
  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. 

 . 7נומרולוגי 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 

 

 

 

 

 

 



 7 –מספר נתיב החיים 

 

מספר נתיב החיים שלך הוא בעל תדר חזק של  
 .רוחניות, מקוריות, עזרה לזולת, מסתוריות ומזל טוב

הוא אנרגטי ביותר ומשפיע על   7התדר של הספרה 
החשיבה, היצירתיות ומעניק לך חשיבה מקורית, 

  7רציונאלית בשילוב עם יכולת אינטואיטיבית גבוהה. 
 .חבר בין שמים וארץנחשב למספר המ

הינך ניחן באיפוק בדרך הבעת הרגשות שלך ולכן  
  –לעיתים נראה שהתנהגותך מנותקת ומרוחקת 

 …נרחיב על כך בהמשך 

 :תכונות אופי

התדר האנרטגטי של נתיב החיים שלך מעניק לך  
יכולת חיבור לעולם הרוחני ולעולם המיסטי דתי בצורה  

בוגרת, מגובה  יוצאת דופן. החשיבה שלך היא  
בעובדות ומאפשרת לך להעמיק בכל תחום לימודי  

 .שקשור לפילוסופיה ורוחניות



תכונה    –האופי הבסיסי שלך הוא שמרני באופן כללי  
המשפיעה באופן רחב על מגוון תחומי החיים שלך:  

מערכת הזוגית, בעבודה  ואף בבחירת מקצוע והצלחה  
 .בכספים

דרך חיבור לאנשים  הדרך שלך לחוות רגשות היא  
סביבך. ההתלהבות שלך ושל הסבובה “מדביקה”  

אותך ומעניקה לך אושר. העקשנות שלך בשילוב עם  
יכולת התמדה וחוכמה רבה מאפשרות לך להשיג  

 .כמעט כל מטרה

יש בך משהו מיסתורי, מיסטי אשר יכול לעזור לך  
להתחבר לאנשים וליצור שותפות לדרך. בעלי אישיות  

ם להיראות חשאיים יותר, מופנמים, נוטי  7מספר 
אפילו מסתוריים ושונים. בגלל שאתה נראה כל כך  

מסוגר, לאנשים קשה יותר להכיר אותך לעומק. יש לך  
הילה רצינית, עצמאית ואינטליגנטית, וככזה אחרים  

 .צפויים לסמוך עליך ולכבד אותך

 :חוזקות

 .בגרות    

 .אינטואיציה ריגשית גבוהה    

 .תבונה    

 .התמדה     

 

 



 :חולשות

 .התנתקות מהמציאות    

 .חשדנות     

 .נטיה להתמכרות    

 .יצירת תלות     

 .מופנמות     

 

 ?מה מאזן אותך 

מה שמאזן אותך הם מצבים שבהם הינך חלק  
מחבורה / קבוצה בעלת מטרה משותפת. נקודת 

האיזון שלך בזוגיות נמצאת ביכולת של הפרטנרים  
 .וצבירת ידעלאפשר לך הרחבת אופקים  

 ?מה יעשה אותך מאושר

מה שעושה אותך מאושר כלפי חוץ היא מסגרת 
 .לימודית יציבה המאפשרת חופש רעיוני 

כלפי פנים חשוב לך הערכה לידע הרב שצברת וליכול  
שלך לתרום לסובבים אותך מידע זה. תמיכה ועידוד  
לאמונות שלך יהפכו אותך לאדם מלא ושלם וכמובן  

 !מאושר 

 



 

 :למחשבה נקודות

לעיתים יש מצבים בהם הרצונות שלך נתקלים 
שבר זה עלול “להוציא” ממך צדדים לא   – בהתנגדות 

נעימים ונוקדות. יש ללמוד להתגבר על קשיים  
 .ולהתקדם למימוש המטרות הגדולות יותר של חייך

יש להמנע ככל שניתן מהתבודדות… זאת מכיוון  
שדווקא שרוצים  שמצבים אלה מרחיקים את אלה  

 בקרבתך!

