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מבוא

מספרים משכו אותי תמיד כבמטה קסם. 

במקום שבו אדם רואה סתם מספר, אני ראיתי צירופים וצירופי צירופים, שאם רק 

אדע לפענח אותם, יתגלה לי עולם ומלואו. אולי משום שהייתי עסוק כל כולי בכך, 

לא שמתי לב למתרחש בעולם המספרים “האמיתיים”. חבר לשעבר שניהל את אחד 

העסקים שלי עשה יד אחת עם עובד נוסף ואחרים והם גנבו ממני שני מיליון שקלים. 

חרב עליי עולמי. חשתי כעס, השפלה, תחושת בגידה. 

בבת אחת, כאילו חיכו לרגע החלש ביותר שלי, כשאהיה מושפל ומאוכזב, התנפלו 

עליי כמה מחלות, ובהן סוכרת מסוג שתיים, לחץ דם גבוה, כולסטרול, טריגליצרידים 

ועוד. שקעתי בדיכאון. בתקופה זו איבדתי את כל רכושי והתגרשתי. במשך שנתיים 

נאבקתי במחלות ובדיכאון באמצעים שונים בהמלצת הרופאים, אבל ללא הצלחה 

מרובה. אפילו הקסם של המספרים התרחק ממני, כאילו היה גם הוא חבר שבגד. 

מי שהחזיקו אותי באותה תקופה מעל פני המים היו בני משפחתי, אמי, אחיי וסבתא 

נכדיה.  מכל  יותר  אותי  אהבה  הביולוגית,  סבתי  הייתה  שלא  פי  על  שאף  מיוחדת, 

היא הקדישה לי מחוכמתה, מסבלנותה ומניסיון חייה והאירה את עיניי לדרך הנכונה. 

104. למשפחתי ולסבתא  סעדתי אותה בימיה האחרונים, עד פטירתה בהיותה בת 

אני אומר תודה גדולה.

הצבאי  שירותי  את  שסיימתי  לאחר  בחיי.  הקל  החלק  הלימודים  היו  מילדותי  עוד 

תואר  קבלת  לקראת  ללמוד  אותי  אילצה  פשוטות,  במילים  או  אמי,  אותי  דחפה 



יעקבי נשר־סולן6

אקדמי. בזכותה קיבלתי תואר ראשון במנהל עסקים, ולאמי אני אומר תודה. לאחר 

תעודת  והשגתי  נוספים  בלימודים  להשקיע  החלטתי  שחוויתי,  הטראומטי  האירוע 

מאסטר בתחומים הקשורים לרפואה אלטרנטיבית וטיפולים אנרגטיים. התגברתי על 

התמחיתי  רוחני.  ומאמן  מנחה  להיות  כיצד  ללמוד  והצלחתי  האכזבה  ועל  הדיכאון 

בתחום שינוי דפוסי מחשבה המעודד צמיחה אישית, קידום והשגת יעדים, וכל זאת 

באמצעות הנומרולוגיה ומפת הצ’אקרות.

למפת הצ’אקרות חלק מהותי בחיי ועל כן רב חלקה גם בספר זה. נשוב לעסוק בכך 

בהרחבה בהמשך. מתוך הייאוש הגדול עלה פשר הניסיון שבו עמדתי: הבנתי כי ייעודי 

הוא לעמוד על במה ולהעביר את הידע הרוחני שצברתי. שאפתי להיות מורה מוביל 

דרך בתחום הנומרולוגיה, מורה שרבים פוקדים את ביתו, משום הידע המיוחד שיש 

לי להציע, והצלחתי בכך. 

לאחר שהתברר לי ייעודי, התחלתי לפעול בכל כוחי להשגתו. אני אדם עם עוצמה 

רגשית וראייה רחבה. אני נחשב לטיפוס חברותי ואמפתי, תכונה שבלעדיה לא הייתי 

יכול להשקיע את כל כולי בפיתוח השיטה שלי. זוהי שיטה שנועדה לעזור לכל אדם 

לתכנן את חייו בצורה הטובה ביותר.

למרות מה שעברתי בחיים, המחשבה הראשונה שלי תמיד חיובית. ללא תכונה זו, 

נראה שלא הייתי יכול לפתח את השיטה של נומרולוגיית הצ’אקרות הדינמיות.

חרף ביש המזל שפקד אותי בתקופה מסוימת בחיי, הרגשתי על פי רוב, מיום לידתי, 

שאני אדם בר מזל. בכל מעגל שאליו נחשפתי, נחשבתי לאדם המשיג דברים בקלות 

ביחס לאחרים. בחוויה הפנימית תמיד חשתי כי נועדתי לגדולות. יש לי יכולת לראות 

בו זמנית עתיד, עבר והווה. היכולת הנדירה הזו באה לידי ביטוי בפיתוח השיטה שלי, 

אבל גם בהישגים בתחומים אחרים. 

