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  !הסוד והמסתורין בתאריך הלידה העברי
  כי החכמה מאין תמצא כתיב הוא בחינת "... 

  ק והשפעתו"כתר עליון הנקרא אין בזוה
  והארתו בבחינת גילוי הוא דוקא כשהנשמה תתלבש

  ..."בגוף זך וצח
  האדמור הזקן: יא"תנ
  ה באלול"כ

  יום בריאת עולם
  

 את יום כל אדם כן מציין ה באלול"כ:  ביוםיום בריאת העולםכשם שאנו מציינים את 

בכל תעודת הזה נמצא  "הסוד"אולי לא ידוע לרובנו כי .  תאריך יום ההולדת שלו, היולדו

  !זהות

 "פשוטות" אני מתחילה משאלות י האותיות העבריות"לאבחון עפכאשר מגיע אלי אדם 

  :לחלוטין

  ?מה שמך  .1

  ?מה שם הוריך  .2

  ?היכן נולדת  .3

  ?ידתךמה תאריך ל  .4

  ?מה סוג הדם שלך  .5

  ?מהי ההיסטוריה הרפואית שלך  .6

  ? שבגללה הגעת לאבחון ולטיפולהסיבהמהי   .7

  ? מוכן לעשות כדי להיות בריאה/אתמה   .8

  ?טיפולים שעברת בעבר/מהם האבחונים  .9

  ?יומי שלך- מהו אורח החיים היום  .10

  ?מה כוללת התזונה שלך  .11

  ?ה לוקח/איזה תרופות את  .12

  ?מי הרופא שלך  .13
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  !ירידת הדורות: "תופעת טבע"בבמהלך שנים ארונות אני נתקלת 

בכל , מוצלחים, חכמים, בוגרי הטכניון והאוניברסיטה, אקדמאייםיכולים הורים להיות 

  !קנה מידה

, פרגון הדדי, שמחה הדדיתעד אשר מגלים כי לא השכילו לבנות את ביתם על יסודות של 

למכת ) כמעט(הפך  "אויבי אדם אנשי ביתו": ן לומר כי המושגנית.  תמיכה הדדית

  !המדינה

לדורי דורות היא עצומה , כמויות הנזקים שמעוללים הורים אלו להם עצמם לילדיהם

  !ותוצאותיה ליקויים ההולכים וגוברים בדור הילדים

  

 מחלות: יותר:  ההולכת והופכת קשה יותר ויותרבריאותאני רואה זאת כחלק מבעית 

, ליקויים, חולים, וכמויות עצומות של מוגבלים, יותר לחצים, יותר אלימות, כרוניות

  !כמויות ההולכות וגדלות

  ?מהו התאריך הלידה העברי שלך: לעתים די בשאלה תמימה כמו

  !כדי לעצור מהלכים של עשרות שנים

 שנים טרחנו ואספנו כספר קטן את המידע המדהים הזה על הסוד 10:כאשר לפני כ

לא תארנו ,  בעקבות עבודה משותפת של שנים ארוכות–והמסתורין של התאריך העברי 

הספר נמצא בספריית הרבי ! (לעצמנו יצחק בן יעקב ואני כי אנו בפתח מהפיכה ענקית

כאשר הגיש יצחק את הספר במתנה לאחד מהמקובלים ) N.Y. 770: מליוואוויטש  ב

  !ה כי אין לו מושג בידע הזהל והוד"ברך אותו הנ; היותר ידועים בארץ

  !כי עם ישראל חולה

  .ה"ב. וכי יש להגיש עזרה דחופה בכלים אלו

 .ולהתחיל את המסע הפנימי... בתעודת הזהותאני מציעה לכל אחד מכם להביט ... ובכן