 :נתיב החיים שלך באהבה

 

הנתיב הזוגי שלך כנראה יהיה עם עליות ומורדות…  

יקח לך זמן רב למצוא את האחד / אחת אבל כשזה  

נתיב החיים שלך בזוגיות צפוי להיות נעים,  – יגיע 

 שקט וארוך טווח.

 

האתגר הגדול שלך ביצירת זוגיות היא פתיחות 

פתיחות שמגיעה ממקום של קבלת האחר   – אמיתית 



והבנה שיש עוד סוגים של אנשים בעולם. לוקח לך זמן  

להפתח ולהראות את כל הצדדים העמוקים שלך ולכן  

לעיתים, הצד השני פשוט ירגיש שהמערכת איננה  

  מתקדמת לשום מקום… כאן תידרש פעולה מצידך 

ויכולת להפתח ולהראות גם את הצדדים ה”הפחות  

 נעימים” שבך. 

 

אם הם אכן תמצאו את האדם הנכון, אתם תהיו  

נאמנים מאוד. אתם צריכים מישהו בוגר שיאתגר  

 אותך אינטלקטואלית וייתן לך את החופש להרהר. 

למי שנמצא בזוגיות יש לקחת בחשבון שקיימת נטיה  

התמיכה של  ליצירת תלות במסגרת המשפחתית. 

המסגרת המשפחתית והזוגית מאוד חשוב לך ויש לך  

רצון וכילת לתרום רבות להצלחתם של כל הסובבים  

 אותך. 

זיכרו לכבד את השונות   טיפ להצלחה בזוגיות: 

ביניכם!

 

 

 

 

 



 :נתיב החיים שלך בעבודה

 

נתיב החיים שלך בכל הקשור לקריירה יהיה תלוי  

שלך. מכיוון שהאישיות  במסגרת המשפחתית והזוגית  

שלך נוטה להתחשב ברצונות של הסובבים אותך  

ומצד שני יש לך יכולת גובהה להצליח בכמעט בכל  

יש לך את החופש לבחור בקריירה שתוכל   – תחום 

 לספק אותך וגם את הסובבים אותך. 

 

הצלחתך בתחום המקצועי יהיה קשור לאפשרויות  

כן, כן… אנחנו  – לפיתוח חשיבה עצמאית וייחודית 

רומזים על כיוון ההיטק, סטארטאפים וכיו”צ. יש לך  

התאמה לקריירות שינצלו את היכולת שלך לאסוף  

נתונים, ‘להבין’ אותם ולהפיק מהם משמעות. אך מצד  

שני יש לכם יכולת רוחנית גבוהה כך שגם בתחומי  

 המיסטיקה קיימת אפשרות מצוינת להצלחה. 

 



אתם זקוקים למקום  ניתן לומר בתחום הקריירה 

שמנצל את המוח המבריק שלך מצד אחד אך מצד  

 שני יכול להיות מגוון למדי. 

 

אתם יכולים להצליח במיוחד בכל התחום של סדנאות  

זאת מכיוון שיש לך את היכולת לקחת  – והרצאות 

רעיון מורכב ולהציג אותו בצורה סוחפת, פשוטה  

 ומרגשת. 

 נתיב הכסף שלך: 

התחום הגשמי  – הוא די ברור נתיב הכסף שלך  

והכספי פחות מעניין אותך ולכן במקרים רבים אנחנו  

נראה שהמצב הפיננסי שלך יהיה יציב, ללא עליות  

 גדולות וללא מורדות. 

על פי הנומרולוגיה ניתן לקבוע כי נתיב הכסף שלך  

יהיה תלוי בהשתייכות שלך לקבוצה גדולה של אנשים  

גדול / קבוצה    )זה יכול להיות במסגרת ארגון 

חברתית(. הרצון העמוק שלך בשקט פיננסי יכול  

ו  טל שפר במידה ויהיה לצידך פרנטר / פרטרית ישתלה

בנושא הכספי בחייך. 

