
 אסטרולוגיה

 

 שיעור 4

 

 אם לא נחליף עושר ועוני, צדק ודיבורים, כסף קטן ואנרגיה, אז לא נקיים את השמש שלנו.

  ירח זה אמא, בית, חלב.

  מול הירח נמצא שבתאי שזה גבולות.

 

 כוכב המאגים:

  שמש זה יום ראשון.

 ירח זה יום שני.

 מאדים זה יום שלישי.

 מרקורי זה יום רביעי.

 צדק זה יום חמישי.

 נגה זה יום שישי.

  שבתאי זה יום שבת.

 

ירח ירוק, מרקורי צהוב, ונוס כתום, זה שמש אדום, זה מאדים השמש, לכיוון ממאדים נלך                 אם

 תכלת, שבתאי כחול וצדק סגול.

 אם נסתכל לפי הצ'קרות:

 צ'קרת הבסיס, מאדים, זה אדום.

 צ'קרת מקלעת השמש, זה כתום.

 צ'קרת הבטן, ונוס, זה צהוב.

 מרקורי זה בלב, סמל מגן דוד, בצבע ירוק.

 צ'קרת הגרון צבע תכלת.

 העין השלישית, שבתאי, זה מסגרת, חוקים, העברת מידע מדור לדור.

 צדק זה הקרקע למעלה.

 

 אם נביט מירח לצד מרקורי, מאפס עד 7, ירח, קשורים לאמא.

 מ- 7 עד 14 מרקורי, הולכים ללמוד.

 מ- 14 עד 21 זה ונוס, הורמונים, אהבה.
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 מ- 21 עד 28, שמש, מי אני.

 מ- 28 עד 35, מאדים.

 צדק.

החוקים את עושה לא אם מסגרת. על שומר לא האדם אם כרוניות בעיות מתחילות                שבתאי,

 של שבתאי.

 

 

 אחר כך ממשיך כך:

 שבתאי ועוד ירח.

 שבתאי ועוד מרקורי

 שבתאי ועוד ונוס

 שבתאי ועוד שמש

 כך בכל הגלגל.

 

  שמש, ונוס, מרקורי וירח, הם יותר קרובים לכדור הארץ.

  מאדים, צדק ושבתאי זה יותר רחוק מכדור הארץ.

 

 החלפת אנרגיה.

 על איזה דברים אפשר לוותר ולרפא אצלנו בגוף.

  אם לאדם יש יותר מדי נוזלים, נהיה חייבים לייבש את זה.

  אם יש לו יותר מדי נפיחות בגוף, אפשר לרפא באמצעות צמחים השייכים לשבתאי.

 לכל כוכב יש את הטעמים שלו.

 

עליהם ששולט אדם בד"כ דיבור. כתיבה, על האדם, של העצבים מערכת על אחראי               מרקורי

  מרקורי, צריך לרפא אותו בעזרת צדק שזה יותר שומני.

  כדי לרפא כבד, שצדק אחראי על זה, צריך לקבל עזרה ממרקורי שזה עלים, סלטים, חסה.

 

חלבון, מאדים, בעזרת אותם לרפא ניתן מסכרת, שסובלים אנשים וגלוטן. סוכר על אחראי               ונוס

 בשר, דגים, ביצים.

לו לתת צריך אז במאדים, שיש כמו אדרנלין, מדי יותר עם אגרסיבי, מדי יותר אדם                 אדם

 לחמניה טובה, לחם טעים או ממתק. משהו ששייך לוונוס, לנגה.
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יש הגוף. של האנרגיה כל את השמש, את נשלים אז האלה, הדרגות שלושת כל את נסדר                  אם

 לדאוג שהכל יהיה באיזון.

 

  אם האדם מלמד, זה צדק. צריך שיהיו תלמידים שרוצים לקבל את המידע.

 

להם יתנו והמבוגרים בחינם אנרגיה לו שיתנו צעירים לילדים זקוק הוא מבוגר, האדם               אם

 מסגרת.

 לכן צריך לדאוג שהכוכב הזה יהיה מושלם.

