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ברוך הבא לחייים שלך

לכל אדם יש את היום המיוחד שלו. זה בדרך כלל יום שמח המלווה 
בברכות, איחולים ואם אתה ממש אהוב - אפילו תזכה לאיזו מתנה או 
שתיים. אבל ימי הולדת הם גם ימים מוזרים. מצד אחד, אין שום שינוי 
פיסי אמיתי. אנחנו נראים בדיוק כפי שנראינו כמה דקות לפני, חשבון 

הבנק שלנו, לצער חלק ניכר מאיתנו, עדיין זהה וכמות השיער 
המפארת את ראשינו לא ממש השתנתה מהכמות שהייתה שם לפני 

כמה דקות.

מצד שני, משהו בהרגשה משתנה. בכל זאת, מדובר בציון דרך 
בחיים. בעצם, מדובר במה שקובע לך את המסלול והדרך שלך 
בחיים. בעין לא מקצועית ומיומנת, יום ההולדת הוא מין יום כזה שבו 
הכל עוצר ואתה צריך להתמודד עם השאלות המעצבנות של 
המבקר הגדול ביותר שלך - אתה עצמך. מה הספקת השנה, האם זה 
באמת מספק אותך? איפה טעית ובמה כדאי להמשיך ובכלל, מה 

?לעזאזל הספקת בחיים עד כה 

התשובות בדרך כלל לא מעודדות. ההלקאה העצמית מתחילה 
להתפתח למימדים די מפחידים שכן תמיד אפשר להספיק יותר, 
המטרות שהצבנו לעצמנו עדיין לא נכבשו ולאן, לעזאזל, נעלמה לה 
שנה שלמה?! רגע, מי בכלל יודע את התשובות? האם יש תשובות או 

שנועדנו להתגלגל עם החיים?
 אילו כלים יש בידינו כדי לנווט את החיים שלנו כפי שהם אמורים 
להיות, כפי שהם בנויים עבורך וכדי שנגשים את הפוטנציאל הזה 

שהחיים טמנו בתוכנו? 

אנו מוקפים בכל כך הרבה אנשים שנאבקים בכל כוחם רק כדי 
להישאר במסגרת שהחיים מכתיבים להם, ללכת בנתיב התדמית 
שמישהו אחר יצר עבורם. ללמוד מקצוע נחשב, למצוא עבודה 
קבועה, אם המזל משחק להם אז הם גם יפגשו בחורה מבית טוב 
וימשיכו את חייהם בנתיב הקבוע והמוצלח שלהם . מוצלח בעיני 

עצמם, בעיקר. הם שקועים במעמקי נוחות מרגיזה ומנוונת.



כאן בדיוק נעוץ ההבדל בין אדם המעוניין להעביר את זמנו על פני 
הכדור לבין אדם הנחוש לחיות - האפשרות, עצם היכולת לבחור 

גורמת לנו לחיות, להטביע את חותמנו כאן.
בכל רגע נתון, אנו חשופים לאין ספור אפשרויות - השאלה היא האם 
אנחנו מספיק חכמים כדי לבחור באפשרות הטובה ביותר עבורנו. 

?האם יש לנו בכלל את האפשרות לבחור

רבי עקיבא אמר כי "הכל צפוי והרשות נתונה" (פרקי אבות ג, ט"ו).  גם 
אם החלטנו לא להחליט – בכל זאת – ביצענו החלטה. אמנם ברחנו 
מאחריות, אך לעולם לא נוכל לברוח מגורלנו. אגב, קיים קשר ברור בין 

המילה בחירה למילה בריחה: 
השורש ב.ח.ר – לקחנו אחריות על בחירת דרכנו להמשך החיים.

השורש ב.ר.ח – הפקדנו את הבחירה על דרכנו לאחר.

אין הנסיבות משנות, אין  זה משנה באיזו נקודה בחיינו אנו נמצאים. בין 
אם אנו על פסגת העולם או שרועים בתחתית הבאר - עלינו לקחת 
אחריות על חיינו ולהחליט בעצמנו לאן פנינו מועדות. אף אדם אחר 
אינו מכיר את הנסיבות טוב יותר מאנו בעצמנו ולכן, לעולם לא יוכל 

לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורנו.



