אורים ותומים ,טל050-7245065 .

מהי תוכנת אורים ותומים ?
פרויקט התוכנה הייחודי "אורים ותומים" ,מתבסס בגרסתו האחרונה על
 30ספרי קבלה עתיקים ,חלקם מתקופת בית שני .התוכנה מאפשרת
למשתמש לקבל את תשובת ספרי הקבלה למגוון רחב של שאלות
מכל תחומי החיים ,כמו :התאמת זוגיות ,יחסים שבינו לבינה ,ניתוח
אופי ,מבנה אישיות ,בחירת שמות ,לימודים ,פרנסה ,עסקים ,נישואין,
גירושין ,מחלוקות ושותפויות ,אמת ושקר ,חלומות ,קמעות ועוד.

ספרי הקבלה הכלולים בתוכנה

התשובות מתקבלות על פי הנחיות ספרי הקבלה ועל בסיס שיטות
חישוב שמקורן בתורת הנסתר ,כגון :דילוגי אותיות ,חישובים
בגימטרייה ,אסטרולוגיה קבלית (יסודות ,ספרות ,מזלות וכוכבים)" ,אות
החומש" ,דילוג אותיות ועוד .התשובות מתקבלות אך ורק על
החישובים ועל פי הטקסט המופיע בספרי הקבלה.
התוכנה מעוצבת ומאוירת ,נוחה מאוד להפעלה ,וכוללת אינדקס
משוכלל המנחה את המשתמש אל הנושא ואל השאלה המתאימה.

(לפי נושאים)

ספרי הקבלה העתיקים והידועים ביותר
•
אורים ותומים ,ספר יצירה ,חכמת כף יד ,מראה הילדים ,ניתוח מזלך ושמך ,ניתוח גימטרי לשמך ,נתיב גורלך ,תיאור המזלות.
תיאור מפורט של תכונות ומצבים
•
חיבת קודש גורלו ,זיכרון יעקב יוסף ,גורלות ועצות ,גורל החול ,כסף אהבה והצלחה ,מה צופן העתיד.
ניתוחים בנומרולוגיה
•
נחש נחושת ,ניתוח מזל לפי השם ,קמעות ,גורל דניאל ב' ,ספר מגדנים ,סדר ימים טובים ,גורל אבן עזרא ,גורל העשיריות.
תשובות על בסיס מקריות ורציונליות
•
גורל ר' סעדיה גאון ,חקר גימטריה ,אביעה חידות ,גורל אחיתופל.

מה אומרת התקשורת על התוכנה ?
"תוכנת הקבלה אורים ותומים אחת מ 4-החברות המבטיחות בשנה הבאה"
"התוכנה נבחנה על כמה מאנשי מערכת העיתון והעלתה תוצאות מפתיעות"

רשת
רשת ב

"הדבר הגדול הבא"
"מפעל חיים גדול .כל אחד יכול להיכנס למחשב ולמצוא תשובות לשאלות המעניינות אותו"
"תוכנת אורים ותומים מביאה אליכם אוסף של  30גורלות – רק להקליק ולהחליט"
" עד כה ,רק מעטים גילו בקיאות בשפה שבה נכתבו ספרי הקבלה העתיקים וברזי החישובים המסובכים .עתה
נמצא פתרון שובה לב לפיצוח החישובים"
"חייב לקנות התוכנה ,היא תיארה את אשתי יותר טוב ממה שאני מכיר אותה"
"תוכנת מחשב חדשה שווה לכל נפש .נותנת תשובות למגוון שאלות בכל תחומי החיים ישירות מספרי הקבלה"
"תוכנה קלה להפעלה ,המשתמש יכול לגלוש בה ,לשאול שאלות המטרידות אותו ולחקור אותן כאילו חיפש בגוגל"

מחירים
גרסת מומחים – מיועדת למנחי קבוצות ולמטפלים ומבוססת על  30ספרי קבלה עתיקים
גרסה אישית – מיועדת לשימוש אישי ומשפחתי ומבוססת על  27ספרי קבלה עתיקים
גרסת נושאים – מבוססת על  12ספרי קבלה הכוללים את שבעת הנושאים השכיחים ביותר:
ניתוח תכונות אופי ,זוגיות ומשפחה ,עסקים ופרנסה מזלך ושמך ,וכד'

 600ש"ח
 400ש"ח
 300ש"ח

לפרטים נוספים :אורים ותומים ,טל 050-7245065 .מיילodedmar@bezeqint.net :

דוגמה למסך הראשי ולמסכי השאלות והתשובות של ספרים נבחרים

(צילום מוקטן)

