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   מחקר אישי-הקדמה  
  

חינוכית ופילוסופית ממחישה , סוציולוגית, הבנת התנהגות אדם מנקודת מבט פסיכולוגית? מהו אדם

, מימדים -נתונה לשינוים מתמידים ורבת , מערכת פתוחהפת עולם כי התנהגות אדם הינה השק

ההתנהגות האנושית מחייבת גישה . פילוסופיים ומדעיים, סוציולגים, כתגובה לשינוים אקולוגיים

איך נהיה . גלובלית ונסיון להבין טוב יותר פקטורים בעולמנו המשפיעים על ההתנהגות האנושית

איך נעשה אדם מאושר יותר עם חייו . לתרבות, לחברה, לסביבה, מודע יותר לאחר,  יותראדם טוב

  . למדע אין על כך תשובות. ועצמו

  

י  מחקר "ניתן להערך רק ע, האנרגיות שלו, מיפוי הנוף הפנימי שלו, "שלם"התיחסות לאדם כאל 

לריפוי אך היכולת . ה והמדעי הלכ"להבנת האישיות עפ, שהוא מסע של ידעמחקר איכותי , אתנוגרפי

רבי , המקובלים". עץ החיים" זוהי המשמעות הקבלית האמיתית ב- עצמי של כל חלקי האישיות

 -בני כל הדורות  , הגאון מוילנה, ורבי אליהו , רבי יצחק לוריא, רבי משה קורדוברו, שמעון בר יוחאי

. ורוחני בחיי אדם וסביבתו, תפיסתי, יחשיבת, רגשי, מצאו דרך להכיל את הנסיון העשיר בכיוון פיזי

  .ללמוד לעשות שמוש יתר בחושי האדם. לשלילה/ לזהות כיווני אנרגיה לחיוב 

   

את ' בראשית ברא ה. "חקר הקשר בין תורה למדע בתחום הרפואה קשור באופן הדוק לבריאות

נעשית על ידי הוצאה לאור את הסמוי בתורה . בריאות= כלומר קיום התורה " השמיים ואת הארץ

, הרב אשלג, י"האר, י"י רשב"עפ. פיצוח והבנת הנסתר בתורה מסייע להבין את סודות הקיום. המדע

 86= אלהים = הטבע .  אנו מקבלים את הפתרונות–א "רבי אזולאי והגר, הרב אבולעפיה, רבנו בחיי

,  מביאים למודעותצמחי מרפא ועוד, אסטרולוגיה, הטבע והמחקר באמצעות קוסמולוגיה. אנרגיות= 

  .   פנימיות אדם–להבנת פוטנציאל אנרגיית הריפוי בדרך רוחנית 

  

אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ' ויאמר ה"

ויגרש את האדם . עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם-אלהים מגן' וישלחהו ה. ואכל וחי לעולם

בראשית ." עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים-לגןוישכן מקדם 

   .' כד-' פסוק כב' פרק ג

  

  

  המחקר מוגן על ידי חוקי ההגנה על זכויות יוצרים

בכל דרך או בכל אמצעי לרבות , לאחסן במאגר מידע, לחלק, להפיץ, לתרגם, להקליט, לצלם, לשכפל, אין להעתיק

מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מיוצרי , מחקר זה או קטעים ממנו–או אחר , מכני, ופטיא, אמצעי אלקטרוני

  .המחקר
  .העובר על הוראה זו צפוי לתביעה אזרחית או פללית ולעונש בהתאם לחוק
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  :תהליך זרימה

  : כדי להבין את משמעות הספר ולחוות אותו מוצע לפתוח בפרק העוסק

  

 י השם או בקריאת אות אחרי אותי שורש"עפ, בשמו הפרטי של האדם.  

   

 ב אותיות" אותיות השם המצטרפות לכלל משמעויות שונות בכ.  

  

 י התאריך העברי"עפ,  בתאריך לידתו של האדם .  

  

  בחודש' עד ל'  האות בחודש מבין האותיות א– היום.  

    

  י החודשים העבריים הכוללים את ניסן ועד אדר כולל אדר ב" עפ–החודש'.  

   

 בהתאמה לשעות בחודשים העבריים, י הטבלה המפורטת"פ שעה ע .  

  

ועד ' א- תוכל לאתר את היום בשבוע מ,  שנה המצוי בחנויות ספרים נבחרות120 לוח '120עד 'בספר 

כמו כן תוכל לאתר את פרשת . י טבלה מתאימה"שבת בו נולדת ולפענח את משמעותו האנרגטית עפ

כמו כן תמצא . שה זו ואת חלקה המוגדר לפי ימות השבועך תוכל למצוא פר"בספר התנ. השבוע שלך

  . ך"בכל ספר תנ, את ההפטרה הנוספת לפרשה שלך

  .לנוחותך לוח כל הפרשות ופרק מיוחד הסבר מתומצת בכיוון אנרגטי

   

  וחיבורי אנרגיה " כבשה שחורה",   תוכל להתייחס לסוגי זיווגים שונים      –מצב משפחתי  

  .ים העבריים ותוך לימוד סוגי תיקון שונים שעל כל אדם לעבור      בהתאמה לחודש

   

    בימינו אנו עדים לשינויי   .    כל אדם מעוניין להתאים את יכולתו ולהתפתח–השכלה ומקצוע  

  .  עיון בספר באמצעות אנרגיית עץ החיים יתאים למטרה זאת.        מקצוע ולימוד כל החיים

  
  

  .בדרךתודתנו לכל מי שסייע לנו 
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 50הסביבה אחראית לשאר . מחשבה ופעילות האדם,  אחוזים מאופי- 50מחקר גנטי אחראי ל

. פענוח מכלול גנטי בו תפקוד של כל גן משמעו הבנת מגוון קוגניטיבי ורגשי יוצר דו שיח.  האחוזים

 מיקרו – יחסי מאקרו בשפת הספירות אלו.  המשפיע על יכולת בחירה–פוטנציאל חיובי ושלילי 

זהו תוכן .  פסימי של הכלי הגופני האנושי–התלויים בגישה ובאמונה של האדם כמילוי אופטימי 

  . והעולם' עצמי'והבנת 

  

  הכל צפוי והרשות נתונה

  

השפעה זו מורכבת תדרים רבים הנתכים . תנועת כוכבי הלכת יוצרת השפעה מגנטית על כדור הארץ

ון באופן גנטי לקלוט את הפעילות החשמלית של תאי העצבים בתוך מערכת כל אדם מכו. על כל אדם

משלב .  בין מיקום כוכבי הלכת ובין היולדות תינוק ברגע מסוייםסינכרוניזציהכך נוצרת  . העצבים

  .מכוון האדם להגיב  לתצורה של כוכבי לכת אשר השפיעה על היולדותו, במשך כל החיים, זה והלאה

פענוחו מאפשר זיהוי אותות מגנטים . שנת חמה ועל ירחי לבנה גם יחדמבוסס על  , לוח השנה העברי

  .מהיקום כביטוי גשמי של כח מודעות פנימי של ישויות

כדי ,  שעל כל אדם לעבור ומסייע באיתור הכלים העומדים לרשות האדם"התיקון"לוח זה מדגיש את 

 אך ניתן –אין לברוח מגורל .  תיקון  הזהה–תינוק : כדאי לשים לב לשורש. להבינם ולממש תיקון זה

  :י הבנת שני מצבי המודעות"לשנותו ע

  .כדרך להבנת מחשבה. 1

  .כקובעת מציאות. 2

  

  : כוכבי הלכת

  

  .כתר= מקור כניסת האנרגיה 

  . ספירת חכמה= נפטון :           עליונות' ג

  .ספירת בינה= חושים עיליים      פלוטו 

  . ספירת דעת= אורנוס )        אלוצנטריים(

  

  .ספירת חסד= צדק :           תחתונות7

  .ספירת גבורה= חושים ממשיים    מאדים 

  ספירת תפארת ) = שמש(חמה )     אוטוצנטריים(

  . ספירת נצח= עולם גשמי            נגה 

  . ספירת הוד=                              כוכב 

  . ספירת יסוד= בתאי                              ש

  . ספירת מלכות) = ירח(                             לבנה 
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היא מהווה סוג של .  כמימד נוסף–טבעית -הקווית משוקעת בלשון קודש על, השפה העברית

, אלהיםיחס בין אדם ל. חיבור שונה במלה אחת בצפינת משמעויות, שאיבת כוחות מאין קץ

שבע (ואור גשמי ) עליונות' ג(אור רוחני . מוכר ולא ידוע, שני ישים, יםפיענוח בין שני מינ

ספירת = ירושלים .  פיזי זה–ארץ ישראל מסמלת חיבור מטפיזי ). ספירות תחתונות

מי . ספירת יסוד= אנפין -שלושה קוי זעיר= החצבני והדן הנקווים לירדן , הבניאס. תפארת

אור ישר אל מלכות = ים המוות ,  ים המלח.ספירות מלכות ובינה= הכנרת המתוקים 

האותיות חקוקות . השפה העברית מסמלת מצב זה. ביטוי פיזי למצב קוסמי. דמלכות

, מצב זה יוצר רצוא ושוב. זמניים-סמל לשני מצבי המודעות הבו, ככלים והנקודות כאורות

. ך והתרהסיבו, מערכת ניגודים של סיבה ומסובב. דרך גבוהה ודרך נמוכה של מודעות

מציאת חלקיק , )REDUNDANT(משמעיות -פעולות תפקודיות חד, היפוך נתיב. פרדוקסים

צורה חושית עד הפיכתה למציאות , )AMBIGUENT(משמעית - בלווית צורה סינכרונית דו

  . בסגול, מציאות גל). TRANSNATURAL(מטפיזית 

.  סביבה–ים של יחסי אדם שפה זו היא שפת שדר מוצפן טעון בניגודי מצבים ושחזור עימות

תזוזת מיקום כוכבי . יוצרים אינסוף סוגי השפעה הדדית, צירופי כוכבי הלכת בספירות

, ב"ספירות עץ החיים מהוות תדרים של אותיות א. הלכת ואפשרויות להבנת כוחות ביקום

: י מעלות הסולם נאמר"בספר תיקוני הזוהר עפ. שפת חושים, ידע, מפה, תבניות יסוד

אותיות ' וג. אותיות הפשוטות הם המזלות שבו' ויב. כוכבי לכת' מזלות וז' לות יבמע"

כי יסוד עפר לא נתגלה עד המלכות שהיא למטה . אש. מים. יסודות אויר' ש הם ג"אמ

אותיות ביסוד התחתון ' ידע כשם שיש כב... כי יסוד רקיע ומלכות יבשה סוד העפר, מיסוד

כנגדם יש ביסוד עליון רקיע עליון הנקרא . מזלות' י לכת ויבכוכב' ש וז"יסודות אמ' שהם ג

  ...". כי יש יסוד עליון ויסוד תחתון וכנגדם למעלה בדעת העליון... דעת

, לבנה, כוכב, נוגה, חמה, ואלו הם שבעה כוכבים בעולם: " נאמר בספר יצירה–לסיכום 

, ושבעה שערים בנפש. שבעת ימי בראשית. ימים בשנה' ואלו הם ז, מאדים, צדק, שבתאי

... ושני נקבי האף והפה ובהן נחקקו שבעה רקיעים ושבע ארצות, שתי אוזניים, שתי עיניים

, שיחה, ריחה, שמיעה, יסודן ראיה, ק"צ, ע"ס, נ"ל, י"ט, ח"ז. שתים עשרה פשוטות הן

  ". שינה, הרהור, שחוק, רוגז, הילוך, מעשה, תשמיש, לעיטה

  

    כתר

, מחשבה, כוח אחדות, חיסון ומדיטציה, כח ריפוי, האור שממעל, מקור כניסת אנרגיה

ה שהוא העולם .א.ל-ל וכן ל.ה.הכתר קשור להילה ולשורש א. אור ואהבה, בראשית, חופש

: המילה אויר נבדלת באות אחת מן האור. אש, מים, אויר: ש"יסודו באותיות אמ. הסמוי

. אש, מים, אויר, ש בעולם"ות אמשלוש אמ. "המציינת את השם המפורש יהוה' האות י

  ". שמיים נבראו תחילה מאש וארץ נבראת ממים והאויר מכריע בין האש ובין המים
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  ספירת חוכמה

, המלה ספירה מציינת ס. מסמל את כוחהנפטון כוכב הלכת . אבא, גבר, קרויה ספירת מים

זה וחתם בהן ארץ בעולם ב במים וקשר לו כתר וצרפן זה עם "המליך אות מ. "וספיר, ר, פ

ערפול ושחרור מכבלי , נפטון מסמל התעלות נפש". וקור בשנה ובטן בנפש זכר ונקבה

נפטון קשור למצבים . יציבות- אך גם אשליות ואי, תפיסה דקה, השראה, דמיון. החומר

  .דגים: תיקונו. מעורפלים ולא ברורים

  

  ספירת בינה

באש וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם '  שהמליך אות. "אמא, קרויה ספירת אש או אשה

אור . ספירת בינה היא אור הבינה". בהן שמיים בעולם וחום בשנה וראש בנפש זכר ונקבה

. למוות.  קשור למיןפלוטוכוכב הלכת . מלכות/ אנפין - גנוז אשר מיעוטו מגיע לזעיר

ור לעומק נטייה לחד, יצרים מודחקים, ההכרה-הוא מסמל את תת. להיוולדות מחדש

המצבים תמיד קיצוניים וחריפים בכל הקשור מתחת לפני . ויכולת קימה מהרס, דברים

בריאותית . זוהי הדרך הפסיכולוגית והכריה הפנימית. ומכרות, קרקע-תת, תהום. השטח

  .עקרב: תיקונו. כלומר לאברי הולדה. קשור פלוטו למערכת הטיהור של הגוף ולהתחדשות

   

  ספירת דעת

ספירת הדעת . שורש קו האמצע, בין ימין ושמאל,  מחברת בין חוכמה ובינה–ת ספירת דע

גלגולים . חומרים הנותרים בנשמה. המודע-ומציינת את תת, אורנוסקשורה לכוכב הלכת 

  . ושחזורים המלווים את האדם מיום היוולדו ומשפיעים על ההתנהגות ואורח חייו

, תלות-אי, פריצת מסגרות מגבילות, ידואליותלאינדיב. אורנוס קשור למקוריות ולשינויים

, התפרצויות, התנהגות לא צפוייה, כושר המצאה אך גם מרדנות לשמה, חשיבה מקורית

, זכרונות דחוסים. בספירת דעת מסה של אנרגיה הזקוקה לתיקון. וסטיות, מתח נפשי גבוה

כת העצבים אורנוס קשור למער. תסכולים ותחושות קדומות, דפוסי התנהגות קודמים

  .דלי: ותיקונו) 44= דלי = דם (והדם 

  

  ספירת חסד

לכוכב זה מייחסים המקובלים תכונות של ). יופיטר (צדקספירת חסד קשורה לכוכב הלכת 

, חוש צדק. ונדיבות, לב-רוחב, פטימיות]או, בטחון, אמונה, התרחבות, התפשטות, שפע

  . וחיות וכן אהבה, מרחב, זדמנויותה, צדק מסמל הצלחה. שיפוט ואידיאליות, מוסר והבנה

  ). נוגה (6זעיר אנפין ופירושה = אה .       ב ה–המלה אהבה מחברת בחובה א ה 

  ). מאדים (7מלכות ופירושה =                                                                      ב ה 

צדק . ור מהות גברית ונשיתחיב. שיתוף וחסד, אחדות,  סוגי אהבה שהם אחד13כ "סה

אופטימיות מוגזמת המביאה לבטחון . מסמל גם מצבים של התרחבות יתר והתפשטות יתר

כוכב הלכת צדק קשור למחזור . וכן סמל למחלה ממארת, להגזמה, להימורים בחיים, יתר

  .קשת ודגים: ותירונו, הדם ולכבד
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  ספירת גבורה

רצון , דחף מניע. המסמל דם ומלחמה) מרס (םמאדיספירת גבורה קשורה לכוכב הלכת  

שאיפה . חזק ביותר, התלהבות באופן מוחצן, אומץ, פעילות של תקיפות, כח ויוזמה, ויצר

: התכונות. אדם המאמין בכוחו שלו. בטחון עצמי וכח במלחמת השרדות, לחוסר תלות

הצבע האדום . מריבות, אכזריות, הרס, דחפים, אימפולסיביות, תוקפנות, מרץ, אנוכיות

. בשפה העברית נובעת המשמעות מחילוף אותיות פנימי. והלוחמה מסמלים כוכב לכת זה

או . ף.ח.או בחילוף ד, ד.ח.הכח הדוחף המניע והמפעיל המציין ספירה זו מקורו במלה פ

  . טלה ועקרבמאדים כרוך במערכת השרירים ותיקונו ). לערוב. (ב.ר.ב וחילוף ע.ע.ר

  

  ספירת תפארת

. חיוניות וכח יצירה, השמש מוקד חיים). שמש(חמה  קשורה לכוכב הלכת –ירת תפארת ספ

את החלק . מקרין את הצד הגברי המוחצן בזיווג, י המסורת השמש מנהיג כוכבי הלכת"עפ

חמה סמל . עלייה וירידה אנרגטית, לבנה מהווים חיקוי חיים ומוות-יחסי חמה. המודע

, בים המלח מתרחש זיווג זה הפורץ בעיות. זוגו בלבנההכח הפיזי ומי, התודעה, הגשמי

, הכנות, השמש סמל אישיות האדם ותכונות הכבוד העצמי. מחשבות ורגשות, מחסומים

בתחילה שני המאורות השמש והירח היו . "החוזק והכבוד, היציבות, האופי, הנאמנות

לכן . ור במקום אחדעד שהלבנה קטרגה ואמרה שאין שני מלכים יכולים לד, שווים בגודלם

 ים מסמלת זיווג של –חי : 'חיים'המלה . השמש סמל לחיים". נאמר לה לכי ומעטי עצמך

השמש מסמלת את מצבו . ספירת מלכות= ים . צדיק חי לעולם. יסוד= חי . יסוד ומלכות

ואם הלבנה . אומות העולם. ם"כאשר חמה לוקה סימן רע לעכו. של עם ישראל והעמים

עודף . במזל טלה, חודש ניסן', המאורות נתלו בתחילת יום ד.  לשונאי ישראללוקה סימן רע

במחקרים חדישים . גאווה ואגו במפה של אדם ממחישה את פנימיותו, רושם, ראווה, כח

. מאותרת כעת רוח השמש הנוצרת בשדות מגנטיים גדולים באטמוספירה של השמש

ת חומר חם עולות מפני השמש כאשר בועו, האנרגיה מועברת מפנים השמש אל החוץ

  . אריהותיקונו ב, אברי הגב והלב מושפעים מכוכב לכת זה. ומתקררות בשפה

  

  ספירת נצח 

  הרמוניה, נוגה מציין קשר רגשי. היפה והזוהר) ונוס(נוגה  קשורה לכוכב הלכת –ספירת נצח 

 כמו גם אושר ונטיות אומנותיות, שלווה נפשית, ערכים, עדינות נפש, רוחניות ואהבה

  .בשור ומאזניים: תיקון. מוסר כליות–נוגה קשורה לכליות . רצון חלש, תלות בזולת, עצלות

  

  ספירת הוד

התקשורתי , המסמל את המימד השכלי) מרקורי (כוכבספירת הוד קשורה לכוכב הלכת 

להמצא , לקלוט מידע, רצון לדעת, כושר ביטוי. והחשיבתי שבאדם ואת מהירותו יכולותיו

כוכב מסמל גם חוסר יכולת . להיות בקשר עם הסביבה בתנועה ובנסיעות. ה פיזיתבתנוע

פרצופיות -דו, חוסר הגינות, העדר עומק, ערמומיות, מניפולטיביות, עצבנות, להתרכז

  .בתאומים ובתולה: התיקון. קשור למערכת העצבים והעברת המידע למח. ופעולה כפולה
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  ספירת יסוד

