




 עמוד

 4 על היוצרת

 5 עב שמות

 א 5 טבלת עב שמות

 6 על הקלפים

 7 אז מה עושים איתם

 8 הנחיות לביצוע פריסה יומית

 הנחיות לביצוע פריסה שבועית
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 9 הנחיות לביצוע פריסה שנתית

 9 הנחיות לביצוע פריסת תיקון



 עמוד

 20 גשר רוחני אומ

 31 קבלה איע

 12 שורש הנשמה אכא

 34 שמירה מרע אלד

 22 וודאות אני

 31 מנהיגות דמב

 26 ריכוז דני

 18 סדר ההא

 23 ביטוי עצמי ההה

 14 אהבה ללא תנאי ההע

 13 תקשור הזי

 26 סליחה החש  

 33 מהכוח אל הפועל היי

 15 תקווה הקמ

 29 עצמאות הרח

 15 ראיית הנסתר הרי

 10 תיקון והו

 24 שחרור וול

 29 רגש ומב

 20 זיכרון עוצמתי ושר

 32 מדיום חבו

 עמוד

 18 די לקנאה חהו

 22 מחזוריות חעמ

 33 התעלות רוחנית יבמ

 30 להוות דוגמא יהה

 14 הרמוניה יזל

 21 גילוי עצמי יחו

 23 תקשורת בהירה ייז

 17 שינוי תדר ייי

 28 אופטימיות ייל

 24 הקלה בדין ילה

 10 איחוד ניצוצות נשמה ילי

 19 כלי לשפע ירת

 13 איזון אנרגטי כהת

 21 התמסרות שבגוף כוק

 16 פיריון כלי

 14 טיהור אנרגטי לאו

 21 גמישות להח

 16 הארה לוו

 20 התמדה לכב

 12 מסרים מתת המודע ללה

 15 שלום מבפנים ומבחוץ מבה



 עמוד

 11 צרי מזור ומרפא מהש

 32 טהרה מומ

 30 אחריות מחי

 26 אחדות מיה

 24 לראות מעבר מיכ

 17 שמחה מלה

 22 אומץ מנד

 31 אהבה עצמית מנק

 29 חופש מצר

 27 צעירּות לנצח נית

 17 מעורר לחיים נלכ

 28 אינטואיציה המדריך הפנימי נממ

 27 נתינה ללא תנאי ננא

 18 דבריי אמת הם נתה

 25 שפע סאל

 10 יצירת ניסים סיט

 11 הגנה פנימית עלמ

 27 השראה עממ

 30 הודיה הכרת תודה ענו

 25 אמונה ערי

 25 שלום עולמי עשל

 עמוד

 16 שינוי הרגלים פהל

 28 רוגע פוי

 32 מצפן ראה

 23 בריאה יש מאין רהע

 19 לבחור באהבה ריי

 19 זיווג משורש הנשמה שאה



. מומחית באבחון אישיות על פי כף היד -אני כירולוגית, שמי אורנה נתיב לאור
 .שנים 14עוסקת בתחום מזה 

 .שנים 18בעברי מורה למדעים במשך 
 

משתמשת במספר כלים כמו שחזור  , אני מומחית לעבודה עם תת המודע
לפתיחת חסימות  ,מודרכים ועוד  דימיונות, אשרורים, התרת נדרים, גלגולים

 .שפע קריירה ועוד, בתחומים שונים בחיים כמו זוגיות
 

 .מנחת קורסים בכירולוגיה
 .טארוטמנחת סדנת חיבור לאינטואיציה דרך 

 
 מנחת סדנאות והרצאות בכירולוגיה

 כירולוגיה על קצה המזלג
 כירולוגיה מאבחנת מנהיגות

 א"כירולוגיה ככלי למיון כ
 .סימנים לאוהבים בכפות הידיים

 
 .מנחת סדנת שחזור גלגולים הלכה ומעשה

 .מנחת סדנת הזמנת שפע לחיינו
 .מנחת סדנת הזמנת אהוב נשמה לחיינו

 
 :         קביעת מפגשים אישיים ועוד מוזמנים להתקשר, להזמנת הרצאות

   052-8802473 
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צירופים מיוחדים של אותיות   72ב שמות הינם "פי חכמת הקבלה עעל 
-כל פסוק מורכב מ, ד בספר שמות"המורכבות משלושה פסוקים מפרק י

  ,אותיות שיחד יוצרות תדר רוחני רב עוצמה 72

ַעּמּוד   וַּיִַּסע, ֵמַאֲחֵריֶהםַההֵֹל� ִלְפנֵי ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל וַּיֵֶל�  ָהֱא�ִהיםַמְלַא�  וַּיִַּסע"
,  וַּיָבֹא ֵּבין ַמֲחנֵה ִמְצַריִם ּוֵבין ַמֲחנֵה יְִׂשָרֵאל: ֵמַאֲחֵריֶהםֶהָענָן ִמְּפנֵיֶהם וַּיֲַעמֹד 