 



 

 

 :כוכב שליט

.נפטון

 

 :הצ'אקרה הדומיננתית שלך

 

צ’אקרת הכתר. בכתבים הודיים קדומים שמה  

“פרח הלוטוס בעל  - Sahasrāra, सहस्रारסאהסררה, 

 אלף עלי הכותרת”. נקראת גם צ’אקרת הראש.

עיקרי של צ’אקרת הכתר: חיבור לאלוהות   תפקוד

ול”אנרגיות” האחראיות על מהות הקיום שלנו.  



משפיעה על חוויית האהבה, על אינטואיציה ויכולת  

 התקשור. 

 שיעשו לך טוב: סגול כהה, סגול לילך ולבן הצבעים 

 

 

 תהילים לשמירה והצלחה: פסוקי

ר  - ְזֹכר  ֶׁ֣ ל ֲאש  ַ֝֗ ָך ַע  ֶּ֑ ר ְלַעְבד  ָ֥ בָּ י  דָּ ְנִיֶּ֑ י ְבעָּ ִתֶׁ֣ מָּ את נ חָּ ֶֹׁ֣ ִני: נ ז ִֽ ַחְלתָּ ִיִֽ

ִֶׁ֣ני ַעד ִדים ֱהִליצ  ְתִני: נא ז ֵ֭ ִֽ ְתָךֶׁ֣ ִחיָּ י ִאְמרָּ ְתָךַ֗֝  - ִכִּ֖ ֹורָּ תִֽ ד ִמ  ְמֹאֶּ֑

ם:  ִֽ ְתנ חָּ א  ִֽ ה וָּ ָ֥ם | ְיהוַָּ֗֝ עֹולָּ יָך מ  ִּ֖ ט  ְרִתי ִמְשפָּ ַכַ֤ יִתי: נב זָָּ֘ ִטִֽ א נָּ ֶֹׁ֣ ל

ה נג ַזלְ  ֶׁ֣ פָּ ְזב ַ֗֝  עָּ ים ֹע  ִעֶּ֑ ְרשָּ ַזְתִני מ  חָּ ִמרֹות  ֲאֵ֭ ָך: נד ְזֵ֭ ִֽ ת  י תֹורָּ

יּו ִֽ ֶּ֑ה  -הָּ ה ִשְמָךֶׁ֣ ְיהוָּ ְילָּ ְרִתי ַבַלֶׁ֣ ַכַ֤ י: נה זָָּ֘ ִֽ ית ְמגּורָּ ֶׁ֣ יָך ְבב  ק ַ֗֝ י ח  ִלָ֥

ה  ְיתָּ ִֽ את הָּ ָֹ֥ ָך: נו ז ִֽ ת  ה תֹורָּ ַ֝֗ ְשְמרָּ א   ִֽ ְרִתי: -וָּ ִֽ צָּ יָך נָּ ֶׁ֣ ד  י ִפק  י ִכִּ֖ ִלֶּ֑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :קריסטל המזל

 

 .אמטיסטהקריסטל שיעזור לך להתמודד עם קשיים: 

 לאפיס לאזוליהקריסטל שיעשה אותך מאושר:  

 אוונטורין כתום הקריסטל שיאזן אותך ברגעי משבר: 

 טורקיז הקריסטל שישמור עליך מאנרגיות שליליות:  

 

« 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/lapis-lazuli/
https://wshop.co.il/product-tag/aventurine/
https://wshop.co.il/product-tag/turquoise-stone/


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  
לם ציינו את הקריסטלים  ממקומות שונים בעו

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  
בל ועיכוב בחיים. לסוגים  שליליות אשר גורמות לס

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. 

 

 . 87, 70, 52, 43, 25, 16,  7מספרי מזל: 

 בחודש. 27, 19, 7ימים ממוזלים בחודש לקניות: 

,  7ימים ממוזלים בחודש לדייטים והכרויות חדשות: 

 בחודש.  30, 29, 22

  27, 22,  4ימים ממוזלים בחודש לחתימה על חוזים: 

 בחודש.

