
  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. 

 . 9נומרולוגי 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 

 

 

 

 

 

 



 

 9 –מספר נתיב החיים 

 

מספר נתיב החיים שלך הוא בעל תדר חזק של  
הצלחה. הייעוד שלך הוא להצליח בכל זירה שתבחר  
להיכנס אליה. נולדת להנהיג, וכל עוד אתה לא הופך  

 .לרודן אתה צריך למלא את ייעודך במלואו

הרצון הפנימי שלך הוא להוביל, להשתלט על העולם  
שהכישרונות שלך מתאימים לרצון  שסביבך. מכיוון 

 .הזה, סביר מאוד שהרצונות שלך יתמלאו במלואם

היא שאפתנית, משפיעה ועוצמתית. הם   8אישיות 
מקרינים כוח עד כדי כך שהם נראים גדולים מהחיים.  

אישים מיועדים להוביל אחרים. הם מאוזנים ומעט   8
שמרניים. הביטחון שלהם מבטיח לאחרים יהיה אמון  

 .הםגם ב

 

 

 



 :תכונות אופי

  –מייצגת את האינסוף )כאשר היא שוכבת(  8הספרה 
הצלחה אינסופית    –מכאן גם נגזר נתיב החיים שלך 

הבטחון העצמי הגבוה    –בכל תחום! אך לא הכל ורוד  
 .שלך עלול להוביל אותך גם לכשלונות אינסופיים

ההישגים שלך אינם באים בקלות ועליך לעבוד קשה  
להצליח אבל הייכולת ההתמדה שלך עומדת  על מנת 

לצידך. יש לך אינטליגנציה מפותחת וחשיבה מעמיקה  
ויצירתית. אלה שנתיב החיים שלהם מיוצד כעל ידי  

לומדים מנסיון החיים ומשתפרים ככל   8הספרה 
 .שהזמן חולף

יש לך נטיה “לקחת חסות” על הסובבים אתכם ולנסו  
 .להמנע מכך  יש – לשנות את האופי הביסיס שלהם 

בכל הקשור לתחום החברתי אקשן ודרמה הם שמות  
נרדפים לאופי הבסיסי שלך. יש לכם מספר מצומצם  

של חברים קרובים שאיתם אתם מרגישים נוח  
 .להפתח ולהראות את כל הצדדים הכי סמויים שלכם

כדי להצליח עליך למצוא את המסגרת שמאפשרת לך  
בל החלטות.  יצירתיות, פתיחות מחשבתית וחופש לק

כך יהיה באפשרותך לממש את מלוא אפהוטנציאל  
 !)הרבה( שגלום בך 

הוא רטט חזק, של    8התדר האנרגטי של המספר 
אינדיבידואליות ויכולת מנהיגות טבעית. חדשנות 

ויצירתיות הם גם מאפיינים הקשורים לנתיב החיים  
שלך. בגלל התכונות הללו, ומכיוון שריבוי משימות  



ם נוטים להיות טובים בו, קיימת  הוא משהו שאת
אומר גם   8התאמה לעבודה עצמאית. נתיב חיים 

שקיימת אפשרות להיות מנהיג חברתי או מנכ”ל  
 .חברה גדולה 

 :חוזקות

 .מנהיגות    

 .רומנטיות     

 .התמדה וסמכותיות    

 .פתיחות רגשית    

 .כריזמתיות     

 

 :חולשות

 .לקיחת סיכונים    

 .צורך עז בשליטה    

 רגשנות יתר )לוקח ללב(    

 .שתלטנות    

 

 

 



 ?מה מאזן אותך 

מה שמאזן אותך היא פגישה שבועית עם חברים מאוד  
קרובים. פגישה כזו בבית קפה או בבית שבה פותחים  

את הכל! הפריקה הריגשית עוזרת לאיזון שכל כך  
 .דרוש לך

 

 ?מה יעשה אותך מאושר

כמובן  חופש לקבל החלטות עושה אותך מאושר. 
 !שגיבוי להחלטו שלקחת יעושה אותך מאושר כפליים

אבל האושר האמיתי שלך יגיע ממציאת זוגיות שלמה,  
תומכת ואוהבת. זוגיות כזו שמאפשרת לך לתמוך,  

 .לעודד ולעזור בהגשמה העצמית של הסובבים אותך 

 

 :נקודות למחשבה

הצורך שלך באקשן תמידי עלול לחבר אותך לגורמים  
יסחפו אותך למקומות לא טובים עבורך   שליליים אשר

 .ויגרמו לך לכשלונות

במידה וזו מגיעה ממקום    –עליך ללמוד לקבל ביקורת  
 נכון ואמיתי. 