ראדון  גז  של  קרינה  ובבדיקות  קרינה  בבטיחות  עסקתי  ל-1994   1991 השנים  בין 

הציבור  אז  שעד  אלה,  לנושאים  הציבורית  המודעות  את  העליתי  מיקרוגל.  וקרינת 

כמעט לא נתן עליהם את דעתו.

ביתיים,  חשמל  למוצרי  השירות  בתחום  חדשה  דרך  הובלתי   2003-1994 בשנים 

והחברות הגדולות אימצו את גישתי ופעלו על פיה.

קסם המספרים, שעתיד לכבוש את חייהם של רבים, היה כל העת ברקע. עבדתי 

בתחומים שונים, וגיליתי שאני בנוי לעבודה בתנאי מאמץ ולניהול תהליכים מורכבים 

מההיבטים הפיזיים והנפשיים. הנער שהייתי היה לאיש בעל דחף עז להצלחה. 
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לייצר  היכולת  לי  שיש  הבנתי  רבים.  דברים  עצמי  על  וגיליתי  למדתי  השנים  עם 

ולהמציא דברים חדשים – תוכנה, טכנולוגיה, ספר. 

אני מתחבר מאוד לעולם הנסתר, ואני חש שיש בי יכולות להעברת אנרגיה חיובית 

לריפוי פיזי ונפשי. 

לילה בשוק הסיטונאי

העלייה ארצה מבולגריה,  עם  והמנטלית.  הפיזית  הבחינה  מן  וחזק  חסון  נער  הייתי 

הצטרפו הוריי למושב. מגיל שש ועד גיל שתים־עשרה עזרתי בעבודות המשק. הייתי 

קם בכל לילה בחצות ומעמיס עם אבי סחורה על הטנדר. אז היינו נוסעים אל תוך 

הלילה – מסע קסום בכל פעם מחדש, גם אם הוא הסתיים תמיד בשוק הסיטונאי 

בתל אביב, כדי למכור שם את הסחורה.

היינו חוזרים מהשוק בשש או בשבע בבוקר. אבא היה מוריד אותי בפתח בית הספר 

והייתי ממתין לתחילת הלימודים, אחרי לילה של עבודה. מעולם לא התלוננתי. 

בגיל ארבע־עשרה הייתי לנער החזק ביותר ביישוב, היחיד שהצליח להרים משקל של 

100 קילוגרמים – שני שקי תערובת – והיחיד שיכול היה להרכיב לבד כלים חקלאיים 

השוקלים יותר מ-500 קילוגרמים. 

לא הסתפקתי בלימודים ובעבודה. כבר אז היה לי צורך לתת מעצמי, להדריך אחרים, 

לשתף במה שיש לי. בהיותי בן שלוש־עשרה, עת הייתי מדריך בתנועת הנוער העובד 

והלומד, הובלתי קבוצות נערים למסעות שנמשכו שלושה וארבעה ימים. עשיתי זאת 

בכוחות עצמי וללא עזרת מבוגרים.

תמיד היו לי חברים רבים שאיתם ביליתי, בעיקר בפעילות ספורטיבית. בתיכון הייתי 

פעיל במועצת התלמידים ונבחרתי לייצג את בית הספר במכון ויצמן למדע. 

במשק אהבתי לגדל פירות וירקות לשימוש ביתי: תירס, חסה, דלעת, חצילים, גזר, 

כרוב לבן ואדום. היו לנו גם עצי שזיף, לימון, חבוש, אפרסק, גויאבה, אשכולית ועוד. 

אכלתי פירות וירקות ובכמויות גדולות, חיסון ישיר מהטבע. הייתי בריא וחסון. בחורף 

עבדתי בגשם כשאני נועל מגפיים ולובש חולצה ומכנסיים קצרים. 

עד גיל עשרים וחמש סיימתי תואר ראשון בציונים טובים מאוד, אף על פי שלאורך 

לסמנכ”ל  מוניתי  מכן  לאחר  ככלכלן.  מלאה  במשרה  עבדתי  התואר   לימודי 

בחברה בעלת רשת ארצית, ובה הצלחתי בתוך שנה להגדיל את הרווחים ב-300 

אחוזים. 
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וחמש, הייתי עצמאי בעל שני  ועד שהגעתי לגיל ארבעים  בשנים שבאו לאחר מכן 

רכב. עסק  כלי  יותר מחמישים  צי של  עם  עובדים  גדולים. העסקתי מאות  עסקים 

אחד ניהלתי בעצמי ועסק שני נוהל על ידי חבר ילדות, שהיה בעל רישיון לניהול חברת 

שמירה. 

אותו חבר ילדות הוא שבחר לחסל אותי כלכלית; בשיתוף פעולה עם שלושה עובדים 

ובעזרת עורכי דין, הוא גנב כשני מיליון שקלים מהעסק שלי. 

רמה  מאיגרא  נפלתי  כסף.  בצע  תמורת  מזויפים  מסמכים  על  חתמו  דין  עורכי  גם 

לבירא עמיקתא. נותרתי חסר כול. לא יכולתי אפילו לממן עורך דין ונאלצתי ללמוד 

לבד כיצד לייצג את עצמי בבתי המשפט.