מֶֹׁשה   וַּיֵט: וְ�א ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּליְָלה, ֶאת ַהָּליְָלה וַּיֶָארוַיְִהי ֶהָענָן וְַהחֶֹׁש� 
וַּיֶָׂשם ֶאת  , וַּיֹוֶל� יְהוָה ֶאת ַהּיָם ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּליְָלה, ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם

 ).כא-יטפסוקים , פרק יד, ספר שמות": (וַּיִָּבְקעּו ַהָּמיִם, ַהּיָם ֶלָחָרָבה
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כחמש שנים השתתפתי  לפני . מעשה שהיה כך היה -קצת רקע
:  בקורס תקשור ובאחד הימים בהיותי ברכבת קיבלתי מסר כדלקמן 

תפקידך הוא לעזור לאנשים לרפא את הנפש ואת , בתי היקרה
 -עלייך לשים לב למסרים המגיעים אלייך. הנשמה שזקוקות לריפוי

הפיקי קלפים חלקם קשורים  , אספי את התכונות שעולות במוחך
לחבלה כלשהי בנפש ובנשמה וחלקם מעצימים חיובית תכונות  

 .אחרות
 .כדרכי בקודש תיעדתי את המסר והמשכתי בחיי

לספר ספציפי  , זמן קצר לאחר מכן בבוקר אחד נמשכתי לספריה שלי
פתחתי את הספר  . שרכשתי כמה שונים קודם אך טרם קראתי בו

מסרים בתקשור המיועדים לאלכימאים שבינינו הללו  הכיל הוא 
הכימיה  , שעסקו במדעים ותפקידם לגשר בין עולם הפיסיקה

בספר הזה מצאתי צופן שמחבר בין החומר  . והביולוגיה לעולם הרוח
בעולם של מטה לבין התדרים האנרגטיים של  , דנא -הגנטי שלנו ה

על בסיס הצופן העליתי את מה שקראתי מדרגה  . העולם של מעלה
ויצרתי ביטוי גרפי ) עב שמות(ה "וחיברתי בין הצופן לשמות הקב

,  למדיטציהעתיר תדרים אנרגטיים לצופן בצורה של מנדלה קבלית 
). אלכימיה כפי שהסברתי קודם( הדנאלריפוי ברמת הנשמה וברמת   

נתאר לעצמנו כלי ריפוי כמעט פלאי כזה שבהתבוננות  אם כך הבה 
, מרוכזת קצרה מעביר אותנו למקור של כל מה שאנו רוצים לרפא

,  כלי שיעזור לנו להגדיל את הביטחון העצמי, להרחיב, להעצים
כזה  , בן זוג משורש הנשמה, בריאות, למשוך לחיים שלנו שפע

לעזור לנו  , להכניס סדר בחיינו, שיעזור לנו לאהוב יותר את עצמנו
האם לא היינו רוצים  ? מה לא כך -נשמע דמיוני...להתאזן ועוד ועוד

?באחד כזה  
.  הייחודיות שלי יודעות לעשות שהמנדלותזה מה . אז זהו שיש

 .תתחדשו ותיהנו. בשעה טובה ומוצלחת זה בדיוק מה שרכשתם
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ייחודיות המשלבות  מנדלות  69מהם ועליהם  69  קלפים עגולים 72הערכה מכילה 
. הדנאהתצוגה ברמת , המקבילה המספרית שלהם, ה"בתוכן אותיות מתוך שם הקב

  69במהלך המחקר ותהליך היצירה של הקלפים גיליתי להפתעתי שיש למעשה רק 
החלטתי להכניס את הצירופים  . צירופים 72צירופים מתוכם שלושה מוכפלים ליצירת 

 .הכפולים לערכה כדי שיוכלו להופיע ולחזק את המסר שמתקבל מהקלפים
 

 ?מה אפשר לעשות איתם
.פריסה יומית ולקבל מנדלה למדיטציה לאותו יוםלבצע   

נושא שיש להתייחס אליו  באותו  , למדיטציהמנדלה שבועית ולקבל לבצע פריסה 
.שבוע  
.פריסה שנתית ולראות מהם הנושאים בהם עלינו לעסוק בשנה זולבצע   

 .הנוכחיתלבצע פריסה שבה מתקבלת תשובה מהם נושאי התיקון של תקופת החיים 
 

שיוצאות לכם ולבדוק את רצף הנושאים שיוצאים   המנדלותממליצה לרשום ולצלם את 
 .לבדוק את ההקשרים ומהו המסר המתקבל, לכם

