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 ד"בס

 
  'כ=שמש    'ט=אריה     מנחם אבחודש 

  

  "אש:  "היסוד

אך יותר אוהב לקבל , הוא אוהב לעזור.  תכליתי ונדיב, הוא אדם ענייני, "מלך החיות", האריה

להעזר ,  לא אוהב להיות חייב–הוא עצמו . הוא חייב להיות במרכז ומוכן לארגן הכל. הכרת תודה

האריה .  הוא עצל.  דע הכל אך אינו מוציא לפועלהוא סבור שהוא יו.  באחרים או להראות חלש

בחודש זה אירע חטא .  מחובר ישירות לאנרגית השמש ועל כן מושך ישירות אנרגית חיים

הגרוש מגוש ... וגם (שילוח היהודים מספרד והפתרון הנאצי, חורבן שני בתי המקדש, המרגלים

השמש .   צמצום,ימי ולימד את האדםהירח הפנימי בסרטן יצר הרס פנ.  באב' כולם בט.  )קטיף

שריפת . מרוכזת ושורפת ומביאה כח דין, השמש יוקדת.   ואנרגיה–גשמי , מסמלת כח פיזי

 –כמו ציפור החול , זרע לגאולה ולחופש.  כח משיח, עצים ואבנים מסמלת את כח תשעה באב

  .)מן האגדות, הפניקס(

  

  .השמש.   מהווה תשעה באב'האות ט

  . אנרגית היסוד לכל עץ החיים–מלשון כתר ' כ.   האש החזק ביותר הינה יסוד'כ

  

, שליטה, "אני הכל",  יוהרה ושחצנות–האוהב טובות הנאה וניצול כח לעצמו , אצל האריה

ותפקידו האמיתי , מגונדר, פסיבי, נפוח, אסתטי, האריה הוא שמרני.  מרכזיות חיים והמשך חיים

בטחון , יצר שתלטנות, דעות קדומות וצורך להרשים בכל מחירלאריה .   מחוייבות להמשך חיים–

  .אצילי וחם. הוא נאמן גלוי ובעל כבוד עצמי.  מנהיגות דוגמטיות והתנשאות, עצמי מופרז

 א"הגרי שיטת "עפ" נצחי"י מציב אותו ב"האר".  הדלי"עם " הוד"ק מקומו ב"י הרמ"עפ

  ".תפארת"לספירת מועבר 

  

נסיון ודרגת מודעות גבוהה כדי ללמוד להיות אריה קטן .   למערכתהלב כמשאבה מכניסת חיים

 וכך נוצרת שליטה מלאה – קיים ירח מלא בלוית שמש –באב ' בטו, בחודש אב.  ולהצמצם

  . זרימת שני המאורעות–ושלמות כפולה 

  .דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה).  הטופז(האבן המתאימה לו היא אבן הפטדה 

  

וצר להם אריה בעולם ואב .   וקשר לו כתר וצרפם זה בזה–בשמיעה ' ך אות טיהמל":  ספר יצירה

  . זכר ונקבה–לית בנפש א שמה'וכלי, בשנה

  

  .אזורי הגב והלב: פגיעותו

  .שמיעה): עודף או חוסר(חוש 


