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 ד"בס

 
  'ת=ירח    'ח=סרטן     תמוזחודש 

  

  "מים: "היסוד

.  המצוייה אצל כולנו בפוטנציאל, סוף ופורענות; נטיה לשליליות:  פירושוהשם תמוז 

החיה   .בשפה הארמית וגם על אופציית ריפויספק ובעיה , הסרטן מצביע על בלבול

.  בפנימיותהזאת חיה הנוקשה חיצונית ורגישה .  הולכת ימינה שמאלה והצידה' סרטן'

הוא בעל אופי הגנתי ואוהב .  הטיפוס הסרטני הוא אדם מופנם ופגיע.  תכונותיה קיצוניות

 ונוהג באופן –הוא אוהב את עולמו הפנימי , נטייתו כפייתית.   שיאהבו אותו–טיפוח אישי 

.  היסטרי, מפונק, תלוי בזולת, רגזן, הוא סובל ממתח נפשי.  כלפי משפחתו' משוריין'

  .פחדן וקמצן, מגונן, ותיו עזים לעבר דמות מטפלרגש

  

תמוז על פי ספר הזוהר הוא אחד משלושה חודשים .   מסמלת את חודש תמוז'האות ח

אינטנסיביות האור שבו אינה ניתנת .  אב וטבת, תמוז: בהם יש התגברות דינים שליליים

ועות השליליים שלושת השב.  בתמוז מסמל את נפילת החומה ובית המקדש' יז. לטיפול

.  באב'  עד לט–" בין המיצרים"ימי  אלו הם – בשנה מתחילים בוהמועדים לפורענות 

  ...! פוטנציאל סרטן כמחלה–בחודש זה יש להרבות בצדקה כדי להמנע מזרע 

ברגע שהאדם מקבל יותר אור ממה שצריך האור , מסמלת צמצום אור, הלבנה – 'האות ת

, עסק ומסמלת גיס חמישי, חברה, תוקפת אדם, "סופניות"  מחלת הסרטן .שורף את הכלי

  .הרסניות ומרידה

  . מתחזק חוסר הבטחון האישי–התפקוד מופר כתוצאה מכך 

  ".מלכות"מקומו ב" הארי"י "עפ" הגדי"ק מקומו בנצח יחד עם "י הרמ"עפ

  ".הדלי"ו" גדי"עם ה" יסוד"לספירת מועבר א "הגרלשיטת 

תפקידו חילוף חומרים ללא .   אלא בעמדת התגוננות–אינו בשליטה , אוזןהסרטן אינו מ

  .ברחם ובקיבה, כ בחזה"הפגיעה הפיזית נוצרת בד.  באופן אובייקטיבי רוחני. בלבול

  .דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה).  אקוואמרין(האבן המתאימה לו היא אבן התרשיש 

  

ו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם סרטן  בעולם בראיה וקשר ל' המליך אות ח:  "ספר יצירה

  . זכר ונקבה–ותמוז בשנה ויד ימין בנפש 

  

  .טבע האדם: פגיעותו

  .ראיה): עודף או חוסר(חוש 