 
 .בעמוד הבא הנחיות מפורטות  לביצוע הפריסות

 
 .המנדלהאין אפשרות קריאה של , ראשית הן עוקפות שכלהללו  במנדלתהיופי 

כל שעליכם לעשות הוא לנשום עמוקות ולהתבונן עמוק  . גם המסר וגם הריפוישנית הן 
 .מדיטציה קטנה. למספר דקות המנדלהלתוך 

מאמינים או . ושלישית גם הכלי הזה כמו כל הכלים שלי לא מחייב אמונה בכלי
 .עושה את העבודה שלה המנדלהספקנים 

 
 

 איתהכל פעם שיוצאת לנו מנדלה מסוימת היא מזמינה אותנו לעשות 
לנשום עמוקות ולהתבונן לתוכה כדי לרפא או להעצים את , מדיטציה

 .המנדלההנושא בו עוסקת 
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 פריסה יומית 
 .לטרוף היטב את הקלפים

 .חוצים את החפיסה לשני חלקים
 .אוחזים את החלק השני ופותחים את הקלף העליון שלו

 ,למדיטציה המנדלההקלף הזה הוא 
 .יום הנושא בו צריך להתרכז באותו 
 

 . בדפים הבאים המנדלהפרשנויות לגבי נושא 
 .משלו והנחיות להמשך עבודההסבר לכל צירוף 

 

 

 :הכנת הקלפים לעבודה
 לדמיין אור לבן טהור , אני ממליצה לפני כל פתיחה

 כך גם בסיום העבודה . עוטף את החפיסה ונכנס לתוכה
 .עם הקלפים

 .במהלך כל טריפה לפתיחה יש לחשוב על נושא הפתיחה
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ואם ברצונכם לחוות את הפעילות עם  
,  אל פניםהקלפים במפגש פנים 

  052-8802473מוזמנים להתקשר 

,  ולקבוע עמי סדנא חד פעמית
בזוגות או להצטרף  , כשיעור פרטי

 .₪ 360בעלות של . לקבוצה

 



 שבועית פריסה 
 .לטרוף היטב את הקלפים

 .חוצים את החפיסה לשני חלקים
 .אוחזים את החלק השני ופותחים את הקלף העליון שלו

 , למדיטציה המנדלההקלף הזה הוא 
 .הנושא בו צריך להתרכז באותו שבוע

 
 . בדפים הבאים המנדלהפרשנויות לגבי נושא 

 .לכל צירוף דף הסבר משלו והנחיות להמשך עבודה

 

 
 שנתית פריסה 

 .לטרוף היטב את הקלפים
 , לפזר אותם על שולחן בצורת מניפה

 ,לבחור קלף אחד מימין המניפה
 .קלף ממרכז המניפה וקלף משמאל המניפה 

 . הנושאים השנתיים בהם עליכם לעסוקהקלפים הללו הם 
 

 . בדפים הבאים המנדלהפרשנויות לגבי נושא 
 .משלו והנחיות להמשך עבודההסבר לכל צירוף 
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 פריסת תיקון
 .לטרוף היטב את הקלפים

 , לפזר אותם על שולחן בצורת מניפה
 ,לבחור קלף אחד מימין המניפה

 .קלף ממרכז המניפה וקלף משמאל המניפה 
 . עליכם לעסוקבהם . הקלפים הללו הם נושאי התיקון של הגלגול

 , קלפיםלשלוף גם חמישה בעיקרון ניתן 
 .אך מספר הקלפים המומלץ הוא שלושה

 
 . בדפים הבאים המנדלהלגבי נושא פרשנויות 
 .משלו והנחיות להמשך עבודההסבר לכל צירוף 
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כשקלף תיקון יוצא לנו בפריסה עלינו להוציא קלף נוסף  
כדי להוציא קלף נוסף יש  . כדי לברר באיזה נושא התיקון

לחצות את החפיסה  , שנית, לערבב את החפיסה שנותרה
אוחזים את החלק השני ופותחים את הקלף  . לשני חלקים

 .העליון שלו
 .זהו נושא התיקון בו עלינו להתרכז לפי הפתיחה שפתחנו
כדי לרפא או להעצים את נושא הקלף השני מומלץ לבצע  

לנשום עמוקות ולהתבונן אל תוך : מדיטציה קצרה
 .מספר דקות המנדלה

קלף זה עוסק באיחוד כל הניצוצות האנרגטיים שלנו כל  
 .זאת כדי להחזיר שמחת חיים ולפתור עייפות

