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               בס"ד
 = ירח "מלכות"

 טלה א.
 + מהיר תגובה, מתלהב, מתרגש, אימפולסיבי, ספונטני. 
 חסר סבלנות ומנוחה, נמהר, עצבני, גס רוח. - 

 בעיות קואורדינציה של שרירים, כאבי עצבים בפנים, סחרחורת, הזיות, שיתוקים.
 

 שור ב.
 + שלו, בוטח, שקול, זהיר, אוהב טבעו מעריך יופי. 
 תגובותיו, עקשן, מגושם, רכושני מדי.איטי מדי ב - 

 חוסר אושר רגשי.
 
 תאומים ג.

 +  סתגלן, בעל קליטה טובה ותגובות טובות ועירניות. 
 לא יציב, לא ישר, חי חיים כפולים, בעל תגובות עצבניות. - 

  כאב בזרועות, אסטמה.
 

 סרטן ד.
 + רגיש, ביתי, סופג התרשמויות, בעל דמיון פורה. 
 ב, הסטרי, סובל ממצבי רוח, קרתני.לא יצי - 

 אשלגן. –עודף משקל, חוסר איזון נתרן 
 

 אריה ה.
 + עליז, בוטח בעצמו, נאמן, גלוי בהבעת רגשותיו. 
 רודף תענוגות, יצרי, ראותני, נוטה לשביעות רצון עצמית מופרזת. - 

 התעלפויות, פרפורים, בעיות לב.
 
 בתולה ו.

 דר, מסויג, בעל זכרון טוב.+ פוריטני, צנוע, נקי ומסו 
 חסר בטחון, ביישן, עצבני, דאגן, מייחס חשיבות יתרה לפרטים. - 

 רפיון מעיים, התנפחות בטן, גידולים, בעיות סוכר.
 
 מאזניים ז.

 + אדיב, דיפלומטי, נעים הליכות, מקובל על הבריות. 
 שטחי, לא יציב, עצלן, נוטה למצבי רוח. - 

 קל.בצקת, חסימת כליות, מש
 

 עקרב ח.
 + בעל רגשות חזקים, עומק נפשי ומגנטיזם, נחוש החלטה. 
 בעל תגובות קיצוניות, קנאי, מר נפש, מתפרץ, עקשן. - 

בכתלי המעיים )מגיעים מהצואה( וחוזרים למחזור הדם, בעיות חילוץ חומרים, מאמץ  רעלים נספגים
 גב ובעיות לב. על הלב ודם מזוהם... מביאים לתבלול ודלקת לחמית, מחלות

 
 קשת ט.

 + עליז, אופטימי, אינטואיטיבי, כן, רחב לב, אוהב חופש. 
 חסר מנוחה, בעל בטחון מופרז, בלתי זהיר, שטחי, ילדותי. - 

שבשוקיים.  תפקוד לקוי של הריאות.  תפקיד  הסובךכאבים מוקרנים מאזור המותן, העכוז, הירכיים או 
  כאשר דו תחמוצת פחמן לא משתחרר כראוי. הנשיפה. חמצן טרי לא מנוצל כהלכה

 
 גדי י.

 + זהיר, מעשי, בעל שליטה עצמית ותגובות שקולות  ומאופקות. 
 מדוכא, ממורמר, חסר בטחון, מוגבל בהבעת רגשותיו. - 

  פריחות בעור ובפרקים.
 

 דלי יא.
 + ידידותי, רומנטי, אוביקטיבי, נמשך לדברים בלתי רגילים. 
 ני, בעל תגובות בלתי צפויות ונטיה לשגעונות.הפכפך, עצב - 

 עצבים, הפרעה למוח ולשרירים, קרסול חלש.
 

 דגים יב.
 + סופג רשמים, בעל דמיון פורה, רגיש, עדין, מזדהה עם הזולת. 
 קל להשפעה, רגשן, עצלן, מסוגר, חסר מנוחה, רכרוכי. - 

 4, אחראית על קבלה והענקת אהבה: Gland Thymusאלכוהוליזם, הצטננות, מיעוט פעולת בלוטת תימוס. 
 )ספירת "תפארת"( מקלעת הלב, אהבה והרמוניה, מערכת אנדוקרינית וחיסונית.
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               בס"ד
 = שבתאי "יסוד"

 טלה א.
 + שואף לבטחון אישי, בעל רצון חזק, שאפתן. 
 אנוכי, שתלטן, קשוח, הורסני, נוטה לדכאון  - 

 יה, אדישות, קהות חושיםהתכווצויות, שבץ, ליחת אוזן חרשות... אפט
 

 שור ב.
 + מעשי, יציב, שיטתי, מתמיד, בונה בטחון כלכלי, עניני 
 חומרני, קמצן, עקשן, איטי מדי, חסר מעוף - 

, תקשורת, אחראית על ביטוי עצמי Gland 5 Thyroidשיעול יבש, חנק, מיעוט פעולת בלוטת הטירואיד: 
 )"חסד" + "גבורה"(

 
 תאומים ג.

 לטואלי, רציני, מאופק, בעל גישה יציבה ואחראית.+  אינטק 
 מוגבל בהתבטאות, ציני, מחושב, ספקן. - 

 אבנים, ריאומטיזם, דלקת פרקים, גודש בריאות, העדר סידן.
 

 סרטן ד.
 + שאפתן, בונה בטחון, זהיר, חסכן, מסורתי, קשור לעבר. 
 חסר בטחון, מסוגר, פגיע, פסימי, קמצן, מרחם על עצמו. - 

 .Vit B12בדן תיאגון, מתח רגשי, אנמיה, חוסר א
 

 אריה ה.
 + אחראי, בעל כבוד עצמי, חוש ארגון ורצון חזק וסמכותי. 
 מתוסכל, מתנשא, חסר סיפוק, קנאי. - 

התקשות עורקים, פעולת שרירים חלשה של הלב, עמוד שדרה בנוי בצורה לקויה, מחסור בסידן או 
 מגנזיום.

 
 בתולה ו.

 זהיר, מציאותי, הגיוני, אחראי, דיקן, עניני.+ שיטתי,  
 קטנוני, חשדן, חסר בטחון, ציני, בקורתי מדי.  - 

 סכרת, כבד, חסימת מעיים, שלשול, עצירות.
 
 מאזניים ז.

