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 :הלהכרת המנדל המשך קורס - המנדלה כראי הנפש
 

 

אקריליק על , ציור על נייר שחור)יור צנמשיך ונעמיק בטכניקות , דרכה המיוחדת של המנדלה בגילוי וריפויבקורס ההמשך נעמיק בהכרות עם 

  .(קנווס ועוד

 .וכיחידים כקבוצה שנעבור ויצירתי רוחני,הנפשי התהליך ובהבנת ומשמעותם דימוי ,מרקם,צורה, צבע עם נתמודד בקורס

בעזרת סרגל  וניצור אותהתבנית לרקע על נסביר את ה ,נערוך מדיטציה קצרה, שנוצרו במהלך השבועשיתוף של העבודות  מעגלנתחיל ב

 .נתאמןואת הטכניקה נכיר , הומחוג

   בציור קודם ברקע צורך שום אין

 

  שעתייםמפגשים שבועיים בני  7 :משך הקורס

 ח "ש 971: עלות הקורס

 :מבנה הקורס -מה בתכנון 

  טכניקה פירוט :שם הסדנא

קוביית המטטרון היא אבן  קוביית המטטרון

יסוד משמעותית 

, גיאומטריה המקודשתב

היא המעבר מהעולם הגו 

מימדי לתלת מימדי 

וקדושתו בקבלת והעברת 

 .תפילות

ציור על  -להוציא את האור 
עפרונות  -בריסטול שחור 

 .צבעוניים וטושים אקריליים
 

 :חומרים להכנה

טושים  ,עפרונות צבעוניים

 .ל'עטי ג, אקריליים

בריסטול שחור או צבעוני 
 .מ"ס 91091בגודל 
, מחק, עפרון, מחוגה, סרגל
 .מחדד

 
ארבעת  תמנדל

 האלמנטים

כלי  -ארבעת אלמנטים 

 .להבנת המציאותעתיק 

 

מרקמים  - עפרונות גרפיט
 ויסודות מהטבע

 
 :חומרים להכנה

רכויות  9)עפרונות גרפיט 

גרם  041בריסטול  .(שונות

 .מ"ס 07007בגודל 

, מחק, עפרון, מחוגה, סרגל

 .מחדד
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 הטריקוואטרה

 האלה שלושת פני

 בצפון נמצאה הטריקווטרה
 מטבעות ועל אירופה
 ככל. מוקדמים גרמניים
 משמעות לו היה הנראה

יש הסוברים , פגאנית דתית
שהיא סימלה את פולחן 

האלה ולכן נקראת לפעמים 
 .שלושת פניה של האלה

 

 שילוב בין טושים ועפרונות

 

 :חומרים להכנה

טושים  ,עפרונות צבעוניים

טושים  -דקים ואם יש 

 041לבן בריסטול  ...אקריליים

 .גליון 008גרם 

, מחק, עפרון, מחוגה, סרגל

 .מחדד

 
משולבת מנדלה 

 מיליםב

 

האם בכוחן של מילים 

 ?לשנות מציאות

האם אני מרגיש נוכחות 

 ? של כוח עליון בתוכי

, קללה, ברכה, יצירת קשר

 כוח המילה –תפילה 

מאמינים מדתות ומסורות 

משתמשים במילה שונות 

 .כדי לפנות לאלוהיהם

הברכות והתפילות באות 

להזכיר למאמין את נוכחות 

האל ומשמשות לקשר 

 .בסיסי בן אדם לבוראו

 

הכרות עם אקריליק בשילוב 
 עם טושים אקריליים

 
 :חומרים להכנה

 בשני גדלים מכחולים שטוחים
צנצנת מים , (פלטה)משטח 

 .סמרטוט, קטנה
 מ"ס 91091קנווס בגודל 

, מחק, עפרון, מחוגה, סרגל
 .מחדד

 
    

לכל אבן יש את האנרגיה  יצירת אבני עוצמה

ציור על , הייחודית לה

פצים מהטבע הם מיזוג ח

  .יחודי של אנרגיות

עבודה אינטואטיבית על אבנים 
או טושי 0ו טושים אקרילייםעם 

 ...פרמננט
 

 :חומרים להכנה

אם אין אז )טושים אקריליים 
 (בטושי פרמננט

כן  כמו. נחלחלוקי  0לארגן 
שניתן יהיה למצוא עלה  ץממלי

 לצייר עליו

 
 

 אשמח ליצור אתכם
 מתי


