
  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  

תאריך הלידה שלך )לאחר צמצום    מהלך החיים. 

 . 6נומרולוגי וגימטריה( מוביל אל המספר 

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

 .הנומרולוגית שלך

מספר נתיב החיים מייצג את הכיוון של מסע חייך... 
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  

הוא בשילוב המילים: נומרו= מספר  השם 'נומרולוגיה'  
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 

שימשה לפני אלפי שנים   נוספות מראות שנומרולוגיה 
 .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  

תוכנות האופי, בחיינו יש השפעה עוצמתית על 
 .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  
נרגיש יותר שמחה, אושר   בעת בחירת שמנו( כך 

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  
קשיים, לקבל את ההחלטות הנכונות ולממש את 

 .וטנציאל בחיים מלוא הפ

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 

 

 

 

 

 

 



 6 –מספר נתיב החיים 

 

מספר נתיב החיים שלך הוא בעל תדר חזק של טיפוח  
עצמי וטיפוח הסביבה. יש בך רוחניות ברמה הגבוהה  

ביותר. כמו כן, קיימת משיכה לאומנות מכל הסוגים  
והאופטימיות היא חלק בחייך. מבחינתך, בכל דבר )גם  

 .שלילי( יהיה אפשר למצוא גם צד חיובי

ואבים בתוך האנרגיה הפנימית, את הכוח אתם ש
 .נקיון הנפש והאנרגיה שמתקבלת מהסובבים אותך 

יצירתיות ומקוריות הם תכונות שבורכת בהן אך יש  
לשים לב למצבים לא נוחים שבהם אתם עלולים לאבד  

 .את הסבלנות

הענקת אהבה, מעשים טובים וחיבוק חם ואוהב  
הנשמה שלך  יכולים להחליף עבורך כסף וממון ולכן  

 .מלאה בטוב שמופץ לכל עבר 

 :תכונות אופי

תכונת אופי בולטת אצלך היא היכולת להעניק מעצמך  
לסובבים אותך. לכן, במקרים רבים אנו נראה את 



כחברים שאליהם פונים כולם בעת צרה,   6מספרי 
מספרים להם את הסדות הכמוסים ביותר ובאים  

 ...לקבל עיצה טובה

מאוד חשוב לך מכיוון ששם בדיוק  התא המשפחתי 
 .תכונות האופי הטובות שלך יכולות לבוא לידי ביטוי 

עיצוב המרחב,   –יש לך חוש טבעי לעיצוב ואסטטיות  
סדר ונקיון הם חשובים אצלך. יש לך יכולת מצויינת  

לשים לב פרטים קטנים )יכולת שיש באפשרותך לנצל  
ת של  גם בעבודה( אך יש לשים לב לא להגרר למקומו

 .ביקורתיות וחרדה מוגזמים

טוב הלב שלך והיכולת שלך להעניק אהבת חינם יוכלו  
לעזור לך למצוא את הסיפוק ותחושת המימוש  

 .העצמי, שלעיתים חסרים לך 

התדר האנרגטי של נתיב החיים שלך מעניק לך  
אינטלגנציה ריגשית ואינטואיציה שתהפוך אותך  

טיבי,  לאדם האידיאלי לעיסוק בטיפול אלטרנ
פסיכולוגיה, פסיכותפיה, אימון אישי ועוד… יש לך את  
היכולת להתחבר כמעט לכל אדם, למצוא את החיובי  

בחייו וכמובן את היכולת לדחוף אותו קדימה! אבל  
אסור לשכוח את המטרות ומימוש הפוטנציאל העצמי  

 !שלך 

 

 

 



 :חוזקות

 נדיבות     

 אכפתיות     

 .נאמנות    

 .נחישות    

 

 :חולשות

 .הקרבה עצמית    

 .ביקורת עצמית מוגזמת     

 .מיקוד בפגמים    

 .דאגה מוגזמת    

 

 ?מה מאזן אותך 

מה שמאזן אותך הוא חיזוק רגשי מהסביבה. כמו כן,  
טיול בטבע )לבד או עם חבר / חברה (, מים זורמים  

מאזנים את הרגשות שלך ויביאו אותך למצב של רוגע  
 .נפשי ומיקוד במטרות שלך 

 

 



 ?יעשה אותך מאושרמה 

מה שיעשה אותך מאושר )כלפי חוץ( זו חופשה  
יוקרתית במקום אקסלוסיבי או אביזר אופנה יוקרתי  