 לני, בעל שיפוט טוב.ב+ שקול, אוביקטיבי, אחראי, עומד בדבורו, סו 
 נוטה לתחושת בדידות, חסר כנות.  - 

 ת, חסימת כליות ע"י אבנים.  מחלות דם ע"י פסולת רעילה. כליות עצלות.התעבות כתלי הכליו
 

 עקרב ח.
 + שולט ברגשותיו, שומר סוד, שאפתן, עומד בקשיים. 
 קנאי, קמצן, אנוכי, ערמומי, קשוח, נוטר טינה, נקמן. - 

 עצירת מעיים, הרעלת דם, אבנים בשלפוחית.
 

 קשת ט.
 ל גישה רצינית לדת ולפילוסופיה.+ הוגן, אינטלקטואלי, מוסרי, בע 
 ציני, חסר טאקט, בעל השקפת עולם מוגבלת. - 

 בעיות כרוניות של גיד הנשה והירך.
 
 גדי י.

 + בעל כושר תכנון מעולה, אחראי, רציני, שאפתן, מתמיד. 
 חומרני, מחושב, פסימי, אנוכי, קמצן, נוקשה, חסר בטחון. - 

 בעיות עיכול, דלקת פרקים.
 

 ליד יא.
 + כן, מאופק, אינטלקטואלי, ישר, בעל יחוד. 
 דוגמטי, עקשן, בעל קשיים חברתיים, בודד. - 

 העדר סידן, עקמימות עמוד שדרה, רגל שטוחה, העדר חמצן.
 

 דגים יב.
 + רציני, מסתגר, ותרן, מסתגל לתנאים קיימים. 
 פסימי, דאגן, חסר בטחון, פחדן, מבולבל, לא מסודר. - 

עת, טחול לא פעיל, לפיכך קיימת עצירות. מחזור הדם דל ועצור. יש אפשרות לבעיות סוכר כבד עצל, שפ
 )ירוק( 4עם תפקוד דל של אינסולין, ספירת דם נמוכה לבנה, מעוט פעולה של בלוטת תימוס: 

 = כוכב "הוד"
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               בס"ד
 טלה א.

 + מהיר חשיבה, תקיף בדיבורו, גלוי לב, בעל החלטה מהירה. 
 סר טאקט, עצבני, בלתי סובלני, נמהר.וכחן עוקצני, ח  - 

 בעיות קואורדינציה של שרירים, כאבי עצבים בפנים, סחרחורת, שיתוקים.
 

 שור ב.
 + יסודי בחשיבתו, הגיוני, בעל גישה חיובית, עומד בדיבורו, מהימן. 
 איטי בחשיבתו, עקשן, בעל דעות קדומות וקשיי ביטוי. - 

 גרון. עצבנות, הגזמה בדיבור, חנק, דלקת
 
 תאומים ג.

 +  בעל מחשבה מהירה, קלות ביטוי, כשרונות מגוונים. 
 שטחי, פטפטן, עצבני, חסר מנוחה, בלתי יציב בדעותיו.  - 

 שאיפה פנימית... חמצון המגיע לדם. ללא כמות מספקת של חמצן דכאון ועייפות.
 

 סרטן ד.
 + בעל דמיון, אינטואיציה, זכרון טוב וגישה זהירה. 
 מושפע מדעות הכל, בעל דעות קדומות ואמונות תפלות. - 

 העדר עכול גאזים בקיבה או כאבי קיבה  הנגרמים ממתח נפשי, הפרעות עצבים.
 

 אריה ה.
 + גלוי לב, בעל אופקים רחבים, דרך ביטוי מרשימה וכושר ארגון. 
 דוגמאטי, עקשן, בעל דעות קדומות, יהיר. - 

וכאבים בלב וסביב ללב.  5הלמות גב עשויה להיות קשורה בבלוטת התירואיד:  פרפורים, התעלפויות, כאבי גב,
 )תכלת(.

 
 בתולה ו.

 + בעל חשיבה שימושית הגיונית ומפוקחת, נמשך למדעים מדויקים. 
 בקורתי מדי, קטנוני, דייקן, צר אופק ועוקצני.  - 

מעיים, הפרעות שינה וגזים מחלל הבטן דלקת מעי או מחלת ירוט הנגרמת מעצבנות. דאגות ומתח עצבים, עוות 
 הנגרמים מעיכול דל.

)ספירת "נצח" + "הוד"( מקלעת השמש. תחושות בטן... )צהוב... לעיכול...  Pancreas 3תפקוד בלוטת הפניקריאס: 
הלבלב מפריש ומשחרר כמות הולמת של מיצי פנקריאס וכן את ההורמונים אינסולין וגליקוגן שיש להם חשיבות 

 ל פחמימות.  ללא עיכול הולם עלולים ללקות בסכרת או מעוט דם.לעיכו
 גם לטחול חשיבות לספיגה, וכן לתריסריון באשר לפירוק המזון.

 
 מאזניים ז.

 + שקול, אוביקטיבי, סובלני, מבין את הזולת, אינטלקטואלי. 
 מושפע בקלות מדעות הזולת, חסר יכולת החלטה.  - 

 צבים בתוך הכליה ודלקת כליות.חסימה בצנורות כליה, כאבי ע
 חילוף חומרים בסיסי וחומצה/בסיס )אלקאלי( בעיקר.

 
 עקרב ח.

 + מעמיק, בעל אינטואיציה, חוש פסיכולוגי וכושר ריכוז. 
 חשדן, עוקצני, זומם, חתרן, תככן, עקשן. - 

 אברי רביה, עווית בשלפוחית.
 

 קשת ט.
 בנה.+ רחב לב, גלוי לב, רואה את הנולד, בעל ה 
 חסר מנוחה, מתקשה להתרכז, פטפטן. - 

 כאבי ירכיים, כאבי גיד הנשה, שיתוק ועצבנות.
 
 גדי י.

 + מפוקח, רציני, הגיוני, שכלתן, מתמיד, שיטתי, יעיל. 
 צר אופק, חשדן, פסימי, מחושב, בעל קשיי ביטוי. - 

 תחים כלואים.עצבים, גרדת )גרוד חמור של העור( עצבנים ורגשות ומ-ריאומטיזם, ספחת
 

 דלי יא.
 + מקורי בחשיבתו, רחב אופק, בעל מעוף וכושר המצאה. 
 עצבני, בעל מחשבה מקוטעת וקשיי ריכוז. - 

עצירת מעיים. תפקיד חמצון הגוף חשוב, וכן דיאטה דלה בעמילן, תרגילי נשימה עמוקים כדי לשמור על מחזור 
 ים מהמח ומחלות כמו: טרשת נפוצה וטרשת.הדם.  מחלות הקשורות קואורדינציה של שרירים ועצב

 
 דגים יב.