הנומרולוגיה, הינה תורה מדעית, המשקפת את החוקיות שבחיים - 
הגלויים והנסתרים על פי תאריך הלידה, האותיות המרכיבות את שם 

האדם והאינטראקציה שבינהן. 

לכל מספר קיימת משמעות ואנרגיות משלו, המשפיעות על מסלול 
חייו ואישיותו של האדם, בין אם מדובר באופיו, הצלחותיו, קריירה, 

זוגיות, הורות, חברות וכיו"ב.

המספרים הינם תצורות ידועות, המסודרות לפי קודים רציונאליים, 
לוגיים וסכמתיים בדיוק מופלא ופונים אל האונה השמאלית של המוח, 

השולטת על הסדר וההיגיון.

פיתגורס, הפילוסוף והמתמטיקאי היווני, שחקר את טיבם ובעצם נתן 
השראה ובסיס לפיתוח תורת הנומרולוגיה כבר לפני יותר מאלפיים 
שנים, אמר כי "המספרים לא רק סופרים, אלא גם מספרים את סיפור 
חיינו ומסייעים להבנת הקשרים והחברויות שלנו והמניעים לבחירות 

שעשינו”
 .

טארולוגיה – תבונת קלפי הטארוט.
הטארולוגיה, מסמלת גישה לחיים, המבוססת על ארכיטייפים (אבות - 
טיפוס) ויזואליים, המוצפנים עמוק בתוך תת המודע האנושי ומהווים, 
בעצם, מקור בלתי נדלה של אנרגיה יצירתית, יצרית ורגשית.

הפסיכואנליטיקן והפסיכיאטר השוויצרי, קרל יונג, זיהה את עוצמתם 
של קלפי הטארוט ונעזר בהם בתהליך הטיפולי שלו. הקלפים 
מעוררים אסוציאציות רגשיות ובלתי מודעות ופונות לאונה הימנית של 

המוח, האחראית על הרגש והיצירה.

נומרלוגיה – תבונת המספרים



הטארונומרולוגיה הינה תורה המאחדת בין הנומרולוגיה לבין 
הטארולוגיה ומאפשרת לנו לבחון את הבחירות שנעשו עד נקודת 
זמן מסויימת ולכוון את המהלכים העתידיים. מקורה של השיטה הוא 
בתקופה העתיקה, שכן כבר אז ידעו חכמי הנסתר לקרוא מצבי חיים 

בעזרת מספרים וקלפי מידע ובדרך זו לעזור לקהילותיהם. יש 
הגורסים כי כלי הכסף שהיו בבית המקדש, בדומה לטארוט, סימלו 

את הידע החזותי, בעוד כלי הזהב סימלו את אוסף החוקים 
הקוסמיים, בדומה לבסיסה של הנומרולוגיה.

הטארונומרולוגיה יוצרת, למעשה, מפגש עוצמתי בין הלוגיקה 
והמיסטיקה. מחד, היא מאפשרת לאדם להכיר את מספרי הייעוד 
והגורל, לגלות את החוזקות הייחודיות שלו, לזהות את הצרכים 
והערכים האמיתיים שלו ולדעת, למעשה, את סודו של האדם באופן 
מדוייק ומעמיק. מאידך, כל מספר וקלף מספקים מידע יקר ערך, 
המצטרף למבנה ידע שלם וזמין, אשר בעזרתו ניתן להבין את 
התפתחותו הנפשית – רוחנית של האדם, בצורה פשוטה ושיטתית 
וליישם את המסקנות בחיי היומיום, לצורך העצמה, ריפוי ושיפור 

איכות החיים.