מסגרת , הגבלה, מייצגת פסימיות). סאטורן (שבתאיכב הלכת ספירת יסוד קשורה לכו

, חסכנות. רציני ושומר על משמעת עצמית, מתמיד, נוקשה, האדם מקפיד. אישית וקור

ונפילה , עוני, זקנה, קשר לאדמה, חומריות, מסורת, שאפתנות, הסקת מסקנות הגיונית

, רגשי נחיתות, וסר בטחוןהתכונות השליליות מסומלת בח. כלכלית קשורות לכוכב שבתאי

, קמצנות, קשיחות, קור רגשי, הסתגרות, דכאון, פסימיות, דאגנות, שאפתנות חולנית

  .גדי ודליותיקונו , שבתאי קשור לעצמות האדם ושיניו. חשדנות וציניות

  

  ספירת מלכות

חיינו סובבים . לירח השפעה רבה על התנהגותינו). ירח(לבנה ספירת מלכות קשורה ל

שינויים בשדה , מקצבים עונתיים, המגדיר מהלך חיים, בשעון ביולוגי, ריות קבועהבמחזו

, וגירויים קוסמיים היוצרים דפוסים ותנודות בתנאי העור, המגנטי של כדור הארץ

עיבור , קידוש החודש, התחדשות הלבנה. הלחות והלחץ כתגובה ללבנה, הטמפרטורה

הירח ' בחודש ועד טו' החל מא. וף כל הדורותי כללים מיוחדים עד ס"מסודרים עפ, החודש

 שעות 7,  יום27הקפת הירח את כדור הארץ עורכת . מתמלא ואז קטן עד סוף החודש, גודל

ליקוי . ליקוי חמה מתרחש כאשר הירח חוצץ בין השמש וכדור הארץ.  דקות וחצי שניה-43ו

חשים חמישה ליקויי בשנה אחת מתר. ירח מתרחש כאשר כדור הארץ חוצץ בינו ובין השמש

מכלול התגובות לירח . חמה ושני ליקויי לבנה או ארבעה ליקויי חמה ושלושה ליקויי לבנה

. ומחלות של חוסר אור, מחלות שינה, מצבי רוח באדם, טעויות נהיגה, כולל טעויות אנוש

תנועת הגאות . אורו שאול מן השמש והוא מציין פסיביות ונשיות, לירח אין אור משלו

, קשר לעבר. רגש אמהי ורצון לטפל ולהגן, דמיון, מופנמות, פל קשורה לרגישותוהש

, חיים בצל העבר, רגשנות, דכאונות, דאגה, ילדות קשה, לחוסר בטחון עצמי, לזכרונות אדם

אברים , הרחם והקיבה, הירח קשור לאברי החזה. ולמשפחה, לנשיות, לבית, קשר לאם

  . סרטןתיקונו ב. נוזליים ומשתנים
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  :כלים אנרגטיים

  

צינור כמו ,  נמצאים בתזוזה מתמדת והם כלי–המזלות , כוכבי השבט. בקוסמוס אין מיקום או זמן

  . כלים רבים נוספים לסיוע אנרגטי

  

  .המתייחס לכהנים" O"נשמה המשתייכת לרב לסוג דם =כ: כלי מלשון

  .  המתייחס ללוי-ובו בר" A"סוג דם , מלשון רוח=ל                 

  . המתייחס לישראל" B"סוג דם , מלשון נפש=               י

  ".AB"הינם ברובם סוג דם ' ערב רב                   '

  

  . דלי, קשת, מאזניים, אריה, תאומים, טלה: לאנרגיות זכריותהמזלות נחלקים 

  .דגים, גדי, עקרב, להבתו, סרטן, שור: לאנרגיות נקביות                     וכן 

  

  

 תיקון גלום כיוון אנרגטי נוסף מעבר –כך בדוגמה תינוק . האנרגיות גלומות בכל אות שורש ומילה

אם לא נתחשב בתיקון האישי שלנו אנו עלולים להתדרדר עד . קין-ניתוק ועד תו: למהות הראשונית

  . כמשמעות סמוייה מן העין, לקין

  

  : כלים לאנרגיית התאריך העברי נותנת 

  

לאלף עצמנו להפוך . קדושה וחילוניות, זוהר וזוהמה, עצב ושמחה, למזג במפה אמיתית אור וחושך

כלומר ליצור , מחשבות לאבחנות ורגשות כמקור אנרגיה, מחסומים לאתגרים, בעיות לאפשרויות

  .שינוי והטענה חדשה להתמודדות בפרדוקסים בחיים

לבחור . את הדרך לנצח חיים, את מפת הדרכים לעולם,  עצמנואת התמונה שיש לנו על,  לשפר עצמנו

, אנרגיות להגנה. התגוננות ואחדות, ריפוי, מחשבה, אהבה, אור, בראשית, חופש, בכוחות של חיסון

  . ריפוי והבהרה מנטלית, זיכוך נפש, טיהור חשיבה, הארה עצמית, מודעות
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  :פענוח מפה מהווה

  

אנרגיה . הקרנה ורגישות, חיתוך סימבולים, ניקוד, מיפוי, ימית של הבנהמסגרת חיצונית ופנ

פירוט מזל עולה ומזל . חותם ותבנית, תוכנה, קוד, כל יום מהווה כלי אנרגטי. מתכווצת ומתפשטת

יצירת פרופיל אישי עם נקודות , פגיעות הנפש, השפעה סביבתית, תנועת משתנים, מזל כימה, שוקע

שינוי , השפעה וספיגה, דיקור והבניה, יצירת עוררות. ן וחולשה גלויה ונעלמתחוס, תורפה ועוצמה

, הנהגה, דכאון, עצב, מוטיב זכרי ונקבי, עומק נפשי. שיפור ותיקון כאנטומיה של מבנה נפשי, וקפאון

  . 'יכולת לוגית וכד, מקוריות, סערה רגשית, אהבה, יציבות רגש, אמפטיה, כאב, גאווה ואגו

  

  יםמפת עץ חי

  .  סוגי אנרגיה-10נחלקת ל" עץ החיים"מפת 

  . סוגי אנרגיות ביקום" לב "– 32 האותיות יוצר סך -22חיבורה ל

  

  . וחיבור לעין השלישית, רצון חיים, עונג רוחני, אמונה,  אנרגיית חיים:כתר

  . ולמידה מחדש, חידוש רעיונות, התחדשות חיים.  מוח ימין:חוכמה

  . ומתמטיקה, הגיון, אומנות, אינטואיציה, סדר,  הבנה,שמחת חיים,  שמחה:בינה

  . ובעיות נפשיות, שחזורים, גלגולים, גלי טטא, סקס, הכרה-תת,  מודעות:דעת

  . אדם שנותן לא זקוק לאחרים. עצמאות, גמילות חסד, אהבה ללא תנאי,  נתינה:חסד

  . רצון לקבל לעצמו, כעס,  קבלה:גבורה

  . ריפוי לב עליון ותחתון, יםרחמ, הרמוניה,  איזון:תפארת

  . יכולת נפשית. בנצחון החיים ובכח השרדות, בעצמי,  בטחון בשם:נצח

  . זרימתיות וספונטניות,  פנימתיות:הוד

  . זכריות. מרכוז. לאמא אדמה, קשר לגרעין האנושי, כוחות נפשיים, כוחות השרדות,  אמת:יסוד

  . תחושתיות, יצירתיות, עיגון במציאות, איזון, ענווה,  שפלות:מלכות

  

  :  י ימות השבוע"חלוקת מפת עץ חיים עפ

  

  גבורה: 'חסד                                  יום ב: 'יום א

                            

  תפארת : '                       יום ג

  

  הוד: 'מצח                                  יום ה: 'יום ד

  

  יסוד : '          יום ו             

  

  מלכות:                        יום שבת

  . ועד צאת שבת בינה, צהרי שבת כתר,  בצהרי שבת חוכמה12בחצות נחשב כדעת ועד ' ליל יום ו
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  . במערכות היחסים אנו בוחנים עודף או חוסר

- אין מודעות בתת, תבלי ישוב דע" רעש", חוסר התחדשות מנטלית, בלגן, כאשר קיימת פסימיות

. חסד= כפיות טובה בלי הוקרה כלומר ניצול , כאשר קיימת נתינה מניפולטיבית. דעת= ההכרה 

כאשר קיימת הפרה . גבורה= ואין אפשרות להתגבר על רוגז אש וכעס , כאשר הכעס דוחף

פרה סגירות וה= ושינוי מצבי רוח , עצבנות, דכאון רגשי, כעס, קנאה, התרגזות, אמוציונלית

, מניפולטיביות. בא מהפרה בנצח, או בטחון עצמי מופרז, חוסק בטחון עצמי. אמוציונלית בתפארת

, בצעקות, בכח השרדות קשה, בעימות, כאשר חיים לא נכון. ואובססיות קשורים להוד, ערמומיות

ות בכל קיצוני, אימפוטנציה, קבעון מיני, שקר עצמי תמידי, תפקוד מיני לא נכון, איום, התגוננות

  .מלכות=לגוף , חיבור לא נכון לאדמה, אכילת יתר. יסוד= נפגעת האמת המינית , מובן

  

  : חלוקת מפת עץ חיים

י שעות "עפ. מלכות מציאות) = 1+ ( ספירות –חלוקת מפת עץ חיים היא חלוקה לששה מרכיבים 

  .חסד=  לפנות בוקר 4 בבוקר עד 12: היום

  . גבורה= וקר  בב8 לפנות בוקר עד 4           

  . תפארת=  בצהריים 12 בבוקר עד 8           

  . נצח= צ " אחה4 בצהריים עד 12           

  . הוד=  בערב 8צ עד " אחה4           

  . יסוד=  בערב עד חצות 8           

  .אותנו, את המציאות, מלכות מייצגת את המיקרו

  

  : י צבעים"חלוקת מפת עץ חיים עפ

  

  לבן=                                          כתר        

            

  אינפרה אדום = אולטרה סגול                         בינה =                  חוכמה 

  

  אפור =                                                 דעת 

  

  אדום =                        גבורה כחול                    =                  חסד 

  

  צהוב =                                                 תפארת 

   

  כתום = סגול                                             הוד =                  נצח 

  

  ירוק=                                                  יסוד 

  

  חום=                                               מלכות    
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  : י רבדים"חלוקת מפת עץ חיים עפ

  

  יסודות  רבדים  משמעות  חודשים  ימים  ספירותבריאות     

  

"

    

  מחלות מח 

  עצם

  

  זרימת הטבע

      

  ה ו י ה  יחידה  "אתר 

    סוף- אור אין

   

"

מימד   , כח, טז, ד  סרטן= תמוז   שדה   

  אסטרלי

מחלות

  כ, ח  עקרב= חשון   -אלקטרו  חיה  עצמות

  כד, יב  דגים= ' אדר א  . מגנטי

  "מים

  

"

חוכמה בינה   כה, יג, א  טלה= וניסן ' אדר ב  / חשיבה   

  ודעת

מחלות 

  כט, יז, ה  אריה = אב   תפישה  נשמה  עצבים

  כא, א  קשת  = כסלו 

  "אש

  

"

מחלות   כז, טו, ג  תאומים = סיון     

  שרב

  

  חסד גבורה 

  ותפארת  יט, ז  מאזניים = תשרי   רגש  רוח

  כג, יא  דלי= שבט 

  " אויר

  

"

הוד , נצח   שור= אייר     

  יסוד מלכות

מחלות עור  כו, יד, ב

  "אדמה  ל , יח, ו  בתולה= אלול   פיזי  נפש  ודם

  כב, י  גדי = טבת 

  

  

  :עבודה ביוריתמית

  

בכל . כל ספירה קשורה ליסוד מסויים.  תדר אנרגטי ליצירת ביוריתמוס בגוףכל ספירה מסמלת

  . ספירה קיים עודף איזון או חוסר

  

  מערכת אנרגטית              רבדי אדם                                                        רפואה 

  

   צדיק     אתר      מח עצמות           צדיק יסוד                                          סיפור                             מחשבות       אינסוף  

  מושג                              מרכזי אור     אסטרלי   מדבר    חיה       מים עצמות         מדבר   

  אה      חי         נשמה    אש  עצבים         חידימוי                              מרכז רוחני   ברי

  סמל                                מלאכים       יצירה        צומח    רוח        אויר בשר            צמחי מרפא

      מינרלים                   שפה                               חומר             מעשה       דומם    נפש       אדמה עור       

  סימן
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  ) נפש רוח נשמה חיה יחידה ( י "פנימיות אדם במונחי נרנ ח

  

מסובב   והצופן האישי במונחי המפה המושגית / יחסי סיבה . פגיעות האדם/ מצביעה על חסינות  

נוכל "  חיים דרך " , באמצעות שיטה רוחנית". סרט"התדפיס ותבנית הגורל יוצרת . י"שבנה האר

  .לבנות כוח מודעות

  

  שלבי חיים במפת עץ חיים

  

  לידה= מלכות 

  תינוקות= יסוד     

  ילדים= הוד      

  נעורים= נצח      

  בגרות= תפארת 

  גבריות= גבורה   

  גיל מעבר= חסד     

  המשגה= דעת      

  זקנה= בינה     

  חוכמה= חכמה   

  כתר= כתר 

  

  :מושגים לבדיקה
  
טכניקות רישום . 4מוטו לעימות   . 3.  שדר מוצפן. 2)  בינריות / קוטביות( אדם סביבה יחסי . 1

  .רבדי אדם. 5.  דמות

  . חיובית\שלילית " י בחירה חופשית באנרגיות "יחסי האדם לסביבה נוצרים ע

  

מציין את הקשר החיובי " בראשית ברא את. "אנו נפתחים לשפע,  העברית –בשימוש  בשפה קוסמית 

. ולחודשי השנה, ציון לשבטי ישראל,  כוכבי השבט12 אלו – סוגי הכלים המושכים אנרגיות -12ל

, שדה מגנטי,   מיליארד תאים במוחנו היוצרים אין סוף מעגלים42תאריך הלידה שלנו מהווה אות ל 

. וממשיך לוסת ולשלוט עליהם במשך כל החיים, מורכב הקובע את דפוסי המוח האנושי עם הלידה

  . מגנטיות- מערכת העצבים של האדם היא הקולטן הטוב ביותר בעולם של אנרגיות אלקטרו
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  CROWN   כתר                                           

                                                                         

  

   רוח דנשמה                                      *                          נשמה דנשמה * 

   UNDERSTANDING      בינה                                                        WISDOM    חכמה    

  אין חיבור לרגשות , אין סדר, שריפת קרמים                              תקיעות, הארה,     עצמה נמוכה

                                                                                       אין ידע קוסמי       

  

  

  

   נפש דנשמה                                               * 

  KNOWLEDGE     דעת                                                 

   יאנג–יין . רע/                         טוב                          

  

  

  רוח דרוח                                                                     * נשמה דרוח* 

   JUDGEMENT                גבורה                                                               MERCY      חסד   

  אין טעינה , קנאה                                                          אין שליטה, יעה רגשית   פג

  

   נפש דרוח                                               *  

  BEAUTY    תפארת                                                   

                     לחץ אמוציונלי                                

  

  

  רוח דנפש                                                                     * נשמה דנפש* 

      REVERBERATION      הוד                                                         ETERNITY      נצח   

     פגיעה בקיבה, הב, ריגושים                             התמכרות   , ואלידאוין סקס, מוסר כליות   

  לבלב, מעי גס ,                                                                                               טחול

  

                                                                              

   נפש דנפש                                                 *  

         FOUNDATION     יסוד                                                     

  KINGDOM      מלכות                                                        

                          איום על כוח הישרדות                              
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  . המשכן נבנה בצורה כזו שבתוכו נראה והשתקף כל הקוסמוס

  "עץ החיים"מכאן החיבור ל

  

  הספירות ואבני החושן 

  

  .אתררובד .   .  .  .  .  .  מחשבים  אלוהיים – עולם יחידה

  

  =         עולם זה . מיםבעולם האצילות פועלת הנשמה ברובד   .  .   .  .  .  .שמות  '          עב-   עולם אצילות

  . ומתייחס להילה, אדםהאוארה                                      קרוי ,איזון הילות

  שדה אלקטרומגנטי 

  

  =ה עולם ז. אשבעולם הבריאה פועלת הנשמה ברובד .  .  .  .  .  .  .  שמות  '            סג- עולם בריאה

  .  ומתייחס לחי,גוףשפת איזון                                                        קרוי 

  איזון נשמה, הפרעות מנטליות 

  

  = עולם זה . אוירבעולם היצירה פועלת הרוח ברובד .  .  .  .  .  .  . שמות  '            מב-  עולם יצירה

  . ומתייחס לצומח, לבוש              קרוי השפעה על מצב רוח       , שפע איזון

  

  = עולם זה . אדמהבעולם העשייה פועלת הנפש ברובד .  .  .  .  .  .  .  שמות '             בן-עולם עשייה 

  .                                  ומתייחס לדומםהיכל  תפקוד בעולם מציאות                                  קרוי 

  

  

  ) אמרלד ( ברקת )  טופז ( פלדה )  רובי ( אדם 

  )דיימונד(יהלום ) ספייר(ספיר )   גרנט ( נפן 

  ) אמטיסט ( אחלמה )  אגט ( שבו  )  ציטרין ( לשם 

  ) גספר ( ישפה )  אוניקס ( שוהם  )  אקוומרין ( תרשיש 

  

  ,האבנים הן אחת מדרכי הריפוי הטובות ביותר

  מרה שחורה היא לקחת ברזלוכך נמצא שהדרך לריפוי "

  מלוטש להעמיד את החולה בשמש ועם הברזל להכניס

  ". ברקים ולעיניו

  כוכב השבט, עוצמת האבנים והצמחים מגיעה מכוכב שביט

  . י האסטרולוגיה במזרח  הוא נקרא זנב וראש דרקון"עפ. הנע בין הכוכבים
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  :י שעות לידה מדוייקות"חלוקת מפת עץ חיים עפ

  

השעה הראשונה ביום קרויה על שם המזל בו היא . יום והלילה נקראות על שם המזלותשעות ה

בשעה שביעית ביום אחרי ) המזל הנגדי(במרחשון מזל עקרב עולה בשעה ראשונה ביום וכימה . תלויה

שעת הפגיעות = יביט בשעת הולדתו ) ניסן(אדם הנולד בטלה . ובאייר המזל העולה בבוקר, הצהריים

  .  לרע כדרך לתיקון\ שלו לטוב

  

  :שעות חישוב לפי חודשים

  דגים  דלי  גדי  קשת  עקרב מאזנים  בתולה  אריה  סרטן תאומים  שור  טלה  

  חצות 
  1:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

1:00   
  2:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים

2:00   
  3:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  נגה  מאדים

3:00   
  4:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק 
  נפטון

  כוכב  נגה  מאדים

4:00   
  5:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

5:00   
  6:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

6:00   
  7:00עד 

  מאדים  נגה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

7:00   
  8:00עד 

  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

8:00   
  9:00עד 

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

9:00   
  10:00עד 

  שבתאי  שבתאי
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  דיםמא  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  צדק

10:00   
  11:00עד 

שבתאי 
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  צדק

11:00   
  12:00עד 

  צדק 
  נפטו

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

12:00   
  13:00עד  

  אדיםמ  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

13:00   
  14:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים

14:00  
   15:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  נגה  מאדים

15:00   
  16:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  כוכב  נגה  מאדים