חתונה, בר מצווה,   – ימים ממוזלים בחודש לשמחות 

 בחודש. 22, 14, 3בת מצווה וכיו”צ: 

 

 

 

 



 :קלף הטארוט שלך

 

קלף הטארוט שמייצג אותך הוא: קלף הכח. 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(  

זרים בכל יום בקריאה בקלפי טארוט כדי לקבל  נע

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  

  עתיד / הגשמת-הווה-)כולל פרישה אישית לעבר

 משאלות / תחזית לשנה הקרובה ועוד…( 

 ישית בטארוטלחץ כאן לבחירת פרישה א
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בקלף הכח אנחנו רואים דמות אשר  תיאור קלף הכח:  

יש לה הגנה אלוהית, משתעשעת באריה. במקור  

מדובר בדמותו התנכית של שמשון המשסע את הארי.  

הקלף מבוסס על הפסוק המקרי ‘מעז ייצא מתוק’ ולכן  

מייצג מצבים בעייתיים לכאורה אשר ישמשו מעין  הוא 

קרש קפיצה לעתיד וורוד וטוב יותר. בקלף הכח 

מתוארת עלמת חן לבושה בשמלה מקושטת, שמעל  

ראשה מתנוסס סמל האינסוף. היא שולטת באריה  

שליטה מוחלטת. השניים נמצאים במקום פתוח:  

העלמה גברה על האריה בכוחות עצמה. כוחה של  

ע מיכולתה לשלוט במצבים קשים: היא  העלמה נוב

יודעת כיצד לנצח אותם על ידי התמקדות ויכולת 

לזהות את מקור הבעיה ומקור הכח של הצד שנגדה.  

כל זאת שמעליה מרחפת ההגנה המרחבית של  

 האינסוף. 

 

 



הקלף מביא עימו משב  משמעותו הכללית של הקלף:  

של  רוח מרענן של אופטימיות וקובע כי מצבו העכשווי 

השואל בקלפים יעמוד לטובתו בעתיד הקרוב. זהו קלף  

נפלא עבור אנשים המבקשים להיחלץ ממצוקה  

 כלשהי. 

הקלף מייצג פרשיות אהבה שאינן  בתחום הרומנטי: 

מתנהלות לשביעות רצונו של השואל בקלפים, אך  

 הצפוי בעתיד הופך את המצב לוורוד ונפלא. 

צלחים  הקלף מבשר על מצבים מובתחום הקריירה:  

והישגיים אשר מבוססים על הרבה עמל, זיעה 

 ברינה יקצורו.  –ודמעות. הזורעים בדמעה  

הקלף מבשר על מצב כספי איתן  בתחום הפיננסי: 

ויציב אך רומז כי השואל עשה את כספו בלא מעט  

 עמל והשקעה, כלומר: בזכות ולא בחסד. 

 משמעות קלף הכוח בפתיחה:

ט הפנימי,  משמעות קלף הכח בפריסה היא השק 

היכולת לזהות את הדרך ולמצוא את הכוחות  

הפנימיים שיובילו לנצחונות ויציאה ממצבים קשים.  

בעבודה ובקריירה הקלף יסמל יכולת להתחזק  

ולהתמודד באומץ לב עם מצבים קשים. העוז והאמונה  

אבל תוך שימוש בכוח השכל    –יביאו הצלחה בקריירה  

קטה עם מצבי  ולא בסמכות ומעמד. זו התמודדות ש 

תסכול וכעסים. להבדיל מקלף המרכבה, שמייצג  

שליטה מעמדת כוח וסמכות, קלף הכוח מבטא את  



היכולת לנצח מצבים מסובכים על ידי נחישות שקטה,  

 יציבה ומלאת אמונה. 

 ישית בטארוטלחץ כאן לבחירת פרישה א

 

 :סיכום

המידע הרב שניתן כאן ילווה אותך בכל מהלך חייך  

 ולכן מומלץ לקרוא בו בכל פעם שמתעורר צורך.

 

 

רוצה להעניק לחבר / חברה שובר להפקת מפה  

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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