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 מצפה רמון

 

אנו מגיעים לסיומה של , 0202מפגשי ימי שער החל מאוקטובר  שמונהלאחר 

הפעלות אנרגטיות בתדר   22לאחר ,  מעשירה ומשנת חיים, התכנית המשמעותית

כל הפעלה . 21הממד הלאכי בליווי מלאכי השרת ובשותפות עם מ, המלאך

 . שליוו את מסע הנשמה שלנו בשנה הזו, ירה בתוכנו תדרי בריאהעמאנרגטית 

שיתקיים במצפה רמון בתאריכים  כראוי בריטריט , ה של החניכהנחגוג את סיומ

 . שיכלול גם לינה וארוחות 2299, (יום שער שפע והשפעה) 999

 ?מהו ריטריט

המוכר התרחקות ושיחרור מ, הוא נסיגה לאחור retreat פירוש המילה ריטריט

התרוממות הרוח והרגעת , והידוע אל מקום מפלט שקט ומבודד לטיהור פנימי

 תכליתה של התכנית בתדר המלאך היא לסייע לנו, יחד עם זאת  .המוח

להיות מעורבים בחיים יחד עם הכלים הרוחניים שאנו  כאלכימאים ואלכימאיות 

אך נמצאים , נקיים את הריטריט במרחבים שאינם מבודדים, מפעילים בתוכנו ולכן

 . הנכון והמתאים לעבודה רוחניתבתדר 

 

 ? מה נחווה במסגרת הריטריט

במסגרת החניכה בתדר המלאך נקייים הפעלה אנרגטית שתאקטב אותנו בתדר 

 ונסכם את החוויהאדמה  במרחב המבקש זאת -נקיים טקס ריפוי עם אמא, המלאך

 . האישית והקבוצתית

מעיר ומאיר את תדרי הבריאה , לעוצמה הפנימיתתדר המלאך מחבר אותנו , כזכור

, הנפשי והרוחני, יוצר התמרות בגוף הפיסי, שלנו DNAוההגשמה הקיימים ב

שלנו מבלי לאבד קשר עם הניצוץ והנוכחות האלוהית שפע הפנימי ומחבר אותנו ל

 . בתודעת אלוההאנו משחלפים תודעה אנושית .  שלנו

 

 

 



 לוח זמנים 

902999 

 מצפה רמון , באורחן דרך הבשמים הגעה והתארגנות   20:22

 מפגש פתיחה  29:22

 ארוחת ערב  02:22

 הפעלה אנרגטית מתחת לכוכבים : 99שפע והשפעה  התחברות ליום שער  02:22

 

9029922 

 מדיטציה קבוצתית  0:22

 ארוחת בוקר  0:22

 עם אמא אדמה טקס ריפוי : מכתש רמון   9:22

 סיור במרפסת מכתש רמון  22:22

  משותף  סיכום אישי וקבוצתי –מעיין גב ילק 9קיר האמוניטים 20:22

 סיום משוער  21:22

 

 עלות 

 ח "ש 990: הרשמה מוקדמת9   ח "ש 2290אוהל משותף 

 ח"ש 2210: הרשמה מוקדמת9  ח"ש 2010חדר משותף 

 ח"ש 2290: הרשמה מוקדמת9 ח לאדם "ש 2090זוג בחדר פרטי 

  ח"ש 2230: הרשמה מוקדמת9 ח "ש 2330יחיד בחדר פרטי 

, הריטריט, ( ערב ובוקר)שתי ארוחות מלאות , העלות כוללת את מחיר האירוח

הרשמה מוקדמת בעשרים אחוז הנחה   .כניסה למרכז המבקרים במכתש רמון

 2.0223.עד תאריך  (  ממחיר החניכה)

  

: ניתן להתרשם באתר. האירוח שלנו יהיה באורחן דרך הבשמים 
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