
Egito 

• Equinócio •
O Portal do Tempo

Com Conrado López

Onda Encantada:

13 ao 24 SET 23



Egito está impresso no consciente coletivo da humanidade, um
local que por milhares de anos foi o centro de formação e

desenvolvimento das qualidades morais e paranormais da raça
humana após a queda da Atlântida. 

 
 Caminhar por estas terras é fazer uma viagem no tempo e

compreender que você, que é um buscador da verdade, com
certeza já esteve em alguma linha do tempo encarnado nesta
terra. É por isso que esta aventura se torna transformadora,

além de abrir a nossa percepção dos sentidos com toda a beleza
dos locais, da gastronomia e seus temperos, da cultura, arte,

história e arquitetura, o mais surpreendente acontece no campo
sutil pois enquanto você desfruta caminhando pelos restos dos
grandes templos você tem a oportunidade de se reconectar com

o seu eu daquela época e quando isso acontece, a magia
transforma a sua realidade e a sua vida deixa de ser a mesma.



• Decifra-me ou te devoro •



Existem muitas informações sobre o que são e para que
foram construídas as pirâmides do Egito e sem querer

trazer uma verdade absoluta sobre elas, sim que podemos
afirmar que durante os dias de equinócio, quando a

dualidade do planeta está em equilíbrio pois o dia e noite
tem a mesma duração, a magia acontece e é aberto um

Portal de Comunicação  Multidimensional.
 

Desta vez o Portal se abrirá o dia 23.9.23 com a energia do
Kin 233 Caminhante do Céu Cristal Vermelho que é o tom da

cooperação dentro da Onda Encantada do Vento que nos
acompanharão durante toda a viagem e que nos convida a ser

esse canal para que o espírito se expresse livremente e a
comunicação aconteça em nós e através de nós.

 
Te convido a viver uma jornada para abrir os canais de

comunicação com a nossa multidimensionalidade!
Aceita o chamado do seu Coração?



PROGRAMAÇÃO RESUMIDA
Chegada a Cairo

Abu Simbel • Integração das Polaridades Sagradas  

Aswam • Povoado Núbio, Rio Nilo, Isis • Benção da Mãe Divina

Rio Nilo • Kom Ombo & Edfu • Dualidade & Consciência Crística

Abydos & Dandara • Reencarnação & Consciência Cósmica

Vale dos Reis, Templo Hatsepshut & Templo de Luxor • Corpo de Luz

Templo de Karnak, viagem a Cairo • Coração Sagrado & Sekhmet

Museu do Cairo, Torre Lótus, Heliópolis • Conexão Futura Ancestral

Pirâmides de Dashur & Memphis • Expressão da Geometria Sagrada

Saqqara • Conexão com A Energia Quântica e o Portal Estelar

Pirâmides de Gizé & Esfinge • Portal Multidimensional do Equinócio

Retorno a casa • Integração da viagem



Chegada do voo internacional em Cairo.
Voo doméstico de Cairo para Aswan.
Haverá um transporte aguardando o grupo e todos seguirão
para Aswan Tolip  hotel.
O resto do dia será para descanso e aclimatação.
Acomodação e descanso.

Viagem internacional rumo a Egito.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA

DIA 0 • 12 de Setembro• Kin 222

DIA 1 • 13 de Setembro• Kin 223

Dia livre para desfrutar e relaxar no hotel. 
De qualquer forma para aqueles que estiverem com vontade de
já começar a exploração preparamos uma visita opcional
imperdível: Abu Simbel.

DIA 2 • 14 de Setembro• Kin 224

.



Abu Simbel • Humano Divino



Abu Simbel foi o local escolhido por Ramses II para construir
um templo para ele e a sua esposa Nefertari. O local é uma
representação do poder de cooperação do ser humano assim
como um reconhecimento da nossa divindade humana.

Neste local teremos a oportunidade de nos conectar com as
energias do Sagrado Feminino e Sagrado Masculino que
habitam em todo ser humano.

