
 

 הקורס: מבנה
  פירוט שם הסדנה

מהי המנדלה + 

 זרע החיים

, בפגישה נעסוק ביחס שבין הנקודה והמעגל, נתמודד עם צבע, מהי המנדלה

צורה, מרקם, דימוי ומשמעותם כמו גם הבנת התהליך שנעבור, נערוך הכרות עם 

 הבסיס לעולם הגיאומטריה המקודשת -הסרגל והמחוגה ויצירת תבנית זרע החיים 

 

 התרחבות וגדילה: מה קורה לי בתוך התבנית? פרח החיים
 נויה על בסיס זרע החיים אך משכפלת אותו עד אין סוף.התבנית ב

 בתוך תבנית אין סופית. בחירה חופשיתמנדלת פרח החיים מסמלת עולם של 

 
 –מנדלת ינטרה 

 מגן דוד
 אחדות הניגודים

 
 
 

מילה הודית שמבטאה צליל שמחובר  - מנטרהצורת היאנטרה היא כלי להארה. בדומה ל 
בימי היאנטרה לרוב מורכבת ממשולשים, עיגולים ועלי הלוטוס.  לכח משחרר )אום(.

הביניים הפך דימוי המגן דוד כסמל מאחד, קדם לו חותם שלמה המחומש שסימל 
את העיר ירושלים והסמל של היהדות הקדומה ובית המקדש היה מנורת שבעת 

 הקנים.

 
 
 
 

התבנית הריבועית 
בהשראת המנדלה 

 הטיבטית
 החזרה הביתה

 

 מחובר לאדמה. המרובעת מסמלת את ההגשמה בחומר, המנדלה 
 הגעה הביתה. –הדבר הממשי 

 

 
 
 

מנדלת "הכוכב 
 המחומש"

 חותם שלמה

 משמעות ביוונית "חמש אותיות" –פנטגרם  -המחומש 
 חמישה משולשים זהים בצורת כוכב היוצרים בתוכם את ה"פנטגון"

הספרה חמש מייצגת אנרגיה גברית ועוצמה ולכן גם נמצאת בדגלים, בדרגות 
 ובסמלים לאומיים.

 הכוכב המחומש מייצג את "יחס הזהב"

 

 מנדלת הספירלה
 דרך חיינו

 איך נראית דרך חיי? מהו הקול הפנימי המנחה אותי בדרכי?
ובאתרי קבורה הספירלה הינה סמל עתיק המופיע כבר בציורי האדם הקדמון 

 שונים.
בסין העתיקה סימלה הספירלה את השמש הנולדת מחדש כל בוקר. הספירלה 

 הנצחי. -מסמלת את אנרגיית החיים ואת האינסופי 

 

מנדלה משולבת 
 במילים

 

 כוח המילה –יצירת קשר, ברכה, קללה, תפילה 
 מאמינים מדתות ומסורות שונות משתמשים במילה כדי לפנות לאלוהיהם.

הברכות והתפילות באות להזכיר למאמין את נוכחות האל ומשמשות לקשר בסיסי 
 בן אדם לבוראו.

 

 

הסבר על חשיבותה של קוביית המטטרון, הכרות עם עולם הגיאומטריה  קוביית המטטרון
 המקודשת.

בסדנא נכיר את מושג הזנדלה וזנטנגל והקשר שלהם לעולם המנדלה 
 והגיאומטריה המקודשת.

 

לכל אבן יש את האנרגיה הייחודית לה, בציור על האבן אנו ממזגים אנרגיות  יצירת אבני עוצמה
 וגורמים למטמורפוזה.

יסת כמו בפר -את לנו", מחפשים ובוחרים אותה אנו בוחרים את האבן ש"קור
 קלפים או כמו בבחירת שם לילד

 



 

מנדלת ארבעת 
מנדלה  -היסודות 

 משותפת

 כלי עתיק להבנת המציאות. -ארבעת אלמנטים 
שחרור בעזרת ציור בסבב של מנדלה משותפת על בסיס תבנית ארבעת 

 האלמנטים

 

 
 


