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   מבוא

 םב. הספר מכיל נתונילמחש ישירותוהוקלד  פר זה התקבל בתקשורס
 .תמחזורי תמתמטינוסחה שהתקבלו בעזרת  שנים ועידנים אודות מועדי

 בזמן שנים קדימה 20,000 -כשנים אחורה ומעל  4,000 -כהספר נע 
 התואמת את דפי ההיסטוריה. נומרולוגית מחזוריות  הובדרך פלא מתגל

ים על פני כדור הארץ אינם מקריים מהלכלהביא לידיעה כי  :מטרת הספר
 נומרולוגי לכל.-אסטרולוגי סדר מחזוריו קיימת תבנית אלוהיתאלא 

היכן בחירת האדם?" ולכך  אזי -ידועה מראשתבנית ניתן ב"אם הכל אגב 
נוצקת  ולתוכ)הכל ידוע(  אלוהי אכן קיים מראשתשובה: סדר מחזורי 

, יבחר לבצעשמהלכים והחלטות ל )הרשות נתונה( בחירתו של האדם
  לדוגמא: 

'הכל  = מראש שנקבעליעד  נתיבים מספר בעלנהיגה בכלי רכב בכביש 
, קיצורי הדרךמעבר בין הנתיבים, אך זכות הבחירה לאופן הנהיגה, ', ידוע

: 'הרשות נתונה' =הנהג  לבחירת יםמוענק הארכה או קיצור זמן הנסיעה
כנשמה בחרתם טרם כניסתכם החיים שנוסעים בנתיבי  ,אתם הנהגים

 תגיעו ליעדים שהצבתם מתוך בחירתכם ובמועדכם.לידה, בזמן  לגוף

על עשרת  רקסובב ומשפיע  בספר זהנומרולוגי -מחזורי אסטרולוגי סבב

בכדור האנושות , מתוך כך מושפעת כוכבי הלכת בגלקסיית שביל החלב
 רק על פני כדור לכת אחד בכל גלקסיה. קיימוית חיי אנוש, שכן הארץ

יש להתייחס ( 4)בפרק  העידנים חישובעל מנת להבין את טבלאות 

, יהודי ישו )יהושעקדימה ואחורה בזמן.  - מוצאלהולדת ישו כנקודת 
נשלח על ידי הבריאה   ("והייתם אור לגויים"להביא אור לגויים  לדשנו

אלא  וחומר ללא דת לבטל את הדתות ולפתוח עידן חדש כדילכדור הארץ 
  את דת הנצרות.  ישו יצראך באופן אבסורדי ומבלי להתכוון  .אמונה
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:   שהחל בהולדת ישו עידן הדגיםהדתות קבלו תנופה אדירה במהלך 
ומתקן את עידן , כאשר עידן הדלי חופף 2106וימשך עד לשנת   0שנת 

 , הסברים מפורטים בספר.4212וימשך עד שנת  1638החל משנת  הדגים

תמיד מתחיל ברצון טוב לעזור ונגמר בכוחנות, זה כמזל דגים המשתנה, 
התרחבו שלושת הדתות: נצרות, יהדות  במהלך עידן הדגיםהרס וטירוף. 

 :ניהםיהמכתיבים למאמ מפלצתיים מדיםלמ סלםוא

 והקמת ערוצי תקשורת. למתחמי תפילה, שיעורי דת, טקסי קבלה הגעה
. מועדי חגים קביעתות מעבודה, מתי לצום ומה ומתי לאכול, מתי לשב

על רקע  רג והכחדההכדי אחרות עד לדתות  כפייה דתית, רתיעה והשמצת
המנוהלים בידי  ..(גרושים)כגון: ברית מילה, חתונה,  פגאנייםם טקסי .דתי

טקסי קבורה המאפשרים רק למאמניהם ללא חופש בחירה ו אנשי דת
קבלת היררכיה ושחיתות,  .וכל אשר שונה מנודה אדמתםלהיקבר בשטחי 