Retorno a Aswan
Continuamos nosso na Casa de Aromaterapia & Óleos
Essenciais
Desde tempos ancestrais os óleos essenciais foram utilizados
como a farmácia natural para a cura e restauração dos
possíveis desequilíbrios experimentados pelo ser humano.
Nesta visita teremos uma aula dos principais óleos egípcios.

Pernoite no Aswan Tolip Hotel.



Templo de Philae • ISIS



Esse dia começaremos nossa aventura realizando um ritual
de iniciação nas águas do Rio Nilo.
Entenderemos mais sobre os tempos ancestrais ao
visitarmos as comunidades mais enigmáticas e energéticas
desde os tempos de Ramses II e Akhenaton, os Nubios.

Almoço num restaurante nubio bem pintoresco.

Continuamos nosso passeio visitando o Templo de Philae,
dedicado a deusa Isis.
Esse templo fica situado em uma mágica e linda ilha, aonde
os visitantes podem experimentar a energia do amor
incondicional de Isis.

Neste dia embarcamos no Movenpick Royal Lily Cruzeiro
para navegar pelo mágico e hipnótico rio Nilo rumo a Luxor.
Jantar e pernoite no barco.

DIA 3 • 15 de Setembro• Kin 225



Kom Ombo • Dualidade



Despertaremos em pleno rio Nilo aonde depois do café da
manhã partiremos para nossas visitas.
Visitaremos o Templo de Kom Ombo dedicado aos deuses
Sobek e Haroeris.
O templo da dualidade tem dois altares, dos quais um deles
neutraliza a energia negativa enquanto o segundo se carrega
com as melhores energias do Cosmos.

Seguiremos para o barco, aonde almoçaremos e zarparemos
para uma próxima visita muito importante. O Templo de Edfu
dedicado ao Deus Falcão Horus, filho de Isis e Osiris.
Neste templo encontramos a réplica do barco cerimonial que
era usado em tempos ancestrais. Veremos a sala das
essências, aonde todas as paredes estão marcadas por
receitas dos óleos essenciais que eram utilizados
terapeuticamente no antigo Egito.

Voltaremos e seguiremos de barco até Luxor.

DIA 4 • 16 de Setembro• Kin 226



Dandara • Hathor



Café da manhã no barco e saída para visitar dois templos
muito significativos e repletos de mistérios.
O Templo de Dendera, dedicado a deusa Hator, que possui 11
capelas sagradas em seu interior e a famosa roda do zodíaco.
Esse templo guarda outro segredo: o único desenho da
famosa rainha Cleopatra e de Cesario, filho de Julio Cesar.

Visitaremos também o Templo de Abydos, dedicado ao Deus
Osíris.
Foi um local de peregrinação para os antigos egípcios pois
acreditavam que ali estava enterrada uma das partes do
Deus da reencarnação. Aqui se representavam os "Mistérios
de Osíris", uma cerimônia de ultratumba na qual se
reproduzia a more e ressurreição de deus.
Também encontraremos o símbolo da flor da vida e os
hieróglifos com o formato de veículos modernos que geram
muitas polêmicas.
Retorno ao barco para jantar e descanso.

DIA 5 • 17 de Setembro• Kin 227



Luxor • Amon Ra



Visitaremos lugares fantásticos hoje.

O famoso vale dos Reis, os Colossos de Memnon & o templo
de Hatshepshut.
Este templo é uma prova esculpida na pedra de uma das
mulheres que governou no Antigo Egito deixando um legado
de abundância e paz para todo o pais.

No fim da tarde visitaremos o Templo de Luxor, dedicado ao
Deus Amon, um templo muito especial com muitos
aprendizados repleto de vivências energéticas.
A planta arquitetônica do templo nos lembra o formato de
um corpo humano.
O templo está associado com Lord Serapis Bey e o Raio
Branco. É o Templo da chama da Ascensão.

Retornaremos ao barco para jantar e descanso.

DIA 6 • 18 de Setembro• Kin 228



Karnak • Sekhmet



Hoje todos partiremos da cidade de Luxor, rumo à Cairo, mas
ainda temos programado visitas importantes.
Para aqueles que quiserem se aventurar, temos um passeio
opcional de balão para ver o amanhecer sobre o rio Nilo e a
cidade de Luxor, difícil descrever a beleza deste passeio.

