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 ד"בס

 
  'ר=כוכב  'ז=תאומים  חודש סיון   

  
  

  אויר:  היסוד
  

 הוא הצופן הרוחני –בו ניתנה תורה ,  החודש השלישי,חודש תאומים.  'מתן תורה'סיון קרוי 
  כאשר אנו .אני ואתה: שני הלוחות מסמלים את השניות, קבלנו שני לוחות ברית.  לניהול החיים

כאשר איננו מקבלים את התורה הפירוש הוא .  זר= פירוש האותיות  –מקבלים את מהות התורה 
שעליו , התאומים לומד שהדרך הארוכה היא  הדרך הקצרה. זר= האמת שלנו חלקית , גשמי

תקשורת , הוא מומחה לתנועה:    התאומים לומד שעליו להיצמד לקיים.להתמיד וזה קשה לו
, ציני, הוא חסר מנוחה.   גומרהוא מתחיל ואינו, התאומים הוא אלוף בכל דבר.  והכוונה לסביבה

  .לא יציב, מתפזר מתחכם ועצבני, סובל מכושר ריכוז שטחי, מסוגל לפעול ללא רגש, ספקן
  

, ז בניסן"מט ( ימים49בסיון יש לנו מערכת ' עד ו.  באה ללמד את האדם לצאת מעצמו' האות ז
 עליה בקדושה אחרי של מדרגות 49.  הטומאה מדרגות 49 כנגד )תחילת המסע לקראת מתן תורה

האדם חייב לעבוד .   בחודש זה מתגלה כוח התורה. מדרגות טומאה במצרים49: עליה ויציאה מ
כוח .  להתביית על מטרה אחת ולהגיע לאיזון ושלמות.  לכיוון חיובי ולעשות עבודה רוחנית

  .ההתחדשות שומר על התאומים אך לסביבה קשה לסמוך עליו
  .מילוי אנרגיה לכל המערכת.  שמשמעה תקשורת וחיבור' את הכוכב מסמלת האות ר

התאומים אינו .  למסגר את עצמו.  ללמוד איך לעשות עבודה, התאומים חייב להתחבר לודאות
  .עליו להיות בוגר ולהוציא עבודה לפועל.  דריכה במקום, אוהב שגרה

" הבתולה"ם ע" ביסוד"מציב אותו : י"האר".  קשת"עם ה" תפארת"מקומו ב: ק"הרמי "עפ
  ".בתולה"עם ה" תקנו"כדי ל" הוד" לועברמ: א"הגרלשיטת 

: המלה תאומים מורכבת מ.  ת כוכבים הנקראים כוכבי שב13-כמזל תאומים הוא מערכת של 
המורכבים ממינרל , תאיים-יש נוזלים בין.  התאומים אחראיים על תאי הגוף.  נוזלים= מים , תא

הוא עובר את סיון ותמוז , כאשר האדם רוחני.  תאיים המורכבים מאשלגן-הנתרן ויש נוזלים תוך
. ש סיון נוצר פגיעה בתאיםלאחר שבחוד).  המתחיל בחודש תמוז(מבלי שתאי גופו יפגעו מהסרטן 

  .אויר='ו-אש  ו=' י–בסיון שתי אותיות השם המפורש .  יש להתחשב גם באותיות חודש סיון
קו = ' קו האמצע' בשבועות מאפשרים לנו להתחבר ל.  חל בו ובוביכוריםה –גם חג השבועות 

בנשימה . ונהמחייבים נשימת אויר בצורה יותר נכ, התאומים האחראיים על הריאות.  האיזון
כלומר יש לתרגל .   ליטר אויר0.5: בנשימה לא נכונה.   ליטר אויר2.5עמוקה הריאות קולטות 

בריאותו של בן מזל תאומים תלויה עם כן במודעות . נשימה עמוקה כדי לקלוט מקסימום אויר
 כדי להרגע וכדי להכנס "מוסיקה שמיימית"למכור , התאומים לדוגמה.  וברוחניות שלו

  .כדי להתחבר עם עצמו" דיטציהמ"ל
אין לו זהות ... עקבי ומרוכז הוא קולט במהירות אך קשה לו להיות !התאומים הם כמו כספית

אם הוא אינו , הוא מאוזן הוא רוחניכאשר .  הוא מלווה בחברים רבים, אין לו שלווה, פנימית
  .רוחני הוא מפוצל
,  בעולםכתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומיםבהילוך וקשר לו ' ת זוהשליך א" :מתוך ספר יצירה

  ". זכר ונקבה–וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש 
  
  

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

  .הליכה והתמצאות):  עודף או חוסר(חוש 
  