ישבתי ולמדתי חלק גדול מאוד מהחומר המכשיר אדם להיות עורך דין. באמצעות 

הידע שצברתי הצלחתי לפתור בעיות שיצרה החבורה שגנבה ממני. 

כאמור, חליתי, אבל לא הרמתי ידיים. הטראומה גרמה לי להתכנס פנימה. בחנתי שוב 

בנושא  לטפל  החלטתי  ראשית,  תוכנית.  להכין  חייב  שאני  והחלטתי  מצבי  את  ושוב 

הבריאותי; שנית, החלטתי שעליי להבין מדוע נפלתי קורבן לגניבה ענקית כזאת. כבר 

באותו זמן ידעתי שכל אדם מגיע לעולם עם ייעוד ותיקון. לא ידעתי מה הייעוד שלי, 

אותי  העמידו  החיים  שלי.  מהתיקון  חלק  היא  שהגניבה  הבנתי  באינטואיציה   אולם 

במבחן – והייתי נחוש בדעתי להבין את פשרו כדי לרפא את הטראומה ולצאת לדרך 

חדשה.

המסע הגדול

נוכחתי לדעת שהרפואה הקונבנציונלית מאפשרת לי רק לשמר את המחלה במצב 

יסודי:  מפנה  שדרוש  לי  ברור  היה  ביום.  כדורים  מחמישה־עשר  יותר  בעזרת  נסבל, 

הבנתי שבעתיד, כמות כדורים שכזאת תגרום לי למחלות נוספות שרק יחמירו את 

אומגה,  למדתי  אלטרנטיביות.  ריפוי  שיטות  ללמוד  התחלתי   2005 בשנת   מצבי. 

וצמחי  אוזן, תזונה  דיקור  ג’וק,  סו  EFT, פרחי באך,  ריפוי בקריסטלים,  הילינג,  תטא 

מרפא. 

שצברתי  הרב  הידע  את  מיישם  בעודי  בחיי.  המשמעותי  המפנה  חל   2007 בשנת 

הסוכרת,  במחלת  חדשנית  טיפול  שיטת  פיתחתי  האלטרנטיבית,  הרפואה  בתחום 

ירדתי מחמישה־עשר  לאזן את עצמי מההיבט הסוכרתי.  זמן קצר הצלחתי  ובתוך 

כדורים ביום לשלושה בלבד. מבחינתי, השגתי את המטרה בתחום הסוכרת. 
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אפשר  שיטתי;  פי  על  אותם  ולהדריך  אחרים  סוכרת  לחולי  לעזור  התחלתי  מיד 

להתגבר על חלק ניכר מבעיות הסוכרת באמצעות השיטה שפיתחתי. 

ובתחום הנומרולוגיה, התחלתי  לידע שרכשתי בשיטות טיפול אלטרנטיביות  הודות 

בעיות  קשה,  שפעת  גרון,  כאבי  גב,  כאבי  בשלד,  מבעיות  שסבלו  לחולים  לעזור 

בבלוטת הערמונית, אלרגיות ובהן אלרגיה כרונית, כאבי ברכיים ועוד. בתחום הנפשי 

פיתחתי שיטות אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז, נדודי שינה, דיכאון וחרדות. 

בד בבד המשכתי ללמוד ולחקור את תחומי האסטרולוגיה והנומרולוגיה. שאלתי את 

עצמי מדוע עברתי את החוויה הקשה ומדוע היא הגיעה אליי דווקא במועד שהגיעה? 

האם הייתה כאן יד המקרה או שהדבר היה כתוב מראש ומכוון? האם ניתן היה למנוע 

את האירוע, ואם כן – מה היה עליי לעשות לשם כך? 

מראש  ידעתי  אילו  הזאת  הנפילה  את  למנוע  יכולתי  משמעיות:  חד  היו  המסקנות 

מהיכן תבוא ההצלחה בחיי ומאין ומתי יבוא הכישלון הגדול של חיי! 

בשנת 2007 נסעתי ללמוד נומרולוגיה באנגליה. בהמשך למדתי בארץ כדי להיחשף 

הקלאסית  הספרות  ובין  שערכתי  המחקר  בין  היחס  את  ולבחון  נוספות  לשיטות 

בתחום הנומרולוגיה. 

כל תחום חדש היא שכל מה  גישתי כלפי  חיי.  תחום המספרים הפך כעת למרכז 

שמלמדים אותי הוא נכון, אבל כל עוד לא בדקתי זאת לעומק וחקרתי את התחום 

בעצמי, החומר הנלמד הוא תיאורטי בלבד. 

יותר  כיום  הנומרולוגיה. המחקר מקיף  לערוך מחקרים משלי בתחום  לכן, התחלתי 

מ-4,500 מאובחנים. תוצאות המחקר מהוות חלק חשוב מתכני הספר. המחקר עזר 

אחר  מקום  בשום  ללמוד  ניתן  שלא  ניואנסים  על  ולעמוד  הדברים  לשורש  לרדת   לי 

בעולם.

