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ות למשתתפים בשיעורי קונדליני יוגהמנטרקובץ   
SAT NAM 

המנטרות בהן . )ההקרנה המנטלית היצירתית בשימוש בצליל( רך צלילד התודעהך יצירתי של לימנטרה היא תה

דקלום מנטרה משפיע עלינו בשלושה . שפע ועוד, הגנה, רוגע, ות לריפוימביאמשתמשים בתרגול קונדליני יוגה 

על ידי המרצת  סוףולב השפעת הצליל העדינה על מערכת העצבים על ידי , ידי משמעות המילים עצמן על; אופנים

ליתר יעילות , הבלוטה המרכזית של גופינו, בלוטת יתרת המוח על אשר לחילופין משפיעים , בגג הפהמרידיאנים 

כמו גם מביא לשינוי ממשי , תרגול המשלב נשימה ומנטרה מסייע יכולת עמידה מול תרגילים מאתגרים. ומודעות

  .בדפוסי חשיבה והתנהגות הנטועים בנו

  

  )תרגום מסנסקריט ומשמעות, באנגליתדרך ההגייה  (בשיעורים נטרות בהן אנו משתמשים בדרך כללמ

 Ong namo gOng namo gOng namo gOng namo guroo duroo duroo duroo deeeev namov namov namov namo   

  למורה האלוהי הפנימי, המעודנת האלוהית/ לחכמה היצירתית ה/קדאני 

. טיביטמדימביאה אותנו למצב . כינושבת תחבר מיידית למורהמנטרה יוגית קדומה שמאפשרת למורה לה

ובכדי להנחות רוחנית , למרכז אותנו באני הגבוה, משתמשים בה להתכוונן פנימה לפני שיעורים של קונדליני יוגה

  .את המורה ואת התלמידים במהלך השיעור

 

 Aad Guray Nameh Jugaad Guray NamehAad Guray Nameh Jugaad Guray NamehAad Guray Nameh Jugaad Guray NamehAad Guray Nameh Jugaad Guray Nameh    

Saat Gruay Nameh Siri Guru Devay NaSaat Gruay Nameh Siri Guru Devay NaSaat Gruay Nameh Siri Guru Devay NaSaat Gruay Nameh Siri Guru Devay Nameh.meh.meh.meh.  

ה /אני קד. ה לחכמה האמיתית/אני קד. ה לחכמה האמיתית בכל הדורות/אני קד, ה לחכמה הקדומה/אני קד

  .לחכמה הגדולה הבלתי נראית

מונחים באמת הפנימית , דרך כל רגע של חוויה ושל פעילות, אנו מונחים מהתמצית הראשונית ומההתחלה

זו מנטרה שמפזרת . ביותר שלנוהעמוקה ביותר של הלב וההוויה על ידי הנצחיות הבלתי נראית של העצמי הגבוה 

  .היא מקיפה את השדה המגנטי באור מגן. את ענני הספק ופותחת אותנו להנחיה ולהגנה

 Aad Sach Jugad Such Haibhay Such Nanak Hosee Bhay SuchAad Sach Jugad Such Haibhay Such Nanak Hosee Bhay SuchAad Sach Jugad Such Haibhay Such Nanak Hosee Bhay SuchAad Sach Jugad Such Haibhay Such Nanak Hosee Bhay Such 

  נאנק אומר שאמת זו תהיה תמיד, ברגע זה אמת, בכל הזמנים אמת, בראשית אמת

ן כשמגיע זמן ובו 'לפי יוגי בהג. י'אפצ'בגמקורה . מנטרה זו מחברת את הדובר לאינסוף ואת האינסוף לדובר

כל מה . זרעים של השפע לתוך האישות שלנווסיפה את ההמנטרה הזו מ...) משהו תקוע(דברים לא זזים לנו 

  ...תחיל לזוזשתקוע י

  



Dana Hadar-Moratt, Kundalini Yoga &Meditation 050-5412089 

 

 Ang Sang Wahe GuruAng Sang Wahe GuruAng Sang Wahe GuruAng Sang Wahe Guru    

  .רוקדת בכל תא שלי, הנמרצות של היקום, החיה האקסטזה

  ). OCDהידועות גם בהפרעה הנפשית (זוהי מנטרה לחיסול מחשבות רודפות 

  