 הקמת כתות ופלגים קיצוניים. תרומות וטובות הנאה עד ל

דתית נוצרית כמדינת הוותיקן  )!( הקמת מדינה אבסורדית: מציאות
  ישו.  שצלבו והרגו אתרומאים הם אלו רי ההש, בחסות האפיפיורברומא 

אלוהיו כל הדתות מהוות מעין "סוכנויות תיווך" מיותרות בין האדם ל
ות מכספי: ממשל, ציבור ודורות של מאמינים. בין הדתמתקיימות ו

מיניה המבטיחה לקרב ולהפוך את מא מתקיימת תחרות שיווקית תמידית
מתוך ספרי  הבטחותרע ולהעניק להם הלאנשים 'טובים' נטולי יצר 

 -חומר לעולם לא יהיה קדוש'קודש' שברובם אגדות מהעת העתיקה. 
 עתק למשך דורות ע"י שיעבוד סכומיתעשיה זו מגלגלת  פרט לנשמה.

 לעבדים בחסות הדת.ללא אפשרות לחדשנות והפיכת מאמיניה 

 בשלום.  תתקיימנהלא לכן דתות  - אגו יבעל י אנושיצירבני האדם הם 

 ופיזרו שנאה הדתות מעולם לא איחדו אלא פילגו הוכחה היסטורית:
 עד היום.   אקטואליהנ"ל לצערנו  ,להרג והכחדת האחר והשונהד ע



10    I     העתיד  

 

 .רוחניות אינן דתותכל דת סובבת חומר ונוגדת את חופש האדם.  

: בתי תפילה, כגון מתעסק בחומרו בחירה ללאמכתיב  :איש דת -

   .לבושחפצי דת ו, קמעותטקסים, חוקים, , בתי קברות, ספרי דת

 בחומראינו עוסק ו איש דת ואינמעניק בחירה לכן  :איש רוח -

  .נלווים עזר כלי ללאאלא מתקשר עם הבריאה 

 

לבריאה מעצם בריאתכם  משויכיםכולכם מתווכים, אינכם זקוקים ל
 .לכם אינסופית המושאלתנשמה ולכולכם 

על פני כדור הארץ  ,וצנים(הבוראים )הח ל ידינבראתם ע ת היקום:מטר
 ידיל להמשיך את מנוע הבריאה עהמשמש כמעבדת ניסויים, על מנת 

גוף תוך ב זמנית. הנכם נשמה )רוח( המגולמת בריאת בני אנוש משודרגים
 )קראו בספרי 'בריאה אלוהית'(. .)חומר( כדי להעיד על טיב הרוח

לנשמה ולא  משויכיםחומר לא ישמח רוח )נפש( לאורך זמן, רגשות 
לא ניתן לרפא נפש )רוח( בעזרת  .הנפשן כל המחלות מקורן מ לחומר.

 הדלירפואת עידן  .מדוממותתרופות אינן מרפאות אלא  חומר בלבד,
של מרפאים רוחניים רפואי  אבחוןעל ידי רפואת דנ"א אישית  = המתקרב

 .וגופו נפשות אדם היכולת לרפא אכל הלבליווי רופאים. ומדיומים 

 תחיליש לעידן הדלי ונכנסים בהדרגהאנו נפרדים בהדרגה מעידן הדגים 
קרני עידן שנים(  2106)עידן אורך  .4212וימשך עד לשנת  2106בשנת 

 והשינוי יעשה תמיד דרך כאוס ובהדרגה.  1638שנת כבר מהדלי החלו 

נשים סדר יעשה לטובה,  -להמון  שבעידן הדלי המתקן: הכוח מסימני 
(. נהיגבעידן הדלי האישה ת -)בעידן הדגים הקודם הגבר שלט תתעצמנה