יש לנשום עמוקות  : השימוש בקלף זה הוא במדיטציה
 .במשך כמה דקות המנדלהולהתבונן אל תוך 

קלף זה עוסק בהבנה שכל חיינו רצופים ניסים קטנים  
וגדולים אלא שמאחר ויש בנו הרבה כעס ורחמים עצמיים  
.  קשה לנו לראות את כל הניסים הללו כל שכן ליצור אותם

יש לנשום עמוקות  : השימוש בקלף זה הוא במדיטציה
 .במשך כמה דקות המנדלהולהתבונן אל תוך 
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מגן בפני הקלף הזה מגן עלינו מפני חרדות ופחדים 
 ,הרגלים מגונים, התרגשות יתר, זעםהתפרצויות 

,  פאניקה, פוביה, סכנה, עצבנות, הפרעות קשב וריכוז
 אנורקסיה, זעם, גבהיםפחד  ,תוקפנות

 .ל ולהגן על הפנימיות שלנו"כדי לבטל  את הנ

כשקלף ריפוי יוצא לנו בפריסה עלינו להוציא קלף נוסף  
כדי להוציא קלף נוסף יש  . כדי לברר באיזה נושא הריפוי
לחצות את החפיסה  , שנית, לערבב את החפיסה שנותרה

אוחזים את החלק השני ופותחים את הקלף  . לשני חלקים
 .העליון שלו

 .זהו נושא הריפוי בו עלינו להתרכז לפי הפתיחה שפתחנו
כדי לרפא או להעצים את נושא הקלף השני מומלץ לבצע  

לנשום עמוקות ולהתבונן אל תוך : מדיטציה קצרה
 .מספר דקות המנדלה



מהנשמה  קלף זה עוסק במסרים שמגיעים למעשה 
כשהקלף  . שלעיתים עושה שימוש גם בתת המודע שלנו

להיות   מאיתנוהזה מופיע בפתיחה שלנו הוא מבקש 
למחשבות  , ללחישות של האינטואיציה, לחלומות עירניים

 .שעוברות במוחנו כמו ברק

קלף זה מאפשר לנו על ידי המדיטציה להגיע לשורש  
בזמן . הנשמה ולהתוודע לצרכים של הנשמה שלנו

המדיטציה שימו לב למחשבות או לחזיונות או כל שיטה  
 .אחרת שמפגישה אתכם עם מידע
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הזו מאפשרת לנו להגיע לאיזון אנרגטי על ידי  המנדלה
מעודדת  המנדלה. הרחקת השליליות והעצמת החיוביות

 .שלווה ורגיעה

הזו מופיעה היא מציעה לנו ליצור קשר עם   כשהמנדלה
שלנו ועם   הרוחייםהמדריכים , האני העליון שלנו

התבוננות עמוקה בתוך . המלאכים הסובבים אותנו
כדאי להחזיק בידנו . ליצור קשר כזה לנןתאפשר  המנדלה
 .קוורץ שעוזרת למיקוד התקשוראבן קריסטל השנייה 
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הזו מאפשרת לנו לטהר את החיצוני לנו   המנדלה
הזו מופיעה הגיע הזמן   המנדלהאם . מאנרגיות שליליות

לטהר את הבית או את מקום השהיה שלנו עם מרווה  
מטאטא של אור  המנדלהולדמיין תוך כדי מדיטציה עם 

מנקה כל זכר לאנרגיות  , שחולף על פני המקום כולו
 .שליליות

הזו מופיעה היא עוזרת לנו לעורר אהבה עד  כשהמנדלה
לכל  , לאו דווקא אהבה רומנטית אלא אהבה לכל, שתחפץ

לכדור הארץ וכדומה ומחייבת אותנו לעשות  , הברואים
 .למען ובכך להוכיח אהבתנו

מנדלה זו כשהיא מופיעה מגלה לנו עד כמה אנו זקוקים  
הדרך להגיע להרמוניה בחוץ היא  , להרמוניה בסביבתנו

תוליך אותנו   המנדלהמדיטציה עם , ליצור הרמוניה בתוכנו
 .לעבר ההרמוניה לה אנו זקוקים



15 

הזו מאפשרת לנו להגיע לשלום פנימי כשברור   המנדלה
 .לנו שרק עם שלום פנימי ניתן להגיע לשלום חיצוני

לא עוד . הצירוף מעודד סבלנות ופתרונות בדרכי נועם
 .מלחמות פנימיות

 

הזו מופיעה היא מאותתת לנו לשים לב למה   כשהמנדלה
היא מאפשרת לנו לראות את האמת  , שנסתר מעינינו

