


  המנדלה ומשמעותה                                               

המנדלה ". מעגל מקודש"ופירושה ) הודית עתיקה(המילה מנדלה לקוחה מהשפה הסנסקריט 

מבנה זה . צורות גיאומטריות וסימטריות, מעגלים, או ציור שיש בו נקודה מרכזית, היא מבנה

ובכלל כחלק , הם מופיעים בסמלי הדתות,  ליקוםמשמש גם היום בקרב תרבויות רבות סמל

  . מהתפיסה הפילוסופית של הדתות

זהו מבנה של התפתחות העובר המתחילה מתא אחד של ביצית מופרת ומתפתחת לאדם 

  . שלם

ההרמוניה והשמחה שמבקש להתפרץ , מנדלה זה סוג של אומנות שמאפשרת ביטוי היופי

  . החוצה כאשר פותחים את הלב

ולכן נתפסת המנדלה כסמל לנפש , רות רבות האדם הוא המיקרוקוסמוס של היקוםלפי מסו

מבנים מנדליים מופיעים בציורי ילדים כחלק . האדם כשם שהיא סמל לחוקי היקום

  . וכמו כן בהתפתחות הגופנית והרוחנית של האדם, מהתפתחות האורגנית שלהם

.  בית המקדש שלנו היה מבנה מנדליכמו כן, מקדשים בתרבויות שונות בנויים בצורת מנדלה

אל מרכז המקדש שמקביל , מבנה שההליכה בתוכו מובילה אותנו מהחיצוניות לפנימיות

אין לך : "כתוב" זוהר"ב". הנקודה הפנימית"ובלשון החסידות " ניצוץ הנשמה"לנפש האדם ל

דת באמצע ונקודה זו  העומ.... עיגול בעולם שאינו נעשה מתוך נקודה אחת העומדת באמצע

  ).רמז:כרך א, תשבי"(נוטלת כל אור ומאירה לגוף ונאור הכל

לכן ביצירת . ממנו אנו יוצאים ואליו אנו חוזרים, מרכז המנדלה מקביל למרכז שלנו

, מנדלה או בצביעתה אנו שמים דגש על התהליך שעובר האדם תוך כדי העשייה

 לכוחות וליכולות תהליך שמאפשר לנו התבוננות עצמית פנימה ויכולת להתחבר

  .לכן מנדלה הוא ציור מרפא. הטמונים בנו ולהוציאם לאור

חלק מהעבודה נעשה ברמת התת מודע , תהליך זה שקט מאד אך גם מאד עוצמתי

תדרים אלה מגיעים , צבעים הם תנועה רוטטת, לצבעים שפה משלהם. וחלק במודע

.  תגובה רגשית ומנטליתצבעים יעוררו בנו. לעינינו וכך האינפורמציה עוברת למוח

כל מנדלה היא כמו שיר ולכל מילה . מנדלה מהווה חלון פתוח לעולם הפנימי שלנו

  .שיוצר הרמוניה ואיזון לנשמה,  הצבע שלה-בשיר זה 

המנדלות בחוברת הם ציורים מקוריים של האומנית שהושפעה ממנדלות טיבתיות 

  .ומגאומטריה מקודשת

  :הנחיה מומלצת לצביעת מנדלה

הפכו את המנדלה לאישית יותר על ידי הוספה של . התחילו לצבוע מהמרכז החוצה

הקשיבו לאינטואיציות שלכם . צורות ואיורים מפרי דימיונכם בתוך המנדלה ומחוצה לה

   ! ותיהנ,  הכי חשוב.תנו ליד להוביל אתכם, בבחירת הצבעים

  מאת ולרי ויסברג



























































 

 
 קוד הפעלה למנדלה

 
המאפשר , מנדלה  זהו ציור המורכב מצורות שונות וסמלים בתוך עיגול עם נקודה  מרכזית

התבוננות  במנדלה  משמשת  כהזכרות  לרצונות  שלנו . לנו  להתחבר  לכוחות  הקוסמיים
 . שפועל כמו קוד הפעלה עבור המוח והלב

ה /ת ומרגיש/כל מה שאני חושב". חוק ההימשכות"יש חוק אחת שכולנו כפופים עליו זה 
 .לכן למנדלה יש יכולת להזכיר לנו מה אנחנו רוצים למשוך אל תוך חיינו, נמשך אלי

 

 הוראות
 :הכרת תודה

כשאתם . עשו רשימה על מה יש לכם לומר תודה מתוך הרגשה אמיתית של שמחה
מכירים תודה אתם נמצאים במצב נפשי שימשוך עוד דברים טובים עליהם תוכלו 

 .להודות
 ._________________________________________________תודה

 
 :זיהוי המשאלה

לכן חשוב לחשוב בשפה , בחיים שלנו" לא רוצים"אנו רגילים לחשוב על מה אנחנו 
הרגישו , עשו רשימה ומתוכה בחרו משאלה אחת. כן רוציםחיובית ולזהות מה אתם 

 .דמיינו שזה קורה עכשיו והכירו תודה, איך זה כשתתגשם המשאלה
 

 :כתיבת המשאלה
לחוית בזוגיות באושר והרמוניה : למשל, כתבו את המשאלה והוסיפו פרטים ליתר דיוק

, )רישמו רק מה שבאמת חשוב לכם...... (ספרים, מזיקה, ת טבע/בת זוג שאוהב/עם בן
 .....רשמו את הסכום, או אני רוצה כסף

 
 ._________________________________________________משאלה

במקום שתוכלו להתבונן , תתלו אותה על הקיר, הדביקו את המשאלה מאחורי המנדלה
. בכל התבוננות היזכרו במשאלתכם והוסיפו רגש של שמחה. בה לפחות פעם ביום

על תתכננו איך המשאלה תגיע אליכם רק חשבו על התוצאה , עכשיו המשיכו בחייכם
אתם עלולים , בדקו לאחר כמה שבועות ותראו איך ההתקדמות. ותזרמו עם החיים

 .    להפתיע את עצמכם בכמה קלות ובמהירות המשאלה שלכם תתגשם
 .אלה הם האלמנטים של חוק המשיכה, המשיכו לחייך והוכירו תודה, תהנו, מעל הכול

 
 ,מוגש באהבה

 ולרי ויסברג
 
 

  .כל הזכויות שמורות לולרי ויסברג
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