16:00   
  17:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב  שמש
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

17:00   
  18:00עד 

  מאדים  נגה  כוכב
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים
  

  שמש  בנהל  כוכב  נגה

18:00   
  19:00עד 

  מאדים  נגה
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

19:00   
  20:00עד 

  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים

20:00   
  21:00עד 

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  הנג  מאדים
  פלוטו

21:00   
  22:00עד 

  שבתאי  שבתאי
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  צדק

22:00   
  23:00עד 

שבתאי 
  אורנוס

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  מאדים
  פלוטו

  שבתאי  צדק

23:00   
  ועד חצות

  צדק
  נפטון

  מאדים  נגה  כוכב  שמש  לבנה  כוכב  נגה  דיםמא
  פלוטו

  שבתאי  שבתאי  צדק
  אורנוס
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  ק"י ורמ"י האר"שליטת אנרגיות בפנימיות האדם עפ

  

  מודל תקשורת 

  

  

  מי
  

  )י"האר(תפארת    לגבורה -התיקון    ARIESטלה     
  אש            : יסוד  )ק"רמ(חסד   השפעת מאדים

  ראש: איבר
  )י"האר(הוד    לנצח-התיקון      TAURUSשור        מה

  אדמה       : יסוד  )ק"רמ(גבורה   השפעת נגה
  צוואר: איבר

   להוד-התיקון     GEMINIתאומים     אופן
  אויר    : יסוד

  

  )י"האר(יסוד 
  )ק"רמ(תפארת   השפעת כוכב

 ריאות, אברי נשימה, ידיים: איבר
  )י"האר(מלכות   ליסוד  -התיקון  CANCERסרטן       מקבל

  מים: יסוד  )ק"רמ(נצח   השפעת ירח
  קיבה, רחם, חזה: איבר

  )י"האר(נצח    לתפארת-התיקון  LEOאריה       תוצאה
  אש: יסוד   )ק"רמ(הוד   השפעת שמש

  לב, גב: איבר
  )י"האר(יסוד    להוד-התיקון  VIRGOבתולה       כוונה

  אדמה: יסוד  )ק"רמ(יסוד   השפעת כוכב
  מעיים: איבר

  )י"האר(הוד    לנצח–התיקון   LIBRA מאזניים     מי
  אויר: יסוד  )ק"רמ(חסד   השפעת נגה

  כליות: איבר
  )י"האר(תפארת    לגבורה–התיקון  SCORPIOעקרב      מה

  מים: יסוד   )ק"רמ(גבורה   פלוטו+השפעת מאדים
  איברי מין: איבר

  סד לח–התיקון  SAGITTARIUS  קשת  אופן
  אש: יסוד

  

  )י"האר(גבורה 
  )ק"רמ(תפארת   השפעת צדק

  אגן ירכיים: איבר
  )י"האר(חסד    ליסוד–התיקון  CAPRICORNEגדי     מקבל

  אדמה: יסוד  )ק"רמ(נצח   השפעת שבתאי
  ברכיים ועצמות: איבר

  )י"האר(חסד   בינה/  ליסוד –התיקון  AQARIUSדלי    תוצאה
  אויר: יסוד  )ק"רמ(הוד   אורנוס+השפעת שבתאי

  שוקיים ומחזור הדם: איבר
  )י"האר(גבורה    לחסד–התיקון  PISCESדגים    וונהכ

  מים: יסוד  )ק"רמ(יסוד   נפטון+השפעת צדק
  כפות רגליים: איבר
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  האנרגיות והקשר הקוסמי

  

קשר קוסמי לאנרגיות .  היהודי שלנו הוא ציון דרך מסלול להבנה ולמודעות- תאריך הלידה העברי 

  :לפי בחירתנו כל זאת –קוסמיות המשפיעות עלינו שפע 

  בחירה חופשית כאשר אנו מודעים 

  בחירה רובוטית באין מודעות

  

  . כל נשמה מקבלת כרטיס מסע בעל שני כפתורים. כרטיס אנרגטי למסעו בחייםלכל אדם 

  . אשה טובה וילדים שמביאים נחת רוח, בית נאה, פרנסה, בריאות, שפע= הכפתור החיובי 

  . בעיות וחיים קשים, חיים זוגיים קשים, ת חריפיםחילוקי דעו, מחלות= כפתור שלילי 

  

, קשת, אריה, כלומר טלה,  הכוללים את יסודות האור והאשהאנרגיות נחלקות למזלות עליונים

בתולה , כלומר שור,  הכוללים את יסודות המים והאדמהולמזלות תחתונים, תאומים מאזניים ודלי

באין התאמה . ות עליונות ותחתונות יוצרים תמיד קושיזיווגים בין אנרגי. עקרב ודגים, סרטן, וגדי

  . כאשר האיברים הפנימיים נפגעים תחילה–מחלות וסבל , אנרגטית התוצאות יוצרות מאבק

  

. טקס הנישואין מאחד שתי אנרגיות לאנרגיה אחת על מנת לקיים את ההמשכיות של המין האנושי

  דם =44שמשמעו בגימטריה , הדלי.  עלול הדלי להפגע)אויר ואש(גם בזיווג אידילי כמו בין דלי ואריה 

הדלי שופך דם בכל , אך כיוון שאנו רחוקים מכך, היה אמור להיות הדמות השופכת מים מן הדלי

לכל אחד מאיתנו פגיעות . חונק אותו ועלול לגרום לו אסטמה, האריה החזק מחזיק בטורפו. העולם

המבנה .  בכל אחד עולם פנימי בעל כמה דמויות.וחלומות בלתי אפשריים, מכאובים, למשברים

הנפשי שלנו אינו בעל קול אחד המרכיב את האני אלא ריבוי קולות פנימיים שנאספו מחוויות 

האנרגיות נחלקות גם . מטביעי חותם ההופכים לחלקים אינטגרטיביים בעצמנו, וקשרים משמעותיים

  :                     בהתאם לשונות אישית

  

  ניגוד לנקבהזכר ב

  היחיד בניגוד לרבים

  אנרגיה חמה בניגוד לאנרגיה קרה

  אנרגיה קרובה בניגוד לרחוקה

  

, החוק האוניברסלי קובע.  דרום ממחישה את הסינכרוניזציה של היקום–צפון : אחת מנקודות הכח

נעה ההארה הרוחנית . ובדרום חוק הפוך. שאנרגיות חצי הכדור הצפוני גוברות על אנרגיות הדרום

  : מחולק בשלבים)  רע\טוב (אף הרצון העצמי . ואנרגיות הציביליזציה הארציות נעות מערבה, מזרחה

  רצון עצמי לקבל לעצמו בלבד. א

  רצון עצמי לקבל. ב

  ) צינור(רצון לקבל על מנת לתת . ג

  ).בלתי אפשרי(רצון לתת כדי לתת . ד
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. אנרגית חסד= ' עד י' מא: חודש היא ילדותיתתחילת ה: החודש העברי נחלק לשלושה סוגי אנרגיות

בחודש עד ' מכ. אנרגית גבורה= לחודש נחשב לבוגר בעל רצינות וכושר פוריות ' עד כ' אדם הנולד מי

זיווג אנרגטי בין ילדה אנרגטית . אנרגית תפארת=  זקן \מיושב , סוף החודש האדם נחשב למבוגר

  .לזקן אנרגטי יוצר כמובן בעיות

בכל חודש נחשב כבעל עוצמה ' לדוגמא טו. משלו, כיס אנרגטי,  בחודש העברי אנרגיה לכל יום

לקדמו ולהביאו להארה , כוונת כל מאבק אנרגטי באדם לעלות את תדר התנודה של האדם. אדירה

התיקון האנרגטי מעלה תמונות המשתמשות בסמלים מוצפנים של כל . להבנת תבנית קוסמית. מלאה

בביטול תכנות מפני שליטת , הוא זוכה בחסינות, כאשר אדם מגיע להארה.  בעברהויברציות שיצרנו

  .י כוכבי הלכת"שנקבעה ע, הגורל

  

נקח את מושכות הגורל האישי , ולעתיד ונראה בהם עכשיו נצחי, להווה, כאשר נגלה איכפתיות לעבר

תעבור היפוך " עיןעין תחת . "מחוקי סיבה ומסובב, ונצליח להשתחרר מהעול הקרמטי, שלנו באמת

ונתקדם , האנוכיות והטינה, גאוות השווא, ואנו ניצור קיטוב על הפעולה השלילית, מפגיעה לסיוע

  . לעבר האחדות

דוגמא לכך הן .  ושמו דגשים שונים על תיקון פנימיות האדםמפות תיקוני אנרגיותהמקובלים יצרו 

י "האר, מפרש הזוהר, י יצחק לוריארב, ק ותלמידו"הרמ, המפות השונות של רבי משה קורדוברו

י החודשים העבריים "הגאון מוילנה יצר אף הוא מפת מושגים שונה להבנת אנרגיות עפ. הקדוש

לפי ספירת . 49= י שבע ספירות בכפולות שבע "קיימות חלוקות פנימיות עפ. המתייחסים למזלות

  . י עשר ספירות"העומר וכן חלוקות עפ

, גבורה שבחסד, חסד שבחסד, )דעת שבחסד(, בינה שבחסד,  שבחסדחוכמה, כתר שבחסד: דוגמא

  . יסוד שבחסד ומלכות שבחסד, הוד שבחסד, נצח שבחסד, תפארת שבחסד

  

  י"האר  ק"רמ    

   תשרי–מאזניים   שבתאי  חסד

   ניסן–טלה 

   טבת–גדי 

   שבט–דלי 

   אייר–שור   צדק  גבורה

   מרחשון-עקרב 

   כסלו–קשת 

   אדר–דגים 

   כסלו–קשת   דיםמא  תפארת

   סיון- תאומים 

   מרחשון–עקרב 

   ניסן–טלה 

   טבת–גדי   חמה  נצח

   תמוז-סרטן 

   אב–אריה 

  

   אב–אריה   נגה  הוד

   שבט–דלי 

   אייר–שור 

   תשרי-מאזניים 

   אדר–דגים   כוכב  יסוד

   אלול-בתולה 

   סיון–תאומים 

   אלול–בתולה 

  מלכות

  

   תמוז–סרטן      לבנה
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   מודעות רוחנית –ית מודעות חומר

  

מהווה סוף , שבת, היום השביעי. כל יום מהווה אלף שנה. י היהדות קיימים ששה ימי בריאה"עפ

, תחרות, רכושנות, תוקפנות: אנו מלאים עדיין במודעות חומרית . תהליך תיקון הנשמות בעולם

הם ימי תיקון כליי של ימי המשיח .  שמקורן בגאווה ואנוכיות–קיטש וסיגוף , פולחן, רדיפת הנאה

  . תיקון מודעות חומרית בכיוון מודעות של נתינה. כוחות שליליים בגישות האנושיות

  

  י הגרא"חלקי הפנים עפ

  

  לבנה  ספירת חסד  דרום  עין ימין

  מאדים  ספירת גבורה  צפון  אוזן ימין

  חמה  ספירת תפארת  מזרח  נחיר ימין

  נגה  ספירת נצח  מעלה  עין שמאל

  כוכב  ספירת הוד  טהמ  אוזן שמאל

  שבתאי  ספירת יסוד  מערב  נחיר שמאל

  צדק   פה היכל קודש באמצע  ספירת מלכות

  

  חלוקת האינטיליגנציה

  

  IQ = Intelligence Quantient חכמה חסד ונצח                                                  

  EQ = Emotional Quantient                  בינה גבורה והוד                                   

  CQ = Concept and Change Quantient כתר דעת תפארת ויסוד מלכות          
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   של שבע הספירות-10חלוקה ל

  

  מלכות  יסוד  הוד  נצח  תפארת  גבורה  חסד  

שאיפה   אידיאל  השראה  כתר 

  לשליטה

מקוריות 

  קסם

שאיפה   צניעות

  מותלשל

  

  דמיון

  אינטלקט  חוכמה

 אינטואיציה

חוש 

פסיכולוגי 

  מפותח

השראה 

  יוצרת

השראה 

  אומנותית

  אידיאל

חשיבה 

  מעמיקה

  חזון

  השראה

  מציאות

  רצון  – כח   בטחון  עומק רגשי  אמונה  בינה

   עז וחזק

  תכנון עבודה קשה

  ואחריות

  

  בטחון

  משפחה

  עבר

  דוגמתיות  מנהיגות  ביטוי רגשי  מטפיזיות  דעת

 התפתחותו

תפיסה 

  מהירה

  רצינות

  פסימיות

  

  שגיוני

  פעולה   אופטימיות  חסד

  למען האחר

  התלהבות

  הזדהות

  ויתור אינטואיציה  הקרבה

  דאגה

  

  סופג 

  עדין

  פעילות  יצר עז  כח נפשי  גבורה

  אומץ

מגנטיזם 

  ואנוכיות

העמקה 

  וריכוז

שאיפה 

  רצון

  אנוכיות

  עומק

  נחישות

שמחת   מנהיג  רחב לב  תפארת

  חיים

  יושרו

יצירתיות 

  נאמנות 

  ויציבות

  אחריות  גילוי לב

  וארגון

 יצר ראוותני

  שלוה   עיקש  הוגנות  נצח

  ובטחון

  יציבות 

  יופי

  התמדה  סובלנות

  יציבות

  

  אדיבות

 דיפלומטיות

  עירני תופס  דיוק  הוד

  עצבני

אהבת 

  שינוי

  איפוק

 שיקול דעת

  מהיר 

  עצבני

  הגיוני

  איפוק

  חישוב

  חסד

  פוריטניות

  צניעות

  יוןנק

שליטה   חוש ארגון  יסוד

  עצמית

  נוקשות

צניעות 

  מציאות 

  רצינות

בגרות 

  רגשית

  מפוקח

  ורציני

  סודיות 

  קנאה

 וערמומיות

  זהירות

  רומנטיות

  עצבנות

הוכחה   הענקה  מלכות

  עצמית

  רגישות

ביתיות  

  מגונן

  רגש עדין

  הענקה

  דמיון 

 גישה זהירה

  קשר לעבר

  מסוגר

  פגיע

  רגישות

  מצבי רוח
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  :  האותיות העבריות'כב

  

שורש כל מלה בת שלש אותיות . התנהגות חשיבה וידע, ברכה וקללה: אותיות שם אדם הן גורלו

. האותיות העבריות הן לא רק סימני כתב. גרעיניות אשר אחרכך מורחבות לאפשרויות ולתגובות

  . מגוון עצום של דברים, מאחורי כל אות מסתתר שפע משמעויות ותכנים

מידע . בזמן ובגוף האדם, במרחב הפיסי. נחלקות לשלש קבוצות וכל אות לשלושה היבטיםהאותיות 

האות הראשונה דומיננטית גם בשם המשפחה . זה מסייע בעיקר כאשר מכילים אותו על שם אדם

שמות אלו מעידים על תדר . בכינויי החיבה ובשמות שבהם משתמשים ואוהבים, ושמות ההורים

  . חוזרת והשפעתה חזקה יותרהנשמה שבחרה בו או ה

מחשבתו ושורש נשמתו , האות הראשונה מייצגת את מוח האדם. מיקום האותיות בעל משמעות

את , האות השניה מסמלת את הלב. ההיבט הפיסי מייצג רגישות באזור הראש. והאינטליגנציה שבו

ת שליליים ולאיך לרגשו, האות השלישית היא סמל לכבד. ואת מערכות היחסים, הרגשות החיוביים

ריבוי אותיות בשם ארוך , האות הרביעית מעידה על ביצוע.  סולחים\איך רבים . מבטאים אותם

  . בכל אות משמעות חיובית ושלילית המסייעת לאנשים לשפר את חייהם. מעלה יכולת

  

   :ב"חושים שהם פוטנציאל יתר להזמנת אנרגיה ושפע על ידי אותיות הא, ריפוי באמצעות אותיות

  

  אות . פירושה יסוד אויר). ספירות כתר חוכמה ובינה(ש , מ, מסמלת את אותיות א' האות א – א

  משמעה אות אבן אב אם  . והיא הקשר לרוויה לאדם ולאדמה,         שאינה אוהבת מסגרת והגבלה

  .         אמת ואחדות כל עשרת המידות

  . בן וכל סדרי בראשית, משמעה בית). כמהספירת חו( מציינת את עין ימין והזמנת החוכמה –ב 

  .  מציינת את אוזן ימין ואת האושר וגמילות החסדים– ג

  . קשורה לדלות ולעוני.  קשורה לנחיר ימין ומחזקת את הפריון והזרע– ד

  מציינת את שם השם ואת הבחירה ' האות ה,  טלה–חודש ניסן , לרגל ימין,  קשורה לחוש הדיבור– ה

  . ת       החופשי

  היא אות של חיים ' האות ו. חודש אייר ומזל שור, כלית ימין,  מסמלת את חוש המדיטציה– ו

  . 22 פירושה – בכתיב מלא –וו . ששת ימי החול,       והמשכיות

  . מציינתת הזנה ופרנסה.  תאומים–חודש סיון , רגל שמאל,  חוש הליכה והתמצאות– ז

   כלומר –הוא צידו השלילי של החסד ושל החיים ' ח.  סרטן–חודש תמוז , יד ימין,  חוש ראייה– ח

  .       חטא

  . היא טוב ועולם הנצחי אך גם מיתה וחורבן' ט. אריה, חודש מנחם אב, כליה שמאל,  חוש שמיעה–ט 

  .  אצבעות5וכן יד שסימנה , מציינת ענווה' י.  בתולה–חודש אלול , יד שמאל,  חוש מעשה– י

  . מציינת לימוד ושכינה. בינה. אור עין שמאל, ואנרגיה חוש חיות – ך –כ 

  מציינת לימוד וכן לט גורל ' ל.  מאזניים–חודש תשרי , מצבי רוח, כיס מרה, מיניות,  חוש תשמיש– ל

  . היא קשורה גם אל הלב המבין דעת.       ומזל
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  . ליצנות ועצלות, תאווה, גאווה:  מים ומידות אדם– מ

  במילה . עקרב עקרב ועקרב נשר, קיים עקרב נחש.  עקרב–חודש מרחשון , מעיים,  חוש ריח– ן –נ 

  . קור וערב, קרביות, עקרות:             עקרב

  .  קשת–חודש כסלו , ריפוי קיבה,  חוש שינה– ס

  .לעבודה דינים פרנסה וקיום) אדום(קשורה לעפר ' אות ע. גדי–טבת . כבד,  חוש כעס ורוגז– ע

  .  שלטון–לדוגמא משה כבד פה . אוזן שמאל. ון שלט– ף –פ 

  .  מזל דלי–חודש שבט . לבלב, חוש טעם – ץ –צ 

  .  מזל דגים–חודש אדר , חול, קיבה,  חוש לצחוק– ק

  ' הר.  מלשון עיבלEVILקשורה גם לרוע ובאנגלית ' האות ר. נחיר שמאל.  עשיית שלום בתוכנו– ר

  .       היא ראש לכל העולם

  במילה שמש . האויר מלבה אצ האש ומותיר בועות. מעלה ניצוצות של אויר ואש' האות ש.  אש– ש

  . השליטה בקיץ ובאדם בראש',        מופיע מימד הש

  .  חוש מציאת חן וריפוי פה– ת

  .  י הזוהר וספר יצירה"                                                    עפ

  

  :הבנת פנימיות האדם

  

באמצעים פשוטים ניתן היה להגדיר .  רבות הווה לוח השנה העברי קוד נסתר לידע נסתרשנים