Depois do café da manhã sairemos todos juntos para uma
última visita em Luxor, Karnak, o maior templo do Egito.

Dentro do templo nos conectaremos à capela do Deus Ptah e
da Deusa Sekhmet conhecida por sua força. Deusa da
guerra, das medicinas e da proteção.
É inexplicável as sensações que surgem ao se deparar com
essas figuras sagradas veneradas por milhares de anos.
Depois das visitas seguiremos para o aeroporto ruma à Cairo
e após jantar nos hospedaremos no hotel Cairo
Staigenberger Pirâmides. 

DIA 7 • 19 de Setembro• Kin 229



Mercado Khan Khalili



Hoje visitaremos o museu egípcio do Cairo. Conhecido por
abrigar muitas peças arqueológicas importantíssimas.
Dentre elas, o tesouro de Tutancâmon.

Seguiremos nosso passeio com uma vista panorâmica da
cidade desde o mirante da torre de telecomunicações, a
Torre Lótus.
Visita ao Obelisco de Heliópolis, a primeira capital do Antigo
Egito e nos conectaremos com a Sagrada Família e a história
da figueira da Virgem Maria.
Visitaremos também o bairro muçulmano de Cairo e o
tradicional mercado de Khan Khalili, aonde
experimentaremos algumas delicias e apreciaremos os
artesanatos locais.

Terminaremos o dia com meditações e reflexões.
Jantar e descanso no hotel Cairo Staigenberger Pirâmides. 

DIA 8 • 20 de Setembro• Kin 230



Torre Lótus • Sírius



Hoje temos visitas marcantes à nossa frente.

Iremos para Dashur aonde visitaremos as pirâmides
Vermelha, Negra e a pirâmide Bent.
São pirâmides que precederam a construção das famosas
pirâmides de Gizé. 

Depois seguiremos para Memphis, a segunda capital do
Antigo Egito que nos conecta com Ptah e Sekhmet.

Teremos o presente de visitar uma escultura de Ramses II
que surpeende pelo tamanho e a riqueza dos detalhes
talhados na delicada pedra de alabastro.
Finalizaremos o dia conhecendo o antigo arte egípcio do 
 papiro.

Jantar e descanso no hotel.

DIA 9 • 21 de Setembro• Kin 231



Saqqara • Pirâmide Djoser



Hoje visitaremos um local enigmático, Saqqara.

Local famoso pela  pirâmide de Djozer que nos permite sentir
o tipo de conhecimento e tecnologia que os antigos egípcios
tinham pois o local é muito especial, com uma grande
extensão de tombas e salas esquecidas pelo tempo por baixo
das areias do deserto e que ainda hoje, os arqueólogos
continuam descobrindo grandes tesouros para compreender
melhor a cultura do antigo Egito.

Neste dia para aqueles que estiverem cheios de energia,
temos um passeio opcional ao Serapeum. Um portal estelar
egípcio repleto de mistérios.

Almoçaremos no passeio em um restaurante local e
seguiremos para o hotel para uma tarde com meditações e
descanso.

DIA 10 • 22 de Setembro• Kin 232



Pirâmides de Gizé



Como chave de ouro para nossa aventura pelo mágico Egito
hoje visitaremos as maravilhosas pirâmides de Quéops, a
Esfinge e o templo de Kefren. As visitas ao interior das
pirâmides são opcionais.

É importante destacar que estaremos neste local exatamente
o dia do equinócio, quando o dia e noite tem a mesma
duração permitindo que a dualidade se estabilize abrindo o
portal do tempo que ativa o portal estelar das pirâmides.

Será muito especial estar neste portal 23.9.23 com a
energia do Kin 233 Caminhante do Céu Cristal Vermelho nos
convidando a cooperar explorando os espaços internos e
externos, bem synchronico como tudo nesta vida.

Almoçaremos num restaurante local próximo das pirâmides
para comemorar este dia  e seguiremos para o hotel para uma
tarde de integração e descanso.

DIA 11 • 23 de Setembro• Kin 233



Dia de arrumar as malas e seguir com a bagagem cheia
de memórias e aprendizados de volta para casa.