 Sat NamSat NamSat NamSat Nam    

נאאם . המציאות של קיום האדם -סאט פירושו אמת. זוהי המנטרה הנפוצה ביותר בשימוש בתרגול קונדליני יוגה

המהות או הזרע היא . בתוך הזרע מוכל כל הידע של העץ הגדול במלואו). זרע(' זוהי מנטרת ביג. פירושו הזהות

. שירה של המנטרה הזו מעירה את הנשמה ונותנת לכם את יעודכם. ות האמת מוגשמת בצורה דחוסהזה

  ).ר'אש ואת, אדמה, אויר, מים(המנטרה הזו מאזנת את חמשת האלמנטים 

  

 Sat Narayan, Wahe Guru, Hari Narayan, Sat Sat Narayan, Wahe Guru, Hari Narayan, Sat Sat Narayan, Wahe Guru, Hari Narayan, Sat Sat Narayan, Wahe Guru, Hari Narayan, Sat NamNamNamNam  

הרי נאריאן הוא מקיים יצירתי . ווהי גורו היא החכמה שאינה ניתנת לתיאור. סאט נאריאן הוא המקיים האמיתי

  .פירושו זהות אמת וסאט נאאם

. היא עושה אותך בהיר אינטואיטיבית וטהור בתודעתך. שמחה ומזל טוב, שירת המנטרה זו נותנת שלווה פנימית

המילים מעוררות את השמות . אפילו אדם עם הערכה עצמית נמוכה יכול להפוך מלכותי כל ידי שירת המנטרה הזו

  .להבין את האינסוף, ש ואת היכולת לראות מעבר לעולם הזהשלחוות נפ, להביא שפע, השונים של אלוהים לעזור

  

 SaSaSaSa----TaTaTaTa----NaNaNaNa----MaMaMaMa  

  שלמות היקום, אינסוף= סאא

  )לידה של צורה מהאינסוף(חיים = טאא

  )או טרנספורמציה(מוות = נאא

  לידה מחדש= מאא

לאיזון אונות , להגברת האינטואיציה משתמשים בה. המנטרה הזו מתארת את המחזור המתמשך של חיים ויצירה

של משבר או  היא מצוינת לשיפור הזיכרון וגם בעתות. כזה קודם לכןהמח וליצירת ייעוד עבור מישהו כשלא היה לו 

  . דיכאון
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 WhaWhaWhaWha----hay guroo whahay guroo whahay guroo whahay guroo wha----hay guroohay guroohay guroohay guroo    

WhaWhaWhaWha----hay guroo whahay guroo whahay guroo whahay guroo wha----hay jeeohay jeeohay jeeohay jeeo    

 .גדולה מעבר לתאור חכמתו האינסופית

". גדולה מתאור חכמתו האינסופית האולטימטיבית של אלוהים" פירוש המנטרה הזו . זוהי המנטרה של האקסטזה

חת את המסר ישירות ליאו שו'המילה ג. שפירושה נשמה, י'אבל עדיין מלא כבוד למילה ג, יאו היא שם חיבה 'ג

אוד כנגד מרכז החיך העליון וממריצה המנטרה הזו גורמת לשיפשוף עדין מ!". הו נשמתי אלוהים קיים. "לנשמה

הלשון והשפתיים . ובמזרח כסאטוויקה בודהה בינדו, את המרידיאן הידוע במערב כנקודת המרידיאן של ישו

  .הרגיעו את פצעי החיים עם האושר האינסופי שהמנטרה הזו מניעה. מקבילים לשמש ולירח בתנועתם

    

 Raa Raa Raa Raa MMMMaa aa aa aa DDDDaaaaaaaa    SSSSaa aa aa aa SSSSaa aa aa aa SSSSay ay ay ay So HSo HSo HSo Hungungungung  

  .אינסוף לא אישי= סאא,  אדמה= דאא,  ירח=מאא,  שמש=ראא 

  אתה= סאיי

  .שלמות של האינסוף= סאא סאיי

  .תחושה אישית של מיזוג וזהות= סו

  .האינסוף רוטט ואמיתי= הונג

  .אני הוא אתה= סו הונג

שמונת הצלילים . היא מביאה איזון. ליקוםהמנטרה הזו היא מנטרה מרפאת בקונדליני יוגה והיא כוון של העצמי 

