgaven. Optionele keuzes en fooi voor 
diensten ongeveer €50,- 
 

Met vluchten boeken ben ik je graag behulpzaam. TIP: Een vroege vlucht boeken kan 
honderden euro’s besparen!   
 
Minder dan 6 personen verblijven in appartementen complex, waar elk appartement een 2 
persoon en 1 dubbel room bied, van een spirituele vriend. Hier is het niet mogelijk om een 1 
persoons kamer te boeken!  

 
Bij meer dan 6 personen verblijven we in een hotel op het Giza plateau.   

 
Voor een eenpersoons hotelkamer wordt €320 ,- toeslag berekend voor 8 hotel nachten. 
 
De Minimale deelname is 6 reis-zielsmaatjes. 
Bij minder reis- Zielsmaatjes behoren we de prijs aan te passen. 

 
In verband met de doelstelling van deze reis is het maximale aantal 9 zielsmaatjes. 
 
De inschrijving is definitief nadat het aanmeldingsformulier ondertekend is teruggestuurd. 
 
Na inschrijving ontvang je via mail een informatieve 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. Indien ik n Nederland ben kunnen we een kennismaking middag organiseren.  
 
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 Energetisch en bewustzijn verhogende flow door Cairo en omgeving 
van 29 september 2018 

 
Ik wil graag een eenpersoons hotelkamer en betaal de €320 bij: ja/nee 
 
Graag zou ik een kamer willen delen met: 
......................................................................................................................................... 
 
Ik wil graag Vegetarisch eten: ja / nee  

Ik wil graag Vega 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 betaling zal bij een niet door de annuleringsverzekering beschouwde geldige reden niet 

worden teruggegeven. Annulering is op eigen verantwoording. De annuleringkosten zijn:  Tot 1 

maand voor vertrek 50% van de reiskosten. Vanaf 1 maand voor vertrek zijn 75% van de 
reiskosten. Vanaf 1 week voor vertrek 100 % van de reiskosten. 
• Het Cosmic&Flower 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:  De investering in JeZelf dient contant te worden voldaan tijdens een 
kennismaking of in Egypte, of gestort worden via Western Union Money Transfer, helaas zijn hier 
extra kosten aan verbonden.. (Dit is omdat dit bedrag onder de Egyptische boekhouding valt).  
• 1 kopie van het paspoort a.u.b. mee mailen met het aanmeldingsformulier. 
• De aanmelding is definitief zodra dit aanmeldingsformulier ondertekend is ontvangen . 
 

Voor en achternaam zoals deze in paspoort en je vlucht ticketstaat: 
......................................................................................................................................... 
Geboortedatum: .................................................................................................................. 
Adres:................................................................................................................................ 
Telefoonnummer: ................................................................................................................ 
Mobiel:............................................................................................................................... 
Email: ................................................................................................................................ 

 
Aanmeldingsformulier en de paspoort kopie  s.v.p. mailen naar: desertdonya999@hotmail.com  
 
Mail me aub voor eventuele vragen, deze beantwoord ik graag. 
 
 

 
Datum:       Handtekening: 

 
 

mailto:desertdonya999@hotmail.com