 .חדש

כלפי פנים מה שיעשה אותך מאושר זה הצלחה  
בהקמת משפחה מאוחדת ומלוכדת, קבלת משוב  

ריגשי מהסביבה על היכולת שלך לחזק אותם בעת  
 .משבר 

 :נקודות למחשבה

יכולת והרצון שלך להעניק אהבה לסובבים  לעיתים ה
אותך עלולה לבוא על חשבון מימוש הפוטנציאל  

 .האישי שלך 

אחד האתגרים הגדולים ביותר שלך הוא למצוא את  
הנפש התאומה שלך ולהצליח לייצר עימה תא  

משפחתי )גדול( שיספק לך את המקום הנכון ביותר  
קשבת עבורך להעניק אהבה, לחנך, להיות אוזן 

כשצריך וכמובן לתת ולקבל אהבה שאינה תלויה  
 בדבר! 

 

 

 

 



 

 :נתיב החיים שלך באהבה

 

נתיב החיים שלך באהבה צופה עליות ומורדות בתחום  

מציאת אהבה, זאת מכיוון שקיימת נטייה לבטל את  

עצמך מול הפרטנרים )לפחות בתחילת הקשר( ולשים  

ך  את הצרכים והרוצונות שלך בעדיפות שניה. עלי 

למצוא את האחד / אחת שבאמת ידעו להעריך את  

טוב הלב והיכולת שלך להעניק אהבת אמת ולא ינצלו  

 את תכונות האופי החיוביות שלך רק לטובתם. 

לחפש ולמצוא    –זהו בעצם האתגר הגדול ביותר שלך 

אהבה במקומות שבהם הכנות והאמת הפנימית הם  

קה  במקום הראשון. יש לשים לב לכך שהרגשנות החז

שלך לא מביאה אותך למקומות של קנאה ומרמור  

 כאשר דעתך לא מתקבלת. 

 

בכל הקשור לזוגיות קיימת, נתיב החיים יביא אותך  

למקומות בעיקר חיוביים מכיוון שהנשמה שלך היא  



טהורה, יש בך אחריות ויציבות שכל כך דרושה ליצירת  

תא משפחתי בריא, אוהב וחזק. כדי להמשיך להיות  

בזוגיות אורכת טווח יש ללמוד לתת חופש לצד השני  

 כדי שיוכל לממש גם את עצמו ולהיות מאושר. 

יש לנסות ולהמנע מתלות   טיפ להצלחה בזוגיות: 

ריגשית. יש ללמוד לשחרר… 

 

 :נתיב החיים שלך בעבודה

 

האחריות וההשקעה שלך בעבודה מסמלת נתיב חיים  

לפרטים    חיובי שבו היכולת הטבעית שלך לשים לב

קטנים, אסטטיקה, סדר ואחריות אישית יכוילו אותך  

לעיסוק במקצועות שתורמים לזולת. תחומים שבהם  

היכולת שלך יכולה לבוא לידי ביטוי הם תחומי הטיפול  

האלטרנטיבי, תחומי היעוץ וההכוונה, הוראה, וכמובן  

 כל תחומי האסטטיקה למינהם.

אלה עם אישיות כשלך הם אמינים מאוד, יציבים,  

עקביים, מאורגנים ויעילים בניהול צוות. כיוון שאנשים  



סביבך נוטים יותר לבטוח בך כאדם, כמו גם בשיקול  

הדעת וביכולת שלך לבצע דברים )במיוחד כשמדובר  

בקבלת החלטות עסקיות קשות(, יש להיזהר  

 מלהיראות צפוי ורציני מדי. 

לך ממגנטת שיודעת לשכנע אנשים, ליצור  האישיות ש

הזדהות וכל פעילות שיש בה התלהבות ריגשית 

 תעשה לך טוב. 

תנאי חשוב להצלחה בעבודה ויצירת קריירה מעשירה  

 ומספקת הוא המנעות מיצירת תלות מוחלטת בך. 

 

 נתיב הכסף שלך: 

נתיב הכסף שלך מצביע על אופי רכושני וצורך עז  

המניע שלך הוא הוא יצירת  להצלחה כלכלית. נכון ש 

 יכולת להעניק אהבה  אבל כסף יעניק לך יציבות. 

התחום הכספי שלך נראה חיובי מכיוון שיש לך הילה  

חיובית שמקיפה אותך אך עליך לבחור את ההשקעות  

הנכונות. הכוונה היא לתחומים שעושים אותך מאושר  

 וגם מכניסים לך כסף. 