 + ראינטואיטיבי, קולט, פיוטי, חולמנות בעל תפיסה דקה. 
 מפוזר במחשבה, מבולבל, לא  הגיוני, נוטה לאשליות. - 

מחלות סוכר, נטיה לדאגה ובעיות נפשיות הכוללות פחדים ללא בסיס ותסביך רדיפה. כאבים ברגליים וקור בקצוות 
 ף.  עצבנות ומתח בסביבה עוינת עלולים לגרום לסכרת.הגו
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               בס"ד
 = נגה "ספירת נצח"

 טלה א.
 + בעל רגשות לוהטים, מתאהב במהירות, אימפולסיבי בביטוי רגשותיו. 
 אנוכי, מרוכז בעצמו, בעל רגשות מחוספסים.  - 

 גודש ליחה במעברי האף, אקזמה בראש ובפנים.
 

 שור ב.
 אמן, אוהב טבע ויופי.+ בעל רגשות יציבים, נ 
 רכושני, קנאי, עצלן, רודף תענוגות ומותרות. - 

 תבנית זו מצבעיה על התנפחות צואר, חזרת או זהומים של פטרת בפה או בגרון ומורסות באזור הצואר.
 
 תאומים ג.

 +  בעל קסם אישי, הופעה צעירה ויכולת הבעה טובה של רגשותיו. 
 ני, קל דעת, אנוכי.שטחי וקריר ברגשותיו, בוגד  - 

 נוצרת מורסות או דלקות באצבעות וכן מופיעים גידולי עור או ממ??? ריריות בידיים ובזרועות.
 

 סרטן ד.
 + בעל רגשות עדינים, רגש אמהי מפותח ורצון להעניק לאהוב. 
 תלוי באהוב, רגיש מדי ופגיע, רכושתן. - 

 .B6רות מחסור ויטמן בחילה והקאה, התנפחות שדיים לפני מחזור וסת, אפש
 

 אריה ה.
 + בעל רגשות חמים ונדיבים, נאמן, יצירתי, אוהב להתגאות באהוב. 
 שתלטן באהבה, קנאי, ראותן, רודף תענוגות ומותרות. - 

 מחלות מח העצם וחוליות וכן מחלות של אבי העורקים.
 
 בתולה ו.

 + בעל רגשות מאופקים ושקולים, צנוע, מעודן, שואף לשלמות. 
 קר ברגשותיו, חסר סיפוק, בקורתי מדי כלפי האהוב.  - 

 התבנית עשויה לתת תוצאות של בעיות סוכר ופעולת מעיים לא סדירה.
 
 מאזניים ז.

 + עדין, מקסים, מתחשב בזולת, מחפש יופי ואהבה, נדיב. 
 רגשני, תלוי מדי בזולת ומושפע ממנו, עצל.  - 

 ממקור הקשור בעצבים בתוך הכליה ודלקת כליות. אפשרות לחסימות צנורות הכליה, כאבים
 

 עקרב ח.
 + בעל רגשות עמוקים ומגנטיזם אישי, נאמן באהבה. 
 קיצוני ברגשותיו, רכושני, קנאי, חושני, נוטר טינה. - 

מצביע על מחלות מין, חולשה של שלפוחית השתן, הפרעות ברחם ובעיות הקשורות במעבר הנרתיק או 
 התרחש כאשר נמצאת ונוס במזל עקרב.השחלות, העלולות ל

 
 קשת ט.

 + בעל רגשות שופעים ועליזים, נדיב, חופשי גם באהבה. 
 חופשי מדי ובלתי עקבי ברגשותיו, פוחד מהתקשרות רגשית. - 

 צינית ומחלות עור הקשורות בירכיים עשויים לחול במיקום זה.
 
 גדי י.

 + בעל בגרות רגשית, נאמן, כנה ויציב באהבה. 
 קר ונוקשה מבחינה רגשית, מחושב באהבה, נוטה לדכאון. - 

 בחילה הנגרמת מכיס מרה, חבורות בברך, צינית או פודגורה בברך ומחלות עור.
 

 דלי יא.
 + בעל רגשות נעלים, נוטה לאהבה אפלטונית, ידידותי, שלו. 
 בעל רגשות קרירים, נוטה לסטיות. - 

 סוליים.הפרעות דם, ורידי דליות והתנפחות קר
 

 דגים יב.
 + רגיש, ותרן, מזדהה עם הזולת, נכון להקריב עצמו למען אידאל. 
 רכרוכי, רגשני, מבולבל, עצל, בלתי מציאותי. - 

 צינית )פודגורה( הקשורה ברגליים, יבלות, התרככות הרגליים ורגישות קיצונית ברגליים.
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               בס"ד
 שמש=  תפארת""ספירת 

 טלה א.
 מיץ, בעל יוזמה וכושר ביצוע.פעיל, נמרץ, נועז, א+  
 תוקפני, נמהר, אנוכי, ילדותי, רברבן.  - 

, מזין עצבים ומח, מחזק Kali Phos: זרחן 4דלקת מח, מכת שמש, אובדן דיבור, חוסר איזון אשלגן, מס' 
 כוחות שכליים, לבעיות עצבים, אנמיה, כאבי ראש, ריאומטיזם, התקררות, צפורניים ושיער.

 
 שור ב.

 שי, יציב, יוצר, בסיסי, שלו, שבע רצון, מעורר אמון.מע+  
 רכושני, רודף בצע  ותענוגות, גשמי, יצרי, עקשן. - 

נתרן גפריתי, מיצב מים  וחומצה. איזון כעס, כבד, שפעת, טיפוס לא סלחני, שליטה על  Nat Sulph: 77מס' 
 סיבים(. –בלוטות שקדים וגרון )יוד 

 
 תאומים ג.

