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 ד"בס

 
  'ד=מאדים  'ה=טלה     ניסןחודש 

  

  "אש:  "היסוד

 ":יציאת מצרים" .כנגד העבדות במצרים, יכולת להתנהג כנגד הטבע. ניסן פירושו נס

ראש ) ח ניסן"ר (.חודש האביב. הטלה ראש וראשון לחודשים.  יציאה מעבדות לחירות

, אקטיבי מתאים לאנרגית הטלה כאדם ,השנה למלכי ישראל ראש השנה לגאולת ישראל

  . בעל עודף אנרגיה–' קרבי'נחוש ו

  

  .הבריאה והיצירה, סמל הבורא' האות ה

, סמל האדום והדם' האות ד. יוזמה ועשייה, שפירושו כח, מציין את יסוד האש, מאדים

  החיוניות

  

צבעו האדום קרוי .  EGO- אני בעל ה, I Am: דימויים אלו של הטלה מגדירים את הוויתו

הוא .    לטלה חשוב מאד מה אומרים והוא נעלב כאשר מתעלמים ממנו.מזל דםי "בפי האר

המצרי וביהדות צוין נקרא האליל רע היה ): ע"ר(אינו מוותר על שליטה ועל רצונו העצמי 

פורץ לפני פסח .  בעיות בהן מסתבך אדם בהתנהגותו הילדותית כלומר אלו – ככח טומאה

למידה .  ים מרצון עצמי והתחברות לכח נתינהיוצא.  כח הנקיון הפיזי והרוחני, כח הזרע

ק מקומו "י הרמ"עפ.  לטל שבטלה, "חסד"לעבור ל,  במלחמה פנימיתלהתנגד ולעמוד

א "הגרלשיטת . "העקרב"עם " תפארת"מציב אותו ב" הארי"" המאזניים"עם " חסד"ב

  ".העקרב"עם "... תקנו"כדי ל" גבורה"ל... ועברמ

  

  .פגיעותו של הטלה באזור הראש

הראש "תה עם יבאמת שלו וילך א, הוא דבק במטרה".  שעות נוספות"ראש הטלה עובד 

קשה לשנות את דעתו בזמן , אינו גמיש.  ורואה קודם את עצמו, הוא אימפולסיבי.  "בקיר

  ...".בעוד שבועיים ישנה אותה.  "אמת

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

המאדים .  רוצה להגשים את עצמו.   קשה לו להיות במסגרת–לחוץ , זקוק לחופש, לשקר

האבן המתאימה לו .  והופך אותו חודש קשה לשליטה,  כוכב המלחמות–שולט על הטלה 

  .דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה, )רובי" (האדם"היא אבן 

וקשר לו כתר וצר בו טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין ' המליך אות ה: "צירהמתוך ספר י

  ".בנפש זכר ונקבה

   "!הראש:  "פגיעותו.  שיחה ודיבור): עודף או חוסר(החוש 