להישגים כלכליים גם  נתיב החיים שלך יביא אותך  

בזכות מזלך הטוב, והאנרגיה החיובית שעוטפת אותך. 

 



 

 

 :כוכב שליט

.מרקורי

 

 :הצ'אקרה הדומיננתית שלך

 

צ’אקרת העין השלישית. בכתבים הודיים קדומים  

“מרכז הפיקוד”.  –  आज्ञा ,ājñāשמה אג’נה,  

 נקראת גם צ’אקרת המצח. 

 אמצע המצח, בין העיניים. –  מיקום

עיקרי של צ’אקרה זו: אחראית על כוח  תפקיד

המחשבה, על האינטואיציה ועל ראיית הנולד, ועל  



החיבור והאיזון בינם לבין ההגיון והלוגיקה. צ’אקרה  

 זו מסייעת לשחרור פחדים וחרדות.

סגול עמוק, סגול כחול  שיעשו לך טוב: הצבעים 

 )אינדיגו(.

 

 תהילים לשמירה והצלחה: פסוקי

ִני ֻ֣ יֹבא  ֻ֣ה   ִוִֽ ֱענ  ִֽ ָך: מב ְוא  ִֽ ּוָעְתָךָ֗ ְכִאְמָרת  שִֽ ָך ְיהָוָ֑ה ְתְּ֝ ֻ֣ ֲחָסד 

י ר ִכִֽ י ָדָבָ֑ ַאל-ֹחְרִפֻ֣ ָך: מג ְוִֽ ִֽ ַטְחִתי ִבְדָבר  י ְדַבר-ָבְּ֝ ל ִמִפֻ֣ -ַתצ ֵּ֬

ת ַעד ֻ֣ י ְלִמְשפָ -ֱאמ  ד ִכִּ֖ ה  ְמֹאָ֑ ְשְמָרִּ֖ ְלִתי: מד ְוא  ָך ִיָחִֽ ֻ֣ ט 

יד ְלעֹוָלָ֥  י   םתֹוָרְתָךָ֥ ָתִמָ֗ ה ִכִּ֖ ה ָבְרָחָבָ֑ ְתַהְלָכָ֥ ד: מה ְוא  ִֽ ָוע 

א   ֹֻ֣ ים ְול ד ְמָלִכָ֗ ֶָ֥֥ג  יָך נ  ֹדת  ע  ה ְבְ֭ ְשִתי: מו ַוֲאַדְבָרֻ֣ יָך ָדָרִֽ ֻ֣ ד  ִפק 

ְבִתי ר ָאָהִֽ ֻ֣ יָך ֲאש  ע ְבִמְצֹות ָ֗ ֲעַשָ֥ ְשַתִֽ ֹוש: מז ְוא  בִֽ : מח  א 

א ָשִֽ ל-ְוא  ִֽ י א  ְבִתי -ַכַפָ֗ ר ָאָהָ֗ ָ֥ יָך ֲאש  ְצֹות  יָחהִמְ֭ יָך:  ְוָאִשָ֥ ִֽ ק  ְבח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :קריסטל המזל

 

 אמטיסטהקריסטל שיעזור לך להתמודד עם קשיים: 

אוונטורין כחול /  הקריסטל שיעשה אותך מאושר: 
 כתום 

 ג’ספר אדוםהקריסטל שיאזן אותך ברגעי משבר: 

טורמלין הקריסטל שישמור עליך מאנרגיות שליליות:  
 שחור

« 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/amethyst/
https://wshop.co.il/product-tag/aventurine/
https://wshop.co.il/product-tag/aventurine/
https://wshop.co.il/product-tag/jasper/
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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  

ניתן ביטוי לתכונות  שירת בבית המקדש. כבר אז 
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 בעולם ציינו את הקריסטלים  ממקומות שוני 

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  
ות לסבל ועיכוב בחיים. לסוגים  שליליות אשר גורמ

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. 

 

 .42, 33, 24, 15,  6מספרי מזל: 

 בחודש. 24, 15, 4ימים ממוזלים בחודש לקניות: 

,  4ימים ממוזלים בחודש לדייטים והכרויות חדשות: 

 בחודש.  28, 17

  22, 15,  1ם ממוזלים בחודש לחתימה על חוזים: ימי

 בחודש.