  .ויי של עמוד השידרה לריפהאלה ממריצים את זרימת הקונדליני בערוץ המרכז

  

 Ek Ong KaarEk Ong KaarEk Ong KaarEk Ong Kaar, , , , Sat NaamSat NaamSat NaamSat Naam, , , , Kartaa PurkhKartaa PurkhKartaa PurkhKartaa Purkh    ,,,,    NirbhoNirbhoNirbhoNirbho, Nirvair, Nirvair, Nirvair, Nirvair    Akaal Akaal Akaal Akaal 

MooratMooratMooratMoorat    , , , , AjooneeAjooneeAjooneeAjoonee,  ,  ,  ,  SaibungSaibungSaibungSaibung    , , , , Gur PrasaadGur PrasaadGur PrasaadGur Prasaad, , , , JapJapJapJapAd SuAd SuAd SuAd Suchchchch,,,,            Jugaad Jugaad Jugaad Jugaad 

SuchSuchSuchSuch,,,,    Hai Bhee SuchHai Bhee SuchHai Bhee SuchHai Bhee Such,,,,    Nanak Hosee Bhee Nanak Hosee Bhee Nanak Hosee Bhee Nanak Hosee Bhee SuchSuchSuchSuch                                                                                                                    
לא  .צלם האינסוף .מעבר לנקם .מעבר לפחד. עושה כל .זוהי זהותנו האמיתית. הבורא וכל הבריאה הם אחד

. אמת ברגע זה אמת בכל הזמנים, אמת ראשונית !תמדטו .זוהי מתנת הגורו .שלם בעצמו, מואר מעצמו. נולד

  .לנצח אמת, הו נאנאק

היא מכילה , הגבוהה מכל המנטרות. שהביע גורו נאנאק, ונות של סירי גורו גראנד סאהיבהמילים הראש אלו הן

, הדרך הנוחה והשמחה למדוט: סוק דהיאן' סאהג. את שורש הצליל שהוא הבסיס לכל המנטרות האפקטיביות

. ל רגעמטרת החיים היא להישאר בזרימה מושלמת ולהתחבר עם התפיסה של הנשמה בכ. המאוזנת איזון מושלם

המנטרה הזו מכוונת כמו מצפן לעבר . חוסר איזון מגיע כשאנחנו שוכחים את מציאות אלוהים וגורו בנשמתנו

.אלוהים היא נותנת צורה לבסיס התודעה של הנשמה שלנו  
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. 

 WhaWhaWhaWha----hay guroohay guroohay guroohay guroo    

.באקסטזה כשאני חווה את החכמה הבלתי ניתנת לתיאור אני  

היא מבטאת את החוויה הבלתי ניתנת לתאור של . זו המנטרה של האינסוף שבאקסטזה ושל השהייה באלוהים

היא מאזנת את , מנטרת טריקוטי. זה המורה הנצחי של הנשמה). מבורות להבנה אמיתית(מעבר מחשיכה לאור 

, זוהי הגורמנטרה. היא מבטאת אקסטזה דרך ידע וחוויה. המארגנים וההורסים, יוצריםהאנרגיות של העקרונות ה

.שמעוררת את הייעוד  

 

 Saa ray saa saa, Saa ray saa saa, Saa ray saa saa, saa rungSaa ray saa saa, Saa ray saa saa, Saa ray saa saa, saa rungSaa ray saa saa, Saa ray saa saa, Saa ray saa saa, saa rungSaa ray saa saa, Saa ray saa saa, Saa ray saa saa, saa rung    

Har ray har har, Har ray har har, Har ray har har, har rungHar ray har har, Har ray har har, Har ray har har, har rungHar ray har har, Har ray har har, Har ray har har, har rungHar ray har har, Har ray har har, Har ray har har, har rung    

ההשפעות והיא מכילה את כל , ההתחלה, זה המקור. זה אלמנט האתר. אלוהים, הטוטאליות, סאא זה האינסוף

, המוחשי, כח ההגשמה. זה האלמנט הדחוס. הר היר היצירתיות של האדמה. היא מעודנת ומעבר. האחרות

זו מנטרת הבסיס של כל . הצלילים האלה ארוגים יחד ואז מוקרנים דרך הצליל אונג או שלמות מלאה. ,האישי

ל תקשורת יעילה כך שהמילים שלכם היא נותנת לכם את היכולת ש. מצוקות נמסות בפני המנטרה הזו. המנטרות