 פיקח, סתגלן, רב גוני, עירני, אוהב שינויים. אינטליגנטי,+   
 בלתי יציב, שטחי, צבוע, חסר רגש, אופורטוניסט.  - 

 להמסת קרישים, ניקוי דם, נשימה, שיעול, קור ועיכול. Kali Mur: 5מס' 
 

 סרטן ד.
 רגיש, אינטואיטיבי, מגונן, זהיר, ביתי, מטפל.+  
 רוח משתנים.פגיע, רגשני, פחדן, מסתגר, נוטה למצבי  - 

 לרקמות, גמישות, מחזק, מרגיע, חבלות, זרימת יד. Calc Fluorid: 7מס' 
 

 אריה ה.
 מרשים, רחב לב, ישר, חיוני, שופע שמחת חיים.+  
 שתלטן, גאותן, סנוב, שואף להרשים בכל מחיר. - 

 , מגנזיום זרחתי, ספק עצבים/שרירים, מרגיע מקל על ספזם וכאב.Mag Phos:  2מס' 
 
 בתולה ו.

 צנוע, בקורתי, מעשי, דייקן, מסודר, שואף לשלמות.+  
 דאגן, טרדני, קטנוני, דייקן, עוקצני, קריר, מחושבן.  - 

 אשלגן גפריתי, חמצן לעור, בעיות קרקפת, שיער, צפורניים ורקמה. Kali Sulph: 3מס' 
 
 מאזניים ז.

 נעים הליכות, ידידותי, אוהב הרמוניה ושלוה, אמנותי.+  
 חסר בטחון, נטול כח רצון ויכולת החלטה, קל להשפעה, עצלן.  - 

 נתרן, מסייע לעיכול בסיוע חומציות וצריבה לטיפול בריאומטיזם, מנטרל חומצה.  Nat Phos: 74מס' 
 

 עקרב ח.
 חזק, מעמיק, מתמיד, שומר סוד, מגנטי, נחוש החלטה.+  
 זומם, חתרן, עקשן, נוטר טינה, נקמן. - 

 סידן מטהר דם, בעיות עור, פצעי בגרות, טהור מערכת. Calc Sulph: 3מס' 
 

 קשת ט.
 אופטימי, חופשי, אידאליסטי, נדיב, מתלהב, חיוני, שופע שמחת חיים.+  
 מגזים, חסר מנוחה, בזבזן, הרפתקן, מהמר, לא אחראי. - 

 , מנקה ומיצב עור, פצעונים, צפורניים שבורות.Silica: 78מס' 
 
 גדי י.

 מעשי, אחראי, מציאותי, שאפתן, רציני, שקול, זהיר. + 
 נוקשה, צר, מוגבל, פסימי, אנוכי, מסוגר, חסר בטחון, סנוב. - 

סידן פוספט, מחזק עצם, שיניים, תאי דם ומיצי עיכול, מוסיף חיות ומרץ, אנמיה,  Cal Phos: 8מס' 
 עייפות נפשית, שקדים מוגדלים, עקרות, צפורניים ושיער.

 
 דלי יא.

 מקורי, אינטלקטואלי, מתקדם, אידאליסטי, עצמאי, ידידותי, מאופק.+  
 עצבני, סוטה, עקשן, מרדן, אנרכיסט. - 

 מלח תא, לריאומטיזם, נטרול יובש, עודף לחות, אף זורם. Nat Mur:  9מס' 
 

 דגים יב.
 רגיש, אינטואיטיבי, מבין, מזדהה, אלטרואיסט, בעל יכולת הקרבה, פיוטי.+  
 בלתי מעשי, בורח מן המציאות, חשאי, מבולבל, לא הגון. - 

ברזל הומיאופוטי, נושא חמצן, אנטי  דלקתי, מוסיף אנרגיה וחיות, להצטננות שפעת +  Ferr Phos: 4מס' 
 חום וכאבי גרון.
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               בס"ד
 = מאדים "ספירת גבורה"

 טלה א.
 + נמרץ, בעל רצון ודחפים חזקים, עצמאי, פעיל, תקיף. 
 ים, תוקפני, נמהר, מסתכן, נוטה לפעילות קדחתנית.רגזן, אל  - 

קריעת כלי דם במח, חוסר מנוחה קיצוני, מכות, חתכים, גודש במח, כאבי ראש עזים, שבץ, חתכים 
 ופצעים או ניתוח בראש או ב פנים.

 שור ב.
 + מפנה מרצו לאפיקים שימושיים, מסוגל לעבודה קשה. 
 ויות אלימות.יצרי, רכושני, עקשן, נוטה להתפרצ - 

פעילות יתר תירואיד, דלקות באף, שקדים מוגדלים, דלקת שקדים, פוליפים באזור הגרון, גידולים 
 לימפטים באף, דלקת במעברי האף.

 תאומים ג.
 +  מפנה מרצו לחשיבה יוצרת, בעל עירנות שכלית ותפיסה חדה. 
 מפזר ומבזבז את מרצו, עצבני, וכחן, נוטה למריבות.  - 

במערכת העצבים, חתכים, שברים או פצעים בזרועות, בידיים ובעצם הצואר, גודש בסימפונות,  הפרעות
 דלקת ריאות חריפה וכאבים חזקים בריאות או בקצות הגוף.

 סרטן ד.
 + בעל אינטואיציה ורגשות חזקים, שואף להוכיח את עצמו. 
 פגיע, עצבני, סובל ממתח נפשי, רגזן. - 

גישה מאד, כתלי הקיבה עשויים לסבול מגירוי או מנטיה לדלקות עקב מזונות כיבים בקיבה או קיבה ר
 מתובלים או שעשויה להיות הקאה עקב מתח רגשי.

 אריה ה.
 + בעל דחף יצירה, יכולת מנהיגות וכושר ארגון, שאפתן, מתלהב. 
 שתלטן, בעל בטחון עצמי מופרז, יהיר, חם מזג. - 

עקב בעיות טירואיד( חוסר מרץ עצבים הנובע ממתח פיזי חמור,  גורם להתקפות לב, הלמות לב )אולי
גדילת יתר )היפרטרופיה( אנגינה, דלקת בממברנות העוטפות את הלב, דלקת בממברנות של חללי הלב, 

 מכת שמש, ריאומטיזם של שרירי לב, אדמת, דלקת פרקים.
 בתולה ו.

 .+ מפנה מרץ לאפיקים מעשיים, משקיע מרץ בפרטים  קטנים 
 מדחיק דחפים ומקדיש מרץ רב לעיסוק בפרטים טפלים.  - 

דלקת לבלב, דלקת טחול או כבד, דיזנטריה, תולעים ודלקת קיבה ומעיים, דלקת צפק, כולרה, שבר בבטן 
 וכמות יתר של אינסולין.