. בזכות הנשים אזרחי כדור הארץ ושלום עולמילכל ממשלה גלובלית 
 , תובנה גבוהה ורוחניות בשיאה. דילול אוכלוסיית מונעות גזטכנולוגיות 
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  2106עידן הדלי בשנת כניסת לעד צפוי  אסונות טבע בעזרת כדור הארץ
 מחייבת כאוס תחילה.  -שהרי כל יצירה חדשה

ככל  "ביקום אין דתות אלא אמונה".שהרי  -הדתות יוחלפו באמונה 
למפגשים  יחשפו. אזרחי כדור הארץ הדת תפחת -שרמת ההשכלה תגדל 

מחוץ לכדור הארץ ובוראנו פיזיים עם ישויות הבריאה, צורות חיים 
  .(עידן הדלי - 3פרק בהרחבה בהחוצנים )

 

העידנים ומשפיע על עשרת  12 כל מכיל את האסטרולוגי המזלות גלגל
המקיפים את השמש בגלקסיית שביל החלב, הכוללים את  כוכבי הלכת
יכולים  -כדור לכת אחד בכל גלקסיה  פני רק עלזכרו: . כדור הארץ

  !מחזור עידנים משלה -ולכל גלקסיה ביקום להתקיים חיים 

 

 

 הכלי להבנת היקום הינו: המתמטיקה.

מאפיינים חיוביים ושליליים  ולו המזלות 12ממזל  משויךלכל עידן 
ץ. בכל עידן ובמעבר בין על פני כדור האר מהלך החייםהמשפיעים על 

צפויים שינויים אנרגטיים, סביבתיים, מדעיים,  )קרני עידן( העידנים
 עידן:ה במהלךעידן וימשיכו הקרני כניסת בשיחלו , גיים, חברתייםטכנולו
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 שנים 2106   אורך עידן. 
 

 שנים 468 אורכות  קדימות כל עידן ומ קרני עידן. 

 ותמופיע העידןקרני ת לפני עלות השמש, כך כשם שקרני השמש מופיעו
ין הדרגתית בתקופת חפיפה  תשנים לפני כניסת כל עידן ומהוו 468תמיד 

 .לקראת כניסת העידן הבאהעידנים 

 

 :חלוקת הספר

 הסברי.וכן ת - בחלקו הראשון

 :'טבלאות חישוב העידנים' - 4פרק , כחישובים מתמטיים - בחלקו השניו
שנים אחורה  4,000כ  של חזוריבסדר מנעות מתמטיות הטבלאות אלו הן 

 במחזוריותלהבחין  בטבלאות ניתן .בזמן שנים קדימה 20,000ומעל 
 עתיד.קדימה אל התחזית ו -ההווה -העבראירועי המבוססת על עובדות מ

 

  :חפיפהמחזוריות ובאסטרולוגי מתקיים תמיד ב-נומרולוגי סדר 

  ראשון מהווה  וחציכש -שנים ומתחלק לשניים  52מכיל  סבבכל
  .מעגלית וכן הלאה במחזוריות הקדמה לחציו השני

 

 שנים לפני כניסת עידן.  468 -בקרני עידן  כל עידן מתחיל 

 

 כל שנה מתחילה חצי שנה קודם. 

 

  חצי חודש קודםכל חודש מתחיל. 
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 :'טבלאות חישוב העידנים' קיימת חלוקה ברורה 4פרק ב

  (הולדת ישו) לספירה   0שנת עד: 

   העול המעגל והמחזוריות נעים בסדר.  אחורה נעות שניםה

 .9עד  1ממספר  עגלימתמטי מבסבב 

 
 

  (10להארה בגיל הגיע ישו )  לספירה  10משנת: 

המעגל והמחזוריות  .קדימה ותנע השניםהנ"ל מתהפך והסדר 

 .1 עד 9ממספר  בסבב מתמטי מעגלי  יורד נעים בסדר

 

 

   כלומר , אחורהגלגל המזלות נע 

 .באופן הפוך למוכר לנו כיום באסטרולוגיה

 