כשהלוגיקה מפלרטטת עם המיסטיקה



המעגל הטארונומרולגי הוא כמעין מפה, המשקפת את ההתפתחות 
הפיסית, הנפשית והרוחנית ובעצם, מבוסס על מחזורים קבועים של 
תקופות קצובות בנות תשע שנים כל אחת. מחזורים אלה מאפשרים 
לאדם לעבור, תודעתית, בין שלבים התפתחותיים שונים, להכין את 

עצמו לשלב הבא ולהפיק את המיטב מכל שלב שבו הוא נמצא.

מדובר, בעצם, במסלול מוגדר, הנמשך עד ליום מותו של האדם. כל 
שנה מתחילה ומסתיימת, כמובן, ביום ההולדת, שכן זו השנה האישית 
שלו ולפיכך היא שונה מהשנה הקלנדרית הכללית. לכל שנה ייצוג 
מספרי משלה, בין המספר אחד למספר תשע. כל שנה נחלקת 
לחודשים ולימים אישיים, שגם הם ממוספרים בין המספר אחד 
למספר תשע. כמו כן, השנה מחולקת גם לרבעונים ושלישונים, כאשר 

לכל תת חלוקה משמעות משלה.

מעגל החיים הטארונומרולגי



כדי להגיע לשורשו של כל עניין יש להגיע את נקודת ההתחלה, כאשר 
במקרה הנוכחי נקודת ההתחלה היא הלידה. כל אדם יוצא לאוויר 
העולם מרחם אימו במועד נתון, המיוצג על ידי שישה עד שמונה 
ספרות: יום, חודש ושנת הלידה. ברצף מספרים זה טמון וצפון כל 

מהלך החייו של האדם.

התאריך אוצר בחובו מידע רב ערך אודות יעדיו ויעודו של האדם, אך 
מרבית האנשים, בעיקר עקב בורות וחוסר ידע,  אינם עושים בו כל 

שימוש מעבר לחגיגת יום ההולדת ומסירת התאריך לרשויות השונות.
הספרות שבתאריך הלידה מייצגות תדרים אנרגטיים שונים, כאשר 
כל אחד מהם מסמל את ייעודו, שליחותו, גורלו, כוחו ודרכו של האדם. 
סכום הספרות מוכר גם בשמות: "מספר הלב", "מספר היעוד" או 

"מספר המזל" של האדם.

שימוש נכון במידע שתאריך זה אוצר בחובו, יכול לסייע לנו ללמוד 
ולהתגבר על קשיים ומצבים שונים בחיינו. מספר זה מעניק לנו 
תכונות, מאפייני התנהגות, יעדים והזדמנויות שונות, שיתגלו לנו 
בהמשך דרכנו, גם אם כלל לא נהיה מודעים לקיומם. מסיבה זו בדיוק, 
אל לנו לגלות אדישות למידע רב עוצמה זה, היכול להפוך את חיינו על 

פיהם ולהוביל לפסגות שעד לא מזמן נראו כלא מציאותיות.

תאריך הלידה - משמעותו וחשיבותו



חכמינו אמרו כי "טוב שם טוב משמן טוב" ומעבר לפירוש הבנאלי, 
עלינו לשים לב כי על פי הנומרולוגיה, השם אותו אנו מקבלים בעת 
לידתנו, נושא עימו את תכונות האופי והאישיות שלנו, אשר ישפיעו 
בצורה מכרעת על חיינו – הן לחיוב והן לשלילה, לכן עלינו להתייחס 
לשם המיועד או לשם הקיים אשר למעשה משמש כארגז כלים, 
שבאמצעותו אנו עתידים לממש את השליחות המוכתבת לנו ביום 

לידתנו.

השם, כמו תאריך הלידה, מתורגם למספרים, המייצגים תדרים 
אנרגטיים, אשר חושפים אותנו למגוון רב של אפשרויות נוכחיות 
ועתידיות. את תאריך הלידה לא נוכל לשנות, אך את השם בהחלט 
ניתן ולפעמים, כאשר אין התאמה אנרגטית בין תאריך הלידה לבין 
השם ייתכן ועלינו לשקול את איזון השם (החלפה או הוספה של שם או 
אותיות). מה שקובע את הדרך להגשמת היעדים ומימוש שליחותנו 
היא יכולת הבחירה האישית. פועל יוצא, אם כך הוא שחרף הכלים 
הנתונים ברשותנו כתוצאה משמנו ותאריך לידתנו, רק הבחירות שלנו 
יקבעו מה נשיג בחיינו ולכן עלינו להבין ולרכוש שליטה אבסולוטית 

באותם הכלים. 

