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 ד"בס

 
  )פלוטו(+' ד=מאדים' נ=עקרב    מרחשוןחודש 

  
  מים: היסוד

  
העקרב .  בחשון הוא יום המבול' יז.  במזל עקרב והוא כח הדין, בחודש מרחשון גלום כח המבול

אבל הם נתכים בעוצמה חזקה מדי הם .  חסד= כ מצד ימין "המים באים בד. מים: ליסודשייך 
  האדם ". אף אחד לא יקבל–י איני יכול לקבל זאת אם אנ": העקרב פועל מתוך.  לוקחים חיים

העקרב .  רציניות וממיסות,  בעיני רנטגן–בכח גשמי , במימדי כח ושליטהבוחן את הסביבה 
,  סמל הנקיון–המבול , בחשון' יז.  פועל בכח גברי נוקשה כדי שדברים ייצאו לפועל בנקיון יתר

 לו קושי –שאין עליו ממונה , צפוי-לעקרב הלא.  גומעיד כי סבל פירושו פרידה מהרגל וויתור על א
  .רב לניקוי הנפש ולהגיע למודעות

, שאפתנות ועמידה בקושי, תגובות קיצוניות, נחישות החלטה, עומק נפשי, לעקרב רגשות חזקים
.   חוש פסיכולוגי וכושר ריכוז,  בעל אינטואיציה, הוא מעמיק.  נטירת טינה ונקמנות, קשיחות

הוא .  כאשר הוא נדיב הוא מגזים ברגשותיו.  אלים וקיצוני, הוא יצרי.  וחתרן,  זומם,הוא חשדן
יש לו אינטואיציה חזקה וחוש .  ונוטה לחשל את אופיו בדרכים קיצוניות, דורש שלמות מעצמו
  .פסיכולוגי מפותח

  
דבר   כח רצון וכל אמצעי כשר כדי לדרוך ולהרוס מבלי ש.מסמלת את חודש מרחשון' האות נ

העקרב אחראי לחיים ולמות ולו .  הוא בדכאון, כאשר לעקרב יש קטעי נתק ומשבר.  יעמוד בפניו
  .כח לעולמות נסתרים ורגישות לנסתר

  .ללא שמץ חיים, מאפשרים כח הרס טוטאלי, ביחד עם כוכב פלוטו, מאדים= ' האות ד
א מעבורו "והגר, "הטל"עם ה" תפארת"י מציב אותו ב"האר".  גבורה"ק מקומו ב"י הרמ"עפ
  "!  הטלה"עם ...  כדי לתקנו" גבורה"ל

  .עקר, קבר, ברק, רע, קרב, )שמות(ב "ע, ערב, רב, קר: השורש עקרב
אבל למראה .  אין זזים אפילו אם נחש נמצא עליך18בתפילת ).  קריזה(עקרב הורג ללא סיבה 

- מ(העקרב שייך לשבט דן .   משום שהארס שלו מקררעקרב אנו מצווים להפסיק להתפלל ולהרגו
  .שה,מ: ואליו קשור הצרוף, ) שבטי ישראל12

ויהיה , עקרב שנפגע לעולם יזכור זאת.   רצונו לשלוט–כאשר עקרב נותן ב שמות "ע: מתוך
  .  גורם סבל לזולת)ללא שליטה(עקרב החי כעקרב .  במלחמה בין מים ואש

והיא הצליחה , "עקרב מתוקן"א היתה מציין שהי, יום ההילולה של רחל אימנו, בחשון' יא
  !על קברה אנרגיה חיובית חזקה.  לבלום את העין הרע של בילעם
מה שלא הולך במוח : "  מלחמתו המתמדת!כל סוד משיח בו.  לעקרב תכנונים וסגירת חשבונו

התחדשות ומחבר אותו לאנרגית חיים , עליונות מחוץ למערכת' ג=  וחיבורו לפלוטו "חוהולך בכ
   .יקוי זבלונ

  .שליטה ומין, חיבוק דב, העקרב פועל על לחץ
ובהיפוך , דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה, )אוניקס" (שהם"האבן המתאימה לו היא אבן ה

  !ב.ש.מ: אותיות
- עליו להפוך ממר. ובעין הרע, שליטה בקנאה. כח התנגדות.  תיקונו של העקרב הוא ריסון עצמי

  !חשון-חשון לרם
בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם עקרב בעולם וחשון ' המליך אות נ  ":צירהמתוך ספר י

  ".זכר ונקבה, בשנה ודקין בנפש
  

  .באברי המין: פגיעותו
  

  .ריח): עודף או חוסר(חוש 
  