, בספרה הרוחני של אליזבת הייך 'התקדשות' מוזכרת גם'תנועה אחורה' 

 .בגלגל המזלות אחורה נעיםהעידנים ייך כי המציינת  בספרה

תקופות  -35פרק  ,קרן בספרה 'התקדשות' )הוצאת חד מסבירהייך ה
משך שנה יקומית ומשך כל עידן, כנתון  .1לגבי: ( 330עמוד , מהעולם

 ותמזלעידנים מגלגל ה 5הסבר כללי אודות  .2סופי ללא הסבר מתמטי  
ללא כולל הבאת הוכחות מן העבר וחזיונות אל העתיד, אך  יםאסטרולוגיה

 . ואחרים השנים לעידנים אלו ילגבי מועדתמטי הסבר מ מספרי אונתון 
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ונתונים  מתמטיים ספר זה מכיל הסבריםייך, הספרה של ל המשךב

 . להלן טבלת השוואה:20עמ' בנוסחה העל פי בלו שהתק , מספריים

 

בספרה של אליזבט  הנושא
 ייך  'התקדשות'ה

 (35פרק )

 בספר זה

 פירוט 
 :העידנים

 שמות מפורטים 
 :בלבד עידנים 5 

 דגים, , שור, טלה
 גדי.דלי ו

 

 מפורטים
  12  כל 

 .העידנים
 

תנועת גלגל 
 :המזלות

 

 
 נע אחורה

 
 נע אחורה

 

 מעבר בין
 העידנים: 

 

 מילולי הסבר  335בעמ' 
 אודות -שורות 2ב

 'תקופת מעבר'
 

 

 

ומתמטי ילולי הסבר מ
 אודות -פורט ומעמיקמ

 'קרני עידן'

 שנים פירוט
והסבר מתמטי 

 :העידניםי מועדל
 

 
 אין

 
 יש

 ארצי פרק זמן
 :עידןל

 שנים 6021
  

 

 שנים 0621
  

 
 

 

 ארצי פרק זמן
 :שנה ביקוםל

 שנים 920,25
 

 

 שנים 272,25
  

 
 

9+2+0   =  2+7+2 

 ספרותההיפוך   06 = 60
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 להלן מס' תובנות מספרי הראשון 'בריאה אלוהית':

 

  .אל תקבלו דבר כמובן מאליו 
ניעו את מנוע הבריאה כך הבהמשיכו לחקור ולשאול 'למה'  ו

  שהרי לעולם לא היתה ולא תהיה אמת אחת.האלוהי, 
הסקרנות , כל יצירה היא בריאה. חובתכם כאנושות לחקור

 המשכיות היקום האינסופי.למנוע הוהמחקר הם 
 

 .אין אמת אחת 
חלקים ת סופית, אלא תסתיר הבריאה לעולם לא תספק תשובה אח

לחקור ולגלות. לבחור, מהאמת הגדולה כדי לאפשר לאנושות 
 לא היה טעם להמשכיות החיים. -שהרי במידה והכל היה גלוי 

 את האנושות. דוחףאינסופי ההמסתורין הוא המנוע ה
 

 אלא תמיד תעניק  ,הבריאה לעולם לא תתערב בבחירת האדם
בעידן הדלי כל  . לאדם אפשרות לתקן במהלך גלגולי נשמתו

 מעשי האדם שבים אליו בעודו בחייו.