,

לכל אדם יש שם ולכל שם - חשיבות



חישוב מספר הגורל/המזל מתוך תאריך הלידה

באופן גורף וקבוע, המספרים בנומרולוגיה מתפלגים לשלוש קבוצות: 
מספרים רגילים, מספרים קרמטיים ומספרי מאסטר. בשונה מקבוצת 
המספרים הרגילים, צמד הקבוצות האחרות מיוצגות באופן תמידי 
, כאשר ארבעת  22בדרך שונה. שני מספרי המאסטר הם: 2\ ו - 4\ 11

.1\ , 7\ ו -   \5 , 19המספרים הקרמטיים הם 4\ 16 14 13

אופן החישוב 
א. מסכמים בנפרד כל רצף ספרות בתאריך (יום/חודש/שנה) 
ומצמצמים עד שנותרת ספרה אחת בלבד. אם הרצף המקורי 

הוא מספר מאסטר או קרמטי, משאירים אותו כמות שהוא.
לדוגמה: 16/1/1964

יום לידה: 16 >>> 16(קרמטי)

חודש לידה: 1 >>> 1 

שנת לידה: 1964 >>> 1+9+6+4 = 20 >>> 
 2 <<< 2 = 2+0

ב. מחברים את שלוש התוצאות ומצמצמים אותן שוב לספרה             
אחת (אלא אם התוצאה היא מספר מאסטר או קרמטי). 

      16+1+2 = 19 >>> 19 (קרמטי) 
           מספר הגורל/המזל: 19/1 

           דוגמה נוספת: 4/5/1952

יום לידה: 4 >>> 4

          חודש לידה: 5 >>> 5

 
שנת לידה: 1+9+5+2= 17 >>> 1+7= 8 >>> 8

8 <<< 8 =  <<<  = 4+5+81+7 17
           מספר הגורל/המזל: 8.



למשל, אם נולדת ב-4 במאי, הרי שהשנה האישית שלך ב-1 באפריל 
2010 (לפני מועד יום ההולדת) הייתה 2: 

4+5+2009
יום: 4 =4

חודש: 5 =5
1+1שנה:  =  >>>  =2 11 2+9
4+5+2שנה אישית :  = 2

לעומת זאת, ב-1 ביוני (אחרי מועד יום ההולדת), השנה האישית הייתה 
:3

4+5+2010
יום: 4 =4

חודש: 5 =5
2+1שנה:  = 3

1+2שנה אישית :  =  >>>  = 3 12 4+5+3

חישוב השנה האישית

השילוב הסינרגטי שבין הנומרולוגיה לבין הטארוט, מאפשר לנו להבין 
מדוע מתרחשים אירועים מסוימים דווקא ביום מסוים ובעצם מוכיחים 
כי כל החלטה שנעשה מובילה למקום מסוים במפת הדרכים של חיינו. 
החיים שלנו נתונים בידינו ולא ביד הגורל, כך שכדאי שיהיו בידינו 

הכלים הנכונים שיעזרו לנו בבחירת ההחלטות שלנו.

אחד הכלים הינו חישוב השנה האישית, שחרף חשיבותו הרבה- פעולת 
החישוב פשוטה מאין כמוה – פשוט מסכמים את יום, חודש ושנת 

הלידה הקלנדרית שבה נחגג יום ההולדת האחרון.