 .  ומגנה מפני שיפוט לקוי, שמאחורי הדברים

מנדלה זו כשהיא מופיעה מודיעה לנו שמלבד האמונה  
היא הכלי שעוזר לנו להתמודד עם מה  ,התקווה היא 

מאפשרת לנו לחזק את   המנדלהמדיטציה עם . שקורה לנו
 .התקווה בתוכנו
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מעבר  , הן גופני והן רעיוני לפיריוןהזו עוזרת  המנדלה
היא עוזרת ללידת  , להכנת הגוף לקליטת ולידת ילדים

 .רעיונות חדשים
 

הזו מזכירה לנו שיש לנו צינור ישיר להתחברות   המנדלה
כמו כן היא  . הניצוץ האלוהי שלנו היא הנשמה, לבורא

מזכירה לנו שהצינור זמין תמיד ומאפשר לנו לפנות לבורא  
אני ממליצה בפנייה לבורא  . ישירות בבקשות ובתפילות
ולהתייחס לבקשה שלנו כמו ... להשתמש במילה תודה על

 .היא כבר קיימת בהווה שלנו ואנו אומרים על קיומה תודה

להבהיר לעצמנו   מאיתנומנדלה זו כשהיא מופיעה מבקשת 
ועוזרת לנו להיגמל מהם  , את דפוסי ההתמכרות שלנו

 .ולהטמיע הרגלים חדשים המעידים על אהבה עצמית
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,  הזו עוזרת לנו לנשמה שלנו להתעורר לחיים המנדלה
לרפא שיתוק מנטלי  , לוותר על העצב, לוותר על הדיכאון

תחומים בתוכנו שנרדמו לעורר את הנשמה  לעורר  .ורגשי
מעין תחיית  . לעורר תשוקה בתוכנו להתפתחות. שלנו

 .נשמתיתהמתים בהתייחסות 
 

, הזו מאפשרת לנו לשנות את התדר מסביבנו המנדלה
להיפרד מכל מה שמזיק לנו ולהכניס לחיינו רק את מה  

עוזרת לנו להכניס לחיים ולנשמה אנרגיה  . שעושה לנו טוב
 .מקודשת

להבהיר לעצמנו   מאיתנומנדלה זו כשהיא מופיעה מבקשת 
שמחה היא זכות . להכניס שמחה לחיינו מאיתנומה מונע 

עוזרת לנו להציף   המנדלהמדיטציה עם . של כל אדם ואדם
התדר הפנימי  את לשנות . את עצמנו בשמחה אינסופית

 .שלנו לתדר של שמחה שאינה תלויה בדבר
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.  אם יש משהו שקורא תגר על השמחה בחיינו זו הקנאה
. היא ממררת את חיינו ופוגעת בהערכה העצמית שלנו

נשמח בחלקנו ונהיה  . נאמר די לקנאה די להשוואות
 )א, מסכת אבות ד"(איזהו עשיר השמח בחלקו. "מאושרים

 

 )יד, תהילים לד" (נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה"
הזו מאפשרת למי שבוחר לומר אמת ורק אמת   המנדלה

לבצע את שינוי התדר  , במקום להישאר בכלא השקרים
  ואמיתילשקרים אין צבעים ואם אין לנו משהו טוב . הזה

 .להגיד עדיף שנשתוק

לבדוק באילו   מאיתנוהזו כשהיא מופיעה מבקשת  המנדלה
היא מאפשרת לנו לעשות  . תחומים בחיינו  שולט הכאוס

 .סדר בתחומים שבהם נדרש סדר
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אלא שיש  , מזמנים ומזמינים שפע, אנחנו מאחלים לעצמנו
הזו מבקשת   המנדלה. צורך להכיל את השפע המגיע

ולהכין את הכלי  , לבדוק האם אכן אנחנו כלי לשפע מאיתנו
מוזמנים לקרוא את  . שהוא אנחנו לשפע שאנו מבקשים

 .המנדלהלפני המדיטציה עם ,התפילה הבאה שכתבתי 
כלי  , מקור כל האור והטוב שביקום, הנה אני לפניך

כלי רחב שאין לו  , כלי לאור הטהור, לאהבתךכלי , לשפעתך
מתרחב  ליבי ! לקבלת כל מה שהנך נותן לי –תחתית 

 .תודהתודה , תודה. ומוקיר תודה על כל השפע הזה הנפלא

הזו עוזרת לנו למשוך לחיינו את אהבת הנשמה   המנדלה
 .החצי השני שלנו, שלנו

לוותר על   מאיתנוהזו כשהיא מופיעה מבקשת  המנדלה
הבחירה באהבה  . השנאה והכעס ולבחור אך ורק באהבה