 

 



 :נתיב החיים שלך באהבה

 

האופי המוחצן שלך יוביל את נתיב האהבה שלך  

שם כלפי חוץ אתם מרגישים נוח   –למקומות יוקרתיים 

האישיות הכובשת  ויש לכם את המרחב להביא את 

 שלך לידי ביטוי. 

בתחום הרומנטי עליך לשמור על היושר, אבל לנסות  

להעביר את המסרים ברגישות. לפעמים תצטרכו  

לקחת “צעד אחורה” ולזכור שאתם מתמודדים עם  

 אנשים, לא עם כלים שניתן לשלוט בהם. 

 

נתיב החיים שלך בזוגיות מצביע על כך שיש לך רצון  

תי במערכת היחסים אך כאן גם  להיות שולט וסמכו

גלום האתגר הגדול שלך ביכולת לייצר מערכת זוגית  

בריאה וארוכת טווח. עליך לבחור בקפדנות א הפרטנר  

  – שלך לזוגיות מכיוון שבמידה ותבחרו בטיפוס חזק 

 המערכת עלולה לקרוס בריב הראשון. 

 



המספר שמונה בזוגיות מציין שלמרות המוחצנות, 

 יא בראש סדר העדיפויות שלך. זוגיות יציבה ה 

לפנויים שביננו: יש חובה להפנים וללמוד שמערכות  

זו לא הצגת יחיד   – יחסים מבוססות על שיתוף פעולה 

שבה יש מקום רק לדמות אחת והשאר הם רק  

 תפאורה… 

 

למי שנמצא בזוגיות: יש לשים לב ולא להיות מגוננים  

ם  מידי… הכבוד וההערכה שכל כך חשובים לך יכולי

 להגיע בכל מיני צורות. 

 

בסך הכל ניתן לומר שמספר נתיב החיים שלך מעניק  

  –לך את כל הכלים והיכולת ליצור זוגיות מצויינת 

 עכשיו הכל תלוי בבחירות שלך!

התחייבו לא לברוח   טיפ להצלחה בזוגיות: 

מהתמודדות עם קשיים! ביחד קל יותר! 

 

 

 

 

 

 



 :נתיב החיים שלך בעבודה

 

חיים בנומרולוגיה יוצרים ביטחון   8מסלול אנשים עם  

כלכלי וחווים את הדברים היפים יותר בחיים. זה  

 כנראה יהיה אטרקטיבי עבור שותפים פוטנציאליים. 

לעבודה ולקריירה יש מקום חשוב ודומיננטי שחייך.  

בעבודה הינך מגלה אחריות, מסירות ובגרות. הגישה  

לכיוון  הפנימית העמוקה שלך כנראה תכוון אותך  

עבודה כזו שבה יהיה מוצר מוחשי שנוצר   – עצמאי 

בעקבות תרומה שלך. לכן במקרים רבים אנחנו נראה  

כקבלנים, מסעדנים, מנכלים של חברות    8את מספרי 

 הייטק וכיו”צ. 

 

יש לך אפשרות להיות מאושר גם בעבודת צוות, זאת  

בתנאי שיהיה לך חופש פעולה והעבודה תאתגר  

 אותך. 



בודה כמעט מובטחת! עליך רק להזהר  הצלחתך בע 

ולא לשבור את הכללים והמוסכמות ולהזהר מיצירת  

 יריבים שינסו “לשים לך רגליים”.