: קורות החיים כוללים. כצופן פנימי" קורות חיים"פרטים אלו מופיעים ב. מאפיינים לאישיות אדם

, ידע זה קרוי ידע ראשוני. השכלה ומקצוע, מצב משפחתי, תאריך לידה, שם משפחה, שם פרטי

וכמו כן ליקויים , כישוריו של אדם ויכולתו לפעול, וחות חבויים בו מאבקים אנרגטייםעל כ, בסיסי

  . בריאותיים

  

  ":שם פרטי"

הכרתי ובדרך כלל על ידי האם מתוך מאגר זכרונות קדום - שם פרטי של אדם נבחר במקרה באופן תת

בנושא . וגורל הילדהתנהגות , אישיות, לשם יש כוח מאגי המשפיע על אופי. כסימן משמעותי בחייה

. א"יש להתייחס אליהן לדעתנו בהתאם להנחיית הגר. השם הפרטי קיימות אינסוף גרסאות ביהדות

רצוי . טבעי בתאונה במצוקה או בשואה כשם ראשון-אין להשתמש בשם נפטר או אדם שמת מוות על

כאשר מוסיפים . יש לבחור בשם בת לבת ובשם בן לבן. להוסיף שם בהתאמה לאנרגיות פרשת השבוע

הוא נותן הזדמנות לסייע . השם משול לניתוח לב פתוח. שם חדש הוא משפיע בתוך שלושה חודשים

  .לאדם ליצור אנרגיות חיוביות

   

  ":שם המשפחה"

על מוצא , שם המשפחה מצביע על מקצוע המשפחה. שם זה עבר גלגולים רבים ונושא מטענים רבים

  . קשות\קלות על מסורת מסויימת ואנרגיות , תרבות
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  :תאריך הלידה העברי

האנרגיות התמונות בתאריך הלידה ', עד ל' ליום בחודש מא, יום מימות השבוע, מתייחס ליום הלידה

את .  אחוז בהכרה10הכרה לעומת - אחוז תת90. ההכרה באדם- העברי ממחישות את חשיבות תת

  . יות הצד המוחצן באיש–הצד הרגשי באדם לעומת השמש , מצב הירח

  

  : פרשת השבוע

' יז, בטבת' י(לימים בעלי אנרגיה שלילית , לארועים היסטוריים בעם ישראל, קשורה לעונות השנה

כמו כן . לפרשה נלוית ההפטרה). סוכות וחנוכה, ראש השנה(ואנרגיה חיובית ) באב' ט, בתמוז

  ). בחשון' יז, המבול(מצויינים ימי זכרון מיוחדים 

  

  :מצב משפחתי

 נמצא –גם בהיות אדם נשוי . אדם אינו מוגדר כשלם בהיותו לבד.  מהי המדרגה בה אדם נמצאמגדיר

  :כי קיימות מדרגות לזיווגים

  ". עוד" בו שני בני הזוג מצויים במאבקים חומריים להשגת :זיווג חומרי. א

  .  בת הזוג מושך את השותף כלפי מעלה\ בו בן: רוחני-זיווג חומרי . ב

  . בו שני בני הזוג רוחניים:  רוחני–י זיווג רוחנ. ג

  . הנדיר באיכותו ומתרחש אחת למליונים: זיווג קוסמי. ד

  

  : השכלה

  . י בחירתו נלמד על אישיותו בנגלה"מימד של כיווני התפתחות האדם עפ

  

  : מקצוע

רופא . "בדינים,  עוסקים בדם–" שוחט", "מוהל", "קצב. "מגדיר את תיקון האדם במקרים רבים

  .  נמצאים בדרגת תיקון פעולה מן העבר הרחוק–" רופא עיניים", "רופא לב", "תחמנ

  

  : כללים ללוח השנה

כבר בזמן המשנה נקבעו כללים לבניית לוח השנה העברי ומאז ביטול הסנהדרין ועד היום קובעים 

זור אורך מח. לפיהם את לוחות השנה התואמים להפליא לעונות השנה ולהתחדשות הירח מדי חודש

זהה למספר אותו גילה המדע בימינו עד דיוק של ). 'גמרא כה( שעה  -793 ו1080 יום ועוד 29.5 –הירח 

לעונות השנה צמודים תאריכים מוגדרים בחודש וידע דרוש לקיום מצוות .  ספרות אחרי הנקודה5

  .  קיץ וחורף–לשתי מחציות . א: חודשי הלוח העברי נחלקים . כהלכה

  .אביב, חורף, סתיו, קיץ: לעונות שנה.                                                ב              

  .  אלול– אב – תמוז – סיון – אייר –ניסן : חודשי הקיץ

  .  אדר– שבט – טבת – כסלו – מרחשון –תשרי : חודשי החורף

  : עונות השנה

  .  אלול– אב –תמוז : קיץ.            סיון– אייר –ניסן : אביב

  .אדר-שבט- טבת: חורף.        כסלו– חשון –תשרי : סתיו
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  ):י בית הלל"עפ(מעט ממגוון כללי הלוח 

  

  .היום מסתיים עם השקיעה בצאת הכוכבים. 1

  . הירח זורח במקומות שונים באורח שונה. 2

  ). ם"הרמב(חודשי השנה הם חודשי לבנה . 3

  . א היוםיחידת היסוד בשנת הירח היא החודש ול. 4

  . 'יט-ו', יז', יד', יא', ח', ו', הן שנות ג) 'אדר ב(סכום הצטברויות עיבור השנה . 5

  ,  כיפורים וסוכות–תשרי , ראש השנה–אלול , באב'  ט–אב ,  פסח–שליחים יצאו להודיע על ניסן . 6

  . בזמן קיום בית המקדש,  פסח שני–ואייר ,  פורים–אדר ,  חנוכה–    כסלו 

  בין : צמחו מחלוקות אשר לקו התאריך, י בית דין מיוחד" שיטות נסתרות לקביעת העיבור עבשל. 7

  .     מרחב היום בקצה מזרח לקצה מערב

  .  חלקים- 204 שעות ו21 ימים 10ההפרש בין . אין התאמה בין שנת לבנה וחמה. 8

  .  שנים מעוברות7 שנה עוברות 19בכל . 9

  .  ושלושה חלקים-790 ו יום וחצי29חודש לבנה בין . 10

   

, יכול לחשוף את תכונות האופי, בנוסף להלכות קידוש החודש מהווה הלוח העברי תשקיף אישי

. עולם שלם של דימויים אישיים מתגלה ונפרס לעינינו. יכולתו והפוטנציאל האישי של כל אדם

אותיות . חודרתלובש כאן צורה עמוקה ו, " את השמים ואת הארץאלהיםבראשית ברא : "לדוגמא

  . בנסתר כלומר הבנת האותיות העבריות המתגלות בלוח העברי' ועד ת' משמען מא" את"

  

    : החודשים העבריים והתאמתם ליסודות האנרגטיים

  

  :יסוד האדמה

את , יום-ומציין את חיי היום, היסוד מקביל לרובד נפש. חיבור למציאות, פיזיות, מעשיות, יציבות

אנרגיית הנפש באדם נמצאת מתחת .  המאקרו–היקום ,  ואת הגוף בכללותו–רו המיק, הגוף האנושי

אנרגיה זו מפעילה כוחות . לסרעפת ומפעילה את כל אברי הבטן ואת החלק הפסיכולוגי הנפשי

יסוד , הוד, נצח: אנרגית הנפש זורמת במרכזי האנרגיה. השרדות החשובים לאיזון ולבריאות הגוף

, מעיים, טחול, כבד, קיבה: יות ופסיכומטיות קשורות לאנרגיה זו באבריםמחלות פיזיולוג. מלכות

' ב: הימים בחודש הקשורים. שור בתולה וגדי: המזלות הקשורים. אברי מין ומחלות עור, דרכי שתן

  ). לגדי(' כב-ו' י) לבתולה(' ל- ו' יח' ו) לשור(' כו- ו' יד

  

  : יסוד האויר

מקומה . אנרגיה זו קרויה רוח. קבלה ונתינה של רגשות, רתחיבור לתקשו. רוחניות ורגשיות באדם

. אישית-הרמוניה ויכולת תקשורת בין. הפעלת רגשות האדם וכוחותיו הרוחניים. בלב ובריאות

הפרת איזון שמקורה ברגשות פוגע באברי . תפארת, גבורה, חסד: אנרגיה זו זורמת במרכזי האנרגיה

  )תאומים(' כז- ו' טו' ג: ימי החודש. תאומים מאזניים ודלי: תמזלו. הלב כלי הדם והשרירים, הריאות

  ). לדלי(' וכג' יא) למאזניים(' יט- ו' ז
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  :יסוד האש

. ליכולת האנליטית בחיים ולהגדרת אנרגית הנשמה.  תפיסתי באדם\אנרגיה מקבילה ליסוד חשיבתי 

הפרת . ההכרה- ההכרה ותת, תעל כוחות המודעו, אנרגיה זו אחראית על הפעלת גלי המח באופן תקין

, אנרגיה זו זורמת במרכזי חוכמה. חוסר ריכוז ואיזון מנטלי, מיגרנות, האיזון עלולה לגרום לגידולים

  'א: ימות החודש הקשורים. אריה וקשת, מזלות טלה). מרידיאנים( ובתוך צינורות השפע –דעת , בינה

  ).קשתל(' כא-ו' ט) לאריה(' כט-ו' יז' ה) לטלה(' כה-ו' יג

  

  : יסוד המים

" חיה. "המימד האינטואיטיבי וההילתי שבאדם. קליטת אנרגיות מקבילה לרובד האסטרלי באדם

. שתפקידה לשמור ולהגן על האדם מפני אנרגיות שליליות" אאורה", זהו  האור המקיף את האדם

זון זה תגרום הפרה באי. מגנטי העוטף את האדם-שדה אלקטרו, האנרגיה נראית כמו אור סביב לגוף

ימים הקשורים . דגים, עקרב, מזלות סרטן. מחלות בכל הרבדים ותשישות הגוף, לחורים בהילה

  ). לדגים(' כד- ו' יב) לעקרב(' כ-ו' ח) לסרטן(' כח-ו' טז' ד: בחודש

  

  : יסוד האתר

מעל זהו הגוף האתרי המצוי .  השגחה קוסמית–שכינה , חיבור לכח עליון. מקביל לרובד יחידה באדם

לראש ככדור ותפקידו להעביר אנרגיה קוסמית מאור אינסוף המאפשרת התעצמות כוחות האדם בכל 

הפרה תגרום להתדלדלות בכוחות . הרגשי והנפשי, יכולת גדולה בתחום המנטלי: התוצאה. רבדיו

  . האדם ולירידת היכולת המנטלית הרגשית והנפשית

       

  

  : ואקום אנרגטי שלילי–" כבשה שחורה"

  

, לזולת, יחס האדם לעצמו:  כוללת ההתייחסות נושאים רבים-כאשר אנו בוחנים מפת אדם  

, עמידתו בלחצים, יכולתו להפעיל אנשים כמנהיג, הרגשתו ותגובותיו, תפקודי האדם, לסביבה

 במראהו החיצוני –אדם כזה מופיע בצורה שונה מבני משפחתו . ויכולתו במצבי הצלחה וכישלון

והוא , שולי, מבודד, המשפחה רואה אותו כקיצוני, "כבשה שחורה"נהגותו והוא מוגדר כובדפוסי הת

הגיבור , משימה כלשהי או רצון לראות עולם, זו הסיבה שבעת משבר משפחתי. אינו זוכה להערכתם

 –או לפחות לא עטורה בהצלחות , רצופה בכישלונות, נפרד מבני משפחתו ויוצא לדרך ארוכה ורחוקה

  . ות הגיבור משתנה באופן הדרגתיאלא שדמ

יוצר קשרי מניפולציה ותיעול ללא . עושה מעשים ומצליח, הוא חוצה עולמות במובן הרחב ביותר

הדמות עוברת סבל ואוגרת כוחות להתמודדות במצבים לא שגרתיים כאשר תשוב לסביבתה . מאמץ

לבחון פנימיות אדם כדי להקל בכל מערך אנרגטי קיים ועלינו " כבשה שחורה"אנו מוצאים . הקודמת

  . במפעל ובכל מקום בו נוצר חיכוך ביו בני אדם, ס"בבי, על החיים במשפחה
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  : הרמוניה וחוסר הרמוניה בין יסודות

  

  יחידה= רובד אתר 

  

  ) ההילה(אסטרלי " = חיה"רובד 

  

  מים  תמוז  סרטן

  מים  מרחשון  עקרב

  מים  אדר  דגים

  

  עולהיוזמה וכח פ= רובד נשמה 

  

  אש  ניסן  טלה

  אש  מנחם אב  אריה

  אש  כסלו  קשת

  

  רגשי = רובד רוח 

  

  אויר  סיון  תאומים

  אויר  תשרי  מאזנים

  אויר  שבט  דלי

  

  מעשי ופיזי= רובד נפש 

  

  אדמה  אייר  שור

  אדמה  אלול  בתולה

  אדמה  טבת  גדי

  

  :  יסודותחוסר הרמוניה בין:                               הרמוניה בין היסודות

  )מכבים זה את זה(אש                                                                אש מנוגד למים + אש 

  )חורכים זה את זה(אדמה                                                       אש מנוגד לאדמה + אדמה 

  )יוצרים סופת טורנדו(                          אויר מנוגד למים אויר                                  + אויר 

  )יוצרים סופת חול(מים                                                             אויר מנוגד לאדמה + מים 

  אויר+ אש 

  מים                             + אדמה 

  .  וחלקו לדגיםמתייחס ברובו לאנרגית טלה' חודש אדר ב* 
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  בחודש' עד י'  אותיות א–דרגת נפש 

  

  

  אש= טלה = ' א: בחודש' האות א

בעלת מודעות גבוהה לערך ' האות א. טוב לב ופעולה ראשונית, הגנה, מייצגת יצירתיות' האות א

היא מייצגת נחרצות . ארגון ושליטה בכל דבר ובסביבה, דורשת כבוד' הא. עצמה וסלידה מביקורת

בעלת אגו , יכולת להיות סמכותית. אין היא אוהבת הגבלה אלא חופש. עקשות להתנגדות, אהוהמצ

רגישות , ידיעה מה טוב. לפי תכתיביה בלבד, מייצגת הגנה על חלשים וחסרי אונים' האות א. ושאיפה

צורך להיות נאהב . הנאה מדברים בעלי איכות וחוש מולד לאצילות. וגאווה כנקודת תורפה, למחמאה

צורך ' לאות א. כוח מחשבה ועוצמה, הקוסמית מייצגת אור' האות א, י הקבלה"עפ. ואישיות בולטת

  .    חיוני ומכריע בתהליך הבריאה

   1= בינה 

  

  אדמה= שור = ' ב: בחודש' האות ב

האופי נסתר . חלימה וחשש לא ידוע ולא מוכר. דמיון רגישות וזוגיות, מייצגת הורות' האות ב

בית אליו , מייצגת בסיס אם' האות ב. חששות מוגזמים מאובדן מכל סוג. ואינטואיציה מאד מפותחת

, הוא קשור ומסור בדמויות הורים. מייצגת אדם שלעולם הוא אינו הרפתקן' האות ב. חוזר אדם

מייצגת דאגה ' האות ב. כהורה יהיה עליו להזהר מלחנוק באהבה רכושנית את הילד. יוחד לאםבמ

, פעולה תקיפה קדימה, פרטיות, חשאיות, צבירת ממון בדרך בטוחה וזהירה, זהירות, לרווחת חברים

ברכה . וכח העל לפעולה, הברכה, הקוסמית מייצגת את החוכמה' האות ב. נדיבות ושמירה על הרכוש

  .  התחברות ללא חוסר וכח האדמה, הבדל בין אשליה ומציאות= 'ב. ניגוד לקללה שווה אחדותב

  2= דעת 

  

  אויר= תאומים = ' ג: בחודש' האות ג

חיפוש . והתפשטות, תנועה, רוח אופטימית. חינוך גבוה ונסיעות, בחודש מייצגת אידיאליזם' האות ג

לעולם אינה חדלה לחפש והיא מייצגת ' אות גה. גילוי שקר עיוות או חוסר יושר ממרחק, אמת

. ולא ניתן לקושרה למקום אחד, הדרישה לחופש דיבור ותנועה מוחלטת. עצמאות בצורה קיצונית

הגישה . רואה את הצד האופטימי בחיים' האות ג. נסיעה היא צורך חיוני להכרת בני אדם ורעיונות

. גר פיזי נותן להם השראה ולספורט תפקיד חשובאת.  שלילי כאחד\אינה נייטרלית לדת באופן חיובי 

הקשר לבני . הם נוטים להגן על מקופחים. תמימים וחסרי חוש אחריות, האנשים ישירים בדיבור

. מייצגות בקבלה אחדות ניגודים של אותו כוח' ד+ ' אותיות ג. הזוג מצליח רק כאשר יש להם חירות

  .  הצד הפעיליאנג שהוא, מייצגת את הצד הקוטבי החיובי' ג

   3= חסד 
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  מים= סרטן = ' ד: בחודש' האות ד

, האות מייצגת תעלומה. ארועים לא צפויים וגאונות, סובלנות, המצאה, מייצגת מקוריות' האות ד

' האות ד. אינדיבידואליות בכל מחשבה ופעולה. תבנית חוקית שאינה תואמת תמיד את חוקי החברה

ולמרות שהויברציה של האות מעודדת שינוי האנשים סולדים משינוי , ויאת החיז, מייצגת את העתיד

אין להם . אין להם כל רצון להרשים, מתעקשים כאשר כופים עליהם או מעצבנים אותם, בהרגלים

מייצגת בקבלה את ' האות ד. ונטייתם היא לחיות ולתת לחיות, דעות קדומות ביחס לנוחות ולאושר

  .  יין–הסביל , השלילי, מר את הקוטבכלו. ההרס והחורבן, הדלות

   4= גבורה 

  

  אש = אריה = ' ה: בחודש' האות ה

משתנה ' האות ה. פ"אינטלקט והבעה בכתב ובע. תנועה והפכפכות, מייצגת תקשורת' האות ה

אדיבות , האות מייצגת קסם טבעי. ומסתגלת ללא הרף והדבר גורם להרמוניה עד סתירה עצמית

. שינוי הוא צורך קיומי. ביקורתיות ואהבת תנועה ונסיעות, טעויות שגיאות, אותזריזות במצי, מלידה

קשה להם להכנע לרגשות ולאינטואיציה . וכן הנטייה לנתח אנשים ומצבים בצורה מוגזמת

' האות ה. כך גם באהבה כאשר מדברים במקום להרגיש. והאנטלקט נחוש למצוא תשובה הגיונית

סיכונים , רעיונות, התרגשות. חריפות והתכווננות לפרטים קטנים, אינטליגנציה, מייצגת הברקה

, מחוברת ליד אדם, יורצרת קסם טבעי' האות ה. יש להם יכולת התאוששות ממכות גורל. והימורים

  . י הקבלה של שם בורא עולם"הינה מייצגת ומשרתת נאמנה עפ' ה. גמישות רעיונות וחידושים

  5= תפארת 

  

  אדמה = בתולה = ' ו: בחודש' האות ו

חיבור לחברים ועמיתים . קשר עם אחרים באופן ממגנט. חמלה וכסף, מייצגת מהות נשית' האות ו

החיבור לבני . רגשות ואהבה לאומנות ומוסיקה, רומנטיקה. חיבה ואידיאל אוהב, מסירות. בעבודה

. ישה לכסף נייטרליתהג. חוסר אדיבות וקנאה, ויכוחים, אדם נעשה בקלות ואין סובלים חילוקי דעות