ממליצה לכם  . משכינה רוגע בקרבנו, מרפאת אותנו
כשרגשותיכם סוערים ושליליים לשלוח לדמות  

אהבה ומחשבות  , אור, שאפשרתם לה לעורר את כל זה
טובות ורק לאחר מספר שליחות כאלה לבצע את  

 !מניסיון זה עוזר. המנדלההמדיטציה עם 
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הזו מאפשרת לנו ליצור קשר עם העולמות   המנדלה
 .העליונים כדי ליצור סיפוק רוחני

 

לבדוק באילו   מאיתנוהזו מבקשת  המנדלההופעתה של 
.  תחומים או נושאים בחיים אנחנו צריכים התמדה

,  מאפשרת לנו לדחות סיפוקים המנדלההמדיטציה עם 
להחזיר לנו את ההתלהבות שנעלמה ולסיים את מה  

 .שהתחלנו

הזו מאפשרת לנו להגביר את היכולת ללמוד   המנדלה
מטעויות על ידי זכירה שלהן ממקום לא שיפוטי והחלטה  
 .להפסיק לחזור עליהן ולשלם מחיר כבד על הטעויות הללו
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לגלות את הטוב והרע שבנו על הזו מאפשרת לנו  המנדלה
 .מנת למתן את החסרונות ולהעצים את היתרונות

לבדוק באילו   מאיתנוהזו מבקשת  המנדלההופעתה של 
לגלות גמישות  תחומים או נושאים בחיים אנחנו צריכים 

המדיטציה עם  . ולוותר על העקשנות ולמתן את האגו
לוותר על העקשנות ולהיות גמישים  מאפשרת לנו  המנדלה

 .יותר לטובתנו הגבוהה

המיניות ולהתמסר  הזו מאפשרת לנו להגביר את  המנדלה
 .לתשוקה הגופנית 
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לעקוף מכשולים ולהתגבר על  הזו מאפשרת לנו  המנדלה
כשהיא מופיעה עלינו לברר עם עצמנו באילו  . הפחד

 .תחומים בחיינו אנחנו נותנים לפחד לעכב אותנו

,  הזו מאפשרת לנו לחוש וודאות בהתנהלות המנדלה
מדיטציה עם  . לעיתים אף תחושה מוקדמת לגבי הבאות

הזו תסיר את הספקות לגבי החלטות שהחלטנו   המנדלה
או לחילופין תיצור תחושת  . ויש לנו עדיין חששות לגביהן

ל הנושאים בחיינו בהם אנו חשים אי וודאות  בכוודאות 
 .וחוששים מן הבאות

הזו יכולה לעזור לנו לשבור דפוסים שחוזרים על  המנדלה
עצמם במחזוריות ואינם משרתים אותנו עוד או לחילופין  

 .ליצור מחזוריות בתחומים שנחוצים להתפתחות שלנו
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ועל , לשנות את המציאות שלנוהזו מאפשרת לנו  המנדלה
 .ידי כך להביא לשינוי מהותי בחיים שלנו ולצמיחה אישית

להתחבר לחיוביות  , הזו מאפשרת לנו לדבר בכנות המנדלה
לחשוב חיובי ועל ידי כך ליצור תקשורת  , ולהיות בחיובי 

 .בהירה נטולת אי  הבנות

, לנו להיפטר מתחושת הקורבןהזו יכולה לעזור  המנדלה
לקחת את גורלנו במו ידינו וזאת על ידי , לקחת אחריות

. מתן ביטוי לקול הפנימי שלנו ולרצונות הפנימיים שלנו
כשהיא מופיעה עלינו לברר בינינו לבין עצמנו היכן בחיינו 

את ביטוי הרצונות , אנו מונעים את הביטוי העצמי שלנו
 ?שלנו ומדוע
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לראות  .להתמודד עם האמת הזו מאפשרת לנו  המנדלה
הזו מופיעה עלינו   כשהמנדלה. דברים בצורה רחבה יותר

 .לבדוק באילו תחומים בחיינו הראייה שלנו צרה ומעכבת

הזו מאפשרת לנו להשתחרר מהרדיפה אחר   המנדלה
גורמים שמעכבים את  , להשתחרר מציניות, החומר

 .הצמיחה וההתפתחות הרוחנית שלנו

בחריצת  . הזו יכולה לעזור לנו בבעיות משפטיות המנדלה
כשהיא מופיעה כדאי לנו לבדוק מתי בפעם האחרונה  . דין

 . חרצנו דין כלפי אחרים וכלפי עצמנו  ואולי לא בצדק
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 .להזמין שפע בכל תחומי חיינוהזו מאפשרת לנו  המנדלה

