
  ניתוח נומרולוגי 
  

 

 

 



 מרולוגי של תאריך הלידה שלךמצורף הניתוח הנו

הניתוח הנומרולוגי נכתב על ידי נומרולוגיות מהטובות  

ואתר   WSHOPבישראל שנבחרו בקפידה על ידי צוות 

 אלטרנטיבלי. 

הניתוח הנומרולוגי הוא מקיף ביותר והוא כולל מגוון  

תובנות ומידע שיעזור לך להבין את נתיב החיים  

הפוטנציאל שגלום  שנקבע בתאריך הלידה שלך, את 

 בך ומאפיינים נוספים.

כמו כן יהיה באפשרותך לקבל מידע מלא ומקיף על  

החוזקות והחולשות / נקודות למחשבה / נקודות ציון  

לעתיד / מה באפשרותך לעשות כדי לממש את מלוא  

 הפוטנציאל ועוד... 

 מומלץ לקרוא בעיון ולהשתמש בכלים שיוענקו לך

הלידה שלך בגלגול הנוכחי  על פי הנומרולוגיה תאריך 
העניק לך נתיב חיים )נתיב הגורל( שילווה אותך בכל  

מהלך החיים. תאריך הלידה שלך )לאחר צמצום  
 . 5נומרולוגי וגימטריה( מוביל אל המספר 

מספר נתיב החיים שלך מבוסס על תאריך הלידה 
שלך, והוא המספר המשפיע ביותר בניתוח המפה  

 .הנומרולוגית שלך

יב החיים מייצג את הכיוון של מסע חייך... מספר נת
הוא מתאר את תכונות האופי שלך, ההזדמנויות,  
האתגרים והשיעורים שאתה צפוי להיתקל בהם  

 .במהלך חייך



 

 :הקדמה

לפני שנעבור לניתוח הנומרולוגי שלך, חשוב לדעת 
שתורת הנומרולוגיה נמצאת עימנו אלפי שנים. מקור  

'נומרולוגיה' הוא בשילוב המילים: נומרו= מספר  השם  
לוגיה = תורה.. בעצם, ניתן לומר שנומרולוגיה הינה    -ו

מדע העוסק במספרים בחיינו, אשר השילוב ביניהם  
 ...פעמים רבות מפתיע

המקומות שבהן נמצאו הרישומים   םמצרים ובבל ה 
הכתובים הקדומים ביותר של נומרולוגיה. עדויות 

ת שנומרולוגיה שימשה לפני אלפי שנים  נוספות מראו
 .ברומא, סין, יוון ויפן 

הנומרולוגיה של ימינו )נומרולוגיה מודרנית( מיוחסת  
 .לפיתגורס, שהיה פילוסוף יווני  בדרך כלל

פיתגורס הצליח להנגיש לעולם את הנומרולוגיה  
באמצעות פיתוח מספר תיאוריות, שהראו שלמספרים  

עוצמתית על תוכנות האופי, בחיינו יש השפעה 
 .החוזקות, חולשות ומהלך החיים שלנו

 

 

 

 

 



 ?כיצד מומלץ להשתמש במידע הנומרולוגי

אנחנו חייבים להבין שכל אחד נולד עם מסלול ייחודי  
משלו וסגנון אינדיבידואלי להסתדר ולהגשים את עצמו  

 .בחיים 

ככל שנתקרב לתכונות שהוענקו לנו בעת הלידה )או  
בחירת שמנו( כך נרגיש יותר שמחה, אושר  בעת 

פנימי, שלמות ובריאות נפשית ופיזית. אם אנחנו לא  
בכיוון הנכון נרגיש חוסר סיפוק וחוסר שביעות רצון.  
ככל שאדם יותר מודע לנתיב החיים )מסלול הגורל(  

שהיקום מייעד לו כך יהיה לו יותר קל התמודד עם  
ממש את קשיים, לקבל את ההחלטות הנכונות ול 

 .מלוא הפוטנציאל בחיים 

אנחנו יכולים להשתמש בניתוח נומרולוגי כדי לקבל  
את המידע שחשוב לנו להבנה, מיצוי פוטנציאל אישי,  