נימוסים , הם מעריצים טוב טעם, כיעור פוגע בהם. הם אוהבי טבע והדבר מרגיע את רגשותיהם

עמוד השדרה , ה.י.ו.בשם ה' האות ו, מייצגת את כוח הקו' האות ו, י הקבלה"עפ. וקשרים עם הזולת

  . והצינור לבריאה

   6= נצח 

  

  אויר= מאזניים = ' ז: בחודש' האות ז

היחס אליה .  יום המנוחה–מייצגת את השבת ' האות ז.  שבעה ימים–מרכיבה את השבוע ' זהאות 

את הכיוון הרוחני כחיבור לנקודת כוח מגנטית מקרינה ברחבי כדור הארץ ' מחד מציינת הז. דואלי

, הנס, הריפוי. האהדה הרוחניות והרגישות, היא מייצגת את כוח האל. עליהם מתבסס זרם החילופין

. המגנטיות המרגיעה והראייה הפילוסופית, חושית- הראייה העל, האינטואיציה. ונה והחלימההאמ

  . כלי זיין, כפרדוקס היא מייצגת מהות לוחמת

   7= הוד 
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  מים = עקרב = ' ח: בחודש' האות ח

מציינת חוסר ' האות ח. אינן משתתפות בשמות בני יעקב' ט+ ' אותיות ח. מציינת גורל ופאטאליות

האות עצמה מאלצת להתמודדות קארמטית אותה יש למלא . גורל מתעתע. שברון ואכזבה, זלמ

היא .  בצורך להתמודד בהיבטים שליליים ובחותמת גורל–משמעות , האות מלאה עוצמה. ולאזן

משמעת עצמית ושליטה , חוכמה ולמידה מתוך זהירות והגבלה, אחריות, יציבות, מציעה אושר

  . חום ומסירות, אופי עמוק חזק עם כוח פנימי רב. חריות וחובהחוש מולד לא. עצמית

   8= יסוד 

  

  אש= קשת = ' ט: בחודש' האות ט

בשנה . היא שייכת להרמוניות סינכרון היקום. מסמלת כוח מודעות עצום וקיום חומרי' האות ט

כוכבית קשורה השנה ה. שנים' נקבל ט) גימטריה קטנה(בחיבור מספרי .  שנים25,920, כוכבית גדולה

זהו הזמן האורך לכל הכוכבים לחזור למיקומם . לתנועה מערבה של נקודת קו המשווה השמימי

את האלפא ' סימלה ט, מאז הקדמונים. הראשוני ולזוויות שהיו להם ביחס לכוכבים האחרים

ל בין הבד= ' ט. חדירה ועצמאות, אימפולסיביות, עיקשות, וכל הקשור ביוזמה, באב' את ט. והאומגה

  . טוב ורע ומאבק מתמשך

   9= מלכות 

  

  אדמה = גדי = ' י: בחודש' האות י

מחייבת שליטה ומעוררת ' האות י. להגשים אך גם להרוס, לממש. בעלת כוח ליצור הכל' האות י

מחייבת חמלה וצמצום כדי למנוע עלייה ' האות י.  לשנאה\לאהבה ,  לרע\לטוב , תגובות קיצוניות

' אנשים מסויימים באות י. המשמעת חייבת להקדים שליטה. יאל לכוח משמעותיהפוטנצ. וירידה

. כדי להסוות רגשי נחיתות מיותרים, מפתחים תסכול עמוק הגורם להם חוסר סיפוק והתנהגות גאה

מסייעת לעולם גשמי ' י.  להבסת השחור–כוח רוחני רב עוצמה , מסמלת את מוח המערכת' האות י

מידת דין , יחסי סיבה ותוצאה, חומר-אנטי, כיס אנרגיה= ' י. כל- חובקתומפוצל ולא למציאות 

  . ורחמים

   10= חוכמה 

  

  

  בחודש' עד כ'  אותיות י–דרגת רוח 

  

  אויר = דלי = ' יא: בחודש' האות יא

שני אנשים בעלי אותו מיטן או מין שונה כלומר . מייצגת פגיעות ובגידות מצד אחרים' האות יא

האות .  רעיון או אשלית פרידה\יש צורך באיחוד מטרות כדי למנוע כוח מפריד אדם . מצבים מנוגדים

 כדי להגיע לאושר –פשרה , מזהה שני כוחות או שתי יישויות מרוחקות המונעות איחוד משותף' יא

  . גם לאחר האיחוד יש לשמור על כל ערך מיוצג של כל אחד מהכוחות או התשוקות

   11= המספר
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  מים = דגים = ' יב: בחודש' האות יב

 בני 12זהו מספרם של . כדי לא להפוך קורבן, בתהליך חינוכי בכל רמותיו, מדגישה צורך בעירנות

המעבר מילדות , מצוה-זהו גיל בת.  סוגי תכונות שלמות באדם12או ,  חודשים12יעקב המציינים 

. וחוכמה ברמת אינטלקט ורוחהשבטים והילדים לומדים הכנעת רצון הנחוצה להגיע לידע . לבגרות

מסמלת את ' האות יב. וכאשר תהיה צומת לב לדרישות יוקלו הצרכים' התשובה נמצאת באות יב

יש להתגבר על . המורה והתלמיד העניו הכורע ברך כדי להגיע לרמה רוחנית ואינטלקטואלית כאחד

  . חרדה נפשית ושכחת שיעורי העבר, מתח רגשי

  12= המספר 

  

  אש= טלה = ' יג: ודשבח' האות יג

הלא ידוע והלא צפוי חייבים . בחודש מסמלת התקוממות וכוח שיש להשתמש בו בזהירות' האות יג

קשר לניפוץ שמרנות וגילוי .  עוצמה מיוחדת עבור המתבגר13לגיל . להיות מתואמים לשינוי בהדרגה

  . תחומים חדשים עם קבלת מסגרת וערכים ממתנים

  13= המספר 

  :  תכונות החודשים12וא מספר המורה שלמד לשלב את  ה13המספר 

  .   אומץ לב עם פזיזות ואימפולסיביות:בטלה

  .  סבלנות ויציבות עם עקשותו:בשור

  .   רב גווניות ועירנות עם חוסר האחריות:בתאומים

  .   רגישות ויצר הגנה עם פחדים ורכושנות:בסרטן

  .   נדיבות ואהבה עם שחצנות:באריה

  . ושר אבחנה עם ביקורת  כ:בבתולה

  . חוש צדק עם הססנות:  במאזניים

  .   עומק הידע עם הנקמנות:בעקרב

  .   הגינות ואידאליות עם דיבור ישיר:בקשת

  .  כח סבל וחוכמה עם קרירות ושאפתנות:בגדי

  .  חזון נבואי וסובלנות עם היותו בלתי צפוי:בדלי

  .  חמלה והארה עם ביישנות והטעיה:בדגים

    

  אדמה = שור = ' יד: בחודש' ת ידהאו

, שטפונות: שותפות וזרמי שינוי חזקים הקשורים לאיתני הטבע, בחודש מציינת תקשורת' האות יד

האדם חייב לסמוך על . הוריקן וסערות של תנועה ותקשורת מגנטית, סופות טורנדו, רעידות אדמה

יימת תמיד סכנה של רווח או הפסד ק. אין לפתח תלות. על הקול הפנימי שלו ולא על אחרים, עצמו

  . גדול בגלל זרמי שינוי ועצות שגויות שמקבלים מאחרים

   14: המספר
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  אויר= תאומים = ' טו: בחודש' האות טו

 –מגנטי , האות קשורה למזג דרמטי. מציינת משמעות אזוטרית עמוקה ובעלת מזל' האות טו

, החיבור הוא גם לאושר ולאור. ת יותר של סוגסטיהלמשיכה חזקה לרמות נמוכו, לאישיות ולכריזמה

  . קסם ועוצמה אדירה, במספר כח רב. במיוחד כאשר לא משתמשים באנרגיה הזאת למטרות אנוכיות

  15= המספר 

  

  מים = סרטן = ' טז: בחודש' האות טז

נן תוכניות ללמוד לתכ, יש צורך לפעול בזהירות. מייצגת גורליות מוזרה וסכנת תאונה וכשלון תוכנית

האות . לצפות לאפשרות של כשלון ולבטלה על ידי צומת לב שיש לתת לפרטים הקטנים, מראש

מציינת מחוייבות ואחריות להקשיב לקול הפנימי באמצעות החלומות ובאמצעות האינטואיציה בכדי 

  . למנוע היבטים שליליים

   16= המספר 

  

  אש = אריה = ' יז: בחודש' האות יז

. יכולת נצחית וגם מזל רב, התחזקות רוחנית. ינת הן רוחניות והן סמל לאהבה ולשלוםמצי' האות יז

המבטיחה שהאדם יתחזק מבחינה רוחנית עקב מכשולים וקשיים בגיל צעיר כדי , זוהי אות רוחנית

  . להתגבר על רשלנות וקשרים אישיים וגם בקריירה

  17= המספר 

  

  אדמה = בתולה = ' יח: בחודש' האות יח

, הצד החומרי שואף להרוס את הצד הרוחני שבחיי האדם.  רוחני–מציינת עימות חומרי ' ות יחהא

קיימת סכנה של בגידה ואזהרה מהחברה הסובבת . מלחמות וסכסוכים, וכך נחשף האדם למריבות

בגמול טוב . אהבה וסליחה, בנדיבות, י"ח= הדרך להפחית השפעות היא חיבור רוחני . את האדם

  . לנצחון החיים, ע והבסתו לטובלהפיכת הר

   18= המספר 

  

  אויר = מאזניים = ' יט: בחודש' האות יט

, אושר. נצחון על כל הכשלונות ועל האכזבות הזמניות. בחודש מציינת את המיטב והמזל' האות יט

  . ללא ניצול לרעה של כח זה' האות מחברת את כל כוחו של הי. סיפוק והצלחה משמעותית של האדם

  19= פר המס

  

  מים = עקרב = ' כ: בחודש' האות כ

שאיפה וקריאה לפעול למען רעיון או . מכונה התעוררות רבת עוצמה המביאה תוכנית חדשה' האות כ

. ולטפח אמונה ביכולת לשנות ולהגשים את הטובים שבחלומות, יש לפתח סבלנות כאתגר. אידיאל

  . רימציינת רוחניות ואינה מחוברת לכיוון חומ' האות כ

   20= המספר 
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  בחודש' עד ל'  אותיות כ–דרגת נשמה 

  

  

  אש= קשת = ' כא: בחודש' האות כא

היא מצביעה על נצחון לאחר . פרסים והתרוממות בחיים, קידום, מציינת הצלחה כללית' האות כא

 המתקבל לאחר הדרכה רבת –וגמול קארמי , זוהי אות של אנרגיה חיובית. מאבק ממושך ונחישות

  . ים ובחינות רבות שעל הנשמה לעבורשנ

   21= המספר 

  

  אדמה = גדי = ' כב: בחודש' האות כב

האות הזאת מחייבת עירנות . סכנה ואזהרה ממתן אמון, בחודש מציינת טעויות שיפוט' האות כב

האות מצביעה על חוסר הגנה מפני האשליה . שינוי דברים ושליטה בארועים, ופיתוח חשיבה רוחנית

. האדם חייב להיות זהיר גם בעניינים הקשורים לקריירה וגם בעניינים אישיים. אחיזת עינייםומפני 

  . למנוע כשלון ולהביא להצלחה, עליו לפתח תוקפנות רוחנית ולהבין שיש בכוחו לשנות דברים

   22= מספר 

  

  אויר = דלי = ' כג: בחודש' האות כג

, האות מייצגת תגמול קארמטי. מייצגת קסם רב ו–הצלחה והגנה , בחודש מבטיחה סיוע' האות כג

  . נכונו בקסם רב' אנשים הנולדים בכג. בתחום הקריירה ובתחום האישי והבטחה להגנה ולעזרה

   23= המספר 

  

  מים = דגים = ' כד: בחודש' האות כד

ה תאוו. אושר ואהבה, מגנטיות מינית, מעידה על הצלחה כלכלית, מבטיחה סיוע ומגנטיות' האות כד

קיימת אזהרה לא לנצל . אין להפוך לאנוכיים ולזלזל בערכים רוחניים. ויכולת כספית אותה אין לנצל

  .  ולהכנע לפיתויים ולתאוות מכל סוג–את המזל הטוב 

   24= המספר 

  

  אש = טלה = ' כה: בחודש' האות כה

, למידה מנסיוןהצלחה גשמית הודות ל, מציינת חוכמה הנרכשת באמצעות צפייה באנשים' האות כה

  . הכיוון אינו חומרי. וכושר שיפוט מצויין, למידה מטעויות העבר. התגברות על אכזבות בגיל צעיר

  25= המספר 

  

  אדמה = שור = ' כו: בחודש' האות כו

מעצות , יכולת לעזור לזולת אזהרה מסכנות. חמלה וחוסר אנוכיות, בחודש מציינת טוב לב' האות כו

לחסוך ולהשקיע בעתיד אישי . וללכת בעקבות אינטואיציה פנימית, עבוד לבדיש ל. רעות ואומללות

  .ולבנות בסיס יציב לעתיד

  26= המספר 
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  אויר= תאומים = ' כז: בחודש' האות כז

גמול גבוה . הבטחה לסמכות ולשליטה. הרמוניה ומזל באומץ ובכוח רב, האות מציינת מצויינות

  .  ומהדמיוןמהאינטלקט, המגיע מעבודה יצירתית

  27= המספר 

  

  מים = סרטן = ' כח: בחודש' האות כח

יכולות להגיע להצלחה . עתיד גאונות ואפשרויות גדולות, מציינת סתירה מביכה ומתסכלת' האות כח

האות מציינת הפסדים עקב אמון . הנלקחת מן האדם אלא אם כן דאג בזהירות לעתיד, מרשימה

  . זהירות ותכנון, יש לתרגל מתינות. ות חריפות והפסדיםהתנגדוי, שניתן באנשים לא ראויים

  28= המספר 

  

  אש= אריה = ' כט: בחודש' האות כט

חיים , י ייסורים ותלאות"לבחינת חוזקו הרוחני של האדם ע, בעלת קארמה כבדה ביותר' האות כט

,  צפויותסכנות לא, חברים שלא ניתן לסמוך עליהם,  בוגדנות ואכזבה מאחרים–של חוסר ודאות 

, אפטימיות. בכוח האדם עצמו, יש לפתח אמונה מוחלטת בטוב. הזוג-י בן"כאב וחרדה הנגרמים ע

  . בלי נקמה על כאב וסבל, וקבלת אחריות מלאה לבעיותיו

   29= המספר 

  

  אדמה = בתולה = ' ל: בחודש' האות ל

האות קשורה . שר לחומרללא ק, הסקת מסקנות ועליונות שכלית, מציינת התבוננות פנימית' האות ל

  . דפוס חיים בודד ומתגמל. להתבודדות ופרישה

  . 30= המספר 

  

  

  : דוגמאות לשימוש באותיות בחודש

  . אדמה= בתולה = דרגת רוח = ' יח.  .  .  . באב  ' יח

  .יסוד אש=                            אב 

  . דיתחריכה הד= אש + אדמה :                            וביחד

  . אדמה= בתולה = דרגת רוח = ' יח.  .  .  באלול ' יח

  .יסוד אדמה=                            אלול 

  הרמוניה באישיות = אדמה + אדמה :                            וביחד

  .אדמה= בתולה = דרגת רוח = ' יח.  .  . בתשרי ' יח

  .יריסוד או=                           תשרי 

  . סופת חול= אויר + אדמה :                            וביחד

  . אדמה= בתולה = דרגת רוח = ' יח.  .  .  בחשון ' יח

  . יסוד מים=                            חשון 

  . הרמוניה באישיות= מים + אדמה :                            וביחד
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  מטיות  מחלות פסיכוסו–מודעות רוחנית 

  

בתחומי החיים באופן מוחלט , היום ידוע שהחיים מלאי מודעות רוחנית המשתקפת בכל רמה ורובד

כל עשב הוא . כל כוכב שומע אותנו לוחשים. בישראל כל גבעה במדבר היא מדרגה לשמיים. "וישיר

ותר רעיונות זהו המקום היחיד בו נולדו י.  מחלף רעיונות גדול–כל שביל קטן .  חיים–כל צל . סימן

  .  קלוד ללוש–." מבני אדם

ובאפשרויות בלתי , המנגנון המרכיב את החשיבה הרוחנית מבטא את עצמו בכלים שונים להפעלה

או כל שפע . כסף. יצירתיות. זוגיות. מוגבלות כך שניתן לשפר כל תחום בחיינו מתוך שמחה ואהבה

צור את גורלנו תוך שליטה בחיים באופן  הינו אנרגיה שבאפשרותנו להזמין ולהתמלא בו ולי–אחר 

  . מושלם ברמה האישית וכנתינה הלאה

מרבית . מחלות הן ביטוי לחוסר בחיינו ויש לכוון ריפוי רוחני ולאזן את עצמנו בשיטות שונות

החיים הרוחניים כוללים משמעות והבנה של תפקודים . המחלות בדורנו הן מחלות פסיכוסומטיות

האדם הוא . פעילות עצבית מודעת ופעילות אוטונומית. דעים ובלתי מודעיםותהליכים אנושיים מו

יצור מושלם המתאם ומכוון דחפים עצביים לטווך ומבחר תגובות עצום ומגוון על ידי הערכת המצב 

  . וכיוון התגובה על ידי המוח

ההבנה . יםפיזיים רגשיים ורוחני: מיפוי התפיסה האנושית והחשיבה האנושית נערך כמארג גורמים

  :מבחינה בסוגים שונים, מחלות דורנו, הקבלית של המחלות הפסיכוסומטיות

  

I. "רובד אדמה–עולם הנפש ) "בן"" (בעולם העשייה  : 
  )ה"ו  ה"ה  ו"ד ה"יו(

. אור=העור . הדם הוא הנפש). בדומם(נבחין במחלות הנוצרות במפגש כלי ואור בכיוון עודף או חוסר 

זוהי . הפיסיולודי של הגוף וקשורה לעולם החומר ולכוחות ההשרדותהאנרגיה מפעילה את הצד 

, בחרדת השרדות: ומוצא ביטוי, המטען התורשתי המתהווה ברחם האם, האנרגיה הכי בסיסית

סרטן כמחלת טינה רוגז שנאה וקנאה וכן . תחושת איום ומח נפשי, מצבי סכנה, עצירות, שלשולים

  . נפש'נפש ונשמה ד'רוח ד, נפש' דהנפש נחלקת לנפש. כעס ופחד, דכאון

  ,      אוכל, מין. מהווה תאווה לא נשלטת וריגושים פסיכולוגיים:  מלכות\ ספירות יסוד :נפש'הנפש ד

  תאוות אכילה . הרוגע והזרימה, נפש הוא הענווה והפשטות'האיזון של נפש ד.                       כסף

   בערכו 10= אגו , גאווה. בלבלב ובכליה, במעי הגס, בטחול, עה בקיבה                      לדוגמא היא פגי

  . היא תאווה בצידה הנמוך, רשע=                       המספרי 

  זוהי . בהתמכרות והשענות על מישהו, היא אדם הנשאר בריגושי חומר. ספירת הוד: נפש'הרוח ד

  . הרעהיצר ,                       תאוות ההישג והתחרות

  אדם לא מוסרי ייפגע . הכוחות המוסריים והשכל הנפשי, מוסר הכליות .ספירת נצח: נפש'הנשמה ד

  העיניים הרעות    . שימוש בלשון הרע והדיבור השלילי יוצרים אביכים.                           מן הכעס בכבד

