
Programma spirituele reis Egypte Sacred Union 

Iedere Egypte reis krijgt een intentie. Deze intentie stuurt de energie van onze avonturen.  
De intentie Sacred Union voor deze reis helpt jou te her-inneren en her-integreren van Egyptische 
ziele-delen. In de energie zetten we neer om activaties te ontvangen die ons helpen te groeien naar 
eenheid / heelheid. 

We bezoeken tijdens onze reis de meest krachtige en vaak rustiger – voor het grote publiek 
verscholen (delen van) tempels waar we meer privacy hebben en de energie nog vaak het hoogst is. 

Ook bezoeken we kleine en meer onbekende tempels waar het grote publiek niet komt. 

NB er kan afgeweken worden van de volgorde van excursies, de inhoud blijft echter gelijk. 

Dinsdag 6 sept aankomst in cairo / luxor / hurghada afhankelijk van ons 
vluchtschema. (NB we kijken naar de meest gunstige vluchten ten tijde 
van boeken). Overnachting. 

Woensdag 7 sept mogelijk nog een transfer 
naar Luxor vroeg in de ochtend, afhankelijk 
van ons vluchtschema. 

De middag  staat in het teken van Divine 
Feminine power We bezoeken we het prachtige gedecoreerde graf  van 
de vrouw van Ramses II: Nefertari. Ze was zijn rechterhand en deed vele 
zaken uit zijn naam. Ook bezoeken we de indrukwekkende tempel van 
Hatsepsut, een zeer krachtige vrouwelijke farao.  
 
We mediteren op het zonneterras van ons hotel deze dag. 

 

Donderdag 8  sept. Reizen we af naar Dendera voor de Grote 
Hathor tempel  
De energie van deze godin van liefde is voelbaar, net als de 
verbinding met de kosmos en de sterrenvolken. Een hoogtepunt 
van de reis. Ook bezoeken we vandaag de 
Osiris tempel waar de energie van de 
goddelijke Sacred Union tussen Osiris en 
Isis hangt en ook de energie van de 
onderwereld tastbaar is. Een reis tussen 
hemel en aarde, boven en onderwereld 
met god en godin. Op veel plekken kun je 

vandaag intense energieën ervaren. 

Vrijdag 9 sept Vandaag blijven we wat dichter bij huis en bezoeken we een 
kleine onbekende parel, verscholen voor het grote publiek… Een tempel die 
gewijd is aan de godin Hathor en Maät, de godin van rechtvaardigheid.  Ook 
staat Medinet Habu op het programma, een wat onbekende en vaak rustige 
tempel waar het Heilige ritueel van Sacred Union plaatsvindt tussen de Hogepriesteres en de farao 
die zich verenigde met de zonnegod Amon-Ra ter verzekering voor het eeuwige leven.  



Za 10 sept vandaag reizen we per privé vervoer naar 
Aswan. Onderweg doen we in Edfu de Horus tempel aan. 
Een tempel waarin het Ego en Hoger Zelf conflict te zien is 
en waar de processie tocht van Horus en zijn geliefde 
Hathor op de tempelmuren staat beschreven.  

Als de tijd het toe laat bezoeken we vandaag nog de 
tempel van Kalabsja, een kleine onbekende parel 
verborgen voor het grote publiek. We nemen vannacht 
onze intrek in de lodge met uitzicht op de Isis tempel. 

 

Zondag 11 sept. Na een zeer vroege ochtendmeditatie en heerlijk 
uitgebreid ontbijt bezoeken we de Isis tempel per boot als hij net 
opent waardoor het hopelijk nog wat rustiger is. Daarna rijden we 
met ons privé vervoer terug naar Luxor. Einde van de middag 
rusten we van deze lange tocht en relaxen we in ons zelfde Luxor 
Hotel. 

 

Maandag 12 sept We blijven vandaag dichter bij huis en 
sluiten af met een bezoek aan de Karnak tempel waar we 
het grote publiek omzeilen en rechtstreeks naar de kleinere 
afgelegen kapellen gaan zoals de Sekhmet kamer waar we 
mediteren. 

Dinsdag 13 sept vliegen we weer naar huis. 

Op eén van de dagen is er nog een zeiltocht met Felucca de kleinste zeilboot die het dichts bij het 

water van de betoverende Nijl komt, als de wind het toelaat. Anders maken we een tochtje per 

motorbootje. Ook bezoeken we op één van de avonden de Luxor tempel. We bekijken dit in het 

moment. 

 

DE details en voorwaarden voor deze reis vind je hier 

https://www.academy4life.nl/product/divine-union-spirituele-reis-egypte-september-2022/ 

Met de kortingscode 25TRAVEL ontvang je Nu nog 25% korting op de reis!  

Deze korting is nog maar geldig tot en met 27-7-2022! 

https://www.academy4life.nl/product/divine-union-spirituele-reis-egypte-september-2022/