 

  יש 7 כוכבים בשבוע.

המעלות כמות זו .51.42 נקבל אז ,7 ל- מעלות 360 נקבל אם מעלות. 360 הוא המזלות                  גלגל

 שהפירמידות בגיזה בנויים בזווית של 51.42 מעלות.

 

  לפי הקבלה יש לנו שעות וימים וגם שעות של כוכב מסויים.

 

 סדר השעות:

  ביום ראשון אחרי זריחת החמה, השעה הראשונה זה של שמש.

 השעה השניה – ונוס.

  השעה השלישית – מרקורי.

 השעה הרביעית – ירח.

  וכך הולך כל הגלגל, כל 12 השעות של היום ו- 12 השעות של הלילה.

 

דקות. 53 דקות, 59 לפעמים יש דקות. 60 של שעה לפי לא זה .3 ועוד 21 שזה כך שעות 24                      יש

  יש שעות של לילה ושעות של יום, ותלוי אם זה חורף או קיץ.

 

יכולים אנחנו אז שמש. של היא (22.00 (שעה עכשיו השעה מאדים. של אנרגיה זו שלישי                 ביום

צריכים אז ונוס של השעה מגיעה אח"כ לעשות. צריכים אנחנו מה פה, שלנו האגו מה                 להבין

 להירגע.

 

  על היום הראשון שולט כוכב שמש.

 על היום השני שולט כוכב ירח.

 על היום השלישי שולט כוכב מאדים. מייצג כעס ועצבים. טמפרמנט.
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  לצורך הספירה, יש תוכנות של אסטרולוגיה. של תוכנה בטלפון שכותב איזו שעה היא עכשיו.

 אנחנו צריכים לעשות ספירה ידנית.

 

 ביום ראשון בשעה שש בבוקר זה שמש.

 ביום שלשי בזריחה הכוכב הראשון הוא האחראי.

 השמש ביום ראשון. השעה הראשונה ביום ראשון זה שמש.

 אם זה יום שלישי, שעה ראשונה אחרי זריחה זה מאדים.

 כל יום לפי הגלגל.

 

הציבור. בעיני להיראות ורוצה נראה אני איך אגו, שזה השמש, שולטת בלילה עשר שלישי                ביום

 שמש זה איך אני נראה. אגו.

  שלישי בעשר בלילה זה לאו דווקא שעת כעס. זה להוכיח מה זה האגו שלך.

 מתוחה מידת הדין בשמיים.

 

 הגלגל מתאים גם למוזיקאים:

  דו, זה תדר של מאדים.

 רה, זה תדר של ונוס, נגה.

 מי, פה, סול, לה, סי.

 

  יש החלפת אנרגיה.

 אדם שיש לו בעיית סכרת, הוא צריך להחליף את התזונה שלו. צריך לדעת איך לרפא סכרת.

  יש להוריד את כל מה ששייך לוונוס, שוונוס שייכת לסכרת, נגה.

 הטעם של נגה הוא מתוק. הגיעו לזה מספרים מאד עתיקים.

  שמש זה טעם של מלח.

 מאדים זה טעם חריף.

 שבתאי זה טעם מר.

  ירח אין לו טעם. זה מים.

 

 חוץ מטעמים, יש גם חושים. אפשר לדעת איך אנשים מסתדרים אפילו בדברים של רומנטיקה.
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השעה מאדים. של מאדים זה הבוקר של הראשונה השעה מאדים. את מייצג שלישי               יום

  הראשונה של הבוקר מייצגת את הכעס.

 ביום שלישי משעה 06.07 בבוקר שולט מאדים.

 בשעה 07.13 בבוקר זה שמש.

 מאדים זה טעם חריף.

הרבה לא אבל חריף לדרוש יכול הגוף אז משהו, אוכל אתה אם הבוקר, של הראשונה                 בשעה

 אנשים אוכלים כל כך מוקדם בבוקר.

 

 יש אנשים שרוצים לעשות דיאטה והם רוצים לדעת מה הגוף מקבל יותר טוב, מה הגוף דורש.