  .                          משפיעות לרעה על הנפש

אור (עליו לבדוק את מצבו האנרגטי , )אור חוזר( מחלה המתבטאת בכלי –בל מכה כאשר האדם מק

, חרדה, לנקות חסימות ולטפל ברגשות אשם. לבדוק שהכלי הפיזי יהיה נקי וטהור מרעלים). ישר

  לעלות אנרגיה . להביט לפחד בעיניים ולהתמלא מבפנים. דכאון עצבות וקנאה, לחץ נפשי, מתח, דאגה
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הפועל בעודף אצל אדם דכאוני יוצר , העפר, יסוד האדמה. ד רוח בחיבוק אהבה עשירה וצחוקי רוב"ע

זהו אדם סקסואלי המחובר לכסף . האדם חש ללא אנרגיה. חומריות, עייפות, עצלות, פסיביות

  כבד ומחובר, אדם שאינו מקבל אנרגיה רגשית ומנטלית הופך תלותי. הגוף דורש שימת לב. ולחומר

מוחין : "מחלות הנפש קרויות. הנפש היא יסוד הוליסטי הניתן לחינוך ודומה לסוס פרא. ילצד הפיז

מחלות העור והדם . אישה תפתח מחלות ברחם וגבר אימפוטנציה: מחלות ילדותיות, "דקטנון

בפסק זמן , משמעת תזונה, בעריכת סדר. הריפוי בהשקטת הנפש ובשליטה עליה. קשורות לרובד זה

  . לשפלות ולאמת, בחיבור ובזרימה לענוה, ) למדבריציאה(מהחברה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  נשמה דנפש– לנצח –מח ימין 

  : רובד אויר- עולם הרוח ) ה"מ" (בעולם היצירה."ב

  )א"או ה"א ו"ד  ה"יו(        

מחלות אויר הן מחלות . נבחין במחלות הנוצרות במפגש הכלי והאור לכיוון עודף או חוסר באויר

רגשי , האויר פתוח. פחד רגשי ומצבי רוח, לחץ דם גבוה, האסטמ, סגירות נפשית, מופנמות. רגשיות

מחלות רגשיות נובעות . לאיזון רגשות ולא להתעסקות ברגשות, הכיוון הוא ליצירה. ומביע את עצמו

, המטרה לחזור לנקודת ההשוויה. פגיעות רגשית וחניקה רגשית, חוסר טעינה, הפרעה רגשית. מלחץ

האנרגיה הרגשית מהווה את מהות הבריאות . לא בשמחה להבין את הרגשות ולהתמ–האמצע 

  .  מובילים לחולי–תאוות הלב והבכי , השנאה, הרוגז. הרגשית והנפשית בלב האדם

  התכווצות    . הטענות וקבלת כוחות. היא פעולה של התמלאות והתרוקנות. ספירת תפארת: נפש דרוח

המילוי האנרגטי של , האהבה, ות החסדגמיל, שמחת נתינה. והתרחבות של הלב העליון והתחתון

הדיבור , חיזוקו, י פתיחות הלב"המרכזים ותעול הרגשות השליליים כדי להגיע לאיזון ולהרמוניה ע

  . מנוחה וויתור בלי ללחוץ על הרגשי, הטענה. והתנועה

.  הסבלנות וכוח התנגדות, היכולת ליראת השם.  הכוח הסיבולת והשליטה–ספירת גבורה : רוח דרוח

  .לשלוט ולהטען, זוג אמיתי ללא תחרות בידיעה לקבל לעצמי-חבור לבן. ברוגז ובקנאה, שליטה בכעס

  פגיעה רגשית כמו . אביכים שיש לאדם במוח.  אנרגיה שיש לאדם–נשמה . ספירת חסד: נשמה דרוח

 כאשר אדם מסוגל לפתח סבלנות או  שליטה ללא. פוביה במוח והשפעה מנטלית על הרגש, קנאה

כאשר יש חסימה אמוציוננלית בין הנתינה . הוא נמצא באיזון החסד, התלהבות וללא נתינה טוטלית

אשה פגועה רגשית . כאשר יש שפע רגשי הזיווג מוצלח. לקבלה נפגעים העורקים הקשורים ללב

להוציא עודף חשמל . אין להפנים בעיות רגשיות ויש לשמור על לב פתוח. מביאה על עצמה מחלה

להתגבר על . לדעת להתרוקן במדרגה הגבוהה ביותר. לשחרר ולחזק מרכזי אנרגיה. ריםמהשרי

  . מחלות הבשר קשורות לרובד זה. אישיות ובבלגן-חסימה רגשית הקשורה בסקס רגוז ובבעיות בין

מעי , כלית ימין, רגל ימין: אברים
  . כבד וכיס מרה, גס

בטחון חובר בטחון ועד : תוצאה
 . מופרז

   רוח דנפש– להוד –מח שמאל 
, טחול, קיבה, רגל שמאל: אברים

  . מעי גס  ולבלב
מדווין סקסואלי ועד :  תוצאה

  ספונטניות ותמימתיות בזרימה

   לפש דנפש– ליסוד ומלכות –מח אחורי 
, חצוצרה, שלפוחית שתן,  מעיים:אברים

  . רחם  ואיברי המין
אנורקסיה , דכאון עמוק: תוצאה
  . ופוביות
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  : רובד האש–עולם הנשמה ) ג"ס" (בעולם בריאה."ג

  )י"ו  ה"וא  י "ד   ה"יו(

, 3-4%, הנשמה היא האנרגיה הנמצאת במוח בעוצמה נמוכה. לות המוחבעולם הבריאה נבחין במח

מזמינה . ומצוייה בקרום המוח והגולגולת וכוללת את העין השלישית הפקוחה תמיד ורואה למרחק

תפקיד האנרגיה להפעיל .  ברק שהוא מחשבה מהירה\חשמל , אור גדול. חיות ושפע ללב ולנפש

הנשמה היא . לראות דברים למרחק. ילוי גלגולים ולתיקון עצמילפתוח ערוצים לג. מודע-מחשבה ועל

  . מחשיר אלוהי עליון לקליטת מסרים גבוהים מישויות גבוהות

  .    היוצר איזון בין האלוהי והבהמי) רע(ותחתון ) טוב(כוללת דעת עליון . ספירת דעת: נפש דנשמה

המאפשר זרימ אלקטרית ההולכת , ייופיע שפע ההופך מוח חומרי למוח נוזל, בהשקטה וקשב לנשמה

גלי טטה . כאשר אין הבדך בין טוב ורע נזקקת הנפש לריפוי. קבלת אור ללא פיצוץ בעוצמה. וגדלה

  .  הנפשי והרגשי–וחור מהצד החומרי , אכילת יתר, יוצרים סטייה מינית

  גשות חיבור לר.  כאשר תקועים–לסדר . הקשר לאם. אונה שמאלית. ספירת בינה: רוח דנשמה

יוצרת הארה ומאפשרת זרימת , בערה השורפת קרומים. והתעוררות שכינה עילאית מהידע הקוסמי

  .  חוכמה ישירה

  ידע אישי אמיתי בלי . לאינטלקט, למורה, הקשר לאב, האונה הימנית. ספירת חוכמה: נשמה דנשמה

לחשיבה חיובית ואור , תמוחנו בנוי בזרימה ביוריתמי. הבזקים סודות והתבוננות, קיבול גדול. אגו

מוח האדם יכול לקלוט שפע גבוה בהיותנו מוכנים רוחנית להתחבר . בשלווה וקשב לנשמה, תמיד

  . למאגרי הידע ובגדילה תמידית

 –אצל ילדים היפראקטיביים אלמנט האש . רגישה לשינויים אנרגטיים,  האש שבנשמה–מחלות האש 

הפרת האיזון , חוסר המנוחה. פעולה מואצת, וחקיים עודף אנרגיה במ.  חזק–קיטור החיים 

בהפרת איזון נגרם לגוף . ההבזקים במוח אחראים על חום הגוף. המוח מהווה תחנת כוח. במחשבה

עיניו , עור פניו ללא אודם, עורו יבש. יהיה מוגבל בנתינה, כאשר חסר לאדם אלמנט מים. ייבוש מים

ביקורתי ולא , אגם מלא דינים. ופטניות ולא גמישותמחשבותיו ש, הליכתו נוקשה, ושפתיו מקובצות

ובכעס ורוגז ומתוך הענשה עצמית , ההסתכלות על החיים תהיה בשפיטה. שקול ויבש. זורם את חייו

. המוח נעצר. אין כוח לחשוב ואין פעולה אלקטרית. מחלות הנשמה הן חוסר אנרגיה במוח. ןביובש

ממחלות .  המוח אינו מתפקד50-60לכך שבגילאים החשיבה השלילית והחיבור לחומרי מביאים 

מיגרנה גורמת לחוסר אנרגיה בגוף .  המוח נאטם–עייפות וכאבי ראש ומשבר , אלצהיימר, שכחה

קליטת מסרים שליליים בסביבה יוצרת חוסר . גם תזונה לא נכונה למוח מעלה עשנים. והגוף דועך

  .  ת עצבים קשורות לרובד זהמחלו. יש להבין שנשמה ניתן להעצים. אנרגיה במוח

  

                                                                       אתר

  

  

  כבד, שרירים        אש, עצמות            אויר,                                       מים

  כיס מרה        וגידים,      בשר                                      וטחול                

                                                                       ורידים

  וריאו, עור,                                                           עפר
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  : רובד מים– החיהפועלת אנרגית ) ב"ע" (בעולם האצילות. "ד

  )י"ו   ה"יי   ו"ד   ה"יו(

אדם כזה פועל . השפעה על אחרים ונתינה לכל, מחובר לגדילה ולנתינה, מצמיח, רובד המים מרווה

, ברוגע ושקט גדול. ירידה מלמעלה ועליה מן האדמה, שפע, כאשר המים מסמלים חסד, בהיקף תנועה

גיה להתגונן הילת האדם פגומה והוא יבזבז אנר, בלא מים. זכות וטוהר רגשות, צלילות, בנקיון

, גדילה רוחנית מחברת אותנו לשדות אלקטרומגנטיים מסביב לאדם. מפוחד וללא הגנה, מהסביבה

 המהוות שדה הגנה –לשלוש ההילות של הבריאות . לאור מגן, לתדר, להארה, לחיה, להילות

מחלות . איבחון הילות מאשר ראיית מצבי בריאות. לאור המקיף של האדם. מויברציות שליליות

  . עצמות קשורות לרובד זה

  

   : יחידה ברובד אתר–" העולם החמישי. "ה

  
חלל .  ה – י – ו –ה . זוהי זרימת היקום הזורמת בטבע ומפעילה אותו. אנרגיה אלוהית זורמת כל העת

לאור , הארה והתחברות לשפע. חיות הכל. שאין לו מקום אותו יכול השכל לתפוס, שאינו חלל

  . מחלות מח עצמות קשרות לרובד זה. לצדיק, לאנדורפינים, האינסוף

  .חיוביים ושליליים, תאי העצבים עורכים רישום מפורט וקבוע כל חיינו

  . אנו כולאים ומדכאים אותה, לילדי שבתוכנו, כאשר אין ביטוי לנפש

  

קשיי תנועה כדי לא . המודע יוצר מחלות פסיכוסומטיות כדי לא להפוך אותנו לבלתי אהובים- תת

בלי . הפעולה של הנפש באמצעות רגשות שליליים הופכת את הגוף לבית סוהר. לכעס לפרוץלתת 

כוננות , התנגדות. תחושת המתח היא אות ללחימה או לבריחה. לבטא רגש חיובי וכישורים יצירתיים

הכעס . ויוצרות נפיחות כאב חום דלקות ואלרגיות, ותשישות נערכות במשך מאות פעמים בנשמה

רכילות מרושעת ואלפי דרכים , סך כל רגשות הזעם בדרכי הומור עוקצני= ע והעויונות הבלתי מוד

  . עצבנות ודכאון, בחרדה, פרץ האנרגיה פוגע ברקמות. הרגש הכךוא נוצר באין ניקוז וביטוי. קטנוניות

  

  . תפיסתי-הרגשי והחשיבתי,  יוצר גוף מעונה ברובד הפיזי–המקור הנפשי של הדלקות 

 – מבוטאים בנפש בצורת דחייה –פחד אובססיבי בדאגה לאחר , אובדן שליטה. אניקהפ. פחד עז

.  משקל יתר–חסך רגשי וחוסר בטחון .  ניוון שרירים–צורך עז בבטחון .  שיתוק–אימה . שלשול

חנק .  אסטמה–בריחה מהחיים וכעס קיצוני .  ברכיים–סירוב להכנע .  התמכרות–בריחה מעצמי 

חיוורון ואדישות , ערה רגשית אותה פרק בעבר הרחוק הגבר הלוחם מובילה לעייפותס.  גרון–ואשמה 

  .  כיב כיבה–חוסר אונים ובטחון ותבוסה . המנוקזים למערכת העצבים כדאגה וחרדה

   .הנפש אוגרת חוויות ילדות גולמיים ואלימים לא מודעים ללא ביטוי חופשי
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מתח ותוקפנות , זעף, עצבנות. חוסר מנוחה ונטייה לריב. בעוטהתגובה לסבל היא כעס חייתי ורצון ל

עצירת כעס מן העבר מוצאת ביטוי בעצירת האהבה ומקורה .  עם חוסר עניין במין מלווים בתשישות–

חוסר עניין . צי שאינו רוצה לראות ולהקשיב יוצר בעיות אוזניים ועיניים. ברגשות שלא מולאו

, ייאוש, חוסר תקוה ובטחון, פסימיות, למחשבות ודאגה, ות העברחיבור לזכרונ, חולשה, במציאות

 –קפדנות ונוקשות , רגישות יתר, חוסר סבלנות, בדידות, רחמים עצמיים ותיעוב עצמי, הלם נפשי

רוחות רפאים של הורים . מודע האוגר רישום חי של עונשים ותחושות דחייה-כולם נוצרו בתת

החברים והחויות האישיות הטובות , השפעת הסביבה, יםאנו טעונים בהשפעת ההור. מתנכרים

  .והרעות

אם אין מבטאים כעס ואם הרגשות . הגוף המעונה שומר את המחלה שמקורה נפשי בכל מחיר

   . נוצרת סתירה בדפוסי ההתנהגות הפנימיים–מדוכאים 

 רגשות הגוף נסוג לתוך. אשה חובטת ומנקה את מכנסי בעלה בעוד חמתה בוערת עליו: לדוגמה

  . ויוצר מחלות, בוחר נתיב טראגי, שליליים

  . קל ומיסטר הייד'בכל אחד מאיתנו יש מעט מדוקטור ג. הרקבון העצמי של האדם מקורו מבפנים

עוצרים , אנו עוצמים עיניים. אנו לומדים לכסות על העויינות בעזרת נזק חביב המוליך שולל

  .וצוברים בלי יכולת להעניק

  

אבחון האישיות מקנה לנו דפוסי . עורפים את ראשו ומולקים את צווארו,  בדמיוננואנו מחסלים אויב

  .  באמצעותם נגדיר תכונות אופי ופגיעות בריאותית–מסלולים אנרגטיים , התנהגות

    .האדם מלא כל חייו בתחושות וחרדה שונות: החרדה ויראת השם, דוגמה בנושא הפחד

  

גם בגיל הילדות . מפריעות המוצאות ביטוי בבכי וחלומותהחל מהינקות מרגיש התינוק תחושות 

. פחדיו מתחלפים באופן סובייקטיבי דמוי אמת. ואחרכך בבגרות אין לאדם שעת שקט נטולת פחד

כאשר לאדם פחד אמיתי הוא בדרך כלל פחד בונה בו הוא . מורגנה שקרית של המציאות- זוהי פאטא

  . לוקח אחריות על המציאות

  

  :ולוגית מקיימת אם כן שתי מטרותהמערכת הפיזי

ועל כן כאשר הוא יודע שאינו בסדר , לאדם מצפון לא נקי, מטייח, באחת כיוון ההליכה אינו הגיוני

  .הוא פוחד

פחד . ענישה ומשפט, זוהי יראה מחוק.  במערכת האחרת אנרגיה מיידית החייבת לפעול ללא בלבול

 אנרגיה זו חייבת ניקוז כדי לוודא תפעול בצורה .היוצא בצורה חיובית אחרת יפעל באופן שלילי

 –המזל , זוהי אנרגיית הנשמה. יתאכזר במקום לרחם. אדם ישנא במקום לאהוב: שאינה מעוותת

יש . ויש לסייע לה כדי שלא תהפוך לבומרנג בידי האדם הצריך לבטא אותה, הרואה ומפחדת למרחוק

כדי לנווט את האנרגיה מחשש ', סטודנט חופשי'למצוא לה ביטוי נכון כדי לא להפוך את האדם ל

  .  שכחה או הריסה
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 הטיפול

  

  )ר שוסלר"ש ד"ע(מלחי התא ההומיאופטיים :  המינרלים     

  :     התאמתם לפי המזלות והחודשים העבריים

  

לטיפול בחוסר , זהו מרכיב חיוני לתאי מח ועצבים) KALI  PHOS(אשלגן הפוספט   טלה

  .  עצבים ומחלות עורהפרעות, שינה

, מחלות כבד, מועיל לכאבי ראש, מסלק עודפי מים). NAT SULPH(סולפט הנתרן   שור

במחסור במלח זה מורגשת כבדות בחלק . מווסת אספקת מים. קלקול מרה ושפעת

  .   חום גבוה והזעה בלילות\הרגשת קור , עליון של עמוד השדרה

, הצטננות, טוב לשיעול. משפיע על מצב הדם). KALI MIR( כלוריד –מלח האשלגן   תאומים

  . בלוטות נפוחות ועצירות

. אמאייל, ורידים, שומר על רקמות). CALC. FLUOR( פלואוריד סידן –המלח המתאים   סרטן

טחורים ומחזור , כאב גב תחתון, העדר גמישות בשרירים, חסרונו גורם לסדקים בעור

  . דם גרוע

אפיסת כוחות , מינרל זה מיועד להתכווצות). MAG. PHOS(ום  פוספט מגנזי–המינרל   אריה

מקיים נזילות דם . המינרל מחזיר לשרירים גמישות ועוצמה, כאבים חודרים, רגשית

  . ומרענן מוח ועצבים

מינרל זה תפקידו לשמור על השיער ). KALI SULPH( סולפט אשלגן –מינרל   בתולה

להיטות , ציאת פסולת שפירושה הצטננותמונע י: חסרונו. והציפורניים במצב בריא

  . לאויר רענן תוך הרגשת מחנק

ומסייע לעיכול מזונות , זה מנטרל את החומציות). NAT. PHOS( פוספט נתרן –מינרל   מאזניים

עיכול , צרבת: גורם לחומציות: חסרונו. מקיים איזון חומציות ואלקליות בגוף. שונים

  . גרוע ושגרון

גורם : חסרונו של המינרל. מחטא ומטהר). CALC. SULPH(ט סידן הסולפ: מינרל  עקרב

  . וכן ריפוי איטי של חתכים, למורסות חניכיים, לזיהום בדם

בחסרונו יש בעיות צפורניים שבורות וכן שיער .  מטהר ומסלק–) SILICA(מינרל הצורן   קשת

  .  'חסר חיים'

 מסייע לעיכול –ה עצמות ושיניים מינרל זה בונ). CALC. PHOS(מינרל סידן זרחתי   גדי

, אבבועות קור, מחלות שיניים, מחסור בסידן זרחתי יופגן בעייפות. ולספיגת המזון

  . עיכול גרוע ודלקת מפרקים

חסרונו מתבטא . מאזן ומחלק תכולת מים בגוף.  מלח רגיל–) NAT. MUR(מינרל מלח   דלי

  . עיניים דומעות ואקזמה, בנזלת קשה

. מחזק ומעודד.  מחמצן את הדם–' עזרה ראשונה' זוהי –) FERR. PHOS( פוספט מינרל  דגים

. דלקות ודימום, חום גבוה, שיעול, יעיל לכאבי גרון. מעניק חוזק וגמישות לכלי הדם

  . מומלץ לחוסר דם
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  'ד=מאדים'  ה=חודש ניסן     טלה

  

  

הטלה .  יציאה מעבדות לחירות- צרים כנגד העבדות במ, יכולת להתנהג כנגד הטבע. ניסן פירושו נס

זמן תחילת הבריאה והיצירה מתאים לאנרגית הטלה כאדם . חודש האביב. ראש וראשון לחודשים

  .  בעל עודף אנרגיה-' קרבי'נחוש ו, אקטיבי

  

  . הבריאה והיצירה,  סמל הבורא'ההאות 

  . החיוניות, האדום והדם סמל 'דהאות . יוזמה ועשייה, שפירושו כח, מציין את יסוד האש, מאדים

  

י "צבעו האדום קרוי בפי האר. EGO-אני בעל ה, I AM: דימויים אלו של הטלה מגדירים את הוויתו

הוא אינו מוותר על שליטה . לטלה חשוב מאד מה אומרים והוא נעלב כאשר מתעלמים ממנו. מזל דם

 כלומר אלו בעיות בהן –ה רע היה האל המצרי וביהדות צוין ככח טומא): ע"ר(ועל רצונו העצמי 

יוצאים . כח הנקיון הפיזי והרוחני, לפני פסח פורץ כח הזרע. מסתבך אדם בהתנהגותו הילדותית

לטל , "חסד"לעבור ל, למידה להתנגד ולעמוד במלחמה פנימית. מרצון עצמי והתחברות לכח נתינה

  . שבטלה

  

  . פגיעותו של הטלה באזור הראש

  

הוא . באמת שלו וילך אותה עם הראש בקיר, הוא דבק במטרה". ותשעות נוספ"ראש הטלה עובד 

בעוד שבועיים . "קשה לשנות את דעתו בזמן אמת, אינו גמיש. ורואה קודם את עצמו, אימפולסיבי

  ...".ישנה אותה

, אין לו זמן לשקר, "דוגרי" חושב –הוא עסוק עם עצמו . כשהמניע הוא רווח, הוא ניחן באומץ לב

 –המאדים שולט על הטלה . רוצה להגשים את עצמו.  קשה לו להיות במסגרת–לחוץ , זקוק לחופש

אבן ירקן ) טופז(האבן המתאימה לו היא תרשיש . והופך אותו חודש קשה לשליטה, כוכב המלחמות

)EMERALD .(דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה   .  