חתונה, בר מצווה,   – ימים ממוזלים בחודש לשמחות 

 בחודש. 29, 16, 7בת מצווה וכיו”צ: 

 

 

 

 



 :קלף הטארוט שלך

 

קלף הטארוט שמייצג אותך הוא: קלף הנאהבים.  

 ∇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!

מליוני אנשים בעולם )גם מפורסמים ואנשי עסקים(  

נעזרים בכל יום בקריאה בקלפי טארוט כדי לקבל  

תשובות אישיות ומידע שפותח לנו את המחשבה /  

 ה לנו דרך להצלחה. מאיר לנו דרכים נסתרות ומתוו

ניתן להעזר בקריאה בקלפי טארוט אונליין כדי לקבל  

תשובות בצורה אישית ומפורטת במגוון תחומים  

עתיד / הגשמת  -הווה-)כולל פרישה אישית לעבר

 משאלות / תחזית לשנה הקרובה ועוד…( 

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט
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בקלף זה אנו רואים תאור של  תיאור קלף הנאהבים: 

אדם וחוה בגן העדן. רוח האל מופיעה בראש הקלף  

ומנסה לכוון את השואל בקלפים אל קולו של ההיגיון.  

על העץ לצידה של חוה, מתפתל נחש. הנחש בא  

כלומר: הקלף  לרמוז על כוחו של הרגש ושל הפיתוי. 

מייצג התפתלות בין הרציו לבין האמוציה. קלף  

הנאהבים הוא קלף האהבה והמין. מצוירים בו גבר  

ואשה, שעומדים ערומים. הגבר הגבר מסתכל לעבר  

האשה, והיא מסתכלת לעבר האל ששומר על שניהם.  

לצד האשה עומד עץ הדעת, המייצג את הרגש. גדלים  

את ארבעת יסודות  עליו ארבעה פירות, המייצגים  

עולם. בין הזוג מפריד הר, שמחדד את הבלבול שנוצר  

בגלל המבטים שלעולם לא נפגשים, את הבדלי  

הדעות ואת הצורך להכריע ולקבל החלטה  

אולי אדם וחווה    –משמעותית. האל מנסה לסייע לזוג 

בגן עדן, לכוון אותם לדרך הנכונה ולבחירה במעשה  

 הנכון. 



הקלף מייצג מגוון גדול  קלף:  משמעותו הכללית של ה 

של תחומים אשר לפיהם השואל נקרע לשניים  

מה אשר מושפע מקולו של ההיגיון  -ומתלבט בין דבר 

 לעומת דבר מה אחר המושפע מקולו של הרגש.

הקלף מייצג מצב אשר לפיו השואל  בתחום הרומנטי: 

בקלפים מתלבט בין שתי פרשיות אהבה אשר אחת  

 ואילו האחרת על הרגש. מהן מבוססת על ההיגיון 

הקלף רומז על התלבטות של  בתחום הקריירה:  

השואל בין קריירה בטוחה אך אפרורית במקצת, לבין  

 קריירה מדהימה אך הרפתקנית.

הקלף מייצג שתי השקעות  בתחום הפיננסי: 

פיננסיות אשר השואל מתלבט ביניהן: האחת בטחה  

 אך סולידית ואילו האחרת מדהימה אך מסוכנת.

בקריאה מייצג  שמעות קלף הנאהבים בפתיחה:  מ

קלף הנאהבים את הצורך לקבל החלטה, להכריע בין  

שתי דרכים אפשריות: שתי הצעות עבודה, שתי  

מערכות יחסים, שתי אופציות בעסקים… לעיתים  

הקלף רומז שהבחירה של השואל, שנמצא בצומת  

ערכית ומשמעותית בחייו, צריכה להיות החלטה  

 ה על ידי האינטואיציה ותחושת הבטן. אישית שתונח

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט

 

 :סיכום
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המידע הרב שניתן כאן ילווה אותך בכל מהלך חייך  

 ולכן מומלץ לקרוא בו בכל פעם שמתעורר צורך.

 

 

להעניק לחבר / חברה שובר להפקת מפה  רוצה 

נומרולוגית? מתנה מיוחדת שתעשה טוב לכל מי  

 !שיקבל אותה

 לרכישת שובר מתנה 

על כל   15%בסך הפקנו לך שובר הנחה מיוחד »

 «מוצרי הרוחניות באתר למימוש בשבוע הקרוב 

 shop15 קוד הקופון שלך

  

  »למעבר לקניון הרוחניות  «
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