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 0101 אוקטובר

  בזום הינדיות והבודהיסטיות העיקריותה -מתרבות הודו וטיבט  תהמסורתיוהמנדלות 

 00:11בשעה  0101101 ביום ראשוןייערך  מפגש ראשון

נעסוק בקורס 1 תההינדית והבודהיסטי הקלאסיות מהתרבות לתבניותנתוודע שבו  ברחבי עולם המנדלות והנפשמסע 

 1ציור טכניקותב נעמיקבמהלך הקורס 1 מנדלות שניצורה דרךהנפש שיקוף ו הקריאב בעולם ובחיים שלנו  במקום

 00:11-01:11, ימי ראשון, שעתייםבני מפגשים  6 :משך הקורס

 1או בהעברה בנקאית PAYBOXבהעברה לאפליקציית ח "ש 001  :עלות הקורס

 

 מבנה הקורס

  טכניקה וחומרים נושא

 מנדלת האינסוף
 

 את מסמלת 0 הספרה היהודית בהגות
בראית העולם  את מסמל 17 טבעי העל

 - ופינסהגשמי והשמונה את החיבור לאי
 נעשית המילה ברית לכן, החיבור לרוחני

 1ברית בין האדם לבוראו -  ביום
 
 
 

 
, שימוש בטכניקות משולבות

טושים , עפרונות צבעוניים
 ומים

 
 דורגה יאנטרהה
 

ישות אלה לוחמת ומוגדרת כהיא דורגה 
 העליונה והמאמינים רואים בנשית הה

1 מחיה ומשמידה, שורש הבריאהאת 
 1טהורההיא אנרגיה 

 

 

 -עפרונות צבעוניים וטושים 

  וטקסטורות רישום משטחים

 
היא  (גלגל הזמן)אקרה ’לצאמנדלת הק

מהמפורסמות ומשוייכת לטנטרה בשם 
 1זה 

קרה מסמלת את את המעבר 'הקאלצ
מהחיים הארציים לתודעה טהורה 

 1 ומוארת
קרה הינה אחת 'לצאיישות הק

 1 מהתגלמויות הבודהה
 

טכניקות של אור וצל ועבודת 

עפרונות גרפיט  לבן-שחור

 ועטי רישום
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 האינסוף המסע ו

סימן עתיק זה מייצג את אריג הדרך 
זרימת זמן ותנועה בתוך הנצח , הרוחנית

ומסמל את החוכמה האינסופיות 
 1והחמלה של הבודהה

משמעות הסימן היא שכל הקיום מקושר 
אך בסופו של דבר נח , ושינויעל ידי זמן 

בשלווה ובהרמוניה עם הבודהה השמימי 
 1והנצחי

 

טושים , עפרונות צבעוניים

ל על 'אקריליים ועטי ג

 בריסטול שחור

 
 

 אקרה'הדהרמה צ
 - "אשטה מאנגלה"האחד מסימני 

 1שמונה סימנים מבשרי הטוב
מייצג את הבודהה של גוטמה ואת 

סמל זה משמש בדרך 1 הוראת הדהרמה
למרות  הבודהיסטים הטיבטיםאת כלל 

שהוא קשור מאד למסורות עתיקות 
 1בהודו

 צבעי מים ודיו

 

 יאנטרה השרי
 אקרה'צ שרי נקראת גם, "קדוש מכשיר"
 

נטען כי כול היאנטרות האחרות נובעות 
בצורתה התלת מימדית היא 1 ממנה

פ האמונה "שע MERUמייצגת את הר 

 1ההינדית נמצא במרכז היקום
מסעו הרוחני של האדם ממצבו 

חומרי ועד להארה ממופה בשרי /הגופני
המסע הרוחני נחשב לעליה 1 יאנטרה

 1לרגל שכול צעד מוביל למרכז
 

 ק על קנווסיאקריל

 

 
 !סדר הטכניקות תבניות וביש אפשרות שיהיו שינויים ב* 
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 :חומרים מומלצים

 הערות סוג הפריט

 חברת סטדלר  -אם רוצים יותר משוכלל  MAPEDמומלץ של חברת  מחוגה

 מ"ס 71לפחות   או מתכת או פלסטיק סרגל 

 MAPEDמומלץ של חברת  טובמחדד 

  גליון 0/0/ גרם  001 ציור חלק בלוק

  מ"ס 91/91שחור או כהה בגודל  בריסטול

 איטלקי -ץ איכותי למומ מ"ס 71/71בגודל  קנווס 

 (ירוק כהה)מומלץ של פאבר קאסטל  רכות שונהרמות של עפרונות ב 7 -סט עפרונות רישום 

 (110) או דומה STABILOמומלץ של חברת  צבעוניים דקים טושים

   91/01/01קרנדש אדום או  96ליירה  סט צבעי עפרון מסיסי מים 

 גליון  0/0 תיק ציור 

 צבעים בסיסיים   00סט של לפחות 6מומלץ על  סט צבעי אקריליק

 01, 01, 0, 1: גדלים איכות סבירהשיער סינטטי ב מכחולים לאקריליק שטוחים ולפחות אחד עגול

   POSCAמומלץ של חברת  סט בסיסי של טושים אקריליים בעוביים שונים

  או צבעי דיו/ערכת צבעי מים ו

  01,  0, 1עגולים בגדלים  מכחולים לצבעי מים 

 

 

 מוזמנות באהבה

 מתי

 

 