הכרת נקודות החוזקה והחולשה שלנו, כיצד אנחנו 
יכולים להתגבר על קשיים בחיים וקבלת החלטות  

 .נכונות במהלך החיים 

 

 

 

 

 

 



 5 –מספר נתיב החיים 

 

מספר נתיב החיים שלך הוא בעל תדר חזק של חופש  

ושבירת מוסכמות. נתיב החיים שלך מציג נטיה  

טבעית לצורת חשיבה מקורית ולא מקובעת.אתם  

אוהבים את המרחב הפרטי והאישי ויש לך בעיה  

 ומה אסור”. – שמנסים להכתיב להם “מה מותר 

יש לך צורך עמוק במרחב ובשינויים. במצבי לחץ יש  

יה לחשיבה רוחבית ופתוחה, סביר להניח שנראה  נט

 אותך בארגונים שפועלים לשינוי מצב קיים. 

 

 תכונות אופי: 

הם הרפתקנים עם   5אנשים עם נתיב החיים מספר  

צורך מהותי בחופש. בניגוד לאדם עם נתיב החיים  

זקוקים   5מספר ארבע המשווע לביטחון ויציבות, 

עיון להתיישב  לשינוי מתמיד כדי להרגיש חיים. הר 

ממלא אותם באימה מוחלטת, וכך גם המונוטוניות של  

לוח זמנים נוקשה. הרצון הזה להיות חופשי מופיע  



ברוב ההיבטים של חייך ולעתים קרובות  תהיה  

תחושה של חוסר מנוחה, חוסר יכולת לקבל החלטה  

   –אחת לאורך זמן. אבל זה בהחלט לא המקרה שלך 

גיעה גם הנחישות  ברגע תמצאו את התשוקה…. ת

 להצליח!

יש לך תשוקה עמוקה ביותר לשינוי תדמיתי קבוע  

והיכולת שלכם לא להשאר מקובע לתבניות  

שמוכתבות על ידי החברה מעמידה אותכם ביחד עם  

הדמויות החזקות בעולם. ניתן לציין כי מורסמים אלה  

 , כמוך. 5הם בעלי נתיב חיים 

  5נתיבי החיים אנשים ידועים וידוענים עם מספר 

כוללים את: מלקולם אקס, ביונסה נואלס, ג’יי זי,  

לואיס ארמסטרונג, אייזק ניוטון, סטיבן שפילברג,  

וינסנט ואן גוך, חואקין פיניקס, אנג’לינה ג’ולי, מיק  

 ג’אגר, ג’ון בון ג’ובי, אומה תורמן, ומייקל ג’יי פוקס. 

הוא רטט חזק, של אינדיבידואליות    5התדר של מספר 

בכל פעם. לקיחת    –ויכולת להמציא את עצמך מחדש 

סיכונים זה המשחק שלך, והרפתקאות זה השם  

האמצעי שלך. אתה תמיד מוכן לאתגר ומשגשג  

 בסיטואציות שהן הכל מלבד צפויות…. 

 

 

 

 



 חוזקות:

 . ליברליות    

 . ספונטניות     

 . חוכמה    

 . חושניות    

 . הרפתקנות    

 

 חולשות:

 .אימפולסיבית    

 . בשינויים צורך    

 . סיכונים לקיחת    

 . מרדנות    

 

 מה מאזן אותך?

מה שמאזן אותך )למרבה האירוניה( זה דווקא חוקים  

אלה דברים שיכולים לאזן את   –ומסגרת נוקשה 

 הצורך שלך בשינויים מתמידים.

 

 

 



 מה יעשה אותך מאושר?

כדי להיות מאושר )לפחות כלפי חוץ( קיים צורך  

זה אפשרי בעבודה,  – לשבור מוסכמה מסויימת 

 בלימודים או בכל מסגרת. 