 מאזניים ז.
 + פועל  להשגת שיווי משקל והרמוניה וליצירת קשרים קרובים. 
 וניות רפה, תלוי בזולת.בעל רצון חלש וחי  - 

 דלקת בכליות, התפרצות דלקת פתאומית בכליות, עקב פציעה פיזית.
 עקרב ח.

 + בעל רגשות ויצרים עזים, אמיץ, תקיף, חותר למטרה. 
 יצרי, אלים, קיצוני, נקמן, חתרן. - 

הפרעות שתן, דלקת שלפוחית שתן, שבר במפסעה ושבר של כיס  אשכים, טחורים, כיבים באברי מין 
במיוחד באזור צואר הרחם, וכאבים בשלפוחית.  בעיות בזרימת וסת, בשחלות, דלקת נרתיק. פעילות 

 יתר של בלוטת הערמונית ודלקת של הערמונית.
 קשת ט.

 , ספורטיבי, חיוני.+ אוהב חופש ומרחבים, ספונטני, נלהב 
 בעל בטחון מופרז, בלתי זהיר, מהמר, חסר טאקט. - 

נשית )כאב בגיד הנשה( כיבים בירכיים, פציעות ירכיים, התנסויות פיזיות אלימות אחרות וניתוחים של 
 אגן ירכיים עשויים להתרחש.

 גדי י.
 + בעל רצון מגובש ושליטה עצמית.  סומך על עצמו. שופע סמכות. 
 קשה, קנאי, רגזן, שתלטן, רודני, אנוכי.נו - 

 חבורות בברך וסביב פרק הברך, פציעות בברך ודלקת בכיס מרה.
 דלי יא.

 + עצמאי, מתקדם, לוחם למען אידאלים, עומד על דעתו. 
 פועל באופן בלתי צפוי, מרדן, חסר סבלנות. - 

יות גב עקב תרגול פיזי קשה, התחממות יתר של הדם, חום הבא לסרוגין מהרעלת דם של הרגליים, בע
 שושנה בחלק תחתון של הרגליים או הגב.

 דגים יב.
 + נלהב, בעל רגשות חזקים, פועל לטובת אחרים. 
 בלתי יציב, פועל במחתרת, מבולבל, מסתבך. - 

יצירת כמות יתר של  אינסולין ומחלות סוכר אחרות.  פציעה ברגליים, עצמות שבורות, חתכים, רגליים 
, שתיה מופרזת, אלכוהוליזם, חיוניות חלשה מאד, מצבים חריפים הקשורים בלמפה, מחלות מזיעות

 ילדות מוקדמת כולל חום פתאומי ושפעת מתמשכת.
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               בס"ד
 צדק=  "ספירת חסד"

 טלה א.
 בוטח בעצמו, מתנהג בחופשיות, נדיב, עליז, ספונטני.+  
 בעל בטחון מופרז, בזבזן, נוטה להמר ולהסתכן.  - 

 בראש הגורם למתח בכלי דם, רפיון עצבים אם הורידים ו/או העורקים מאבדים את גמישותם. עודף דם
 

 שור ב.
 בעל שיפוט טוב, הגיוני, שואף לשפע, רחב לב.+  
 חומרני, אוהב מותרות, עצל. - 

פוליפים מוגדלים באף או שקדים, שיעול יבש, כאבי גרון ובלוטת תירואיד מוגדלת.  קיימת גם אכילת 
 ר והשתוקקות למזונות עשירים הגורמים לעליה במשקל.ית

 
 תאומים ג.

 בעל אינטליגנציה גבוהה, אופקים רחבים ומגוון כשרונות.+   
 חסר כושר ריכוז, שטחי, מתפזר, מתחכם, פטפטן.  - 

 גורם  להפרעות בדם, שטפי דם בריאות, דלקת אדר, מחלות עורקים.
 

 סרטן ד.
 טפל, נדיב, רגיש, בעל דמיון פורה.מעניק, שופע, מגונן, מ+  
 רגשני מדי, תלוי בזולת, מפונק, בלתי יציב. - 

בצקת, הפרעות עיכול עקב אכילת יתר, מתיחת קיבה, שבר.  חייב  לאכול ארוחות קטנות לעיתים קרובות 
 ארוחות גדולות ליום. 3במקום 

 
 אריה ה.

 רה.נדיב, רחב לב ואופקים, אצילי, נאמן, בעל כושר יצי+  
 יהיר, בזבזן, ראותני, בעל בטחון עצמי מופרז. - 

בעיות חום, שבץ, התדרדרות לב עקב כולסטרול או התדלדלות אבי העורקים. הלמות לב גדולה יותר 
 מאשר בלב נורמלי.

 
 בתולה ו.

 אינטלקטואלי, דייקן, שואף לחנך, בעל כושר הוראה והשקפה ענינית.+  
 ציני, רכושני.בעל אופקים צרים, קפדן,    - 

בעיות בכבד הקשורות לתפקוד  אנזימים, כבד מוגדל, מורסה בכבד, צהבת, התנונות שומנים של הכבד, 
 משקעים של כוסלטרול.

 
 מאזניים ז.

 בעל חוש צדק מפותח, הוגן, שופע רצון טוב.+  
 קל להשפעה, אוהב מותרות, עצלן, תלוי בזולת, סומך מדי על מזלו.  - 

ר הדם עקב תנודה בויסות הכליות או משקעים של כולסטרול בצנורות הכליות.  יכולות שינויים במחזו
 להיות בעיות הקשורות בסוכר כגון צריכת יתר של ממתקים.

 
 עקרב ח.

 נדיב, בעל רגשות חזקים, הבנה, אינטואיציה וכוח נפשי.+  
 גאותן, יצרי, מגזים ברגשותיו, מסתכן, בזבזן. - 

 , בעיות של זרע, בצקת, גידולים בלשפוחית וברחם מורסות בשפכה.דלקת נרתיק, טחורים
 

 קשת ט.
 בעל גישה פילוסופית, אופטימי, רחב אופקים, נדיב, סובלני.+  
 בעל בטחון מופרז, חסר אחריות, בזבזן, מהמר, הרפתקן. - 

 
 גדי י.