מתוקף היותה ראשונה, שנה זו מסמלת את הבתוליות והלימוד העצמי. 
בשנה זו נוכל ללמוד על הכוחות שלנו ולהתחבר לעצמאות וליושר 
הפנימי. השאיפה בשנה זו היא להתחבר לאנרגיה של ההחלטות 
ולחסל התלבטויות ישנות, מה שבעצם מעניק לנו אפשרות להתחלה 

חדשה.
(פרקי אבות א' י"ג)  "אם אין אני לי, מי לי"  משפט מייצג:

השנה האישית על פי הנומרולוגיה

השנה השניה עומדת בסימן הזוג ומביאה איתה הזדמנות ליצירת ו\או 
שיפור האינטימיות והזוגיות. כמו כן, שנה זו מתאפיינת בשיתופי פעולה, 
עבודת צוות והתקרבות לזולת ומכך ניתן ללמוד מה אנו יכולים לקבל 
כאשר אנו נפתחים וסומכים בלב שלם על האחר ובהתאם גם מה 
הסכנות הכרוכות בכך. בשנה זו עלינו להקשיב לקול הפנימי שלנו 

ולהתבונן על העולם מכל הזוויות ולהיות סבלניים ושקולים.
"טובים השניים מן האחד"משפט מייצג:  (קהלת ד', ט').

שנה אישית מספר 2

שנה אישית  מספר 1
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שנה אישית מספר 3

השנה הרביעית מביאה עימה הזדמנות לבניית יציבות ומסגרת ונותנת 
דגש על ביסוס הדברים העיקריים בחיינו. זהו זמן מצויין ללמוד כיצד 
להיות סבלני לתהליכים, לעסוק בפרטים הקטנים ולתכנן את צעדינו 
שלב אחר שלב. ערכים כמו משמעת עצמית, איפוק, התמדה וצניעות 
מקבלים משנה תוקף בשנה זו. כמו כן, כדאי לנו לקבל את המציאות כמו 
שהיא, להבין את קצב החיים ולכוון את עצמנו אליו, תוך ידיעה שבסוף 

התהליך – התוצאות יגיעו.
יגעת ומצאת – תאמיןמשפט מייצג:  (מגילה ו', ב').

השנה בה הילד הפנימי שבו נולד מחדש, מחבר אותנו לאנרגיה 
היצירתית שבתוכנו ומלמד אותנו לשמוח וליהנות מההווה. השנה 
השלישית מביאה איתה הזדמנות פז להפגת חרדות, פיתוח 
אופטימיות והבנה כי הכל אפשרי ובעיקר מלמדת אותנו כי היקום אינו 
מעוניין ברעתנו ולמעשה נותן לנו הזדמנות אחר הזדמנות לקבל את 
ההחלטות הנכונות. שנה זו מזמנת עבורנו קשרים חברתיים וביסוס 

תחושת השייכות לעולם כלל ולסביבתנו הקרובה בפרט.
 (הלן 

קלר).
 "אופטימיות היא האמונה שמובילה להישג"משפט מייצג:
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שנה אישית מספר 6

שנה אישית מספר 7

צא, העז, למד ואל תפסיק לבדוק הכין נמצא גבול היכולת. שנה זו 
מביאה איתה את ערכי השינוי, הגיוון והחופש האמיתי. זוהי הזדמנות 
אמיתית לרענן את חייך, לפרוץ גבולות תודעתיים ולשבור מסגרות 
ומוסכמות. היה קליל, שחרר את הדאגות וצור קשר עם הסביבה – זו 

השנה בה יש דגש רב על התקשורת עם הסביבה והאנרגיה ההמונית.
משפט מייצג:  (שיר 

השירים ג, ג)
"עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו"

לאחר השנה החמישית הפרועה, מגיעה השנה השישית ומביאה איתה 
איזון והרמוניה. ערך המשפחה תופס נפח נכבד וזה הזמן ליצור שייכות, 
להתחבר לרגש ולנקות משקעים שליליים. תקופה זו היא זמן נפלא 
למיסוד קשרים קיימים, הקמת והרחבת משפחה, התחברות לאנשים 

סביבך והתחייבויות הכרוכות באינטראקציה עם אנשים נוספים.
"אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה"משפט מייצג:  (משלי ל"א, י)