עמוק בפנים מה שעושה אתכם באמת מאושרים זה  

 הערכה אמיתית וחיבוק אוהב… 

 נקודות למחשבה:

לעיתים היכולת והרצון שלך להראות לעולם את 

היכולת הפנומינאלית שלך עלולה לגרום לך לקחת 

 ולהכשל…   –סיכונים  

האתגרים הגדולים ביותר שלך הוא למצוא את  אחד  

זה יכול להיות מנטור /    –הנפש המאזנת שלך 

מנטורית ש”מילה אחת שלהם” תעמיד אותך במקום!  

ותעזור לך להתאפס על עצמך, להתמקד ולהמשיך  

 קדימה. 

 

 

 

 

 

 



 :נתיב החיים שלך באהבה

 

בדומה למספרי אחד, סביר להניח שאהבתך תהיה  
בילויים ושעשועים במקומות יוקרתיים  בסגנון של  

ובעלי ניחוח מלכותי שיהוו אסמכתא מוחצנת  
 .להצלחה שלך

יש לך קסם אישי ואורח חיים מעורר קנאה )לפחות  
כלפי חוץ(. נתיב החיים שלך באהבה עלול להיות  
מורכב בגלל חוסר היוכלת שלך להתחייב למשהו  

!  ולאורך זמן! אך כאן גם טמון האוצר שלך  – קבוע 
היכולת שלך לייצר מצבים משתנים יכולים להיות  

יהלום אמיתי בכל מה שקשור למערכות יחסים, זאת  
מכיוון שמערכת יחסים צריכה להיות מתפתחת 

ולך יש האפשרות והרצון להגיע בכל פעם    –ודינמית 
 .לשיא חדש 

כלפי חוץ האנרגיה והכריזמה שלך עלולה לשדר  
ולה להתחייב  אישיות בלתי מושגת או כזו שלא יכ 

למערכת יחסים ארוכת טווח עמוק בפנים הנשמה  
העדינה, הרגישה, האינטואיטיבית והרגשנית שלך  

מייצגת כמיהה להרמוניה ויציבות בחיי הזוגיות. טכאן  



טמון האתגר הגדול ביותר שלך: ללמוד לוותר על חלק  
מהצרכים שלך, למען האחר ולמען יצירת זוגיות 

 .פורייה

ללמוד לוותר ולא להיות   גיות: טיפ להצלחה בזו
 זה שווה.  –אימפולסיבי  

 

 :נתיב החיים שלך בעבודה

 

אלה שמספר    –בכל הנוגע לקריירה ולעבודה שלך 
נתיב החיים שלהם חמש מתקשים למצוא קריירה. לא  

רק שקיימת התנגדות לרעיון להתחייב לעבודה  
מסורתית, אלה שהבעיה עם קבלת מרות וסמכות  

 .ליצור בעיות ביצירת מקור הכנסה קבוע ויציבעלולה  

קיים בך פחד פנימי מהתחייבות ארוכת טווח ולכן קיים  
סוכי שבתחום העבודה נראה חוסר יציבות. זה עלול  

להיות מעגל קסמים שלילי. כדי לנפץ את מעגל  
הקסמים יהיה עליך לוותר מעט על האגו, להעזר  

פול תומך(  בסביבה תומכת )יש לשקול אימון אישי כטי



אבל דווקא כאן, זוגיות יציבה יכולה להציל את  
 .…המצב 

אבל לא הכל שחור… מכיוון שיש בך אינטליגנציה  
יש    –מטורפת ויכולת המצאה מהגבוהות שיש  

באפשרותך לפתח קריירה עצמאית שיכולה להתקיים  
 .תחת המגבלות שלכם

כיום יש מגוון עבודות וקריירות שאינן מחוייבות לזמן  
ם שבהחלט יכולות להתאים לאופי הבסיסי  ומקו

שלכם, לדוגמא: הדרכת טיולים, עבודות כפרילנסר,  
הפקות וידאו ואנימציה ממוחשבת, צילום, הפקת  

 …ארועים ועוד 

 :נתיב הכסף שלך

כמה שיותר, כמה   – נתיב הכסף שלך הוא די ברור 
שיוצר פרוע, וכמה שיותר מהר… וכאן בדיוק טמונה  