 

 .הן  הכל סביב נושם ובעל תהודה ותדר. הכל חי סביבכם ונושם
בשני. הכל קשור ותלוי האחד ינסופי. בכדור הארץ והן ביקום הא
שביל החלב מקושרים אנרגטית כל כדורי הלכת בגלקסיית 

כדור הארץ הרס כך  .יתרהעל  ההאחד משפיעביניהם, תזוזת 
 .משפיע על כל חלקי בכדור -בחלקו האחד של הכדור 

 

 של לשנות מצבי צבירה ניתן  -כולו  על פני כדור הארץ וביקום
 אך לעולם לא להעלימו או להשמידו.  חומר
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  להכחיד לא יוכלו להשמיד את כדור הארץ אלא רק בני האדם
כדור הארץ מתקיים מיליארדי  .את החיים שעליו באופן זמני

מים, אדמה או אוצרות טבע כדי  זקוק לחמצן,הוא אינו שנים ו
 להם.  שזקוקיםבני האדם והטבע , אלו הם להתקיים

 
 .הנכם נשמה אינסופית 

במקור כל הנשמות שייכות לנשמת אם אחת שהתנפצה במפץ 
לכת כדור הגדול והתפזרה ביקום האינסופי ובראה חיים על פני 

 .אחד בכל גלקסייה

אינה  דבר לא היה ולא יהיה שלכם לנצח, גם נשמתכם
בוחרת )רוח(  מושאלת לכם. כל נשמהאלא  בבעלותכם

טיבה על להעיד  -י האדמהלהתגלם בתוך גוף )חומר( על פנ
 טיב האלוהים.על להעיד בכך ו

 .אי אפשר למות 
כולכם נשמות אינסופיות השייכות . לחיים אין התחלה ואין סוף

 .במקור לנשמת אם אחת. לא ניתן להפסיק את מנוע הבריאה
לא תחדלו לכן לנצח בריאה, בכולכם מתקיימת נשמת ה

 נות מצב צבירה מרוח לחומר ולהיפך.לש רק, אלא מלהתקיים
 
 ללא ובוחרתרוח למצבה המקורי כ שבהמוות כל נשמה ה מועדב

: להעיד על טיבה במטרה רוח או כחומרכ להתגלגל שוב אגו
 . 'בריאה אלוהית'( -)קראו בהרחבה בספרי   וטיב האלוהים.

עד למצב בו היא  גלגוליםהנשמה שבה וחוזרת לעיתים אלפי 
היא  בנשמהשכמות ההארה . הארה בגוף פיזיתיקון ומגיעה ל

התעלות מעולם החומר להיררכיית עולם ה לל שמאפשרת
 כל נשמה יכולה להתקדם מעלה או לחזור אחורה ולתקן. הרוח.

צמח, בעל אבן, בגלגולו הבא לשוב ולהיות לבחור אדם יכול  לכן
 חיים או בן אנוש על מנת לתקן,  כפי שמוסבר בתרשים הבא: 
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 עולם החומר

 :החומר בהיררכית - בתוך חומר להתגלם  בוחרתרוח נשמה כה

 .עפר, אבן 

 .צמח 

 .בעל חיים 

  ורת חיים מחוץ לכדור הארץ )חוצן(צאו אדם. 

 .בריאת אדם משודרג גם בכדורי לכת אחרים 

 .עד להארה בגוף חי 

    
 

 עולם הרוח

  הנשמה מסיימת את גלגוליה בעולם חומר

 :להתעלות לתוכל  בתוכה כמות ההארה על פיו

  .ישות 

 .מלאך 

 אלוהים.ההמקור : עם  לשוב ולהתאחד 
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, כלומר באופן הפוך בגלגל המזלות  אחורהמחזוריות העידנים נעה 

 , לדוגמא:למוכר לנו כיום באסטרולוגיה 
 

 למזל טלה  )ולא למזל תאומים(.  מעבר ממזל שור                       

 למזל דגים  )ולא למזל שור(.  מעבר ממזל טלה                      

 ה(.טלמזל לא ול)   דלילמזל                        דגים מעבר ממזל 

 למזל גדי   )ולא למזל דגים(  וכן הלאה.  מעבר ממזל דלי                        
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 שנה   52מחזוריות 
 (:52 = 25+27)מחזור מתחלק לשני חלקים  כל 

 

 שנים. 25 =שנים               ומחזור שני  27 =מחזור ראשון 
 

 :( 7=5+2)ביהדות   52משמעות המספר 

 שבת(,  = ימי השבוע )שבע 7 :שבעבות הספרה יחש 
שבועות לספירת  7קני מנורה,  7רקיעים,  7 ימי בראשית, 7

 ימים.     7העומר, פסח וסוכות נמשכים 

 שבועות שלמים. 52 ישנם בשנה 

 פרשות. 52מחולק ל  ספר הזוהר 

 וכו' פרשות 52מחולקים ל חמשת חומשי התורה. 

