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  האותיות העבריות' כב

  
שורש כל מלה בת שלוש .  התנהגות חשיבה וידע, ברכה וקללה: אותיות שם אדם הן גורלו

האותיות העבריות הן לא .  אותיות גרעיניות אשר אחר כך מורחבות לאפשרויות ולתגובות
  .מגוון עצום של דברים, מאחורי כל אות מסתתר שפע משמעויות ותכנים.  רק סימני כתב

בזמן ובגוף , במרחב הפיסי.  תיות נחלקות לשלוש קבוצות וכל אות לשלושה היבטיםהאו
האות הראשונה .  מידע זה מסייע בעיקר כאשר מכילים אותו על שם אדם.  האדם

בכינויי החיבה ובשמות שבהם משתמשים , דומיננטית גם בשם המשפחה ושמות ההורים
  .רה בו או החוזרת והשפעתה חזקה יותרשמות אלו מעידים על תדר הנשמה שבח.  ואוהבים

מחשבתו ושורש , האות הראשונה מייצגת את מוח האדם.  מיקום האותיות בכל משמעות
האות השניה .  ההיבט הפיסי מייצג רגישות באזור הראש.  נשמתו והאינטליגנציה שבו

ל האות השלישית היא סמ.  ואת מערכות היחסים, את הרגשות החיוביים, מסמלת את הלב
האות הרביעית .  סולחים/  איך רבים .  לרגשות שליליים ולאיך מבטאים אותם, לכבוד

בכל אות משמעות חיובית .  ריבוי אותיות בשם ארוך מעלה יכולת, מעידה על ביצוע
  .ושלילית המסייעת לאנשים לשפר את חייהם

ידי אותיות חושים שהם פוטנציאל יתר להזמנת אנרגיה ושפע על , ריפוי באמצעות אותיות
  :ב"הא
פירושה יסוד ).  ספירות כתר חוכמה ובינה(ש , מ, א, מסמלת את אותיות' האות א  -א 

.  והיא הקשר לרוויה לאדם ולאדמה, אות שאינה אוהבת מסגרת והגבלה.  אויר
  .משמעה אות אבן אב אם אמת ואחדות כל עשרת המידות

בן וכל סדרי , משמעה בית).  כמהספירת חו(מציינת את עין ימין והזמנת החוכמה    - ב 
  .בראשית

  .מציינת את אוזן ימין ואת האושר וגמילות החסדים   -ג 
  .קשורה לדלות ולעוני.  קשורה לנחיר ימין ומחזקת את הפריון והזרעה  -ד 
מציינת את שם ' האות ה,  טלה–חודש ניסן , לרגל ימין, קשורה לחוש הדיבור   - ה 

  .השם ואת הבחירה החופשית
היא אות ' האות ו. חודש אייר ומזל שור, כלית ימין, מסמלת את חוש המדיטציה   - ו 

  .22 פירושה –בכתיב מלא -וו.  ששת ימי החול, של חיים והמשכיות
מציינת הזנה .   תאומים–חודש סיון , רגל שמאל, חוש הליכה והתמצאות  -ז 

  .ופרנסה
הוא צידו השלילי של החסד ושל ' ח.   סרטן–חודש תמוז , יד ימין, חוש ראייה  -ח 

  . כלומר חטא–החיים 
היא טוב ועולם הנצחי אך ' ט. אריה, חודש מנחם אב, כליה שמאל, חוש שמיעה   -ט 

  .גם מיתה וחורבן
 5וכן יד שסימנה , מציינת ענווה' י.   בתולה–חודש אלול , יד שמאל, חוש מעשה   -י 

  .אצבעות
  .מציינת לימוד ושכינה. בינה. ן שמאלאור עי, חוש חיות ואנרגיה   ך–כ 
מציינת ' ל.   מאזניים–חודש תשרי , מצבי רוח, כיס מרה, מיניות, חוש תשמיש  -ל 

  .היא קשורה גם אל הלב המבין דעת.  לימוד וכן לט גורל ומזל
  .ליצנות ועצלות, תאווה, גאווה:  מים ומידות אדם  -מ 
עקרב עקרב ועקרב , קיים עקרב נחש.  רב עק–חודש מרחשון , מעיים, חוש ריח   ן–נ 

  .קור וערב, קרביות, עקרות: במילה עקרב.  נשר
  . קשת–חודש כסלו , ריפוי קיבה, חוש שינה  -ס 
לעבודה דינים ) אדום(קשורה לעפר ' אות ע.  גדי-טבת, כבד, חוש כעס ורוגז   - ע 

  .פרנסה וקיום
  .לטון ש–לדוגמא משה כבד פה . אוזן שמאל. שלטון   ף–פ 
  . מזל דלי–חודש שבט .  לבלב. חוש טעם   ץ–צ 
  . מזל דגים–חודש אדר , חול, קיבה, חוש לצחוק  -ק 
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 EVILקשורה גם לרוע ובאנגלית ' האות ר.  נחיר שמאל.  עשיית שלום בתוכנו   - ר 
  .היא ראש לכל העולם' הר. מלשון עיבל

יר מלבה אצל האש ומותיר האו.  מעלה ניצוצות של אויר ואש' האות ש. אש   -ש 
  .השליטה בקיץ ובאדם בראש', במילה שמש מופיע מימד הש.  בועות

  .חוש מציאת חן וריפוי פה   - ת 
  .י הזהר וספר יצירה"עפ

  
  :הבנת פנימיות האדם

באמצעים פשוטים ניתן היה .  שנים רבות הווה לוח השנה העברי קוד נסתר לידע נסתר
.  כצופן פנימי" קורות חיים"פרטים אלו מופיעים ב.  להגדיר מאפיינים לאישיות אדם

השכלה , מצב משפחתי, תאריך לידה, שם משפחה, שם פרטי: קורות החיים כוללים
, על כוחות חבויים בו מאבקים אנרגטיים, בסיסי, ידע זה קרוי ידע ראשוני.  ומקצוע

  .וכמו כן ליקויים בריאותיים, כישוריו שלא דם ויכולתו לפעול
  ":רטישם פ"

הכרתי ובדרך כלל על ידי האם מתוך מאגר - שם פרטי של אדם נבחר במקרה באופן תת
, אישיות, לשם יש כוח מאגי המשפיע על אופי.  זכרונות קדום כסימן משמעותי בחייה

יש להתייחס .  בנושא השם הפרטי קיימות אינסוף גרסאות ביהדות.  התנהגות וגורל הילד
  .א"ת הגראליהן לדעתנו בהתאם להנחיי

טבעי בתאונה במצוקה או בשואה כשם -אין להשתמש בשם נפטר או אדם שמת מוות על
יש לבחור בשם בת לבת ובשם . רצוי להוסיף שם בהתאמה לאנרגיות פרשת השבוע.  ראשון
השם משול לניתוח .  כאשר מוסיפים שם חדש הוא משפיע בתוך שלושה חודשים.  בן לבן

  .ת לסייע לאדם ליצור אנרגיות חיוביותהוא נותן הזדמנו.  לב פתוח
  ":שם משפחה"

, שם המשפחה מצביע על מקצוע המשפחה.  שם זה עבר גלגולים רבים ונושא מטענים רבים
  .קשות/על מסורת מסויימת ואנרגיות קלות, על מוצא תרבות