החסרון המשמעותי ביותר שלך בתחום  הסכנה…  
הכספי הוא: חוסר סבלנות! הרצון שלך לעשות כסף  

מהיר עלול לפגוש מציאות מורכבת שדורשת השקעה  
 .…לאורך זמן 

על פי הנומרולוגיה ניתן לקבוע כי נתיב הכסף שלך  
יכול להיות מוצלח אם העיסוק שלך יהיה קשור 

הטיפ    –לעבודה כפרילנסר אך חשוב מכך  
ומרולוגיה יכולה לתת לך היא תמיד לשמור “גרוש  שהנ
 ליום שחור”.  – לבן 

 



 

 

 :כוכב שליט

.מרקורי

 

 :הצ'אקרה הדומיננתית שלך

 

צ’אקרת הגרון. בכתבים הודיים קדומים שמה  

 “מלא טוהר”. –  विशुद्ध ,viśuddhaוישודהא, 

 אמצע הגרון.  –  מיקום

עיקרי: משפיעה על התקשורת שלנו עם   תפקוד

הסובבים אותנו ועם עצמנו, בכלל זה כושר  



התבטאות בכתב ובעל פה, יצירתיות, מקוריות וגם  

כנות ופתיחות. מהווה את מרכז ההבעה והתקשורת  

של הגוף והנפש. מחזקת את היכולת להסתכל פניה  

ואת היכולת לראיית הנסתר )יכולת תקשור  

 (. גבוההואינטואיציה 

 שיעשו לך טוב: כחול ותכלת.  הצבעים 

 

 תהילים לשמירה והצלחה:  פסוקי

ִני ֵ֣ ה   הֹור  ִני ְוֶאְצָרֶּ֥ ִבינ  ֶקב: לד ה ְ֭ ֵֽ ָנה ע  יָך ְוֶאְצֶרֶּ֥ ֶרְך ֻחֶקֶּ֗ הָוה ֶדֶּ֥ ְיְ֭

ָנה ְבָכל ָך ְוֶאְשְמֶרֶּ֥ ֹוָרֶתֶּ֗ יב  -תֵֽ ִני ִבְנִתֵ֣ ְדִריכ  ב: לה ה ְ֭ ֵֽ ל 

יָך ִכי ט-ִמְצֹוֶתֶ֑ ְצִתי: לו ה  ֹו ָחָפֵֽ ִבי ֶאל-בֶּ֥ ל ֶאל-ִלְ֭ ֵ֣ יָך ְוא  ְדֹוֶתֶּ֗ -ע 

ר   ֵ֣ ב  ע  ע: לז ה  צ  יָבֵֽ ינ  ִני: לח  מ   ע ְ֭ ֵֽ י  ָך ח  ְוא ִבְדָרֶכֶּ֥ ֹות ָשֶ֑ ְראֵ֣

ְרָפִתי   ר ֶחְ֭ ֵ֣ ב  ע  ָך: לט ה  ר ְלִיְרָאֶתֵֽ ֶשֶּ֗ ָך א ֲ֝ ְבְדָך ִאְמָרֶתֶ֑ ע  ם ְלְ֭ ֵ֣ ָהק 

ְבִתי  ֵ֣ נ ה ָתא  ים: מ ִהְ֭ יָך טֹוִבֵֽ י ִמְשָפֶטֵ֣ ְרִתי ִכִּ֖ ר ָיג ֶ֑ ֶשֵ֣ א 

ִני: ֵֽ י  יָך ְבִצְדָקְתָךֶּ֥ ח  ְלִפֻקֶדֶ֑

 

 

 

 

 

 

 



 :קריסטל המזל

 

לאפיס  הקריסטל שיעזור לך להתמודד עם קשיים: 
 לאזולי 

 אוונטורין כתום הקריסטל שיעשה אותך מאושר: 

 ג’ספר אדוםהקריסטל שיאזן אותך ברגעי משבר: 

עין הקריסטל שישמור עליך מאנרגיות שליליות:  
 הנמר 

« לתמונות הקריסטלים ומידע מפורט יש ללחוץ על 
 הקישור של כל קריסטל. 