 שאפתן, בעל חוש ארגוני ויכולת תכנון, מעריך מסורת.+  
 אופורטוניסטי, קמצן, חנפן, סנוב.צבוע, חומרני,  - 

 אקזמה, התנפחות ברכיים, אבני כולסטרול, חסימה חלקית של כיס מרה.
 

 דלי יא.
 מתקדם, רחב אופקים, פילוסופי, דומניטרי, בעל חוש צדק מפותח.+  
 קיצוני, אנרכיסטי, בלתי יציב בהשקפותיו, חסר טאקט. - 

 לב או בצקת.לומבגו, הרעלת דם, קרסולים נפוחים, מימת 
 

 דגים יב.
 בעל רגשות שופעים, אידאליסטי, נדיב, מזדהה עם הזולת ואוהב לעזור.+  
 מפריז ברגשותיו, בזבזן, בלתי יציב ובלתי מציאותי. - 

עלולה להיות שחמת כבד עקב שתיה מופרזת ובעיות סוכר. יש אפשרות לרגליים ושלפוחית ברגליים. 
 תפקוד לקוי של כבד.איכות הדם עשויה להיות דלה עקב 
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               בס"ד
 = אורנוס "ספירת דעת"

 טלה א.
 + בעל רצון חזק ושאיפה לחופש ולאי תלות. 
 מתקשה להסתגל, מרדן, תוקפני, בלתי מתפשר, נמהר  - 

כאבים נוקבים בראש, כאבי ראש פתאומיים, כאבים בעיניים או התכוצות עוויתית בכלי דם של העיניים. פעולת 
 לעווית כליות ועשויה  להסתיים במחסור באלמבומין. רפלקס למאזניים גורמת

 
 שור ב.

 + נחוש החלטה, משלב חוש מעשי עם רעיונות מקוריים.  
 עקשן, דוגמאטי, נוטה להתפרץ בזעם. - 

נטיה לעוית בבלוטת התירואיד גורמת לפעולה מועטת מדי.  פעילות יתר עשויה לנבוע מאורנוס בשור, מתח והלם 
וי משבש את בלוטת הטירואיד וחוסר פעילות מעיים מחמיר את המצב. גם אובדן פתאומי של פתאומי ובלתי צפ

 הקול או צרידות נגרמת ע"י עצבנות וסכנה של חניקה.
 
 תאומים ג.

 +  בעל תפיסה מהירה, אינטלגנציה מבריקה וכושר המצאה. 
 עצבני, בלתי יציב, חסר כושר ריכוז.  - 

אצל האשה: צנורות שחלה... הריון בצנורות, כאבי בטן, עווית ידיים או זרועות,  התכווצות אחד מהצנורות בגוף.
 התכווצויות רחם או שפכה, עצירת נוזלים בכליות או זיהומים חוזרים בבלוטת השתן.

 
 סרטן ד.

 + בעל דמיון פורה, רגשות חזקים, רצון חזק לטיפול בזולת. 
 ת שגיונות.הסטרי, בלתי יציב ברגשותיו, נוטה להתנהגו - 

 עוית בקיבה, לחץ רגשי, מתח רגשי הגורם לעוית מיצי קיבה, עיכול דל וקיבה "עצבנית".
 

 אריה ה.
 + בעל חוש דרמטי, כושר יצירה, יכולת מנהיגות. 
 שתלטן, רודני, דוגמטי, יהיר, מרדן. - 

 )אנגינה פקטוריס(. ליקוי בקצב הלב, הלמות לב, עוית )בעיה בתירואיד( או התקף פתאומי של תעוקת חזה
 
 בתולה ו.

 + בעל גישה בלתי רגילה לכל הקשור בבריאות ובתזונה. 
 הפכפך, עצבני, מפתח שגיונות בעניני תזונה ובריאות.  - 

התקף פתאומי של סכרת או מיעוט סוכר בדם, הנגרם ע"י לחץ רגשי, עוית וכאבי מלחצת בדרכי המעיים, בעיות 
עיוות מעיים, סוג סכרת הנגרם ע"י תפקוד לקוי של בלוטת יותרת המח האחורית סוכר הנובעות משוק טראומטי, 

 במכניזם של שחרור הורמונים.
 
 מאזניים ז.

 + מקורי, בעל גישה מיוחדת לזולת וקסם מיוחד. 
 מתקשה ביצירת איזון ביחסים  עם הזולת, נוטה לסטיות.  - 

 גרום לבעיות כגון: אלבומין בשתן ושתן שאינו מסוכן כראוי.הכליות עשויות לעבוד לסירוגין או תוך כדי עווית ול
 

 עקרב ח.
 + מבטא רגשות חזקים בדרך בלתי רגילה, שואף להתחדשות ולקדמה. 
 קיצוני, נוטה להתפרצויות זעם ולסטיות. - 

ד עוית מעיים, במתח רגשי והתקף פתאומי של מצב לחץ, הגורם לעצירות ואח"כ לשלשול, עוית בלוטת תירואי
 בתנאים של לחץ עשוי להיות הלמות לב, לחץ בחוליות הגב ומחלות גב.

 
 קשת ט.

 + שואף לחופש ולאי תלות. מתענין בנושאים בלתי רגילים. 
 מרדן, חסר מנוחה, הרפתקן, מסתכן, שלוח רסן ופראי. - 

 מתוך מצב של עצבים. עוית והתכווצות בירכיים, בעיות חמורות מופיעות לסירוגין בעצב גיד הנשה ועודף אורור
 
 גדי י.

 + בעל כושר מנהיגות וארגון, שואף לקדמה באופן מציאותי. 
 שאפתן עד חולניות, נוטה למתח ועצבים הנובעים מתסכול. - 

עוית בכיס מרה עשוי לגרום התקף לב, עכול דל והתקפים של שלשול ועצירות, כאשר אדם  נמצא תחת מתח 
ם בחלל הבטן עקב כיבים חריפים ועוית רחב שמקורה בכיס מרה. אבני מרה פתאומי וחזק עשוי לגרום לכאבי

 עשויים לגרום לכאבי רפלקס במערכת הרביה של האשה ואבני סידן בכיס מרה.
 