המחקר שערכתי טומן בחובו את פתרון הצד הרוחני של מה שאירע לי בשנת 2003. 

היה זה צעד משמעותי לקראת יישום התיקון האישי בחיי. תחנה משמעותית במסע 

לי  הצפויים  והקשיים  החסרונות  והמתנות,  היתרונות  להבנת  הגעתי  שלי.  הגדול 

בתקופת חיים זו. 

והכוונה  אישי  ייעוץ  זוגי,  ייעוץ  עסקי,  בייעוץ  שלי,  השיטה  בהרחבת  עוסק  אני  כיום 

תעסוקתית. משאלתי היא לעזור לאנשים לאחות את הצד הרוחני שלהם. אני מלמד 

את המאובחנים/מטופלים מהו ייעודם ומהו התיקון שאותו הם צריכים לעבור במסע 

חיים זה. 
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מי שעובר איתי את המסע הרוחני שאני מציע, משתחרר מהמועקה האישית ובתוך 

בכל  משתמש  אני  המסע  במהלך  רצה.  שבו  בתחום  בדיוק  דרך  פורץ  כשנתיים 

גורף  באופן  שעוזרים  מחקרי,  ובממצאי  ופיתחתי  שלמדתי  הטיפוליות  הטכניקות 

בשלבי הטיפול, האבחון והייעוץ. 

כעת הגיע הזמן לרכז את הידע והניסיון שצברתי ולהביאם בספר זה, כשלנגד עיניי 

שלוש מטרות. 

ולכל  לשמש כלי מקצועי לנומרולוג, למאבחן, למאמן אישי ועסקי, לפסיכולוג,  א. 

מי שעוסק ביחסי אנוש מתחומים שונים כגון מעסיק ועובד. הספר נותן תשובות 

התאמה  זוגית,  התאמה  עסקית,  הצלחה   – השונים  החיים  בתחומי  מעשיות 

תעסוקתית, התאמה לימודית, בריאות ועוד. 

זהו ספר לעבודה עצמית לכל אדם המחפש לעצמו תשובות לסוגיות בתחומי  ב. 

יומית, תחזית שנתית  זוגית, כישורי תעסוקה, תחזית  – התאמה  החיים השונים 

ועד תחזית למאה השנים הבאות! 

לעולם.  הגיע  שאיתו  האישי  התיקון  ומהו  ייעודו  מהו  אדם  לכל  מגלה  הספר  ג. 

בעזרת מידע זה, ההדרכה והתהליכים המפורטים בספרי, יכול כל אחד לשפר 

את חייו באופן דרמטי. 

בלימודים;  הצלחה  וריכוז;  קשב  בהפרעות  וטיפול  אבחון  ומלמד  מציע  אני  בספרי 

אבחון מצב בריאותי, כולל סוגי מחלות ויכולות הגוף לרפא את עצמו; תחזית מחלות 

פעילֹות  צ’אקרות  בדיקת  למטופל;  אנרגיה  העברת  יכולות  החיים;  תקופות  פי  על 

מההיבט האנרגטי, ועוד נושאים רבים. 

עיקרי השיטה 

חדשנית  חישוב  שיטת  יצרתי  אנליטי,  טיפוס  ובהיותי  העסקים,  מעולם  הגעתי 

המאפשרת לקבל תוצאה מספרית מדויקת; תוצאה המכילה קריטריונים מוגדרים 

מראש להצלחה או לכישלון, באופן חד משמעי, בהיר ומובן לכול. 

והיפוכו. על פי שיטתי, אין זה כך.  ייתכן דבר  נומרולוגיה מוכרות אומרות כי  שיטות 

אין עוד חוסר ודאות במתן ייעוץ. אני פועל ברמת דיוק של יותר מ-95 אחוזי הצלחה 

בחיזוי בתחומי החיים השונים, כך מעידים המאובחנים ותלמידיי. 

בנומרולוגיה  שהעוסקים  שעה  שונים,  פרמטרים  עשרה  בחשבון  מביאה  השיטה 

מביאים בחשבון בדרך כלל רק נתון אחד או שניים. 

שיטתי מבוססת על היבט פנימי וחיצוני באיזון האדם וביכולותיו להתקדם בחיים. דבר 
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הצ’אקרות  מתוך  ושתיים  הקלאסיות  הצ’אקרות  שבע  במאפייני  ביטוי  לידי  בא  זה 

הדינמיות – אלה החיצוניות לנו, הסובבות אותנו ביומיום. 

ערך  כל  שונה.  איכות  יש  )מספר(  נומרולוגי  ערך  שלכל  קובע  בשיטתי  נוסף  יסוד 

נומרולוגי מקבל ציון וערך עשרוני, מ-10)-( ועד 10)+(, בכל תחום ותחום. 

וצ’אקרה,  צ’אקרה  בכל  הציונים  ערכי  של  מתמטי  חישוב  על  מבוססות  התוצאות 

בחישוב על פי התחום שלה, ובנוסף, הן מסתמכות על מפת היקום. הערכים שניתנו 

לכל פרמטר בכל תחום נבדקו מחקרית עשרות פעמים, עד לדיוק המרבי. 

