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 ד"בס

 
  )אורנוס(+' ב=שבתאי   'צ=דלי   שבטחודש 

  

  "אויר:  "היסוד

.  גילוי משיח בו.  ועיקרו התרחבות ושבירת מסגרתמסמן את עידן הדלי .  ' סימנו צ–חודש שבט 

יעשה , אם יש בלגן.  פוךהועושה הכל , לא קונבנציונלי.  האדם הדלי לא מסתדר בקבוצה

אצל נשות הדלי המבנה גברי .  ם ואת המתירנותהוא מזכיר את שנות השישי: ולהיפך, מסגרת

. ולא מסודר" צועק"השיער . נעימי הליכות, גופן משולש ואצל הגברים מבנה נשי.  וסנטרן שסוע

עצמאי , מתקדם, נוטה לגיוון ושבירת מסגרת, עיקש, הדלי עצבני. מטרתו של הדלי למען הפרט

  .ומקורי עם חוש צדק מפותח

  

בטענה שיש לכתוב אותה , מיני שבתאי צבי וחתכו עשרות ספרי תורה  הלכו מאמהבש 'האות צ

  .  וניתן לנטרל שלילההרב אשלג הראה שאות היא כמו צופן גנטי בקוד פנימי .  באופן שונה

  .סמל חודשי הדלי שבתאי ואורנוס.  מסמלת צדיקות)צדיק(' צ

משנה ויוצר מהפיכה ,  ההורסוהוא הפן, ספירות עליונות' האורנוס שייך לג.  'ב-השבתאי מסומן ב

  .באמצעות החלומות, סק את מוגבלותו ועולה מעל המסגרתהדלי מר.  במסגרת

  

ו בשבט "ביום ט.  בונה את הכלי ושייך לו" האור הפנימי".   הוא הפוטנציאל"האור המקיף"

הפרת חוקי משיכה ומולותו ). 26(יקוק ) + 65(אדני  = 91= ראש השנה לאילן .  הירח במלואו

 נולדה "כח התנגדות"ההליכה של האילן לעשות .   המאורות פועלים יחדבו שני, ו באב"היא ט

לדלי לא חשוב .  רים הגדולים ואין הדלי דואג לעצמולדלי דחף לדאוג לפרט ולא לדב.  ו בשבט"בט

הבה נשאר : "האימרה של הדלי.  והוא שובר מסגרת כדי להביא גאולה, מה חושבים עליו

  .כדי שלא לשבור קשרים"... ידידים

א מתקן "הגר.  עם הגדי" חסד"י מעבירו ל"  האר".הוד"אריה בעם ה" דלי"ק מציב את ה"הרמ

  ").בינה"בחלומותיו גם לספירת " (עולה"הדלי ".  יסוד"י בספירת והגד" סרטן"אותו עם ה

  .דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה) אמטיסט" (אחלמה"האבן המתאימה לו היא אבן ה

  

 יוצר בהן דלי בעולם –וקשר לו כתר וצרפן זה בזה , בלעיטה' המליך אות צ"  :מתוך ספר יצירה

  ".זכר ונקבה, ושבט בשנה וקורקבן בנפש

  

  .השוקיים ומערכת הדם: פגיעותו

  

  .טעם): עודף או חוסר(חוש 