 

 שנים 27  מחזור ראשון אורך

  2+7 =  9   

 .ותחדש ותסיום והערכות להתחל =  9המשמעות הנומרולוגית למספר 

 

 מתערבת הבריאה - 27רק בשנה ה שנים. 52 אורך מחזוריכל סבב 
לקראת המחזור השני, לכן ב'טבלאות  ומשפיעה על האנושות כדי לתקן

 חוזרת על עצמה פעמיים!תמיד  27השנה ה (4חישוב העידנים' )פרק 
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 שנים ראשונות לבחירה עצמית, 27  לבני האדם הבריאה מעניקה
כדי  על מנת לכוון 27כשבסיומן מתערבת הבריאה רק במהלך השנה ה

 השנים הבאות. 25אנושות לתקן לקראת לאפשר ל

לכדי יצירה  בפירוק הישן והרכבה מחדשראשונות יתבטאו שנים  27
זכויות האדם, בעלי החיים  .התפתחות, מדע והמצאות: כגוןחדשה, 
שינויים גאוגרפיים  .ורעב נות טבעאסוהרס, ומלחמות  .והטבע

כפי  .ממשלותבמשטרים וב, מעברי אוכלוסיות, שינוי בחברה .ואקולוגיים
 :'בספרי הראשון 'בריאה אלוהית נכתבש

 !תחילה כאוסמחייבת  -כל יצירה חדשה 

 השנים שלאחר. 25 ב והיצירה שנים הראשונות 27מתקיים ב  הכאוס

 

 ,בעזרת כאוס ומקדמת את האנושות בתה תמיד מתערהבריא 27הבשנה 
 .  להלן מס' דוגמאות:ידע לכדור הארץ הבאתיצירת סדר חדש ו

 כאוסמייצרים  -ייצר סדר בבית או בכל מקום לשפץ, כדי ל :
 .פים, מסדרים ומארגנים עד ליצירת הסדר הרצוימבלגנים ומנ

 

  ופיצוץ כוכבי לכת אחרים,  כאוסמחייבת  -יצירת כוכב לכת
 נוצר כוכב לכת חדש.שלהם אבק הכוכבים  ךכשמתו

 

 הביאו למלחמת העולם צאות מלחמת העולם הראשונה  תו
גדעה תקופה ופתחה תקופה חדשה  - כאוס עולמיהשנייה שיצרה 

התערבה, הבריאה מוסבר כי  4בפרק  :1945שנת  = 27בשנה ה
לפצח את באלן טיורינג )אבי מדעי המחשב( ועזרה לו  בחרה

דבר אינו . יהיולהביא לסיום מלחמת העולם השנ 'האניגמה'
ניתנה לעם  - כאוס השואהבזכות   מקרי אלא תיזמון אלוהי!

 היהודי הזכות לשוב מן הגלות ולהקים מדינה בארץ ישראל.
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  שנים 25  מחזור שני אורך

  2+5   =7 תיקון. = 7 המשמעות הנומרולוגית למספר         

 

 יכולה האנושותבמהלכם  שנים, 25מעניקה מחזור שני של הבריאה 
הכל כדי להכין את השנים הראשון ו 27מחזור ב שיצרה םנזקיהאת  לתקן

 וכן הלאה. שנים 52י חדש של מחזורסבב האנושות לקראת 

, חופש וחמלה, תובנה וזכויות השנים הללו יתבטאו בתיקון ואהבה, 25
גילויים וחדשנות, ידע וטכנולוגיות, אכפתיות וצדק, עצמאות ומוסריות, 