היא מביאה לכם . ההוה והעתיד, המנטרה הזו עוזרת לכם לכבוש את חכמת העבר. מכילות מומחיות והשפעה

.שלווה ושיגשוג גם אם זה לא היה הגורל שלכם  

  

 Har har har har Har har har har Har har har har Har har har har Gobinday,Gobinday,Gobinday,Gobinday,    har har har harhar har har harhar har har harhar har har har    mukanday, mukanday, mukanday, mukanday,     

Har har har har Har har har har Har har har har Har har har har udaaray,udaaray,udaaray,udaaray,    har har harhar har harhar har harhar har har    apaaray,apaaray,apaaray,apaaray,    

Har har har Har har har Har har har Har har har Hareeung, Hareeung, Hareeung, Hareeung, har har har har har har har har har har har har kareeung,kareeung,kareeung,kareeung,    

Har har har Har har har Har har har Har har har     nirnnirnnirnnirnaamay, aamay, aamay, aamay,     har har har har har har har har har har har har akaamayakaamayakaamayakaamay    

הר הוא כח היצירתיות . היא מכילה את שמונת ההיבטים של העצמי. המנטרה הזו מייצבת את התודעה לשפע וכח

היא . ארבע החזרות על הר נותנת כח לכל ההיבטים ומספקת את הכח לשבור את המחסומים של העבר. המקורי

; היא קוראת להדרכה ותמיכה. השתמש ולהרחיב את האנרגיה העודפת של נקודת הטבורממירה פחד לנחישות ל

.כל הכוחות באים לשרת את מטרתכם האמיתית  

 HARHARHARHAR    

  .היצירתיהאינסוף  –הר הוא אחד ההיבטים של אלוהים 
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 HARI (Haree)HARI (Haree)HARI (Haree)HARI (Haree)    

  .היא יצירתיות בפעולה הרי

  

 GURU GURU WAHE GURUGURU GURU WAHE GURUGURU GURU WAHE GURUGURU GURU WAHE GURU    

Guroo GurooGuroo GurooGuroo GurooGuroo Guroo    WhWhWhWhaaaa----hay Guroo Guroo Ram Das Guroohay Guroo Guroo Ram Das Guroohay Guroo Guroo Ram Das Guroohay Guroo Guroo Ram Das Guroo    

  .חכם האחד המשרת את האינסוף, חכם

היא קוראת לרוח הענווה והחסד של התחום של גורו ראם . והקלה רגשית, עצמי- ריפוי, רגיעה, זו מנטרה של ענווה

ולכן מצילה אותך באמצע , האינסוף לסופיהיא מחברת את רוח . עם אור ההדרכה הרוחנית שלו וחסדו המגן, דאס

  .ניסיון או סכנה

, כזו שרוטטת רק לאינסוף -)נירגון פירושו ללא כל איכויות(הוא ניגון מנטרה , גורו גורו וואהיי גורו, החלק הראשון 

גורו ראם דאס גורו הוא , החלק השני .היא מקרינה את התודעה אל מקור הידע והאקסטזה. ללא מרכיבים סופיים

לכן היא מקרינה את התודעה לאינסוף ואז נותנת יחסי הנחיה סופיים ). סירגון פירושו עם צורה(סירגון מנטרה 

  .י גורו ראם דאס בעצמי המעודן שלו"אן ע'המנטרה הזו ניתנה ליוגי בהג. ברמה מעשית

  

 Gobinday, mukanday, udaaray, apaaray,Gobinday, mukanday, udaaray, apaaray,Gobinday, mukanday, udaaray, apaaray,Gobinday, mukanday, udaaray, apaaray,    

Hareeung, kareeung, nirnaamay, akaamayHareeung, kareeung, nirnaamay, akaamayHareeung, kareeung, nirnaamay, akaamayHareeung, kareeung, nirnaamay, akaamay    

,אינסופי, מאיר, משחרר, מקיים  

.ללא צורה, שם-ללא, יוצר,הורס  

 

, יש בה הכח לטהר את השדה המגנטי של האדם. ויות עברהמנטרה הזו יכולה לחסל מחסומים קארמתיים או טע

מלבד עזרה ). בעלת שמונה חלקים(אשטאנג מנטרה , זו מנטרה מגינה. עושה את הרגיעה והמדיטציה קלות יותר