הזו מאפשרת לנו לחזק אמונה בקרבנו כמו גם   המנדלה
 .בטחון

כפי שכבר נאמר שלום חיצוני מתחיל בשלום פנימי 
הזו משרה שלווה וטוב לב ועל ידי כך משרה   המנדלה

 .שלום פנימי המשרה שלום בעולם החיצוני לנו
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ליצור אחדות בכל הרמות אחדות  הזו מאפשרת לנו  המנדלה
עם  , עם הנשמה שלנו עם העולם מסביבנו, שלנו עם עצמנו

. עם היקום ועם הבורא, עם כדור הארץ, האנושות
הזו מופיעה כדאי שנברר האם יש רובד בחיים   כשהמנדלה

תעזור לנו  המנדלה. שלנו שאנחנו בנפרדות ולא באחדות
 .לאחד את כל שנדרש לאחד

הזו מופיעה עלינו לשים לב לתחומים בחיינו  כשהמנדלה
מדיטציה עם  . התמקדות וריכוז מאיתנושדורשים 

יכולה לעזור לנו  להשיג את הריכוז והמיקוד   המנדלה
 .הנדרשים

מצפון  יסורי, הזו מנטרלת תחושות אשם המנדלה
ומאפשרת לנו בראש ובראשונה לסלוח לעצמנו ואחר כך 

 .כמובן לסלוח גם לאחרים
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למצוא השראה בתוכנו כאשר  הזו מאפשרת לנו  המנדלה
אם בפתרון בעיות או בבחירת  , אם ביצירה, אנו זקוקים לה

הופיע זהו סימן שהגיע הזמן  אם  .התנהלות כזו או אחרת
מאפשר  בה שימוש . במחוזות ההשראה להרפתקאהלצאת 

לנו למצוא תשובות לא שגרתיות לבעיות שמעסיקות אותנו  
 .או לחילופין לשחרר מחסומי יצירתיות

הזו מופיעה עלינו לשים לב לתחומים בחיינו  כשהמנדלה
  המנדלהמדיטציה עם . נתינה ללא תנאי מאיתנושדורשים 

יכולה לעזור לנו  להשיג את התנאים הנדרשים לנתינה  
 .ללא תנאי אמיתית

,  הזו מאפשרת לנו להבין את נצחיותה של הנשמה המנדלה
 . מאפשרת הבנה של אלמוות רוחני



28 

.  להשיג שלווה, להירגעהזו מאפשרת לנו  המנדלה
 .להשתלט על הכעסים

האינטואיציה קולה  הזו מיועדת לתמיכה בפיתוח  המנדלה
היא פותחת את הקשר הישיר שיש לנו  , של הנשמה

לנשמה ומאפשרת העצמה של היכולת לשמוע את  
 .הלחישות הפנימיות

עוזרת לנו לחשוב חיובית , הזו כשמה כן היא המנדלה
 .להיות בתדר חיובי, ולצפות לחיובי
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להשתחרר ממה  . הזו עוזרת לנו לחשוב עצמאית המנדלה
למצוא את החופש בתוכנו להיות מי  . שאחרים אומרים לנו

ללא תלות בגורמים   אמיתייםלהיות . שאנחנו באמת
 .חיצוניים

מאפשרת לנו לצאת לחופשי מכל אותם  הזו  המנדלה
.  הללו שאנו משקרים בעקבותיהם, כבלים ששמנו עלינו

הללו  . במסכות כאלה ואחרות אותנןהללו שמכסים 
  המנדלהמדיטציה עם .למי שאיננו  נידמיםשבשלם אנו 

תאפשר לנו להוריד את  , תשחרר אותנו מהכבלים הסמויים
לנו את האומץ להיות   ותתןהמסכות שאינן דרושות לנו עוד 

 .חשופים כפי שאנחנו

  המנדלהמדיטציה עם . הזו מייצגת טיהור רגשי המנדלה
 .מאפשרת סילוק זיהום רגשי והטענה אנרגטית
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להידרש   מאיתנוכשמנדלה הזו מופיעה היא מבקשת 
עלינו לברר . נאה דורש נאה מדבר. לנושא דוגמא אישית

  המנדלההיכן בדיוק עלינו להוות דוגמא ומדיטציה עם 
 .תעזור לנו להוות דוגמא כראוי

להיות בתדר מכוון של   במנדלה העזרוהמפתח לאושר זהו 
 .הודיה והכרת תודה

לבדוק באילו   מאיתנוהזו מופיעה היא מבקשת  כשהמנדלה
האם אנו לוקחים  , תחומים אנו לוקחים אחריות מספקת

ואולי בכלל  ? על הגורל שלנו, אחריות על החיים שלנו
מדיטציה  ? אנחנו לוקחים אחריות על גורלם של אחרים

