
 

 
 

 11.6.2017-6.6נסיעה לדמנהור 
 

קהילת דמנהור הרוחנית, שחבריה מאמינים באמנות ככלי באיטליה -מרגלות הרי האלפים של צפוןל

קבוצתית ואישית במקדש  עבודה עוצמתית ומעצימהקסומים של ימים  5, אנחנו מציעים לכם לשינוי

ולמסע הבוטיקי שלנו ועוד חוויות ייחודיות למקום, ביער המקודש  האדם המופלא

 

  6.6  שלישייום 

 יציאה למילאנו 

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

 וחצי( שעתייםכלמלון בעיירה ריברולו, )נסיעה של  ברכביםנסיעה 
 שיחת פתיחה  -  17:30

 ארוחת ערב  - 19:00

 

 

 6.7  רביעייום 

 )אחרי ארוחת בוקר(  יציאה מהמלון  -10:00

דמהיל, שאלות ותשובות על הפילוסופיה  ביקור במתחם המרכזי של דמנהור,  11:00-13:00
 ,האומנות והמבנה החברתי.

 Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  - 13:00-14:00
שנחשב כ"פלא  סיור אל תוך האדמה בנבכי המקדש של דמנהורביקור במקדש,  -14:30-16:30

 ההיכלים. 8ודלתות נסתרות בין עולם שמיני", נעבור במסדרונות 

 פעילות וארוחת ערב על שפת אגם  - 17:00
  



 
 

 6.8   חמישייום 
 יציאה מהמלון  - 09:00

לחוויה מיוחדת במינה,  נצא לטיול וסיור ביער המקודש ביקור ביער המקודש.  10:00 – 13:00
חקרו את המוסיקה נראה את מעגלי האבנים, העצים המקודשים, ופירמידות הריפוי. בקהילה 

של הצמחים ויצרו כלי שיודע לתרגם את התדר של הצמחים למוסיקה ובכך לתקשר עם 
 חווה מדיטציה מודרכת של חיבור לטבע המקודש ע"י הילה נ הצמחים.

  Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  - 13:00

 יחה והכנה לטקס האורקלש  - 15:00-17:00

 בנוקליו ארוחת ערב 

 טקס האורקל  20:00
 

     6.9   שישייום 

 יציאה מהמלון  -08:30

  מדיטציה עם הילה במקדש בחדר האדמה –09:20 -11:00
 Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  13:00-14:00

פגישה עם אחד האמנים שציירו את היצירות במקדש ועבודה קבוצתית  – 15:00-18:00
 )עבודה במכחול וצבע(בהנחייתו.  

 ארוחת ערב   – 18:00

 )למי שרוצה בתשלום נוסף( קונצרט במקדש -  21:00
 

 10.6   שבתיום 

 יציאה מהמלון -08:30

 מדיטציה עם הילה במקדש בחדר המראות –  09:20 - 11:00

  Creaארוחת צהריים בקפיטריה במתחם  - 13:00
 פעילות מתוקשרת עם הילה – 14:30
 שיחת סיכום – 17:00
 בנוקליו ארוחת ערב – 18:00

 
    911.   ראשוןיום 

 יציאה לשדה התעופה במילנו -6:30

 .טיסה לישראל – 12:00



 
 

 מה כלול במחיר :

 במעגן מיכאל. 11:00שישי בשעה יום  26.5.17בתאריך מפגש הכנה 

 רכבים צמודים 

 חדר זוגי/ חדר יחיד במלון

 כניסות למקדש 3

 כניסה ליער המקודש 1

 ארוחות ערב 

 ארוחת בוקר

 מסעות מתוקשרים מועברים ע"י הילה בשניים מחדרי המקדש  2

 חיבור מדיטטיבי מתוקשר מועבר ע"י הילה ביער המקודש

 תקשור חניכה אישי לסיום המסע 

 סיור בקהילת דמנהור ומפגש עם אנשים מהמקום

 טקס האורקל השתתפות ב

 יצירה מונחית ע"י אמן דמנהורי סדנת

 

 מחיר:ב כלולמה לא 

 טיסות

 ביטוח בריאות )חובה להציג לפני יציאה(

  אירו 45קונצרט ערב במקדש בעלות של 

                           יורו,  10)יש קפיטריה שמגישה אוכל צמחוני וחם בעלות של ארוחות צהרים  

 כמו כן יש סופר במקום(

 

 

 

 

 

 

 



 
 

.                                               (כללית זאת תוכנית)שכל התוכניות ניתנות לשינוי  חשוב לציין

 יש בדמנהור המון אפשרויות וחלקן יתהוו תוך כדי תנועה...

 דכנת יותר.וכמובן שבמפגש ההכנה נעדכן וניתן לכם תוכנית מע

של המסע שלנו בעבודה עמוקה במקדשים דרך מדיטציות תקשור וחיבור  הייחודיות

התהליכים מונחים ע"י הילה וההדרכה הגבוה בעברית  לשפע שהמקדשים מציעים,

 תוך כדי חיבור עמוק לעצמנו לחיינו ולבחירות שלנו.

 

 איש לפחות. 15היציאה למסע מותנית בהשתתפות של 

כדאי לעשות ביטוח לביטול הכרטיס בכדי לשלם מינימום במידה והמסע לא ייצא 

 לפועל.

 

 טיק שלנו, נסיעת הבול מחכות לכן

  052-5989623 –פרא ,  צ052-8545022הילה 

 

  