.מביאה חמלה וסבלנות למי שמודט עליה, היא מאזנת את אונות המוח, מודע-בטיהור התת  

 

 Ek Ong Kaar Sat Nam Siri WhaEk Ong Kaar Sat Nam Siri WhaEk Ong Kaar Sat Nam Siri WhaEk Ong Kaar Sat Nam Siri Wha----hey Guroohey Guroohey Guroohey Guroo  

  .אקסטזה של החכמה הזו היא גדולה מעבר למיליםה .זוהי זהותנו האמיתית. הבורא וכל הבריאה הם אחד

). אקרות פלוס הילה'צ 7(מקבילה לשמונת המרכזים האנרגטים בגוף ) אשטאנג(המנטרה בת שמונה החלקים הזו 

. עם הבורא שלך, הברייה, או מספר הטלפון של הקו הישיר שיחבר אותך" צופן"שמונה המילים האלה הן אותיות ה

מנטרה זו יוצרת יחסים הדדיים . ב"אן לימד במהלך השנה הראשונה בארה'ונה שיוגי בהגזו היתה המנטרה הראש
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היא עוצמתית מאוד להעיר את אנרגיית הקונדליני ולהשהות . מגיבים בינך לבין האנרגיה היצירתית האוניברסלית

  .את התודעה באושר

  

 Ardaas bhayee, amar daas guroo,Ardaas bhayee, amar daas guroo,Ardaas bhayee, amar daas guroo,Ardaas bhayee, amar daas guroo,    

AAAAmar das guroo, ardas bhayeemar das guroo, ardas bhayeemar das guroo, ardas bhayeemar das guroo, ardas bhayee    

Raam daas guroo, raam daas guroo,Raam daas guroo, raam daas guroo,Raam daas guroo, raam daas guroo,Raam daas guroo, raam daas guroo,    

Raam daas guroo, sachee saheeRaam daas guroo, sachee saheeRaam daas guroo, sachee saheeRaam daas guroo, sachee sahee    

מנטרה זו מבטיחה שכל הצרכים . התמורה והשילוב של מילים שמגשימות מעבר לתחום של יצירתיות ופעילות

ירו את המנטרה הזו לעזור ש. היא יכולה לעזור כשעוברים שאקטי פאאד. מסופקים ועורבת לכך שהתפילה תענה

וף והנשמה שלכם גהתודעה ה, אם אתם שרים אותה. ארדאס בהאיי היא מנטרת תפילה. לשחרר מצב קשה

בחסדו של גורו , זה מובטח. הצורך של החיים מוסדר, ומבלי שתצטרכו לומר מה אתם רוצים, מתחברים אוטומטית

) ובעתיד,בהווה , בעבר, היוגים ומעניק הברכות מלך(וגורו ראם דאס ) תקוותו של חסר התקווה(אמאר דאס 

  .שהתפילה תענה

 

 Aadee shaktee, namo, namoAadee shaktee, namo, namoAadee shaktee, namo, namoAadee shaktee, namo, namo    

Sarab shaktee, namo, namoSarab shaktee, namo, namoSarab shaktee, namo, namoSarab shaktee, namo, namo    

Pritham bhaagavatee, namo, namoPritham bhaagavatee, namo, namoPritham bhaagavatee, namo, namoPritham bhaagavatee, namo, namo    

Kundalinee, maataa shaktee, namo, namoKundalinee, maataa shaktee, namo, namoKundalinee, maataa shaktee, namo, namoKundalinee, maataa shaktee, namo, namo    

  שאקטי הראשוניתמשתחווה לאני 

  לאנרגיה ולעוצמה המקיפה הכל משתחווהאני 

  שדרכה אלוהים יוצר, לה משתחווהאני 

 עוצמת האם השמיימית, לאנרגיה היצירתית של הקונדליני חווהמשתאני 

היא . עוצמת האםהיא קוראת ל. מנטרה מלאה דבקות זו מעוררת את הכח היצירתי הראשוני שמתגלם כנקבי

י מדיטציה עליו ניתן להשיג הבנה עמוקה יותר "ע. תעזור לך להיות חופשי מחוסר הביטחון שחוסם חופש פעולה

  .דית התמידית בין האיכויות הממומשות לבלתי ממומשות של היקום ושל התודעהשל ההשפעה ההד