תעזור לנו לקחת אחריות כשצריך ולא פחות   המנדלהעם 
 חשוב להסיר אחריות היכן שצריך 
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.  הזו מאפשרת לגלות מנהיגות בכל המעגלים המנדלה
לברר עם עצמנו  האם   מאיתנוכשהיא מופיעה היא מבקשת 

אנו ממצים את כישורי המנהיגות שלנו אם זו מנהיגות  
קהילתית  , קבוצתית,  מנהיגות משפחתית, פנימית אישית

תאפשר לנו להפעיל את   המנדלהמדיטציה עם . ועוד
  מאיתנוכישורי המנהיגות הקיימים בתוכנו ונדרשים 

 .בנסיבות השונות של החיים

בראש ובראשונה עלינו לאהוב את עצמנו ורק , הכללפני 
, עלינו לדאוג לצרכים שלנו. אחר כך נוכל לאהוב אחרים

מדיטציה עם  . מדי פעם לשים את עצמנו  על ראש שמחתנו
תאפשר לנו לבטא אהבה עצמית על ידי מילוי   המנדלה

 .העצמית הבקורתהפסקת , הצרכים שלנו

לבדוק האם   מאיתנוהזו מופיעה היא מבקשת  כשהמנדלה
יש ביכולתנו להיות במצב של קבלה ולא רק במצב של  

 .תאפשר לנו גם לקבל המנדלהמדיטציה עם . נתינה
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לקבל  . הזו מאפשרת לנו לתקשר עם נשמות המנדלה
 .מסרים מההשגחה העליונה

הזו מופיעה היא מבקשת שנבדוק האם אנו על   כשהמנדלה
  המנדלהמדיטציה עם . או שמא אנו בבלבול, הנתיב שלנו

תאשר את נתיב הפעולה שלנו או תחשוף אותו מתוך  
ממליצה לפני המדיטציה עם . הבלבול בו אנו שרויים

 .לקרוא את התפילה הבאה שכתבתי המנדלה
 

 :תפילת מבקש הדרך
 אנא אלי

על מנת  , הנתיב בו עליי ללכת, עזור לי למצוא את הנתיב
 לממש את ייעודי
נשמתי ולבצע את תפקידי בדרך הראויה  -על מנת למלא צו

 .לו ביותר
מקור האהבה  , תודה לך אלי מקור כל האור והטוב

 על שמנחה אותי אתה, והתקווה
 .צו הנשמה שלי, בדרכי למילוי ייעודי
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הזו תעזור לנו להגיע להתעלות רוחנית מקום בו  המנדלה
,  האמונה כה חזקה עד שכמעט אין מקום לספקות

 .והחיוביות שרויה בכל מעשינו ומחשבותינו

לבדוק באילו   מאיתנוהזו מופיעה היא מבקשת  כשהמנדלה
.  תחומים בחיינו יש לנו קושי להוציא מן הכוח אל הפועל

תאפשר לנו לבצע את המוטל עלינו  המנדלהמדיטציה עם 
 .על ידי ביטול הקושי

לבדוק מה   מאיתנוהזו מופיעה היא מבקשת  כשהמנדלה
האם הם  , המחשבות שלנו והמעשים שלנו, מצב האנרגיה

תעזור  המנדלהמדיטציה עם . ממקום טהור או שמא לא
במעשים  , לנו להתנקות ולהגיע לטוהר במחשבות

 .ובאנרגיה שלנו
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מפצירה בנו לעטוף את עצמנו ,מנדלה זו כשהיא מופיעה 
כדאי לנו  . בבועה של אור כדי להגן עלינו מאנרגיה שלילית

להשתמש בה כאשר אנו יוצאים למקום שאנו  מאמינים  
שהאנרגיות בו שליליות ושוב להשתמש בה כשאנו חוזרים  

ממקום שהרגשנו שהציף אותנו באנרגיות שליליות  
מציעה לכם להוריד את המדיטציות  . מתוכנו לניקויין

בקישורים  המצורפים  להגנה ולניקוי אנרגיות שליליות  
לנוחותכם יש . ולהקשיב להן תוך כדי התבוננות בקלף

 .מודרך לאישה ודימיוןדמיון מודרך לגבר 

 דמיון מודרך התנקות מאנרגיות שליליות לה

 דמיון מודרך התנקות מאנרגיות שליליות לו

 יצירת מעטה הגנה אנרגטי לה

 יצירת מעטה אנרגטי לו

http://www.kafyadi.com/herenergycleansing.html
http://www.kafyadi.com/hisenergycleansing.html
http://www.kafyadi.com/herlightbubble.html
http://www.kafyadi.com/hislightbubble.html
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