 בכל שעה יש משהו שהגוף מקבל טוב יותר.

זו עכשיו אולי כי לחם. ולא קציצה רק רוצה שהילד למשל קטנים, ילדים על זאת לראות                  ניתן

  שעת מאדים שהוא רוצה חלבון ולא רוצה פחמימה. אח"כ הוא יכול לשבת ולאכול רק פחמימה.

 ילדים מאד רגישים לזה כי הם מרגישים את האנרגיה וחיים לפי התדרים שלהם.

לתדר. לחזור יותר לנו קשה ואז בלגן להיווצר מתחיל לאכול, מה וממליצים פרסומות               כשיש

את להרגיש להתחיל כדי הצ'קרות כל את לנקות כדי ותפילה מדיטציה צריך זה               בשביל

 התדרים האלה.

 

שאלה שיש ברגע עבודה. רומנטיקה, בחיים, בבריאות, גם – תפקידים הרבה יש כוכב               לכל

  מסויימת, אז אנחנו לוקחים תפקיד מסויים.

מפה לבנות זה ועל לידה מפת לו לבנות יש מסויימת, למחלה סכנה לו יש אם שואל אדם                   אם

 שניה מה האדם עובר עכשיו, ולראות איזה כוכב כבד.

 יש 3 כוכבים כבדים ו- 3 כוכבים טובים. שלוש פלוס, שלוש מינוס.

האדם על שעובר מרס, או שבתאי, כמו כוכב שיש רואים אם האדם. על עובר מה לראות                  אפשר

 כוכב מסויים, אז אפשר להבין מאיפה מגיע הטריגר ולמה צריך להתייחס.

 

 ל- 7 הכוכבים שלנו צריך להוסיף עוד שלושה כוכבים גדולים כמו אוראנוס, נפטון ופלוטו.

הורוסקופ כשקוראים פעמים הרבה בית. בעל בוס, יש בית, בכל כמו מזל לכל מזלות. 12                 יש

של בוס נגה. ונוס, זה שור של בוס מאדים. זה טלה של שבוס מבינים אנו אז מקום,                   באיזשהו

 תאומים זה כוכב מרקורי.
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לדבר חייבים האלה שהאנשים סימן זה ושמש. ירח זה עליהם ששולטים הכוכבים ואריה,               סרטן

  עם אנשים בקצה הלשון.

המאדים כמו הכוכבים או שלהם השמש גם באריה, או בסרטן שנמצאים כוכבים לאדם יש                אם

עם לגעת צריכים הם קרוב. שלהם הזוג בן את צריכים הם אז אלה, במזלות נמצאים ונוס                  או

בן עם לחיות יכולים לא הם אז להם, טעים לא הוא אם אותו. לטעום רוצים הם הזוג, בבן                    הלשון

 הזוג הזה.

 

עם אנשים ויש שמיעתיים ויזואליים, תחושתיים, אנשים יש חושים. לקליטת צורה יש מזל               לכל

  חוש ריח.

קל להם שיהיה טוב להם שירגיש מאשר טוב יריח שלהם הזוג שבן להם שחשוב אנשים                 יש

 לחבק אותו.

 יש אנשים שרוצים שהוא ייראה טוב.

 יש אנשים שרוצים שהוא יישמע יפה.

 

 סרטן ואריה צריכים את בן הזוג שלהם קרוב לידם. זה קרוב ללשון, לקצה הלשון. חוש המישוש.

 

לא וזה באדם נוגעים הם אם אדם. בבן לגעת צריכים הם היד. של באורך זה ותאומים                  בתולה

 נעים להם, הם לא יכולים לחיות איתו בזוגיות.

מעניין לא זה כי מריח ולא צבע על מסתכל לא הוא בגד, לקנות לחנות הולך הזה האדם                   אם

  אותו אלא נוגע להרגיש את הבד. אם הבד יתאים לו אז ילבש את זה.

 

הם יין שטועמים אנשים שור. מזל עם בשמים שמפיקים האנשים להריח. אוהבים ומאזניים               שור

  מזלות מאזניים.