נומרולוגים מקצועיים רבים שנחשפו לשיטתי אימצו אותה בשתי ידיים והחלו לעבוד 

לפיה. 

ממחקרי עלה כי יש להביא בחשבון לפחות עשרה נתונים שונים בבואנו לחשב סיכויים 

פירוט  תוך   )0-10( עשרוניים  לערכים  המרתי  הללו  הנתונים  את  זוגית.  להתאמה 

התוצאות, המסקנות וההמלצות. זוהי מהפכה בתחום; פריצת דרך שעשויה לשנות 

את חייהם של רבים. 

הצלחה  ושילובי  האדם  אישיות  במבנה  שילובים  להבין  לראשונה  מאפשר  זה  ספר 

בתחומי החיים השונים. כמו כן, הספר עוסק ביכולות האדם לפרוץ דרך, להתקדם 

בחייו ולגבור על מעצורים ועיכובים המונעים ממנו להצליח. 

בהרחבה  מפרט  אני  ותקופתית.  שנתית  חודשית,  ליומית,  מחלק  אני  התחזית  את 

תחזית עד גיל 120, כך שכל אחד יוכל לדעת מה צופן לו העתיד. כל אחד יוכל לדעת 

מהן המכשלות שעומדות בפניו ומה הם הדברים שמהם הוא יכול לצמוח ולהצליח. 

ישנם תחומים בנומרולוגיה הקלאסית הנלמדים כיום במקומות רבים, אף שאין להם 

עדכניים,  מהיבטים  בנומרולוגיה  עוסק  אני  בספרי  היומיומית.  למציאות  קשר  שום 

עכשוויים, חדשניים ופורצי דרך. 

כולנו רוצים להבין את מבנה האישיות שלנו; לחקור ולהבין את התנהגותם של ילדינו, 

הורינו, בני זוגנו, הממונים עלינו, החברים שלנו. ספר זה מראה בבהירות ובקלות את 

מניעי ההתנהגויות שלנו ושל אחרים, ועונה על השאלה החשובה ביותר: האם יש סיכוי 

לשינוי, ואם כן – מתי?

לאחר קריאת הספר, תדע, קורא יקר, לאן דרכך מובילה אותך, מהי הקרמה שלך 

וכיצד תוכל לשנות את גורלך במו ידיך. ידע הוא כוח. מודעות יכולה למחוק קרמה. 

זאת עובדה. בחמש השנים האחרונות הארתי את עיניהם של אנשים רבים בקרמה 

העתידית שלהם. מי שהשתמשו במידע בתבונה הצליחו לשנות את גורלם ולהתגבר 
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על הקרמה שלהם. כל אדם שמצליח להתגבר על המכשלות בחייו לאחר שקרא את 

הספר, ובמיוחד את הפרקים בדבר מקור ההצלחה, יגרום לעצמו ולי אושר שלא ניתן 

לתארו במילים.

אם בתום הקריאה נותר תחום שלא מצאת לו תשובה, אני מזמין אותך לשלוח מייל 

לכתובתי: yaakobi999@gmail.com. אעניק לך את התשובות בשמחה וברצון. אם 

מצאת תחום שמעניין אותך ולא כתבתי עליו, אשמח מאוד לדעת על כך. אשמח אף 

את  אוסיף  כן  תוצאותיו.  את  אישי  באופן  לך  ואשלח  בנושא,  מחקר  עריכת  לשקול 

התוכן החדש למהדורה הבאה, ואזקוף זאת, כמובן, לזכותך.

הזוגיים  חיי  שבזכותה  והיפה,  המדהימה  רויטל,  המופלאה  לזוגתי  אחרונה  ותודה 

השתנו לטובה. 



פרק 1

תוכנה גורלית

התוכנה המיוחדת שתאפשר לך לנהל את חייך בהצלחה מרבית מבוססת על מחקרי 

והיא חדשנית בתחום הנומרולוגיה ובעלת דיוק מרבי של יותר מ-95 אחוז. 

התוכנה, שיצרתי בשנת 2011, נותנת מענה לשאלות רבות ועוזרת בין היתר לשיפור 

ילדים;  אצל  הלימוד  יכולת  לשיפור  בזוגיות;  להצליח  וליכולת  יחסים   מערכות 

לעשות  שניתן  ולכל  ההצלחה  לגודל  עסקית,  הצלחה  של  לסיכוייה  בנוגע  לתחזית 

בני  ועבור  ביותר עבורך  לידיעת המועדים הטובים  כדי להצליח בכל תחומי החיים; 

משפחתך להצליח בתחומים מגוונים, כמו ברכישת בית או עסק, במעבר דירה או 

בעבודה ועוד. 