 דלי יא.
 + שואף לשינוי חברה למען האנושות, עצמאי ומקורי, נמשך למדע. 
 דוגמאטי, קיצוני ומרדן, עצבני, עקשן ונוטה לשגיונות. - 

 תדרדרות עצבים הקשורה למחלות שרירים, עוית בסבכי הרגל, טשטוש ראיה ושבץ.ה
 

 דגים יב.
 + רגיש, רומנטי, אידאליסטי, בעל חזון, נמשך לפילוסופיה ולמטפיזיקה. 
 הסטרי, תלוש מהמציאות, בלתי יציב. - 

רגל, התכווצויות ועויתות בעיות סוכר לא צפויות, שחרור עויתי של אינסולין מהלבלב עקב מצב רגשי, עיוות 
 שרירים, סכרת פונקציונלית הנגרמת מבלוטת יותרת המח האחורית עקב חילוף חומרים של פחמימות.
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               בס"ד
 = פלוטו "ספירת בינה"

 טלה א.
 + בעל  אישיות מעמיקה וכושר התחדשות, נועז ומחדש. 
 אנוכי, פאנטי, נוטה לאלימות ולניתוקים דראסטיים.  - 

הכללי של הראש, במקום בו ממוקמת בלוטת יותרת המח וכן נשלט ע"י מאדים, השולט על  טלה שולט על האתר
בלוטות האדרנאל, יכולה להיות אפשרות לתפקוד גרוע של בלוטת יותרת המח והפרשת ההורמונים שלה כך 

אדרנאל שהפרשות בלוטת האדרנאל יושפעו.  התלות של פלוטו במבנים אחרים של כוכבים עשויה לגרום לבלוטת ה
 איטיות ועצלות ופעילות מועטת או פעילות יתר.  וכן אפשרות לפגיעה במפרצת העורקים באזור הראש.

 שור ב.
 + בעל רגשות עזים, כוח רצון ויכולת לשאת במאמץ ובעבודה קשה. 
 רכושני, עקשן, נוטה להתפרצויות זעם פתאומיות. - 

 פוליפים וגידולים במיתרי הקול או באזור הצואר.סבונים בבלוטת התירואיד בעלי אופי חמור וכרוני, 
 תאומים ג.

 +  בעל יכולת חשיבה מעמיקה ויכולת לביטוי רגשות עזים. 
 בעל מתח נפשי גבוה, חתרן, חורש מזימות.  - 

חסימות בצנורות עקב גידולים או שלפוחיות וכן חסימה בצנורות השחלה המונעת הריון.  כמו כן מחלות כרוניות 
 ות הזרועות או הידיים.של הרא

 סרטן ד.
 + בעל רגשות עזים וקשר מעמיק לעבר ולמשפחה, שואף לבטחון. 
 נוטה  לתהפוכות רגשיות ומשפחתיות, עשוי להנתק מביתו או ממולדתו. - 

בעיות בצבירת מים ומשקל )בצקת(. הסבה הינה חוסר תפקוד של יותרת המח האחורית לאחר לידה.  ההטמעה 
 עת ולכן יש צבירת משקל והעדר אפשרות לרדת במשקל. יש לבדוק את גורם הבסיסית מופר

בידי מומחה לאנדוקרינולוגיה כיוון שגורם זה מפקח על כמות המים המשתחררת מן הגוף באמצעות  ADHה: 
שלא השתחרר באופן מספק גורם  TSHהמשפיע על בלוטת התירואיד.  TSHהכליות. אפשרות שניה היא גורם ה: 

 פעולת בלוטת תירואיד ומכאן צבירת המשקל.למעוט 
 אריה ה.

 + בוטח בעצמו, שואף לשלוט, מעמיק וקיצוני ביצירתו וברגשותיו. 
 שתלטן, גאותן, טוטליטרי, בעל יצרים אפלים וקיצוניים. - 

 התקף לב בעל אופי כרוני, השתלת לב עקב פגיעה חמורה בשריר הלב, בעיות גב בעלות אופי כרוני ומתמשך.
 בתולה ו.

 + מסוגל לעבודה קשה, שואף בקיצוניות לשלמות ולטוהר. 
 עוקצני, עצבני, חרד, בעל דחף כפייתי לשלמות.  - 

הפרעות בלבלב שכתוצאה מהן בעיות סוכר כרוניות, מעוט סוכר בדם וסכרת. יש לבדוק זאת בבדיקה לסבילות 
בנות. אדם עם מיקום כזה עשוי לעבור הסרת טחול או לגלוקוז, הגדלת טחול או בעיות טחול הכוללות כדוריות דם ל

 צמיחת טחול מחדש לאחר ניתוח.  בעיות כרוניות במעיים כמו דלקת מעי ומחלת יריט.
 מאזניים ז.

 + מתחדש באמצעות יחסים עם הזולת, מעמיק ביחסיו. 
 חסר איזון, נוטה להתנתקות מבן הזוג.  - 

 אנמיה או בעיות אפשריות עם הטחול.
 עקרב ח.

 + בעל כוח נפשי ועומק רגשי, דורש מעצמו שלמות. 
 נוטה לחשל את אופיו בדרכים קיצוניות, הרסני, קנאי, חתרן. - 

גידולים במעי, בעיות כרוניות של הערמונית, מערכת הרביה או המעי.  מצב לב חמור. פעולת תירואיד חלשה או 
 בעיות גב.

 קשת ט.
 תחדש באמצעות אמונה.+ בעל רגשות חזקים ומעמיקים. מ 
 משתחרר בקיצוניות מכל דבר מגביל חופש. שובר חוק. - 

 בעיות כרוניות בגיד הנשה, גידולים בירכיים, שיתוק עקב הרס עצם העוקץ עקב פציעה פיזית או תורשה.
 גדי י.

 + שאפתן, מתמיד, שואף להתחדשות באופן מעשי ובאמצעות הקריירה. 
 יצוני ברדיפה אחר מעמד.אנוכי, חומרני, רודני, ק - 

עודף רקמה תאית בתוך הברך ומסביבה, נטיה כרונית לדלקת פרקים וגידולים או אבנים בכיס המרה. תפקוד גרוע 
 של בלוטת יותרת המח הקדמית.

 דלי יא.
 + ניחן בהבנה פסיכולוגית מעמיקה, שואף לרפורמה חברתית. 
 אנרכיסט.נוטה להתפרצויות קיצוניות ולשבירת מוסכמות,  - 

 גידולים בעיניים ובחוט השדרה וכן התנוונות חוט השדרה עקב הריסת רקמת העצם.
 