 
קריסטל המזל שלך ניתן לשאת בתיק, להניח    את  »

בחדר / בעבודה או לענוד אותו כתליון או שרשרת  
 .)ואז האנרגיה עימך בכל הזמן(

  :מעט על קריסטלי המזל שלך

העולם המופלא של קריסטלים ואבני חן גורם לכך  
שאנשים רבים נדהמים למראה היופי המדהים של  

עמקי האדמה  קריסטלים ואבני חן כפי שהם נוצרו במ

https://wshop.co.il/product-tag/lapis-lazuli/
https://wshop.co.il/product-tag/lapis-lazuli/
https://wshop.co.il/product-tag/aventurine/
https://wshop.co.il/product-tag/jasper/
https://wshop.co.il/product-tag/tiger-eye/
https://wshop.co.il/product-tag/tiger-eye/


במשך מאות בשנים. רבים נמשכים לאנרגיות 
 ...אפילו מבלי לדעת מדוע   -הממגנטות של קריסטלים 

שימוש בקריסטלים ואבני חן ידוע ומוכר בתרבויות 
שונות משחר ההיסטוריה והן אף מוזכרות כאבנים  
שהיו משובצות בתליון החושן של כהן גדול אשר  

יטוי לתכונות  שירת בבית המקדש. כבר אז ניתן ב
הייחודיות של כל קריסטל / אבן חן והן יוצגו כשתיים  

עשרה אבנים בתליון מהודר, כנגד שתים עשרה  
 .שבטי ישראל

קריסטלים ואבני חן המשובצים בתכשיטים אשר יש  
להם השפעה אנרגטית על הבריאות, העצמה  

אישית, בטחון עצמי, עושר והצלחה. כתבים עתיקים  
ם ציינו את הקריסטלים  ממקומות שונים בעול

כאבנים עוצמתיות ובעלות אנרגיות המשפיעות על  
במשאלים    מגוון תחומים )לפי תכונות הקריסטל(.

שנערכו העידו המשתמשים על שיפור חיובי כמעט 
שימוש בקריסטלים. ישנן אבנים    מיידי לאחר

המפיקות אנרגיות חיוביות אשר מרחיקות אנרגיות  
ל ועיכוב בחיים. לסוגים  שליליות אשר גורמות לסב 

אחרים של קריסטלים מייחסים תכונות של זימון 
 .אושר, ביטחון, יציבות כלכלית ואיזון אנרגטי

 

 

 

 



 מספרי מזל ותאריכים מועדפים:

מספרי המזל חושבו על ידי שימוש בנומרולוגיה, קבלה  

מעשית ותקשור. מספרים אלה עשויים לעזור לך  

 לעשות בחירות נכונות. 

 

 . 68, 50, 41, 23, 14,  5מספרי מזל: 

 בחודש. 20, 17, 14ימים ממוזלים בחודש לקניות: 

,  5ימים ממוזלים בחודש לדייטים והכרויות חדשות: 

 בחודש.  14, 25

  27, 15,  8ם: ימים ממוזלים בחודש לחתימה על חוזי

 בחודש.

חתונה, בר מצווה,   – ימים ממוזלים בחודש לשמחות 

 בחודש.  22, 14בת מצווה וכיו”צ: 

 

 

 

 



 :קלף הטארוט שלך

 

קלף הטארוט שמייצג אותך הוא: קלף הכהן הגדול.  

 ∇הסבר על משמעות הקלף בהמשך 

קלף הטארוט המזוהה עם נתיב החיים שלך הינו קלף  

אשר משמעותו רבה בחייך ובשילוב עם פרישה  

יכול להניב   –אישית לקבלת ייעוץ בצמתיים בחיים 

 תוצאות נהדרות!