DIA 12 • 24 de Setembro• Kin 234

FIM DA VIAGEM

Gratidão por viver este sonho juntes!!! 



Aos 33 anos de idade, assumiu o compromisso de ajudar as
pessoas a se reconectar com a sua essência e com o Coração da

Mãe Terra.  Para cumprir essa tarefa, ministra workshops e
organiza viagens, levando grupos aos lugares sagrados do Planeta,
permitindo que as pessoas entrem em contato com a sabedoria do

local com o cuidado e conforto que elas merecem. 

Conrado López Díaz
Kin 44 • Semente Harmônica Amarela.

Manifestador • Perfil 1/3 •Estratégia Informar

Filho do Sol, mensageiro das estrelas, guardião dos Portais
Sagrados e sincronizador do Tempo Natural Galáctico. 

Guardião da Casa Lua Magnética em Florianópolis e canalizador de
Kun•RA, Inspira e C.U.R.A., iniciativas do Projeto Adam Kadmon.

Espanhol, orientador espiritual
e  palestrante internacional. 
Escritor e terapeuta energético. 



 
"A beleza e abundância da vida preenche

tudo neste mundo... e as viagens espirituais
SIM são compatíveis com o conforto que o

participante merece.
 

Experimente uma viagem conosco 
e se permita receber o amor que 

a Mãe Terra tem para você." 
 



O que oferecemos:

∆Hospedagem nos hotéis categoria 5 estrelas:
        •  Aswan Tolip Hotel  (2 noites)  
        •  Movenpick Royal Lily Cruzeiro (3 noites) 
        •  Jolie Ville Hotel Luxor  (1 noite) 
       •  Hotel Steigenberger Pyramids Cairo (5 noites)
 ∆Acomodação em quarto duplo;
∆Passagem aérea interna Luxor / Cairo;
∆Alimentação inclusa café da manhã, almoço e jantar*;
∆Aprendizados e ensinamentos de Conrado López;
∆Meditações e iniciações vinculadas à energia dos locais
sagrados que serão visitados;
∆Logística terrestre e assistência e atendimento de equipe local;
∆Todos passeios mencionados no roteiro;
∆Guia de língua portuguesa/espanhola durante os passeios;
∆Entrada livre a locais e centros arqueológicos descritos no
programa.
*Os dias de traslado aéreo algumas refeições serão por conta do
passageiro.



Investimento:

∆Passagens aéreas internacionais;
∆Seguro da viagem;
∆Bebidas durante a viagem;
∆Visto para o Egito (USD25);
∆ Gorjetas;
∆ Custos extras não mencionados no roteiro;
∆ Custos dos passeios opcionais mencionados no roteiro:
      • Abu Simbel US$150     • Passeio de Balão US$140
      • Serapeum US$30         • Interior Pirâmide Quéops US$20

USD 3.333 por pessoa em quarto compartilhado
USD 4.114 por pessoa em quarto individual

Não incluso:

Incluso:
Programação acima + traslados terrestre de grupo.



Inscrição:
Para confirmar a sua vaga basta fazer os seguintes passos:
∆ Preencher o seguinte formulário com os seus dados.

∆ Depósito por valor de US$400 que serão abatidos do valor final 
      do pacote terrestre.
•    Cotação do dólar e dados bancários e/ou Pix informados no 
      formulário de inscrição•
Prazo para inscrições 20 JUNHO (mas se decidir participar, nã deixe
de se inscrever até o último dia). Faça a sua quanto antes! 

Pagamento:
∆ Inscrição: depósito bancário ou Pix de US$400.
∆ Emissão das passagens aéreas após confirmação da saída do grupo.
∆O valor restante do terrestre será entregue em dólares o dia de 
      chegada no Egito mas você pode fazer uma transferencia 
      internacional adicionando o 3% de taxas ao valor transferido.  

https://forms.gle/Ycu3J4RP7gm6pMSD8


Informação & Reservas:

Conrado López Díaz

+55 (48) 99157 5451
projeto-adamkadmon@msn.com

conrado.lopez.diaz


