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  פ=נגה  ל  =חודש תשרי מאזניים
  

  אויר: היסוד
 "מלאכים ועם אנשים ותוכל(כי שרית עם אלוקים ": חודש תשרי מציין מאבק

  ).ט"כ, ב"ל, "בראשית("
אתרותא "' מתחילת בריאת העולם מתחילת שנה הכל במתנה מאת ה" תשר"תשרי במובן 

  ".דלעילא
באחד באלול ראש . ים ולרגליםראש השנה למלכ: באחד בניסן: ארבעה ראשי שנים הם

. לנטיעה ולירקות, וליובלות, ראש השנה ולשמיטין: באחד בתשרי...  בהמהרהשנה למעש
מהווה נקודת ציון בעלת משמעות : ראש השנה בתשרי.  ראש השנה לאילן: באחד בשבט

  .הלכתית ועיונית כנקודת תאריך וזמן
  .למציינת ומצוירת בחוסר שווי משק,   מצויינתהאות ל

, כלפי חוץ הוא נראה שליו.  אך למעשה יש לו בעיה של יציבות, האדם מחפש שלמות
  אבל למעשה שיווי משקלו נוטה . אוהב מוזיקה ונוף ואינו אוהב לפגוע באחרים, שקט

  .גבורה לדין= לחסד ולשמאלה = ימינה 
  .ונווצריך לכו, ויש למתקו והחסד בסכנת השפעה גם לשלילה, הדין בעצם טבעו חמור

, אל מולו של מזל מאזניים ניצב מזל טלה.   מחברת אותו ליופי ואסתטיקה)נגה(האות פ 
  ". אגו"אשר אותו מוביל ה

עם שור " הוד"י מעבירו ל"האר. עם טלה" חסד"מוצב בספירת " מאזניים"ק "י רמ"עפ
  .א מתקנו עם השור בספירת נצח"והגר

  .ר אצל בן מזל מאזנייםבאוזן האדם נמצאות בלוטות האיזון הרגישות יות
אך בקשרי הזיווג שלו " לצאת בסדר"ביחסיו הוא אוהב .  לבן מזל מאזניים זכרון מעולה

  .עליו לבחור מזלות לא דומיננטיים משום שהוא מאוד בולט בטבעו
, אור, איזון, על המאזניים ללמד לקבל החלטה, בקבוצת השבט מאזניים שבעה כוכבים

  .מודעות ושיווי משקל
ילידי תשרי .  לשנה כולה" פצצות אנרגיה"יום כיפור וסוכות מהווים , השנהראש 

, הם מחוברים לבונה.  בשם מאזניים גלומים שורשי האיזון והאזניים.  מחוברים לרוחניות
  ).זוגיות(וחייבים ללמוד לקבל אדם אחר 

  .המאזניים נרדף תמיד אחרי ההיפך וישנה את דעתו מתוך תחושת פספוס
) האנרגיה(דרך האבן המתאימה מתועלת ).  אגט(ימה לו היא אבן השבו האבן המתא

  !החיות
  :מתוך ספר יצירה

יצר בהם מאזניים בעולם ותשרי , בתשמיש וקשר לו כתר וצרפן זה בזה' המליך אות ל"
  ".זכר ונקבה, בשנה ומכה בנפש

  באברי הכליות: פגיעותו
  )מיניות(תשמיש ):  עודף או חוסר: (חוש

 