  

ולם וניסן בשנה ויד ימין בנפש זכר וקשר לו כתר וצר בו טלה בע' המליך אות ה: "מתוך ספר יצירה

  ."ונקבה

  

  .  שיחה ודיבור): עודף או חוסר(החוש 
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  'פ=נגה'  ו=חודש אייר     שור

  

  

דימוי .  החודש השני בין פסח ושבועות מציין את ספירת העומר–מזל שור . אייר קרוי חודש הזיו

השור תקוע בחומריות .  לאט ובטוחהשור כאדם נעים בעל טעם טוב המצוי בשלוה ומנוחה ופועל

הוא חייב קרקע . הוא עיקש בדרכו ואינו אוהב שינוי. שלו" נוח"ל, הוא מתחבר לטוב. שבחיים

  . מכונית והדברים הפרקטיים בחייו, בית, מוצקה

  

י שלמה באייר בכוונה כדי ליצור "בית המקדש נבנה ע. מסמלת תקשורת וכוח רפואה' והאות 

  .  תקשור קוסמיתקשורת עם השם לשם

אש , רוח סערה, ענן גדול:  הקליפות השולטות על מערכת הטומאה4 מציינת סמל – 'פהאות , נגה

  ). ספר יחזקאל(ונגה סביב לו , מתלקחת

  

המסייעת לו להשתמש בכוחותיו , תכונתו התמדה. השור חייב שינוי). I HAVE (–השור חייב להפגין 

  . ולצאת מהבוץ

  

  .  וואר איזור הצ–פגיעותו 

  

. לשור אין אמנם רצון לפגוע בזולת אך גם לעזור קשה להניע אותו. כל חודש אייר מהווה דין שלילי

הוא מסוגל . הוא עקשן מאד בדרכו ללא יוזמה עם אהבה גדולה לרכוש ובעל קושי לשנות עמדה

את החוסר קשה לו לראות . קשה להוציאו משיווי המשקל.  אין לו רגישות לזולת–לעבודה קשה מאד 

   86= ' ו+ ' פ. נגה= 58= נח . 'רעידת אדמה'הוא חייב לעבור ניעור כלומר . הוא חברי ונאמן. של השני

  

.  אמצע והאדם כלי–נשר , שור משמאל, אריה מימין:  חיות הקודש4י הקבלה זוהי הצבה בין "עפ

ספירת =בריאהמימד =פרה. ספירת חוכמה=מימד אצילות=שור: השור נחלק בעצמו לארבעה סוגים

 מינוס \ספירת מלכות פלוס =מימד עשייה=עגלה). ספירת יסוד(זער אנפין =מימד יצירה=עגל. בינה

  ). עגלה(' וק) עגל(' ו) פרה(' ק) שור(' סיווג זה כולל את אותיות י. קליפה

  . ופאךר - קוק י -ני  אשמו של חודש אייר מהווה הצירוף 

  

וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהן שור בעולם ואייר בשנה המליך אות בהרהור : "מתוך ספר יצירה

  ."  זכר ונקבה–וכוליא ימנית בנפש 

   

  . הרהור ודיטציה): עודף או חוסר(החוש 
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  'ר=כוכב'  ז=חודש סיון     תאומים

  

  

ל  הוא הצופן הרוחני לניהו–בו ניתנה תורה , החודש השלישי, חודש תאומים. 'מתן תורה'סיון קרוי 

כאשר אנו מקבלים את . אני ואתה: שני הלוחות מסמלים את השניות, קבלנו שני לוחות ברית. החיים

האמת , כאשר איננו מקבלים את התורה הפירוש הוא גשמי. רז=  פירוש האותיות –מהות התורה 

. שעליו להתמיד וזה קשה לו, התאומים לומד שהדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. זר= שלנו חלקית 

התאומים . תקשורת והכוונה לסביבה, הוא מומחה לתנועה: תאומים לומד שעליו להיצמד לקייםה

, מסוגל לפעול ללא רגש, ספקן, ציני, הוא חסר מנוחה. הוא מתחיל ואינו גומר, הוא אלוף בכל דבר

  . לא יציב, מתפזר מתחכם ועצבני, סובל מכושר ריכוז שטחי

  

 מדרגות 49 ימים כנגד 49בסיון יש לנו מערכת ' עד ו. מו באה ללמד את האדם לצאת מעצ'זהאות 

. האדם חייב לעבוד לכיוון חיובי ולעשות עבודה רוחנית. בחודש זה מתגלה כוח התורה. הטומאה

כוח ההתחדשות שומר על התאומים אך לסביבה . להתביית על מטרה אחת ולהגיע לאיזון ושלמות

  . קשה לסמוך עליו

  . מילוי אנרגיה לכל המערכת.  שמשמעה תקשורת וחיבור'ראת הכוכב מסמלת האות 

התאומים אינו אוהב . למסגר את עצמו. ללמוד איך לעשות עבודה, התאומים חייב להתחבר לודאות

  . עליו להיות בוגר ולהוציא עבודה לפועל. דריכה במקום, שגרה

  

  . כמו כן אברי הנשימה והריאות. הידיים, מערכת העצבים: פגיעותו

  

, תא: המלה תאומים מורכבת מ.  כוכבים הנקראים כוכבי שבט-13תאומים הוא מערכת של כמזל 

המורכבים ממינרל הנתרן , תאיים-יש נוזלים בין. התאומים אחראיים על תאי הגוף. נוזלים= מים 

הוא עובר את סיון ותמוז מבלי , כאשר האדם רוחני. תאיים המורכבים מאשלגן-ויש נוזלים תוך

יש . לאחר שבחודש סיון נוצרה פגיעה בתאים). המתחיל בחודש תמוז(יפגעו מהסרטן שתאי גופו 

  . אויר='ו-אש ו=' י–בסיון שתי אותיות השם המפורש . להתחשב גם באותיות חודש סיון

בשבועות מאפשרים לנו להתחבר . חל בו ובו חייבים בקיום מצוות צדקה)  ביכורים-גם חג השבועות 

מחייבים נשימת אויר בצורה יותר , התאומים האחראיים על הריאות. זוןקו האי= 'קו האמצע'ל

כלומר יש .  ליטר אויר0.5: בנשימה לא נכונה.  ליטר אויר2.5בנשימה עמוקה הריאות קולטות . נכונה

בריאותו של בן מזל תאומים תלויה אם כן . לתרגל נשימה עמוקה כדי לקלוט מקסימום אויר

מכור למוסיקה שמיימית כדי להרגע וכדי להכנס , תאומים לדוגמהה. במודעות וברוחניות שלו

  . למדיטציה כדי להתחבר עם עצמו

אין לו זהות . הוא קולט במהירות אך קשה לו להיות עקבי ומרוכז. התאומים הוא כמו כספית

 אם הוא אינו רוחני. כאשר הוא מאוזן הוא רוחני. הוא מלווה בחברים רבים, אין לו שלווה, פנימית

  . הוא מפוצל

, בהילוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם' המשליך את ז: " מתוך ספר יצירה

  ".  זכר ונקבה–וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש 

  . הליכה והתמצאות): עודף או חוסר(חוש 
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  'ת=ירח'  ח=חודש תמוז     סרטן

  

  

ספק , הסרטן מצביע על בלבול. לנו בפוטנציאלהמצוייה אצל כו,  שליליות–השם תמוז פירושו סוף 

זאת חיה . הולכת ימינה שמאלה והצידה' סרטן'החיה . ובעיה בשפה הארמית וגם על אופציית ריפוי

. הטיפוס הסרטני הוא אדם מופנם ופגיע. תכונותיה קיצוניות. הנוקשה חיצונית ורגישה בפנימיותה

הוא אוהב את עולמו , נטייתו כפייתית. בו אותו שיאה–הוא בעל אופי הגנתי ואןהב טיפוח אישי 

, מפונק, תלוי בזולת, רגזן, הוא סובל ממתח נפשי. כלפי משפחתו' משוריין' ונוהג באופן –הפנימי 

  . פחדן וקמצן, מגונן, רגשותיו עזים לעבר דמות מטפל. היסטרי

  

: דשים שלילייםתמוז על פי ספר הזוהר הוא אחד משלושה חו. מסמלת את חודש תמוז' חהאות 

בתמוז מסמל את נפילת ' יז. אינטנסיביות האור שבו אינה ניתנת לטיפול על ידו. אב וטבת, תמוז

 – אלו הם ימי בין המיצרים –שלושת השבועות השליליים בשנה מתחילים בו . החומה ובית המקדש

  . ה פוטנציאל סרטן כמחל–בחודש זה יש להרבות בצדקה כדי להמנע מזרע . באב' עד לט

ברגע שהאדם מקבל יותר אור ממה שצריך האור שורף את . מסמלת צמצום אור,  הלבנה– 'תהאות 

. הרסניות ומרידה, עסק ומסמלת גי חמישי, חברה, תוקפת אדם, "סופניות"מחלת הסרטן . הכלי

  .  מתחזק חוסר הבטחון האישי–התפקוד מופר כתוצאה מכך 

  

  .טבע האדם: פגיעותו

  

באופן . תפקידו חילוף חומרים ללא בלבול.  אלא בעמדת התגוננות–אינו בשליטה , הסרטן אינו מאוזן

  . ברחם ובקיבה, כ בחזה"הפגיעה הפיזית נוצרת בד. אובייקטיבי רוחני

  

בראיה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה ' המליך אות ח: "ספר יצירה

  .   זכר ונקבה–ויד ימין בנפש 

  

  .ראיה): עודף או חוסר (חוש
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  'כ=שמש'  ט=חודש מנחם אב     אריה

  

  

אך יותר אוהב לקבל הכרת , הוא אוהב לעזור. תכליתי ונדיב, הוא אדם ענייני, מלך החיות, האריה

להעזר באחרים ,  לא אוהב להיות חייב–הוא עצמו . הוא חייב להיות במרכז ומוכן לארגן הכל. תודה

האריה מחובר ישירות . הוא עצל. הוא סבור שהוא יודע הכל אך אינו מוציא לפועל.  חלשאו להראות

חורבן שני בתי , בחודש זה אירע חטא המרגלים. לאנרגית השמש ועל כן מושך ישירות אנרגית חיים

הירח הפנימי בסרטן יצר הרס . באב' כולם בט. שילוח היהודים מספרד והפתרון הנאצי, המקדש

מרוכזת , השמש יוקדת.  ואנרגיה–גשמי , השמש מסמלת כח פיזי. ד את האדם צמצוםפנימי ולימ

זרע לגאולה . כח משיח, שריפת עצים ואבנים מסמלת את כח תשעה באב. ושורפת ומביאה כח דין

  . מן האגדות,  הפניקס–כמו ציפור החול , ולחופש

  

  השמש . מהווה תשעה באב' טהאות 

  .  אנרגית יסוד–מלשון כתר ' כ. ר הינה יסוד האש החזק ביות'כ

  

מרכזיות , שליטה', אני הכל, ' יוהרה ושחצנות–האוהב טובות הנאה  וניצול כח לעצמו , אצל האריה

מחוייבות - ותפקידו האמיתי , מגונדר, פסיבי, נפוח, אסתטי, האריה הוא שמרני. חיים והמשך חיים

, בטחון עצמי מופרז, יצר שתלטנות, חירלאריה דעות קדומות וצורך להרשים בכל מ. להמשך חיים

  . אצילי וחם. הוא נאמן גלוי ובעל כבוד עצמי. מנהיגות דוגמטיות והתנשאות

  

  . אזורי הגב והלב: פגיעותו

נסיון ודרגת מודעות גבוהה כדי ללמוד להיות אריה קטן . הלב כמשאבה מכניסת חיים למערכת

 וכך נוצרת שליטה מלאה ושלמות – בלוית שמש  קיים ירח מלא–באב ' בטו, בחודש אב. ולהצטמצם

  .  זרימת שני המאורעות–כפולה 

  

וצר להם אריה בעולם ואב .  וקשר לו כתר וצרפם זה בזה–בשמיעה ' המליך אות ט: "ספר יצירה

  .  זכר ונקבה–וכוליא שמלית בנפש , בשנה

  

   . שמיעה): עודף או חוסר(חוש 
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  'ר=כוכב' י=חודש אלול    בתולה

  

  

.  כלומר זהו מאגר זרם חילופין עם הבורא–" ילדודי ודודי לני א. "חודש אלול מציין טוהר ושלמות

  . יסודו אדמה, בתואל = בית אל = בתולה 

הבתולה הוא . להתעכבות על פרטים קטנים, לקטנוניות, לשטויות, האדם מסודר מדי ונכנס לפרטים

. ציני וביקורתי מדי,  אך גם חשדן–ודייקן , אחראי, מציאותי, טתישי, דאגן, בעל זכרון טוב, נקי, צנוע

, צרים, בעל אופקים מדעיים, הוא מפנה מרץ רב לאפיקים מעשיים. הוא שקול וקר ברגשותיו

  . יש לו גישה בלתי רגילה לתזונה ולבריאות. ורכושניים

  

. ת עבודה ושרות למען הזולתהיא מציינ. מצביעה כי הכל קיים מן הזרע,  סמל החודש אלול-' יהאות 

זהו , בחודש זה קרוב השם לקוסמוס. נתינת נשמה באופן אינדיבידואלי. זהו בית הבריאות והמחלות

  . חיבור לסליחה ולתפילה

  . יצירת חיבור ותקשור אישי. קשור גם לתאומים, )מרקורי( כוכב – 'רהאות 

  

הלמידה נעשית . ת לכל יתר האנרגיותלקחת אחריו, האדם חייב ללמוד ולעשות לעצמו נקיון עצמי

הוא יודע לכוון בדיוק מה לא בסדר ועליו ללמוד לערוך קודם ביקורת . לבד כי אף אחד לא ברמתו

 100עליו לדעת כי שלמות של . הכלי של הבתולה הוא שכלי ואינו מבין רוחניות. עצמית ולדאוג לזולת

  . אחוז קיימת רק בעולם רוחני

  

  . רפיון ולחצים רגשיים, חסימות: עייםמתבטאת במ: פגיעותו

  

וצר בהם בתולה בעולם , וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, במעשה' המליך האות י: "מתוך ספר יצירה

  ". זכר ונקבה, ואלול בשנה ויד שמאל בנפש

  

  מעשיות): עודף או חוסר(חוש 
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  'פ=נגה'  ל=חודש תשרי    מאזניים

  

  

' תשר'המלה . זוהי תנועה פנימית להשגת איזון". ויכולת לו' ושרית עם ה: " מאבקחודש תשרי מציין

  . מציינת התחלת נתינה כדי לא לקבל שום דבר בתור מובן מאליו

  

באחד באלול ראש השנה למעשר . באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים: ארבעה ראשי שנים הם"

באחד בשבט ראש . לנטיעה ולירקות, וליובלות, ןבאחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטי....בהמה

ראש השנה בתשרי מהווה נקודת ציון בעלת משמעות הלכתית ועיונית כנקודת תאריך ." השנה לאילן

 בראש חודש ניסן מאורעות היסטוריים לאומיים ובראש –י שתי שיטות "מנין הזמנים נקבע עפ. וזמן

ראש השנה המציין את תחילת . לאית בסתיו תחילת המחזוריות החק–ראש חודש תשרי , השנה

  .  השנה היהודית בכיוון לונוסולארי מחבר ומביא בחשבון חודשים ושנים טבעיות

  

כלפי . האדם מחפש שלמות אך למעשה יש לו בעיה של יציבות. מצויה בחוסר שיווי משקל' להאות 

  אבל למעשה שיווי משקלו . יםאוהב מוזיקה ונוף ואינו אוהב לפגוע באחר, שקט, חוץ הוא נראה שליו

  . הדין הוא מאד חמור לעומת החסד שצריך להיות ממותק). דין(גבורה =לחסד ולשמאלה=נוטה ימינה

  . מונחת על ידי האגו) טלה(מולותו של מאזניים . מחברת אותו ליופי ואסתטיקה) נגה ('פהאות 

  

   .  באברי הכליות:פגיעותו

  

למאזניים .  הרגישות יותר אצל מאזניים מאשר אצל אחריםבאוזן האדם נמצאות בלוטות האיזון

אך בקשרי הזיווג שלו עליו לבחור מזלות לא ', לצאת בסדר'ביחסיו הוא אוהב . זכרון מעולה

על המאזניים ללמוד . בקבוצת השבט מאזניים שבעה כוכבים. דומיננטיים משום שהוא מאד בולט

  . למודעות ושיווי משק, אור, איזון, לקבל החלטה

  

מחוברים ) מאזניים(ילידי תשרי . לשנה כולה' פצצות אנרגיה'יום כיפור וסוכות מהווים , ראש השנה

וחייבים ללמוד , הם מחוברים לבינה. גלומים שורשי האיזון והאזניים' מאזניים'בשם . לרוחניות

