
 

 

 6.6-11.6.2017  נסיעה לדמנהור

   

 
  6.6  שלישייום 

 יציאה למילאנו 

 במתחם שכירת המכוניות. 12:30התעופה מלפנזה בשעה  ניפגש בשדה 

 שיחת פתיחה ותחילת המסע הרוחני. - 17:00למלון בעיירה ריברולו, )נסיעה של שעה וחצי(  ברכביםנסיעה 

 ארוחת ערב  - 19:00

 

 6.7  רביעייום 

 )אחרי ארוחת בוקר(  יציאה מהמלון  -09:00
האומנות והמבנה  ,יל, שאלות ותשובות על הפילוסופיהדמה ביקור במתחם המרכזי של דמנהור,  10:00-13:00

 החברתי.

שנחשב כ"פלא עולם שמיני", נעבור במסדרונות  סיור אל תוך האדמה בנבכי המקדש של דמנהורביקור במקדש, 
 ההיכלים. 8ודלתות נסתרות בין 

     Crea ארוחת צהריים בקפיטריה, סיור במתחם   -13:00

 )גלריית היצירות של פלקו, מרכז הטיפולים, צמחים מנגנים, ומרכז היצירה (

 ת ערב על שפת האגםפעילות באגם וארוח - 14:00
 

 6.8   חמישייום 
 יציאה מהמלון  - 09:00
לחוויה מיוחדת במינה,  נצא לטיול וסיור ביער המקודש ביקור ביער המקודש ותקשור עם הילה.  10:00 – 13:00

נראה את מעגלי האבנים, העצים המקודשים, ופירמידות הריפוי. בקהילה חקרו את המוסיקה של הצמחים ויצרו כלי 
שיודע לתרגם את התדר של הצמחים למוסיקה ובכך לתקשר עם 

                                                                                        הצמחים. 
 (1נחווה מדיטציה מודרכת של חיבור לטבע המקודש ע"י הילה )

  Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  - 13:00
 רה למלון להתארגנות חז  - 15:30
 שיחה והכנה לטקס התקשור )האורקל( 17:00

 ארוחת ערב 
 טקס האורקל  20:00

 
 

  



 

 

 

  6.9   שישייום 

 יציאה מהמלון  - 09:00
 (2מדיטציה עם הילה במקדש בחדר האדמה ) - 12:00 -10:00
 Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  -  14:00- 13:00

 )פעילות אישית(סדנא של יצירה, טיפולים בקבינות הריפויי, וכו'  -אחה"צ 
, ניפגש עם מייסדי הקהילה שם תוכלו לשאול את כל השאלות ולקבל מידע על חיי שיחה עם המייסדים  – 18:00

 הקהילה וההתפתחות הרוחנית
 וקבלת שבתארוחת ערב 

 
 

 10.6   שבתיום 

 יציאה מהמלון -09:30
 (3מדיטציה עם הילה במקדש בחדר המראות ) –  10:30 - 13:00
  Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  - 13:00
 פעילות מתוקשרת עם הילה – 14:30
 שיחת סיכום – 17:00
 עם גצ'ה )המדריכה שלנו( ארוחת ערב לסיום– 20:00

 
 

    911.   ראשוןיום 

 יציאה לשדה התעופה במילנו -6:30

 .לישראלטיסה  – 12:00

 

 

 

 זוהי תכנית ראשונית, 

 אבל זה הבסיס. דברים יכולים להשתנות

אפשר למצוא טיסות מאד זולות עכשיו, ככל  

 שהזמן יתקרב המחירים יעלו.

 .הטיסותשל נשמח לעזור ביעוץ 

 ,מחכות לכן

  0528545022-הילה 

 0525989623-צפרא 

 


