סיון" הוא השם הבבלי של החודש ,כאשר במקרא הוא מכונה "החודש השלישי" ,לפי ספירת
החודשים המתחילה בחודש ניסן .מזלו הוא תאומים ,רמז למשה ולאהרון ,ששניהם היו שקולים
כאחד ,ועל ידם ניתנה התורה לישראל ,וכן לשני לוחות הברית .בחודש זה הציג אלוהים את התורה
על הר סיני ,ונתן אותה לישראל כלוחות הברית ,המסמלים את הרעיון של "ואהבת לרעך כמוך",
היכולת של האחד לצאת אל השני ,להרגיש אותו ולמצוא את הזוגיות ביחסים.
שבועות הוא היום היחיד בשנה שהבורא יכול היה לתת לבני ישראל את עשרת הדיברות ,במזל
תאומים .אין כאן מקריות .יש קשר בין התאומים לבין לוחות הברית .מתן תורה הצריך קיום תנאים
אנרגטיים מאוד מיוחדים ברחבי היקום ,ואלו מתקיימים אך ורק ביום ו' בסיוון.
התורה ניתנה לכל עם בלשונו ,ורק עם ישראל קיבל את התוה בעברית ,בעזרת אותיות החודש :ר' +
ז' ,המקשרות אותנו לאור הבורא המצוי בפנימיות התורה .האות ר' בראה את הכוכבים המכונים
"כוכב" והאות ז' בראה את מזל תאומים .אותיות החודש מצטרפות למילה העברית "רז" שפירושה
סוד ,וערכן הגימטרי שווה למילה אור.
המסר פשוט :סוד החיים טמון בקשר עם האור .סוד ההצלחה בעולם הוא היכולת להתחבר לכוח
האור של הבורא ולהזרימו דרכנו .רק בנסיון אפשר להבין ,להעלות את המודעות ולהגיע לאחדות עם
הניצוץ האלוהי שבקרבנו .עשרת הדיברות לא מתארות מצב חברתי אידיאלי ,הם התוצאה של
מודעות נכונה על ידי התקשרות נכונה אל האור ,אל המודעות והרוחניות.
היבט נוסף הקשור למזל תאומים הוא שבחודש סיון נשפטים העצים ,כמו שבתשרי נשפטים בני אדם.
מי יחיה ומי ימות בממלכת הצומח נקבע בחודש סיוון .העצים ,כמו בממלכת החי עשויים מאותם
אטומים .העצים כמו בני אדם רגישים ומגיבים לאנרגיה .עץ שטופל באהבה יצמח יותר מעץ שגדל
בתנאי עוינות ובאווירה של שינאה ,משום שגם אטומים הם תבונות אנרגיה .משמעות הביטוי מותר
אדם מן האטום מתכוון לחופש הבחירה ,לאבן יש מודעות ,אך גורלה נגזר ואין לה חופש בחירה.
ספר הזוהר מגלה לנו גם שחג שבועות החל בחודש זה מתגלה בכל טקס נישואין יהודי .כשזוג יהודי
נישא ,נהוג לפרוש חופה מעל ראש החתן והכלה ,מקור המנהג והמשמעות :על פי הזוהר ,שבועות
היה האירוע הראשון בהיסטוריה שבו נעשה שימוש בחופה למטרת נישואין .נושא החופה מקושר
לגאולת העולם ,כפי שהתרחשה במעמד הר סיני .גם כיום כאשר זוג נישא ,אנו פורשים עליהם חופה
לצורך הגנה והזרקה מאוזנת של אנרגיית חיים ,כוח של אור הבורא ,אל תוך הנישואין .טקס החופה
יוצר כעין שבועות קטן ,מעמד הר סיני קטן שבו נוכחות האור מונעת את האפשרות שתהיה לשטן
אחיזה כלשהי בזיווג החדש.
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אבן החושן של החודש היא :ברקת )אמרלד[
אבן מרגיעה ומאזנת ,המשפרת את יכולת הביטוי ומחזקת את הזיכרון .לבודדים
המעוניינים להכניס אהבה חדשה לחייהם ,מומלץ לענוד את האבן באזור הלב.
מחזקת את הזיכרון ,מרגיעה ומקלה ברגעי מתח וכעס.
עוזרת לאדם למשוך אהבה ומחזקת את היכולת לקבל ולהעניק אהבה.
מסייעת "לשבור את החומה" סביב הלב .אבן ריפוי חזקה.
טובה למצבים בהם האדם שואל את עצמו מה עליו לעשות בחייו או באיזה דרך עליו
לבחור.

נתונים נוספים
מזל החודש :תאומים
כוכב :מרקורי
צבע :צבעים צבעוניים
יסוד :אויר
שבט :זבולון
מלאך :צדקיאל
מקומו בעץ החיים בספירת תפארת.