שנת החקר העצמי. בשנה זו אנו מקבלים הזדמנות לרדת לעומק חיינו, 
לבצע חשבון נפש מקיף ובעצם ליצור תיקון עצמי. אם נרד לשורש 
העניין ונגיע לליבה של חיינו נגלה את האמת שמאחורי האירועים וכך 
נוכל להגיע לתובנות חדשות ומרתקות, מהן נשליך על המשך דרכנו. 
תקופה זו מאפשרת לנו להעמיק גם אל תחום עיסוקנו ולהביא אותו 

לכלל שלמות. בניגוד לשנה השישית – זה הזמן לגלות את 
האינדיבידואל שבנו ולבדל את עצמנו מאנשים אחרים, תוך הדגשת 

הייחודיות שלנו.
משפט מייצג: 

(קהלת י"א, א)
 "שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו" 





11/2שנה אישית 
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סיום המחזור וסגירת המעגל. זה הזמן להיפרד מאנשים מזיקים, 
לשנות מצבים ולוותר על הרגלים שכבר אינם משרתים אותנו. זו 
ההזדמנות שלנו להגיע לשיא ולראות את התמונה הרחבה. עלינו 
להניח לאגו, לתת מעצמנו ולהרחיב את יכולות התקשורת שלנו. בשנה 
זו עלינו להביט על חיינו מבחוץ ובראייה אובייקטיבית על מנת לקבל 

החלטות נכונות לקראת מחזור השנים הבא.
משפט מייצג: 

 (וינסטון צ'רצ'יל).
"עכשיו זה אינו הסוף. זו איננה אפילו תחילת הסוף, אל 

אולי זו סופה של ההתחלה."

שנה זו מביאה איתה הזדמנות להגיע לתובנות גבוהות, השראה 
עילאית והתפכחות שתוביל אותנו לראיה ממוקדת ונכונה על עצמנו 
ועל אחרים. זה הזמן להתבגר נפשית ולהרחיב את יכולת ההכלה 
הרגשית, על מנת לשפר את יכולת ההתמודדות שלנו עם משברים. 
כעת עלינו לפתח מנהיגות פנימית, להתחבר להשפעה האישית 

וליכולת שלנו לתרום לסביבה כולה.
"והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע" (דניאל י"ב, ג)משפט מייצג: 
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הזדמנות להגדיל את טווח הראייה והעשייה, להתעצם ולהנהיג את 
החיים. זה הזמן שלנו להעז, לצאת ממחוזות מוכרים וידועים, להתחבר 
לכוחות הקרמטיים בעולם ולסחוף רבים אחר אידיאלים ומטרות על 

חשובות, היכולות להשפיע על העולם כולו ולחולל שינוי אמיתי.
"ממקום של נוחות  - לעולם לא תצא צמיחה”משפט מייצג: 



שנה אישית 1 - קלף הקוסם

שנה אישית 2 - קלף הכוהנת

שנה אישית על פי הטארולוגיה

22קבוצה הראשית מבין קלפי הטארוט כוללת  קלפים, כמספר 
האותיות העבריות. כאשר מספר השנה האישית ידוע, ניתן לבחון 
ולחקור אותו לפי קלף הטארוט המתאים ולקבל את הפן הרגשי 

והאנרגטי שלו.

22הקבוצה הראשית מבין קלפי הטארוט כוללת  קלפים, 
כמספר האותיות העבריות. כאשר מספר השנה האישית 
ידוע, ניתן לבחון ולחקור אותו לפי קלף הטארוט המתאים 

ולקבל את הפן הרגשי והאנרגטי שלו.

תקופה זו מתאפיינת בגוון מיסטי, אשר רב בה הנסתר 
על הגלוי. אנו עומדים בפני הזדמנות לביצוע צלילה 
למעמקי תת המודע, שתאפשר לנו לדלות מידע יקר 

ערך בענייני גורל. את המידע שנרכוש ניישם 
בסיטואציות מורכבות ועתירות קונפליקט, הדורשים 

פיתרון מתוך הבנת הגורל.