 דגים יב.
 + מופנם ומעמיק, מתחדש באמצעות אידאליזם והקרבה עצמית. 
 חרד, סודי, בעל דמיון חולני ונטיה מודגשת להרס עצמי. - 

ברגליים או במערכת בלוטות הלמפה, מחלות מחלת לבלב כרוניות, מחלות הגורמות לנכות ברגליים, גידולים 
 כרוניות הקשורות במערכת הלמפה.
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               בס"ד
 נפטון=  חכמה""ספירת 

 טלה א.
 אידיאליסטי מאד, פועל למען מטרות נעלות, נלהב, בעל חזון.+  
 נוטה להאדרה עצמית ולהונאה עצמית.  - 

לעייפות נפשית, אלרגיות הכוללות חללי חולשה של בלוטת האדרנאל.  יצירת ליחה באזור הראש בדרך כלל גורמת 
סינוסים וחולשת פעולת כליות ע"י רפלקס למזל מאזניים.  כלי דם במח עשויים להיות חלשים ובלתי מסוגלים 

 לשאת לחץ דם גבוה.  כתוצאה מכך עלול לחול שבץ.
 

 שור ב.
 בעל השראה אמנותית, חוש מוזיקלי ואידיאליזם מעשי.+  
 ן רכוש, רודף תענוגות.מפתח אשליות בעני - 

תפקוד גרוע של תירואיד בעת מתח, אבדן זכרון, פעילות יתר של תירואיד עצבנות, הלמות לב ע"י פעולת רפלקס 
לעקרב, תנועת מעיים חלשה במעיים הגדולים, רעילות המסתננת למחזור הדם וגורמת לכאבי ראש ופריחות בעור.  

 לול עשויים להגרם.פעולת הלב עלולה להיות מושפעת ברקות, תב
 
 תאומים ג.

 פיוטי, בעל צורת חשיבהמ עודנת ואינטואיציה טובה.+   
 ערמומי, מתקשה להתרכז, מסלף עובדות, נוטה להסתבכויות.  - 

תפיסת חמצן דלה בריאות.  נשימה עמוקה ותרגילי התעמלות חיוניים להרחבת וחזוק הריאות.  יש אפשרות 
ריאות ביולדות, רגישות בריאות לזיהום ומחלות ריאה כגון נפחת הנגרמת ע"י להצטננות החזקה, התקפי דלקת 

 עישון.
 

 סרטן ד.
 בעל דמיון פורה, רגיש, מגונן, אוהב לעזור.+  
 רגשן, פגיע, מסתגר, נוטה לבריחה מן המציאות. - 

חלות יוצרת פעילות חלשה של הקיבה בעת העיכול, מיצי קיבה מדוללים כאשר שותים עם ארוחות, החלשת ש
 שלפוחיות באזור מערכת הרביה והחלשת איברים עליהם שולט סרטן.

 
 אריה ה.

 בעל חוש דרמטי מפותח, נטיות אמנותיות והשראה יוצרת.+  
 נוטה להסתבכויות רומנטיות, רגיש לחנופה, רהבתן. - 

 לב חלש, לחץ דם נמוך עקב פעולת הלב וגב חלש.
 ולת הלב ושרירי הגב הרופפים.תרגילי התעמלות חיוניים לחיזוק פע

 
 בתולה ו.

 צנוע, שואף לשלמות, בעל יחס אידיאליסטי לשרות.+  
 מעשי מדי, נטול אידיאליזם והשראה, ציני.  - 

צניחת מעיים, פעילות מעיים חלשה, מזון נשאר זמן ארוך וגורם לרעלים להספג מחדש ולהרעיל את האדם.  סכרת 
בטעות מטופל פסיכאטרית כאשר שורש הבעיה אורגאני לא נפשי.  הרעלת דם  או מעוט סוכר. אדם עשוי להיות

 אפשרית.
 

 מאזניים ז.
 אלטרואיסט ואידיאליסט, בעל השראה אומנותית ונטיות רוחניות.+  
 קל השפעה, בלתי מעשי, בורח מן המציאות, מתפתה בגלות.  - 

 ל שתן גורם לאנמיה, ובעיות טחול.תפקוד חלש או עצל של כליות בשל מחלה או תורשה. סנון דל ש
 

 עקרב ח.
 בעל אינטואיציה חזקה, חוש פסיכולוגי מפותח, שומר  סוד.+  
 יצרי, פגיע, ערמומי, חתרון, סכסכן. - 

חולשת מעי, דל או עצל.  כתלי מעי נגדשים בחומרי צואה ונוצרה רעילות בגוף.  מעוט פעולת תירואיד, החלשת 
 יים ומעוט ספירת זרע.פעולת לב, אברי רבייה נש

 
 קשת ט.

 בעל השראה אינטלקטואלית ונבואית, נוטה למיסטיקה ולפילוסופיה.+  
 נוטה לגישה בלתי בהירה, בלבול רעיוני ואוטופיה. - 

 ירכיים חלשים, כאבי גב שמקורם בעצב גיד נשה, נשיפה דלה של ריאות.
 
 גדי י.

 ים מעשיים.בעל אידאלים מציאותיים, נוטה להשראה בנושא+  
 שואף להאדרה עצמית ומפתח אשליות ביחס למעמדו. - 

כיס מרה חלש או עצל, ירכיים חלשות ותרופות כמו סטריאודים, וקורטיזון המשמשות לדלקת פרקים עלולות 
 לפגוע בעיכול.

 דלי יא.
 נוטה לאידאליזם הומני ושואף לעזור לזולת.+  
 למרדנות ולאנרכיה.נוטה לאשליות בתחום הרעיונאי הגורמות  - 

ראיה חלשה, תבלול או ברקית )גלאוקומה( נגרמת ע"י דיאטה חסרת סיבים ותורשה. קרסוליים חלשות, חולשה 
בחלק תחתון של הרגל.  איכות דם דלה, התכווצויות והרעלת דם מחוסר חמצן בדם פוגעת בזכרון עם חוסר חיוניות 

 ועייפות.
 דגים יב.

 מיסטית, רגיש, שופע חסד ואהדה.בעל אינטואיציה והשראה +  
 בורח מהמציאות, בעל אופי רופס, עצלן, מבולבל. - 

 פעולה חלשה של לבלב גורמת למקרים קלים של סכרת או מעוט סוכר. רגלים חלשות, מחזור דם דל ברגליים.
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