 .וכו' ורוחניות תובנותצמיחה ומודעות, 

 

  'טבלאות חישוב העידנים'  4פרק מדוגמא 

 המתחלק כך:  1970-1819  בין שנים 52סבב להלן 
 

 שנייה.: מלחמת עולם ראשונה ושנים של כאוס 27 = 1945-1918

התערבה  בשנה זו: שחוזרת על עצמה פעמיים 27השנה ה = 1945

 ינגאלן טיורעזרה לאת מלחמת העולם השנייה בכך ש הבריאה וגדעה
 .הביא לסיום המלחמהלו 'האניגמה'את  לפצח (אבי מדעי המחשב)

להגן מפני הרס עצמי של האדם  מתערבת כדיהבריאה 
 .לכדור הארץ כנסת ידעבעזרת ה האנושות ולקדם את

טכנולוגי ידע שנים לתיקון. הבריאה מעניקה  25 = 1970-1945

צילום, מדפסת לייזר, פצצת מימן, המכונת כגון: טרנזיסטור,  להמצאות
הראשון האדם ראשון, הלב המבנה הדנ"א, צוללת גרעינית, השתלת קוצב 

 .וכו' 60שנות הרח, לוין בחלל, מחשבים, רובוטים, ילדי הפרחים בעל הי



     I     23    לוסי  גלי

 

   קרני עידן  
 

מאירות כפי שקרני השמש מופיעות לפני עלות השמש, כך קרני העידן 
יוצרות תקופת חפיפה בין העידנים , שנים לפני כניסת כל עידן 468תמיד 

 .כניסת העידן הבא מבשרות עלבכך ו תיבאופן הדרג

 קרני העידן תמיד יאירו על האנושות

 מדע וקידמה טכנולוגית.תובנה,  אמצעותב 

 

 :קרני עידןשנות משך  חישובלהלן 

 שנים 468 = נומרולוגיים סבבים  X9   שנות מחזוריות 52

 לחפיפה בין שני עידנים.

 סיום והכנה לחדש. =בנומרולוגיה    9  = 4+6+8נחבר הספרות  

 
 

 52 =   52  סכוםמחזוריות. מחזור מתחלק לשני חלקים ושנים בכל 

 .25+27  =שנים   52הינו  מחזוריושני               

 

 9    =    9  (.1עד    9מ ) בנומרולוגיה  מחזוריות   ם  שלסבבי 
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   מגה עידן

 

 :מגה עידןשנות משך  חישובלהלן 

 שנים.  4212 = סבבים נומרולוגיים X9  שנות קרני עידן 468

 סיום והכנה לחדש. = בנומרולוגיהו     9 = 4+2+1+2נחבר הספרות  

 
 

 468 = שנים לפני כניסת כל עידן 468מאירות ה , קרני עידן. 
 
 

 9   =     9  (.1עד    9מ ) בנומרולוגיה מחזוריות  ם  של  סבבי 

 

   עידן

 

 :עידןשנות משך  חישובלהלן 

 .     שנים  2106 =עידנים(  2)חפיפה בין  2: שנות מגה עידן  4212

 סיום והכנה לחדש. = בנומרולוגיהו     9  =  2+1+0+6נחבר הספרות  

 
 

 4212 =     שנים 4212 אורך,   העידןמגה. 
 
 

 9         =     9  (.1עד    9מ ) בנומרולוגיה  מחזוריות   ם  שלסבבי 
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   שנה יקומית

 

 :שנה ביקוםמשך 

 המזלות. 12סבב מלא של גלגל  להשלים כדור הארץלוקח לפרק הזמן ש

 

 יקומית:שנה שנות  חישובלהלן 

 שנים. 25,272  = מזלות  X 12 שנים לכל עידן 2106

 

 
 

 2106 =   שנים 2106אורך ,   העידן. 