 

 נתיב הכסף שלך: 

בדומה לנתיב הכסף של מספרי אחד: נתיב הכסף  

כמה שיותר, וכמה שיותר מהר…   – שלך הוא די ברור 

וכאן בדיוק טמונה הסכנה… יש לשים לב לפרטים  

 הקטנים ולהזהר מלקיחת סיכונים מיותרים. 

נתיב הכסף   –בזכות האינטליגנציה הגבוהה שלך 

שלך פתוח לכל כיוון שיבחר: בין אם זה בדרך עצמאית  

ובין אם ביצירת קבוצת שותפים מלוכדת. 

 

 

 

 :כוכב שליט

. שבתאי

 



 :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 ְדבָ  ְשמ ָ֥ י לִּ ְרתִּ י ְיהָוָ֥ה ָאמ ַ֗ ִ֖ י ָפֶנִּ֣יָך ְבָכלֶחְלקִּ יתִּ ִּ֣ לִּ יָך: נח חִּ - ֶרֶֽ

י ֶאל ְגל ַ֗ ָ֝ יָבה ר  ָ֥ י ָוָאשִּ י ְדָרָכֵ֑ ְבתִּ ָ֥ ש  ָך: נט חִּ ְמָרֶתֶֽ י ְכאִּ נִּ נ ַ֗ ֵ֑ב ָחָ֝ - ל 

יָך: סא   ְצֹוֶתֶֽ ר מִּ ְשמ ַ֗ י לִָּ֝ ְהתִּ ְהָמֵ֑ ְתמ  א הִּ י ְול ִּ֣ ְשתִּ יָך: ס ח ַ֭ ֶתֶֽ ד  ע 

א ָשָכֶֽ  ֹוָרְתָךַ֗ ל ִּ֣ י תֶָֽ֝ ֵ֑נִּ ְוד  ים עִּ ִּ֣ י ְרָשעִּ ִּ֣ ֹותֶחְבל  י: סב ֲחצֶֽ ְיָלה  -ְחתִּ ל ַ֗

י ְלָכל נִּ ר ָאַ֭ ִּ֣ ָך: סג ָחב  ְדֶקֶֽ י צִּ ָ֥ ְשְפט  ל מִּ ַ֗ ְך ע ָ֝ ֹות ָלֵ֑ קום ְלהֹודִּ֣ - ָאַ֭

ה   הָוה ָמְלָאָ֥ ְסְדָךִּ֣ ְיַ֭ יָך: סד ח  ּקוֶדֶֽ י פִּ ַ֗ ְמר  ְלש  וָך וָ֝ אֵ֑ ר ְיר  ֲאֶשִּ֣

י:  נִּ ֶֽ ְמד  יָך ל  ֶּקָ֥ ֶרץ ח   ָהָאַ֗

 

 :קריסטל המזל

 

אמזונייט הקריסטל שיעזור לך להתמודד עם קשיים: 
 אמטיסט/  ירוק

 רוז קוורץהקריסטל שיעשה אותך מאושר: 

 אקוומארין הקריסטל שיאזן אותך ברגעי משבר: 

עין הקריסטל שישמור עליך מאנרגיות שליליות:  
 הנמר 

https://wshop.co.il/product-tag/amazonite/
https://wshop.co.il/product-tag/amazonite/
https://wshop.co.il/product-tag/amethyst/
https://wshop.co.il/product-tag/amethyst/
https://wshop.co.il/product-tag/amethyst/
https://wshop.co.il/product-tag/rose-quartz/
https://wshop.co.il/product-tag/aquamarine/
https://wshop.co.il/product-tag/tiger-eye/
https://wshop.co.il/product-tag/tiger-eye/


« 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  

נוצרו במעמקי האדמה  קריסטלים ואבני חן כפי שהם 
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  
ז ניתן ביטוי לתכונות  שירת בבית המקדש. כבר א

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  
ונים בעולם ציינו את הקריסטלים  ממקומות ש

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  

ורמות לסבל ועיכוב בחיים. לסוגים  שליליות אשר ג 
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. 