קים(  מליוני אנשים בעולם )גם מפורסמים ואנשי עס

נעזרים בכל יום בקריאה בקלפי טארוט כדי לקבל  

תשובות אישיות ומידע שפותח לנו את המחשבה /  

 מאיר לנו דרכים נסתרות ומתווה לנו דרך להצלחה. 

ניתן להעזר בקריאה בקלפי טארוט אונליין כדי לקבל  

תשובות בצורה אישית ומפורטת במגוון תחומים  

הגשמת   /עתיד -הווה-)כולל פרישה אישית לעבר

 משאלות / תחזית לשנה הקרובה ועוד…( 

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט

 

https://wshop.co.il/product-tag/tarot-reading/


 

 

בקלף הכהן הגדול אנחנו  תיאור קלף הכוהן הגדול:  

רואים דמות כהונה יושבת על כס כהונתה ומעניקה  

לשני חסידים המרכינים ראשיהם. הקלף מייצג  עצות 

מגוון גדול של נושאים הקשורים בממסד או בעצתו  

של אדם חכם במיוחד. יש לזכור כי בתקופה בה נולדו  

[ הכנסייה הייתה הפיגורה אשר  12הקלפים ]המאה ה 

ייצגה את הממסד על כל גווניו. הכהן הגדול לבוש  

ו. ידיו  בבגדים רשמיים, כתר לראשו ושרביט ביד

מונפות אל על ולפניו נמצאים שני מאמינים שמביטים  

מעלה: הם מאזינים לו ולומדים ממנו. הכהן הגדול  

חולק איתנו את הידע שלו, מלמד אותנו ועוזר לנו  

להתפתח. הוא מייצג את תהליכי הלמידה שאנו  

עוברים בכל מהלך חיינו בתחומי החיים השונים:  

רים, למידה בבית  למידת חוקי החיים, למידה מההו 

הספר, לימודים גבוהים, לימודים במסגרות העבודה.  

הוא מזכיר לנו שתפקידנו ללמוד ולשאוב בכל  

 הזדמנות, בכל תחום בחיינו. 



הקלף מייצג מגוון גדול  משמעותו הכללית של הקלף:  

של תחומים אשר קשורים ]כך או אחרת[ עם הממסד.  

לפים  במקביל, הוא מייצג הארה כלשהי שהשואל בק 

 זוכה לה הודות לעצתו של אדם בעל ניסיון. 

קלף נפלא וחלומי עבור כל אלה  בתחום הרומנטי: 

המבקשים למסד את אהבתם או בפשטות, כמהים  

 לפגוש את מוסד הרבנות. 

הקלף צופה הצלחה לשואל  בתחום הקריירה:  

בקלפים עם גורמי ממסד שונים. כמו כן הוא רומז על  

 עה. עצתו החכמה של אדם רב השפ

הקלף צופה הצלחה לשואל בביצוע  בתחום הפיננסי: 

מהלכים פיננסיים כאלה או אחרים, ואף בתחומים  

 הקשורים בערכאות. 

בשעת קריאה  משמעות קלף הכהן הגדול בפתיחה: 

הכהן הגדול מסמל את היועץ הטוב, את השאיפה  

לידע וחכמה. לעתים הוא מרמז על קריירה בהוראה  

יימות מחלוקות ובעיות  והדרכת אחרים. במידה וק 

שלא באו לפתרונן, יסמל הכהן שאיפה לפתור אותן  

 בדרך של בוררות עליונה. 

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט

 

 :סיכום

https://wshop.co.il/product-tag/tarot-reading/


המידע הרב שניתן כאן ילווה אותך בכל מהלך חייך  

 ולכן מומלץ לקרוא בו בכל פעם שמתעורר צורך.

 

רוצה להעניק לחבר / חברה שובר להפקת מפה  

שתעשה טוב לכל מי  נומרולוגית? מתנה מיוחדת 

 !שיקבל אותה

על כל   15%בסך  הפקנו לך שובר הנחה מיוחד»

 מוצרי הרוחניות באתר למימוש בשבוע הקרוב

  shop15קוד הקופון שלך

  

  » למעבר לקניון הרוחניות  «

 

https://wshop.co.il/