התוכנה מצורפת לספר לתקופה של שלושים ימי ניסיון, והיא מיועדת לשמש כלי עזר 

לנומרולוג ולאסטרולוג מקצועי, למאמן אישי ועסקי, לסוכני ביטוח, לאנשי מכירות, 

ולפסיכיאטרים,  לפסיכולוגים  אדם,  כוח  למנהלי  שירות,  במתן  העוסקות  לחברות 

עצמו  את  לאבחן  שרוצה  אדם  ולכל  לבנקאים  אלטרנטיבית,  ברפואה  למטפלים 

בתחומי החיים השונים ולדעת מה הן האפשרויות המתאימות עבורו להצליח בחיים, 

הפוטנציאל  את  לממש  הנכון  התזמון  מהו  ובמיוחד  בפניו,  הפתוח  השפע  הוא  מה 

)המועד הטוב ביותר לחתום על חוזה, העיתוי האידיאלי לרכוש דירה, הזמן המועדף 

לפתיחת עסק(, ועוד תחומים רבים נוספים. 
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התוכנה כוללת מפה אישית, מפת מחזורי החיים, מפת שם האדם, מפת פיתגורס, 

בין שותפים, התאמה  מפה משולבת, פתיחת צ’אקרות, התאמה עסקית, התאמה 

בריאות  תחזית  וריכוז,  קשב  להפרעות  עזרה  בלימודים,  להצלחה  התאמה  זוגית, 

ותחזיות עתידיות ל-100 שנה קדימה, לרבות תחזית יומית, תחזית חודשית, תחזית 

שנתית ותחזית תקופתית.

את  שואלים  אדם  שבני  מרכזיות  שאלות  ושבע  לעשרים  תשובות  כוללת  התוכנה 

לי  ביומיום, כמו: מתי כדאי להתחתן, מתי כדאי לרכוש דירה, האם מתאים  עצמם 

לפתוח עסק, מתי כדאי לפתוח עסק ובאיזה תחום, מתי כדאי לחתום על חוזה, האם 

השותפות העסקית תצליח, מתי כדאי לבצע פעולה עסקית, האם הוא/היא אוהב/ת 

אותי, מתי אמצא זוגיות חדשה, האם בן הזוג מתאים לי, האם אני ובן זוגי נתחתן, האם 

הוא יחזור אליי, האם בן הזוג בוגד בי, מדוע הזוגיות מתעכבת, מתי אסתדר כלכלית, 

האם לעשות שינוי קריירה, במה מתאים לי לעסוק, מתי אקבל קידום בעבודה, ועוד 

שאלות רבות. 

התוכנה מאפשרת התאמה עסקית לעד 1,000 שותפים, ומאפשרת לדעת מי מהם 

הוא בעל יכולת ההובלה הטובה ביותר בעסק. 

התוכנה בודקת ומשקללת עשרה נתונים מקבילים, מפרטת את סיכוייו של המאובחן 

בתחומים השונים ולבסוף מפיקה דוח למאבחן מקצועי בנושאים מגוונים.
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פיתגורס – אבי הנומרולוגיה 

וכעת, מעט היסטוריה, רקע וכמה נתוני יסוד.

582-496 לפנה”ס.  בין השנים  חי  הוא  פיתגורס.  הוא  הנומרולוגיה  לאבי  מי שנחשב 

פיתגורס היה פילוסוף ומתמטיקאי יווני ושמו מוכר לנו בזכות משפט פיתגורס הנודע. 

העולם.  טבע  על  בהסברים  העוסק  הפילוסופיה  של  ענף   – במטפיזיקה  עסק  הוא 

וכמובן  וסיסטמתית,  רציונלית  בצורה  הדת  לימוד   – בתיאולוגיה  עסק  הוא  בנוסף, 

במתמטיקה – המדע העוסק במושגים של כמות, מבנה, מרחב ושינוי. היה לו ידע רב 

גם באסטרונומיה – המדע החוקר כל מה שנוגע לגרמי השמים והיקום, ולא פחות 

מכך במוזיקה – אמנות סידור הצליל והשקט במרחב הזמן, ואף במדע כללי – שהוא 

איסוף שיטתי של ידע על אודות העולם. 

כישוריו אלה הובילו אותו לחקור באופן מדעי, עד כמה שניתן היה באותם זמנים, את 

הנומרולוגיה, ולבסס אותה על המטפיזיקה, ההיגיון, חוקיות תנועת הצליל וכמובן על 

מספרים. 

הנומרולוגיה שפיתחתי מייחסת משמעות אנרגטית ואיכויות עמוקות מאוד לכל אחד 

מהמספרים מ-0 עד 9 וכן למספרים 19, 16, 14, 13, 33, 22 ו-11. 

היא מבוססת על גימטרייה – הפיכת האותיות למספרים. לכל אות יש ערך מספרי. 

כך, לדוגמה: א = 1, ב = 2, וכדומה. 

מהמילה  או   ;3  = גאמה  טרייה”:  “גאמה  מיוונית:  כנראה,  גימטרייה,  המילה  מקור 

או  למילה  פרשנות  מתן  היא  גימטרייה  “גיאומטריה”.  שפירושה   –  ”γεωμετρία“

למחרוזת מילים, לפי סכום ערכן המספרי של האותיות. 