 

 . 36, 45, 9,18מספרי מזל: 

 בחודש.  27, 18ימים ממוזלים בחודש לקניות: 

,  10ימים ממוזלים בחודש לדייטים והכרויות חדשות: 

 בחודש.  22, 15



  27, 18,  1ימים ממוזלים בחודש לחתימה על חוזים: 

 בחודש.

צווה,  חתונה, בר מ – ימים ממוזלים בחודש לשמחות 

 בחודש. 27, 15, 1בת מצווה וכיו”צ: 

 

 

 :קלף הטארוט שלך

 

קלף הטארוט שמייצג אותך הוא: קלף הנזיר. 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 /  

 מאיר לנו דרכים נסתרות ומתווה לנו דרך להצלחה. 



ניתן להעזר בקריאה בקלפי טארוט אונליין כדי לקבל  

תשובות בצורה אישית ומפורטת במגוון תחומים  

מת  עתיד / הגש -הווה-)כולל פרישה אישית לעבר

 משאלות / תחזית לשנה הקרובה ועוד…( 

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט

 

בקלף זה אנו רואים דמות רבת  תיאור קלף הנזיר: 

עוצמה יונקת אנרגיות מכוחות עליונים ומשפיעה אותן  

ת שולטת בארבעת היסודות כלפי הקרקע. הדמו

שבטבע: אש, אוויר, מים ואדמה. הקלף מייצג אדם  

בעל כוחות על טבעיים אשר הצלחותיו מבוססות על  

 עוצמתו האישי. כלומר: בזכות ולא בחסד. 

הקלף מייצג הצלחה  משמעותו הכללית של הקלף:  

כבירה, הישגים מופלאים ועוצמה שאין דומה לה. הוא  

ים והמזהירים ביותר  אחד מן הקלפים המוצלח

שבחפיסת הטארוט. כמעט תמיד הוא בא לבשר על  

 מזל גדול וברה שופעת. 

הקוסם מסמל את היכולת להתחבר אל הכוחות  

האוניברסליים, ולהשתמש בהם לשם הנהגה ושגשוג  

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


במערכות יחסים. יש לשים לב שהקוסם מחבר את  

אנרגיית השמיים והאדמה, באמצעות המוט המונף אל  

תו הארוכה והאדומה מבטאת כוח ועוצמה,  על. גלימ

 וחולצתו הלבנה מבטאת טוהר וחוזק פנימי. 

הקלף רומז על מערכת יחסים  בתחום הרומנטי: 

נפלאה וטובה וקובע כי השואל בקלפים הוא זה אשר  

 מכתיב את מהלך העניינים. 

הקלף מייצג קריירה הישגית בתחום הקריירה:  

בקלפים ניצב בעמדת ומופלאה ורומז כי השואל  

 סמכות וניהול, פיקוד ושליטה. 

הקלף מייצג מצב פיננסי חלומי  בתחום הפיננסי: 

וטוב. עושר ונכסים. כסף רב עובר מיד אל יד והשואל  

 בקלפים גוזר קופון. 

הקוסם הוא אדם  משמעות קלף הקוסם בפתיחה:  

מצליח, בעל עוצמה רבה המכוון את מעשיו ומאמין  

מייצג. מעל לראשו מתנוסס סמל  במה שהוא עושה או  

האינסוף, שמבטא יכולת להצליח גם בטווחי זמן  

 ארוכים. 

 לחץ כאן לבחירת פרישה אישית בטארוט

 

 :סיכום

המידע הרב שניתן כאן ילווה אותך בכל מהלך חייך  

 לקרוא בו בכל פעם שמתעורר צורך.ולכן מומלץ 

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


 

 

רוצה להעניק לחבר / חברה שובר להפקת מפה  

נומרולוגית? מתנה מיוחדת שתעשה טוב לכל מי  

 !שיקבל אותה

על כל   15%בסך הפקנו לך שובר הנחה מיוחד »

 מוצרי הרוחניות באתר למימוש בשבוע הקרוב  

 shop15 קוד הקופון שלך

  

  »למעבר לקניון הרוחניות  «

https://wshop.co.il/