  . ת פספוסהמאזניים נרדף תמיד אחרי ההיפך וישנה את דעתו מתוך תחוש). זוגיות(לקבל אדם אחר 

  

  : מתוך ספר יצירה

יצר בהם מאזניים בעולם ותשרי בשנה ומרה , בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה' המליך האות ל"

  ". זכר ונקבה, בנפש

  

  ). מיניות(תשמיש ): עודף או חוסר(חוש 
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  ). פלוטו(+'  ד=מאדים' נ=חודש מרחשון    עקרב

  

  

המים . העקרב שייך למים. בחשון הוא יום המבול' יז. דיןכח ה, בחודש מרחשון גלום כח המבול

העקרב . אבל כאשר הם נתכים בעוצמה חזקה מדי הם לוקחים חיים. חסד=כ מצד ימין "באים בד

האדם בוחן את הסביבה במימדי כח ".  אף אחד לא יקבל–אם אני איני יכול לקבל זאת : "פועל מתוך

העקרב פועל בכח גברי נוקשה כדי שדברים . יות וממיסותרצינ,  בעיני רנטגן-בכח גשמי , ושליטה

מעיד כי סבל פירושו פרידה מהרגל וויתור ,  סמל הנקיון–המבול , בחשון' יז. ייצאו לפועל בנקיון יתר

  .  לו קושי רב לניקוי הנפש ולהגיע למודעות-שאין עליו ממונה , צפוי-לעקרב הלא. על אגו

, שאפתנות ועמידה בקושי, תגובות קיצוניות, חישות החלטהנ, עומק נפשי, לעקרב רגשות חזקים

הוא . חוש פסיכולוגי וכושר ריכוז, בעל אינטואיציה, הוא מעמיק. נטירת טינה ונקמנות, קשיחות

הוא דורש . כאשר הוא נדיב הוא מגזים ברגשותיו. אלים וקיצוני, הוא יצרי. וחתרן, זומם, חשדן

יש לו אינטואיציה חזקה וחוש פסיכולוגי .  בדרכים קיצוניותונוטה לחשל את אופיו, שלמות מעצמו

  . מפותח

  

כח רצון וכל אמצעי כשר כדי לדרוך ולהרוס מבלי שדבר יעמוד .  מסמלת את חודש מרחשון'נהאות 

העקרב אחראי לחיים ולמות ולו כח . הוא בדכאון, כאשר לעקרב יש קטעי נתק ומשבר. בפניו

  . רלעולמות נסתרים ורגישות לנסת

  . ללא שמץ חיים, מאפשרים כח הרס טוטאלי, ביחד עם כוכב פלוטו, מאדים = 'דהאות 

  

  .  עקר, קבר, ברק, רע, קרב, )שמות(ב "ע, ערב, רב, קר: השורש עקרב

אבל למראה עקרב .  אין זזים אפילו אם נחש נמצא עליך18בתפילת ). קריזה(עקרב הורג ללא סיבה 

ואליו קשור הצרוף , ) שבטי ישראל- 12מ(העקרב שייך לשבט דן . הרגואנו מצווים להפסיק להתפלל ול

ויהיה במלחמה בין מים , עקרב שנפגע לעולם יזכור זאת.  רצונו לשלוט–כאשר עקרב נותן . ב שמות"ע

, יום ההילולה של רחל אימנו, בחשון' יא. גורם סבל לזולת) ללא שליטה(עקרב החי כעקרב . ואש

על קברה אנרגיה . והיא הצליחה לבלום את העין הרע של בילעם, מתוקןמציין שהיא היתה עקרב 

  . חיובית חזקה

מה שלא הולך במוח הולך : "מלחמתו המתמדת. כל סוד משיח בו. לעקרב תכנונים וסגירת חשבונות

  .מחבר אותו לאנגית חיים והצתחדשות וניקוי זבל, עליונות מחוץ למערכת' ג= וחיבורו לפלוטו " בכח

  

  . באברי המין: פגיעותו לפיכך,  הפועל על לחץ וחיבוק דבהעקרב

   

חשון -עליו להפוך ממר. ובעין הרע, שליטה בקנאה. כח התנגדות. תיקונו של העקרב הוא ריסון עצמי

  . חשון- לרם

בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשון ' המליך אות נ: "מתוך ספר יצירה

  ". זכר ונקבה, בשנה ודקין בנפש

  

  .ריח): עודף או חוסר(חוש 
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  'ג=צדק'  ס=חודש כסלו     קשת

  

  

גילוי כח האור , הוא מתאר קשת בענן. מציין חצי אדם וחצי סוס'  המצויין באות ס–קשת , כסלו

כיף ואתגר , שטות, צחוק, הקשת אוהב חיים. לטווח ארוך, כח גדילה, הנותנת התרחבות, ושמירתו

  .ונהנה מן הדרך

מתעניין , בעל חוש הומור, הוא פועל מתוך לחץ.  מיצוי העשייה וההוצאה לפועל לא מעניינים אותו

מחובר , הוא אוהב סיכון חיים). בכסלו' כה(ונסמך על כח נס ' על קוצים'יושב , אמונה וערכים, בדת

  .ונח' לקשת שבעת הצבעים שהיא סמל להגנת האור וסימן לברית בין ה

  

ובהתנהגות , ם שישרתו את מטרותיו אך התנהגותו היא גסות רוח בזמן הלא מתאיםהוא זקוק לאנשי

יש לו , חסר טקט, ילדותי, הוא שטחי. עליו ללמוד חיבור לאנשים ולא ניצול". פיל בחנות חרסינה"של 

  . ומורד מכל דבר שמגביל חופש, הוא אוהב חופש. הוןא נוטה להגזים ולבזבז ואינו אחראי, קשיי ריכוז

  

 מהוים כח – 'ג' סאותיותיו הם . בין נס חנוכה לנס פורים, שולט על קשת ודגים, כוכב צדק = 'גאות ה

  .     ב שמות"ס: עזרה והגנה אנרגטי

  

  . באגן הירכיים: פגיעותו

  

וקשר לו כתר וצרפם זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלו , בשנה' המליך אות ס: " מתוך ספר יצירה

  ". ר ונקבהזכ, בשנה וקיבה בנפש

  

  . שינה): עודף או חוסר(חוש 
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  'ב=שבתאי'   ע=חודש טבת    גדי

  
הוא . רציני ושאיפתו להגיע למעלה, מזלו אפור. הוא חודש שלילי ביותר', שסימנו ע, החודש טבת

די נולד הג. והוא אינו צוחק, בדרך כלל ילדותו וחייו קשים. משמעת ונוקשות, שומר על מסגרת, עקבי

הוא מאד לא גמיש וקר בלחיצת ". מתכת"ומערכתה עשויה , ודומה לחיה גדי האוכלת קוצים' זקן'

  ". בא גד ותקרא את שמו גד. "...ידו

  

. הוא חסר בטחון ומוגבל בהבעת רגשות. בעל שליטה עצמית ותגובות שקולות, מעשי, הגדי הוא זהיר

הוא . בעל חוש ארגוני ואופורטוניסט,  הגדי שאפתן.פסימי ונוקשה, שכלתן, אנוכי, חומרני, מחושב

  . הוא קיצוני ברדיפתו אחר מעמד.  עד חולניות–ושאפתנותו , בעל כושר מנהיגות וארגון

  

הוא גורם לחיים . הגדי אינו חופשי. עם התחלת המצור על ירושלים, בטבת'  מסמלת את י'עהאות 

בטבת ' בי. קרירותו ומעשיותו, מציינת את כעסו, 'ע, סמל החודש.  לחצים וחוסר רצון לתת, כפיתיים

  . נפלה מערכת החיסון של העם

  .  מטרה–מסמלת מסגרת ואצל הגדי , שבתאי, 'בהאות 

  

הוא אינו גמיש ולא מוכן להתכופף . והוא אינו מבין שניתן לו כפקדון, הגדי בטוח כי הכל מגיע לו

הוא תמיד הדמות הקשה והרעה הנותנת . רוקשור למוגבלות החומ, הוא היסטרי. קדימה או אחורה

  . לתקן ולעבור לחסד, עליו לשבור את מוגבלות החומר. פקודות

  

  . עצמות וראומטיזם, בעיות ברכיים: פגיעותו

  

וצרפם זה בזה וצר בהם גדי בעולם וטבת , וקשר לו כתר, ברוגז' המליך אות ע: "מתוך ספר יצירה

  ". זכר ונקבה, בשנה וכבד בנפש

   

  .כעס ורוגז): עודף או חוסר(חוש 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



50  

  )אורנוס(+'  ב=שבתאי'  צ=חודש שבט    דלי

  
האדם . גילוי משיח בו. מסמן את עידן הדלי ועיקרו התרחבות ושבירת מסגרת. ' סימנו צ–חודש שבט 

: ולהיפך, יעשה מסגרת, אם יש בלגן. ועושה הכל הפוך, לא קונבנציונלי. הדלי לא מסתדר בקבוצה

גופן . אצל הנשות הדלי המבנה גברי וסנטרן שסוע. הוא מזכיר את שנות השישים ואת המתירנות

מטרתו של הדלי למען . השיער צועק ולא מסודר. נעימי הליכות, משולש ואצל הגברים מבנה נשי

  . עצמאי ומקורי עם חוש צדק מפותח, מתקדם, נוטה לגיוון ושבירת מסגרת, עיקש, הדלי עצבני. הפרט

  

בטענה שיש לכתוב אותה ,  אשר בשמה הלכו מאמיני שבתאי צבי וחתכו עשרות ספרי תורה'צהאות 

צדיק . הרב אשלג הראה שאות היא כמו צופן גנטי בקוד פנימי וניתן לנטרל שלילה. באופן שונה

  . סמל חודשי הדלי שבתאי ואורנוס. מסמלת צדיקות

משנה ויוצר מהפיכה , והוא הפן ההורס, ליונותספירות ע' האורנוס שייך לג. 'ב-השבתאי מסומן ב

  . הדלי מרסק את מוגבלותו ועולה מעל המסגרת. במסגרת

  

. בשבט הירח במלואו' ביום טו. האור הפנימי בונה את הכלי ושייך לו. האור המקיף הוא הפוטנציאל

בו שני ,  באב'הפרת חוקי משיכה ומולותו היא טו). 26(יקוק ) + 65(אדני  = 91= ראש השנה לאילן 

לדלי דחף לדאוג . בשבט' ההליכה של האילן לעשות כח התנגדות נולדת בטו. המאורעות פועלים יחד

והוא שובר , לדלי לא חשוב מה חושבים עליו. לפרט ולא לדברים הגדולים ואין הדלי דואג לעצמו

  ".  הבה נשאר ידידים: "האימרה של הדלי. מסגרת כדי להביא גאולה

  

  . וקיים ומערכת הדםהש: פגיעותו

  

 יוצר בהן דלי בעולם ושבט –וקשר לו כתר וצרפן זה בזה , בלעיטה' המליך אות צ: "מתוך ספר יצירה

  ". זכר ונקבה, בשנה וקורקבן בנפש

  

  . טעם): עודף או חוסר(חוש 
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  )נפטון(+' ג=צדק'  ק=חודש אדר     דגים

  

  

. הדגים לא מכניס ראשו למיטה חולה.  אילם ונבלע בזרם,מאבד זהות, בן מזל אדר הוא נטול אופי

, רומנטי, מזדהה, עדין, הוא רגיש, דולפין= בכיוון החיובי . רגישות ואינטואיטיביות= עיניו עיני דג 

בורח , פועל כאדם מבולבל, כריש= בכיוון השלילי . ופועל לטובת אחרים, מקריב, אינטואיטיבי

אדר נקרא בארמית . של הדג מאבד המון אנרגיות לקליפה ולטומאהאופיו המשונה , חשאי, ממציאות

תיקונו של אדם בדגים הוא . באדר מכוונים על כל הצירופים ביחד.  עמוד שידרה\אסיפה = אידרא 

  . דאג= א + , ג,ד. להרגיש ולעזור בדאגה אמיתית, לצאת מאשליה, לכוון את מטרתו

  

להמן הרשע . יב הדג לפרוץ את החלום ולהפכו למציאותחי, המערפל, נפטון+ כוכב צדק = ' גהאות 

הדג צריך לגלות הקרבה ואחדות ועם דאגה אמיתית ללמוד . באדר' היו המון תוכניות מדוייקות ליד

  . רוחניות

  . בשושן, מהווה חודש אחרון ומאסף שבו גילוי המשיח', ק= חודש אדר 

  

  . כפות הרגליים: פגיעותו

  

וצרפן זה בזה וצר בהם דגים בעולם ואדר , בשחוק וקשר לו כתר'  אות קהמליך: "מתוך ספר יצירה

  ". ערכן כמין מלחמה, סדרן כמין חומה, עשאן כמין עריבה. זכר ונקבה, טחול בנפש, בשנה

  

  .  שחוק\צחוק ): עודף או חוסר(חוש 

  

  

  

  

  :סיכום לוח השנה

  

  

דבר . וא אף קשור למחזור השמשה.  הירח–לוח השנה היהודי מתבסס על יחידה טבעית של החודש 

. 'מאורעות היסטוריים וכד, אקלים, צמיחה: במציאות יש עוד מערכות זמן נוספות. זה יוצר שניות

פרקי הזמן סובייקטיביים לייצורים בשלב התפתחותי ידוע מזמן הלידה ולכן תקופת השנה אינה 

קביעה וההגדרה במחזוריות דרכי ה. י שיקולים המיוחדים לו"אחידה אלא מותאמת לכל נושא עפ

אלא גם על תצפיות , וחוקיות גרמי השמיים נסמכו לא רק על חישובים מתמטיים לצורך אימות

ובית , בדיקה גאוגרפית, בדיקה חוזרת, בה נראה מולד הירח, עדות ראיה: לדוגמא, נסיוניות אנושיות

זמן של שוני והתחלפות בכל כ,  כדרך להתבוננות מעמיקה בעלת משמעות אובייקטיבית–הדין הגדול 

  .  המערכות ובדיני השמיים
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  "דור המשך  " - תאור ארוע 

  

  

  השמות בדויים : הערה

  

בידי אחזתי . דליה. בארוע חברתי שערך אחד מבתי החולים ניגשה אלי דמות ידועה מעולם העסקים

אני .  איתהואחרכך ביקשה להשאירה, דליה ביקשה בצחוק להציץ בטיוטה. בטיוטה מהמחקר שלי

בה ביקשה , שבועיים לאחר הפגישה קיבלתי מדליה שיחת טלפון. כמובן נעניתי ושכחתי מן העניין

ראשית שלחתי לה שאלון , כפי שאני נוהגת. דליה להפגש בדחיפות גדי לדון בכמה בעיות שהציקו לה

קבענו . זרה אותו היא מילאה ולאחר מכן שלחה אלי בח- תשובות קצר - אישי מלווה בשאלון השלמת

דליה השיבה שהיא די מופתעת . להפגש וכאשר הגיעה דליה אלי לפגישה בקשתי להתחיל בשיחה

הסתבר שאחד ממנהלי העסק נפטר עוד באותו הבוקר והיא לא היתה . מעצמה מכך שהגיעה אלי

 ותשובתה היתה שבכל ארוע טרואמתי כזה היא יוצאת -שאלתי מדוע . בטוחה אם תגיע אלי בכלל

, "מתעמר בה "- היודעת על פחדיה , מאבדת את בטחונה ואחותה, אינה מצליחה לתפקד,  פעולהמכלל

כך הציגה זאת דליה ועל פני השטח נשמעו . משתלט על העניינים ודוחק אותה יותר ויותר הצידה

  . נתונים אלה התקבלו מסיכום שני השאלונים. אלא שהנתונים שבידי היו שונים. הדברים אמיתיים

  

  :רקע

  

כאשר האב הזדקן והאחות נכנסה לעבוד . דליה ואחותה קיבלו לידיהם עסק בירושה מהוריהם

שנים רבות השקיעה האחות בעסק בעוד דליה . העדיפה דליה לעסוק בעסקים השייכים דווקא לבעלה

רק לאחר שנים רבות דרשה לשוב ולהצטרף ואכן היא . היתה שותפה להכנסות העסק מבלי שעבדה בו

בחלוף השנים דרשו גם ילדיהם של דליה . בסוף בפעילות החברתית במפעל וכן בארגון ארועיושולבה ל

  . העסק הפך לאבן שואבת לתביעות כלכליות בדור השני והשלישי. ואחותה להכנס לפעילות העסק

  

  : מסקנות השאלונים

  

שתלטנית , יתיםחסרת מנוחה לע, עצלה, פועלת בצורה רגשנית, הנתונים העלו כי דליה קלה להשפעה

קשה לה . לדליה חשיבה מקורית אך היא סובלת מקשיי ריכוז. אנוכית. עם רצון ושאפתנות חזקים

היא נוטה . יחד עם זאת היא נדיבה. נמהר ומסתכן, רגזן, היא אף טיפוס מרדן. להתחבר למציאות

 -  אחרים קשה לה להגיע להרמוניה ביחסיה עם. להימור בהחלטותיה מתוך בטחון מופרז בצדקתה

  .והיא מסוגלת לפעול באופן יצרי, הכבוד חזוב לה

  

  :תאור הפגישה

  

לפעול , קשה לה לקבל אחריות. כאשר ישבתי עם דליה אמרתי לה כי נראה שעבורה החיים קשים

  המוביל , העולם נתפס עבורה כמקום לא בטוח. ולפעול באופן מאוזן, להשהות סיפוקים, במשמעת
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  אנחנו . ומקצרים דרך, פת העולם שלה עוקפים את המציאות כאשר היא כואבתבמ.  מוות\לנטישה 

ללמוד לעבור .  לוותר על חלק מעצמו-שהכרחי שיהיה לאדם משהו כדי שיוכל לוותר עליו , יודעים

דליה מעולם . כאשר אדם לאמוכן לוותר על האגו נוצרת תלות. בחינה עצמית מתמדת רצופה וקשה

והמניע שלה בעשיית הדברים היתה לבצר את התקשרות אותה , אחריםלא עשתה דברים בשביל 

התלות בין האחיות הפכה למלכודת ולא ניתן היה לחשוב . אליה כדי להבטיח דאגה וטיפול בעצמה

הבטחון הכלכלי של דליה בילדיה נרכש במחיר חירות והקשר גרם לנסיגה . עליה כבריאה או אוהבת

החונק " ערפד אנרגיה" הזו אין אהבה אלא פיתוח אישיות של בתלות. והרס הצמיחה בין האחיות

העבודה על הגורם האנושי באופן אובייקטיבי וההשלמה עם העובדות סייעה לדליה לכוון את .  והורס

והחלטה לבסס ולתמוך את עבודת אחותה וילדיה בעסק עם הסכם כספי , ילדיה לעבודה מחוץ לעסק

, דליה. הסכימה על פרישתה שלה מהעסק בתוך כשנה, עצמהדליה . בו תוגמלה דליה באורח שלם

ואשר נתנה והקריבה במסווה חשה עליונות מוסרית מעמדת הנחיתות , שהיתה צדיקה בעיני עצמה

. למדה להבחין בין הרגשות למחוייבות, לאחיה" כניעתה. "שלה תוך שהיא רואה את מצבה בעבר

 אהבה -ה שעליה להשקיע בבניית משפחה אוהבת במובן זה למדה דלי. להפסיק את ההונאה העצמית

, בכך הכירה בפרדוקס שבו היא צריכה לפעול בעת ובעונה אחת. במובן של הערכה עצמית ומילוי נבון

כך ראינו שהקנה הגלוי מעל פני האדמה הסתיר את החיים האמיתיים שהחלו מתחת . ולמען אחרים

 .   לפני האדמה
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