מהמחקר שביצעתי עולה כי לאנרגיה שכוללת את האותיות ומרכיבה מילה יש כוח 

עצום כמכלול. כוח זה עולה על הכוח של כל אות בנפרד או על מיקום האות במחרוזת. 

ישנה גימטרייה קטנה ויש גימטרייה גדולה, אך בשתיהן מחשבים את הערך הגימטרי 

של אות, מילה או צירוף מילים בהתאם לערכי האותיות, ומסכמים עד לקבלת מספר 

חד־ספרתי, בדרך כלל מ-1 עד 9 – פרט למספרים 19, 16, 14, 13, 22, ו-11 )שאת 

ספרותיהם לא מסכמים(. 

כדי לפשט את החישובים הנומרולוגיים נשתמש תמיד בגימטרייה קטנה. 

בנומרולוגיה, כאמור, אנו מייחסים משמעות נומרולוגית של איכויות ואנרגיות לקשר 

את  המאפיינת  הנומרולוגית  המשמעות  ובין  המילים  של  הגימטרי  הערך  שבין 

המספרים. 
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נומרולוגיית הצ’אקרות הדינמיות

נומרולוגיית הצ’אקרות הדינמיות מאפשרת ניתוח מבנה האישיות של האדם, ניתוח 

פרנסה,  זוגיות,  היתר,  ובין  האדם  בחיי  תחום  בכל  תשובות  ומתן  עתידיות  תחזיות 

עסקים, לימודים, תעסוקה ועוד. היא יכולה להצביע על היכולות המולדות – התת־

מודע, ועל היכולות הנרכשות – המודע. שיטה זו קרובה מאוד למדע. היא מדויקת, 

ושזורים בה שילובים שהבנתם מעצימה את התכונות שבה. 

מהן צ’אקרות?

הצ’אקרות הן מרכזים אנרגטיים הנמצאים לאורך קו הגוף הפנימי. הצ’אקרה עגולה, 

כאשר  מאוזנות.  יהיו  שלנו  שהצ’אקרות  לכך  תמיד  לשאוף  עלינו  ומוארת.   זוהרת 

קשיים  נחווה  מאוזנות,  כשאינן  בחיים;  יותר  טובה  זרימה  ישנה  מאוזנות,   הן 

שאינן  הצ’אקרות  את  המאפיינים  הספציפיים  ובתחומים  בכלל,  רבים  בתחומים 

מאוזנות. 

מחקרי מראה כי איזון מלא בכל הצ’אקרות, משמעותו איזון בשישה מישורים: רוחני, 

אנרגטי, מנטלי, רגשי, פיזי וטבע האדם. טבע האדם כולל שילוב של כל המישורים 

יחדיו, ובמהותו הוא הייחודיות הטבועה בכל בן אנוש. כשקיים איזון מלא, התפקוד 

ומצב הבריאות טובים יותר, ואנו נוטים להיות חיוביים; ולהפך – כאשר אדם אינו מאוזן, 

הוא נוטה להיות שלילי. 

– שבע מהן  נומרולוגיית הצ’אקרות הדינמיות מבוססת על תשע צ’אקרות  כאמור, 

הינן צ’אקרות קלאסיות ושתיים הן דינמיות. 

הצ’אקרות הקלאסיות 
ביטחון,  מסמלת:  אדום.  צבעה  השדרה.  עמוד  בשורש  נמצאת  הבסיס:  צ’אקרת 

הישרדות, דחף לעשייה ויציבות. 

צ’אקרת המין והיצירה: נמצאת במרכז הבטן. צבעה כתום. מסמלת: מיניות, יצירתיות, 

פריון והולדה, שמחת חיים, תשוקה לעשייה, יכולת אישית בביצוע ועשייה. 

צ’אקרת מקלעת השמש: נמצאת בגובה הטבור. צבעה צהוב. מסמלת: גורל, תת־

מודע, פחדים, רצון, אגו, רגשות וייעוד. 

צ’אקרת הלב: ממוקמת בקו הגובה של הלב. צבעה ירוק או ורוד. מסמלת: אהבה, 

תשוקה למה שחסר, רצון להעניק וקנאה. 

ביטוי  יכולת  מסמלת:  כחול/טורקיז.  צבעה  הגרון.  במרכז  נמצאת  הגרון:  צ’אקרת 

פנימית וחיצונית, תקשורת וחשיבה. 
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על־ ראייה  סגול. מסמלת:  נמצאת במרכז המצח. צבעה  צ’אקרת העין השלישית: 

חושית, מודעות, התמקדות פנימה, כוחות ריפוי וראיית הנולד. 

צ’אקרת הכתר: ממוקמת מעל הקדקוד. צבעה – גוון נוצץ כיהלומים. מסמלת את 

רובד הנשמה וההתחברות הראשונית בין שמים לארץ. 

הצ’אקרות הדינמיות
צ’אקרת היקום: המזל האסטרולוגי. צבעה מורכב משלל צבעי הקשת. היא מסמלת 

את הדחף הנסתר שיש לאדם. 

