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09’15h. MATÍ: PUNT DE TROBADA A LA PLACETA DE BAIX DEL MONESTIR, DAVANT DE LES CEL·LES DEL PARE
MARCET.
09’30h. MATÍ: PUJADA A L’ERMITA DE SANT MIQUEL.
Pujant observarem i comentarem la geofísica peculiar de la serralada de Montserrat. Explorarem els entorns de l’ermita,
descobrirem alguns elements i signes de la muntanya com a portal dimensional, així com de la seva dualitat. Què ens en diu la
ciència de tot plegat?
12’00h. MIGDIA: CAMÍ DELS DEGOTALLS.
Caminarem un trosset d’aquesta ruta especial, tot sentint les energies i fent-nos ressò de les diferents vibracions.
13’00h. MIRADOR DELS APOSTOLS.
Explorarem els entorns del Mirador, un dels punts més elevats de freqüència tant del monestir com de la muntanya.
Comentarem el significat i la transcendència de les línies lei, i localitzarem el vòrtex de Sant Miquel, en el seu punt més àlgid
en el mateix interior del Restaurant el Mirador dels Apòstols.
14’15h. DINAR.
Els que ho desitgin podran dinar en el mateix RESTAURANT EL MIRADOR DELS APÒSTOLS. També els que prefereixin
dinar amb el que s’hagin portat de casa ho podran fer en els entorns.
16’30h. TARDA: VISITA A LA BASÍLICA I ENTORNS.
Entrada pel patí de la Basílica tot sentint les energies. A l’interior de la Basílica localitzarem els punts de freqüència elevada.
També refarem el relat espiritual no revelat de la història de Catalunya en relació a la muntanya, i a l’origen de les verges
negres.
18’00h. TARDA: PASSEIG PER LES DUES ESPLANADES EXTERIORS DE LA BASÍLICA. Tot sentint les energies, refarem
la història que ens parla de la relació i el paper de Montserrat en la península Ibèrica, i els seus pobles germans en
antropologia i esperit.
19’00h. COMIAT.
ÉS IMPORTANT PORTAR:

1) Un barret pel sol, sí que és necessari.
2) Una cantimplora d’aigua, és imprescindible. Recordeu que podeu aprofitar d’omplir-la pujant a la Font dels Monjos,
(la trobareu just abans d’arribar al Monestir de les Benetes).

3) Un bastó, no és imprescindible, però de vegades va molt bé.
4) Menjar per dinar. Només aquells que feu l’opció de dinar pel vostre compte a l’aire
lliure. Els que ho desitgin podran dinar al Restaurant el Mirador dels Apòstols.

L’APORTACIÓ ECONÒMICA ÉS DE 30 EUROS.