 

 12      =   12   המזלות. בגלגל  האסטרולוגים  המזלות 

 

 

 הערה: 

 = 9תמיד הנ"ל  סכום הספרות שמתקבל בכל החישובים

מחזוריות מעגלית ב סתיים ומתחיל מחדששהכול מתחיל, מ תמשמעוה
 !אלא בתזמון אלוהי מושלם -דבר אינו מקרי  . אינסופית ומתמטית

 
 



26    I     העתיד  

 

 

 

 

 

 

 

 

2פרק       
  העידנים  12מועדי 
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   מועדי העידניםטבלת 

 שנים. 2106 אורך  עידן 
 

 ים לפני כניסת כל עידן, שנ 468 מתחילים תמיד  קרני עידן
 העידן הבא. כניסתבין העידנים ומבשרים על יוצרים תקופת חפיפה 

 

עידן הסדר 
 אסטרולוגיה

 

 עידןהקרני 
  שנים לפני תחילת עידן 468

 עידןהתחילת 

 עידן השור
  

 "סהלפנ  4680  שנת
 

 2מחזוריות  - 9מעגל 

 "סהלפנ  4212  שנת
 

 2מחזוריות  - 9מעגל 

 עידן הטלה
  

 ה"סלפנ  2574  שנת
 

 6מחזוריות  - 4מעגל 

 "סהלפנ  2106  שנת 
 

 6מחזוריות  - 4מעגל 

 ה"סלפנ   468  שנת עידן הדגים

 
 9מחזוריות  - 7מעגל 

 לספירה  0  שנת

 הולדת ישו

 9מחזוריות  - 7מעגל 

 

 כאבי תורת המספרים. התפרסםפיתגורס המדען      לספירה 468בשנת 
 :כי גילה גלילאו גלילייהמדען   (2106-468=1638)  לספירה 1638בשנת 

 .סביב השמש יםחג כוכבי הלכתו ממהירות הקול 10מהירות האור נעה פי 
 

 עידן הדלי
 

    1638  שנת
 

 5מחזוריות  - 7מעגל 

    2106  שנת
 

 5מחזוריות  - 7מעגל 

 עידן הגדי
 

 3744  שנת
 

 1מחזוריות  - 3מעגל 

 4212  שנת
 

 1מחזוריות  - 3מעגל 



28    I     העתיד  

עידן הסדר 
 אסטרולוגיה

 עידןהקרני 
  שנים לפני תחילת עידן 468 

 

 עידןהתחילת 

 5850  שנת עידן הקשת
 

 6מחזוריות  - 8מעגל 

 6318  שנת
 

 6מחזוריות  - 8מעגל 

 7956  שנת עידן העקרב
 

 3מחזוריות  - 5מעגל 

 8424  שנת
 

 3מחזוריות  - 5מעגל 

 10,062  שנת מאזניים עידן
 

 8 מחזוריות - 1מעגל 

 10,530  שנת
 

 8מחזוריות  -1 מעגל 

 12,168  שנת עידן הבתולה
 

 4מחזוריות  - 6מעגל 

 12,636  שנת
 

 4מחזוריות  - 6מעגל 

 עידן האריה
 

 ** חריג **

 274,14  שנת
 

 9מחזוריות  - 2מעגל 

 742,14  שנת
 

 1מחזוריות  - 3מעגל 

 16,380  שנת עידן הסרטן
 

 6מחזוריות  - 8מעגל 

 16,848  שנת
 

 6מחזוריות  - 8 מעגל

 עידן התאומים
 של סבבים 12מסיים 

 .גלגל המזלות

 18,486  שנת
 

 2מחזוריות  - 4מעגל 

 18,954  שנת

 
 2מחזוריות  - 4מעגל 

 עידן השור
     מתחיל סבב חדש

  לגל המזלות.גב

 20,592  שנת
 

 7מחזוריות  - 9מעגל 

 21,060  שנת
 

 7מחזוריות  - 9מעגל 

 