צ’אקרת העל: השם הפרטי. צבעה זהב. היא מסמלת את הכוח המניע, המאפשר 

שינוי בכל יתר הצ’אקרות. היא מקושרת, מחזקת את הצ’אקרות האחרות ומשלימה 

אותן. 

גדולות  והצלחות  באבחונים,  גדולות  הצלחות  מתארים  התוכנה  משתמשי  לסיכום, 

גדולים  שינויים  על  ובהתאמות עסקיות. הם מספרים  זוגיות, בתעסוקה  בהתאמות 

שחלו בהם באופן אישי וכן אצל המאובחנים שלהם, בעקבות היכולות המדהימות של 

התוכנה לחזות הצלחות עתידיות בתחומים רבים, וניתוח הנתונים לתחזיות עתידיות. 

כולם מספרים שבזכות התוכנה חייהם השתפרו מקצה לקצה. 
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פרק 2

נומרולוגיית הצ’אקרות הדינמיות

בפרק זה אכנס לנושא המרכזי הראשון של ספרי בהרחבה. הפרק עוסק באבני היסוד 

ובדרכי החישוב להרכבת מפת הצ’אקרות. המפה תאפשר לפענח את הפוטנציאל 

העומד לרשות האדם להצליח בתחומים כגון: זוגיות, תעסוקה, עסקים, לימודים או 

כל תחום נוסף, ולהבינו. 

מאפשרת  היא  הדינמיות.  הצ’אקרות  נומרולוגיית  מכנה:  אני  המקורית  שיטתי  את 

ניתוח של מבנה האישיות, תוך עמידה על היכולות המולדות – התת־מודע, והיכולות 

זה  את  זה  המשלימים  מרכיבים  שני  הם  והתת־מודע  המודע  המודע.   – הנרכשות 

במבנה אישיות האדם.

התת־מודע מחולק אף הוא לשני חלקים: 

תקופת הילדות – בחלק זה יש תפקיד חשוב ליום הלידה. 

מקלעת השמש – יום הלידה המלא, ובשמו הנוסף: יום הגורל. 

לצורך התחשיבים והמפות, אנו נתייחס תמיד לתאריך הלידה הלועזי. כשנקבל תאריך 

לידה עברי נהפוך אותו ללועזי. 

גם המודע עצמו מחולק לשני חלקים: שם פרטי ושם משפחה. 

כשמחשבים את הערך המספרי, יש להיות ממוקדים מאוד ולשים לב שלא לטעות. 

כל טעות עלולה לשנות את תוצאות האבחון ואת אמינותו.
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מתחילים לחשב 

המספרים החד־ספרתיים הם: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

כאשר סכום הספרות גדול מ-9 יש תמיד לצמצמו לחד־ספרתי.

דוגמה

6 = 24, 6 = 15, 8 = 35, 8 = 44 וכן הלאה. 

המספרים אותם אנו לא מצמצמים מורכבים משני סוגים:

מספרי מאסטר דו־ספרתיים: 2 = 11, 4 = 22.

מספרים קרמתיים: 4 = 13, 5 = 14, 7 = 16, 1 = 19.

האנרגיות  את  להבין  מנת  על  כמתואר,  הנומרולוגי  הערך  את  להציג  יש  זאת  עם 

השולטות במספרים שיפורטו בפרקים הבאים. 

לכל מספר יש מזל אסטרולוגי המאופיין על ידי תכונות. 

פי  על  למספרים  מתרגמים  אנו  שאותן  בעברית  מאותיות  מורכב  המאובחן  שם 

המפרט הבא:

א = 1, ב = 2, ג = 3, ד = 4, ה = 5, ו = 6, ז = 7, ח = 8, ט = 9.

י = 1, כ = 2, ל = 3, מ = 4, נ = 5, ס = 6, ע = 7, פ = 8, צ = 9.

ק = 1, ר = 2, ש = 3, ת = 4. 

האותיות נחלקות לשתי קבוצות: אותיות אהו”י ועיצורים. 

דרך החישוב היא זו: מסכמים את השם הפרטי בנפרד ואת שם המשפחה בנפרד.

דוגמה 

שם פרטי: יעקבי = 1 + 2 + 1 + 7 + 1 = 12. 

צמצמנו לחד־ספרתי. מאחר ש-12 הוא לא מספר מאסטר ולא מספר קרמתי, אופן 

הרישום יהיה: 3 = 12. 

שם משפחה: נשר־סולן = 5 + 3 + 6 + 6 + 2 + 3 + 5 = 30. 

כאמור, אנו מצמצמים לחד־ספרתי מאחר ש-30 הוא לא מספר מאסטר ולא מספר 

קרמתי, לכן אופן הרישום יהיה: 3 = 30. 

ועכשיו, חישוב תאריך הלידה המלא.

שלב א’
מסכמים את הספרות של יום הלידה בחודש בנפרד ומצמצמים למספר חד־ספרתי. 

אם התוצאה היא מספר מאסטר או מספר קרמתי – לא מצמצמים. 


