
 "כשרוחניות ואמנות נפגשות"-תקשור, מדיטציה והיומן הוויזואלי בדמנהור, ספטמבר 2019

 מסע  בהנחיית הילה וקסלר ורקפת הדר 

ימים נפלאים שיעשו טרנפורמציה אמיתית בחייך, בהנחיית שתי  6מסע ייחודי וראשון במינו לדמנהור באיטליה, 

הוגת שיטת "יומן המסע הוויזואלי". -לתהליכים רוחניים ורקפת הדר, הילה וקסלר מתקשרת ומורה לוות דרךמ  

בו הוקמה קהילה נפלאה שדוגלת בשילוב  ,היא מקום קסום , השוכנת בצפון איטליה למרגלות האלפים,דמנהור

קעי הגדול בעולם )נחשב לפלא עולם ובו של אמנות ופילוסופיה רוחנית מיוחדת. הם בנו את המקדש התת קר

  .רהיבות( מלא ביצירות אמנות מלמות ענקייםשמונה או

בדמנהור מאמינים בכוחה של האמנות ליצור שינוי וריפוי והמקום עשיר ביצירה המחוברת לסמלים עתיקים 

לטיול של היומן  למדיטציה ויצירה, בדיוק השילוב המושלם השראה. המקום עשיר באנרגיה ייחודית ומקורות

 הוויזואלי.

להצטרף לשישה ימים עשירים ומלאים בהכרות עם דמנהור,עם מקדש האדם, היער המקודש, טקס מזמינות אתכן 

ביומן  והאורקל החודשי, נחווה מדיטציות נפלאות שתערוך הילה במקדש וביער, וכל יום נעבד את חוויותינ

באחד מחדרי האמנות בדמנהור. -הוויזואלי  

 מהו היומן הוויזואלי?

רב עצמה המאפשר חיבור למקום של טרנפורמציה וריפוי, למידה על חומרים שונים  היומן הוויזואלי הוא כלי
ועבודה עם מגוון טכניקות בתוך פורמט של יומן. כריכת היומן ולאחר מכן העבודה בתוכו בהנחיה עדינה של אדם 

יומן האמון על דרך יצירה זו, מאפשרת תהליכים של צמיחה וריפוי ואף הצתה של שמחת חיים ותשוקה. ה
בתוכם  "האמן הפנימי" הוויזואלי הוא תחום אמנות חדש המתפתח ברחבי העולם כתנועה של אלפים המגלים את

   ה לאפשר ריפוי.ואת הכוח שיש ליציר

אנחנו לומדים להשתמש ביומן תוך כדי שוטטות ותיעוד החוויות. זוהי דרך נפלאה  ן המטייל"בסדנאות "היומ
 בדרך יצירתית ומשמחת. להטמיע את רשמי הטיול בתוכנו



ומהן ניתן להמשיך ללמוד לתוכנית " מלויי קבוצות באמצעות היומן הוויזואלי"  1סדנאות חו"ל נחשבות כמודול 

 .ולרכוש מקצוע מרגש ומשמעותי

בטיול זה חברו הילה ורקפת ליצור קורס אשר יאפשר לכן לפתוח את תדר התקשור בתוככן על ידי חיבור בין 

עצמתיות ותקשור )הילה( לבין עבודה אמנותית בשיטה אשר מאפשרת יצירת קשר עם הלא מודע        מדיטציות 

 )רקפת(.

 מתי?- 11-17.9

 מחיר- 7450 ₪ )המחיר צפוי לעלות עם התייקרות מחירי הטיסות(

יורו לכל הימים. 130 -תוספת חדר יחיד  

 מה כולל הטיול?

טיסות אל על    

וארוחת בוקר ה לדמנהורבעיירה ריבולו הקרוב מלון   

ישכרו רכבים לכל חברי הקבוצה) מתוך הקבוצה יבחרו מספר נהגים( -רכב צמוד   

)כל אתר בדמנהור מחייב מחיר כניסה מכובד( ביקור במבחר אתרים בדמנהור כולל המקדש, היער המקודש ועוד  

)טקס דמנהורי תקשור בירח מלא(  טקס האוראקל  

(מחברות לתדר ולאנרגיות היחודיות של דמנהורמתוקשרות המדיטציות ) תקשורים חיים מעברים ע"י הילה   

  באחד מחדרי האמנות בדמנהור היומן הוויזואלי בהנחיית רקפת הדר קורס

.חי למסע.ן ותקשור ,מפגש בישראל להכרות כריכת יומ  

תשלומים.ניתן לשלם עד עשרה  -הטיול דרך חברת מונה טורס  

 הטיול אינו כולל- ארוחות צהריים וערב, ביטוח רפואי, כניסה לאטרקציות נוספות בדמנהור שלא כלולות בסילבוס.

 להרשמה צרו קשר עם רקפת הדר-0543322464

 דף הפייסבוק של רקפת הדר

 https://www.facebook.com/creativejourny/?ref=bookmarks  

 אתר הבית של היומן הויזואלי

https://www.rakefethadar.com 

0528545022-הילה וקסלר   

 אתר הבית של הילה

http://www.hila.org.il/ 

https://www.facebook.com/creativejourny/?ref=bookmarks
https://www.rakefethadar.com/
http://www.hila.org.il/


 

 סילבוס הטיול

 יום רביעי 11.9

.טיסה למילאנו הגעה בשעות הצהריים, נסיעה למלון והתמקמות  

.הכרות במקדש העליון והסבר על קהילת דמנהור המיוחדתלדמנהור, סיור  נסיעה  

 יום חמישי 12.9

מדיטציה מיוחדת בהנחיית הילה בסופוקבוצות קטנות בחדרי המקדש בביקור   

 הפסקת צהריים

הוויזואלי באחד מחדרי האמנות הנפלאים של דמנהורסדנת היומן   

 ארוחת ערב בדמנהור

 יום שישי 13.9

 סיור ביער המקודש ומדיטציה בהנחיית הילה

 הפסקת צהריים.

יומן הוויזואלי באחד מחדרי האמנותסדנת ה  

 בערב- יציאה משותפת למסעדה

 יום שבת 14.9

הילה בהנחיית -בחדר המראות מדיטצית "חזרה בזמן"  -בוקר  

 הפסקת צהריים

המדיטציהעבודה ביומן הוויזואלי בעקבות   

 ארוחת ערב 

 

 יום ראשון 15.9

הכנה לטקס האוראקל שיתקיים בערב. -בוקר  

להגשמת החזון. סדנת היומן הוויזואלי והתכווננות לטקס ויצירת הכלים  

.) מסתיים מאוחר(טקס האוראקל -ערב  

 יום שני 16.9



צה, תוך כדי עבודה עם היומן הוויזואלי.תקשור אישי לכל אחת מהקבו  

בדמנהור המסעסיכום של   

 אם יהיה זמן בדרך לשדה הפסקה באגם מקסים

.טיסת לילה הביתה  

 מחכות לכן בהתרגשות שתצטרפו אלינו!

פר המקומות מוגבל והקבוצות שלנו מתמלאות מהר.כדאי למהר, מס  

 

 