מתאים לא הריח ואם מהארון, חולצה לקחת יכולים גם כך הזוג. בן את מריחים כאלה                 אנשים

 להם, למרות שהחולצה נקיה וסטרילית, אז זורקים שוב לכביסה.

 

הם כי להם לשקר אפשר אי מיוחדת. שמיעה להם יש מאדים, מרס, עליהם ששולט ועקרב                 טלה

כאלה אנשים משהו. מסתיר או משקר האדם אם להבחין יכולים בקול, שיש קטנים צלילים                לפי

לא אחד שאף דברים שומעים הם משהו. לשמוע שצריך איפה ק.ג.ב. במוסד, לעבוד               יכולים

הבחורה איך חשוב לא עבורם המקום. את לגלות כדי פעמון צליל, שעברה, רכבת כמו                שומע,

 נראית אלא איך היא נושמת כשהיא לידו.
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 דגים וקשת מסתכלים איך האדם נראה.

להפוך יכול הוא רחוק. מאד רחוק, עליו מסתכל אלא חיצונית נראה אדם איך רואה לא                 קשת

  כמה גלגלי חיים, מסתכל יותר רחוק ולא רואה מה שמתחת לאף שלו.

כל את ורואים האדם של הנשמה לעומק נכנסים הם עמוק. יותר רואים אבל רואים                דגים

 הדברים שהאדם מרגיש.

 

 

 

 דלי וגדי, שולט עליהם שבתאי, זה איזה חוש, זה עץ אצטרובל. החוש השישי. זה כמו מוח.

 

  לדוגמא יש אדם מזל אריה ובן הזוג שלו מזל דגים.

 למזל אריה חשוב לגעת באדם. חייב לחיות קרוב עם בת הזוג.

 דגים יכול לחיות בקשר רחוק. אריה לא יכול כי חייב בן זוג שצריך לנשק אותו.

 

 זוגיות של שור וקשת:

 לשור חשוב הריח. לקשת חשובה הראיה.

  אם הקשת נמצא באוסטרליה, השור יכול להישאר עם החולצה של הקשת.

 

 זוגיות של גדי עם דלי:

 זוגיות טובה כי הם מדברים טלפתית. אפילו לא צריכים מגע.

 

טלה, אש: מזלות זה אדום, של במסגרת שמצויין מה מרס, שלו שהבוס טלה את נחבר                 אם

 אריה וקשת. הבוסים שלהם מאדים, שמש וצדק.

  מזלות האוויר – תאומים, מאזניים ודלי, שזה מרקורי, נגה ונוס ושבתאי. זה זכר.

 

 נקבה – אדמה – שור, בתולה וגדי. הבוס שלהם נגה ונוס, מרקורי ושבתאי.

 מים – סרטן, עקרב ודגים. זה ירח, מאדים וצדק.

 קיבלנו גם מגן דוד אבל זה נקבי.

 

 במגן דוד יש שמש ומשמש למעלה, לכיוון ימין זה ונוס, צדק, שבתאי, מאדים, מרקורי.

 אם ניקח ירח ונלך שמאלה, נגד השעון, אז רואים ירח, ונוס, צדק, שבתאי, מאדים, מרקורי.
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 אנו רואים אותו דבר כמו שרואים משמש למעלה ואותו דבר מירח שמאלה.

 הצד הגברי זה ימינה לפי השעון.

 צד האשה זה שמאלה, נגד השעון.

 

דוד ומגן זכר דוד מגן יש מרכבה. על שמדברים להבין יכול מטטרון, של מדיטציות שעושה                 מי

מסתובב נקבה דוד מגן ימין, לצד מסתובב זכר דוד מגן אחר. בכיוון מסתובב אחד כל                 נקבה.

 לצד שמאל.

נמצאים הכוכבים כל ולמה. מסתובב איך רואים העיגולים שני בתוך דוד מגן שני עם                בציור

 באותם משולשים של מגן דוד בהבדל של שמש וירח.
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