שנה אישית 3 - קלף הקיסרית

שנה אישית 4 - קלף הקיסר

שנה אישית 5 - קלף הכוהן

כאן הכוחות היצירתיים שולטים ונובעים ממעיין עד של 
אהבה שבלב. נוצרת עבורנו, ההזדמנות לסלוח, לשכוח 
וליצור מערכות יחסים חדשות, בריאות ואוהבות יותר 

מבעבר.

תקופה זו מאופיינת בהתכנסות שלנו אל תוך עצמנו 
והתחברות לחיי החומר, על ידי גיוס מנהיגות עצמית. 
בשלב הבא נוצרת עבורנו הזדמנות יקרה מפז לעבור 
לשלב היצרני ולמימוש מיזמים גדולים עם השפעה 

מכרעת על מעגל רחב של אנשים.

השנה החמישית הינה בעלת פוטנציאל לרכישת 
חכמת חיים והזדמנות אמיתית ללמוד ממקורות חכמה 
וליישם את הידע הנרכש באמצעות חמשת האלמנטים 
המרכיבים את האדם: חשיבה, רגש, יצירה, אינטואיציה 

ועשייה.



שנה אישית 6 - קלף הנאהבים

שנה אישית 7 - קלף המרכבה

שנה אישית 8 - קלף הכוח

באופן טבעי, שנה זו אידיאלית לחיבור נכון ומאוזן בין 
החומר לרוח ובמיוחד בכל הקשור לאתגר הגדול של 
בני האנוש: הזוגיות. במידה והאיזון מתקיים - הוא 

מאפשר קשר זוגי הרמוני, המעודד את התפתחות.

הפוטנציאל הטמון בתקופה זו קשור לסגירת מעגלים 
ישנים ופתיחתם של חדשים. בדיוק כמו השבת, בה אנו 
שובתים מכל מלאכה, נחים ומתעמקים בשבוע הבא 
לפתחנו - כך גם בשנה השביעית, שנת השמיטה, 
המגיעה לאחר שש שנות פעילות רצופה. עלינו 
להתחייב בפני עצמנו כי ניקח את מושכות חיינו ונכוון 
אל התנהלות אחראית אל יעדים ומטרות, שנגדיר 

מראש.

שנה זו קשורה באופן מובהק בטרנספורמציה 
ובהתמרה של כוחות נמוכים, שמקורם באגו. מדובר 
בתהליך אינסופי, המגיע לשיאו בתקופה השמינית 
ומאפשר לנו להתעלות מעל העצמי הארצי שלנו אל 

עבר העצמי הגבוה והרוחני.



שנה אישית 9 - קלף הנזיר

11/2שנה אישית  - קלף הצדק

22/4שנה אישית  - קלף העולם

תקופה זו מאפשרת את לידתם ויצירתם של מוטיבים 
חדשים בחיינו ומהווה כמעין סיום לתהליכים בני הריון 
פיסי, נפשי או רוחני. בשנה זו עלינו להתחבר לקול 

הפנימי, שהוא בעצם מצפונו ומצפנו של האדם.

הזדמנות להחלטות הרות גורל, אשר השפעתן ארוכת 
טווח ומגיעה עד תשע שים קדימה. זמן נפלא לפתרון 
כל עניין משפטי בעל זיקה לצדק ולהוצאה לאור של 

דברים שהוסתרו מזה זמן רב.

חלון ההזדמנויות שלנו לסגירת מעגלים. תהליך מבורך 
זה מפנה אנרגיות רבות לטובת מיזמים חדשים. קיימת 

אפשרות להיעזר במונחים מארבעת תחומי החיים 
העיקריים, בהם אנו זקוקים לעזרה: 

התחום הפיננסי - שור, התחום הפסיכולוגי -  עלמה, 
התחום האינטלקטואלי - נשר והתחום התודעתי/רוחני 

-אריה.
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