התאמת שמות על פי נומרולוגיה
בחירת שם לתינוק היא משימה לא פשוטה המקשה על הורים לעתיד רבים .מתלבטים באיזה שם לבחור?על פי הנומרולוגיה
ישנם מספר כללים בסיסים שמומלץ ורצוי להיעזר בהם בעת בחירת השם לילוד.
הדפסה
שיתוף

נומרולוגיה והתאמת שמות
כל אדם נקרא בשם שנכתב לו דרך נשמתו ואשר מקנה לו זהות ומשמעות .השם משמש לו ככלי העיקרי ליישום שליחותו
בעולם ומביע את אופיו והתנהגותו .שמו של האדם מהווה לוחית זיהוי ברורה הניתנת לפירוש דרך פענוח צופן האותיות
הנסתר ,סמיכותם וערכם הגימטרי והוא גורם לטוב ולרע .התאמת השם מהווה את השלב הראשוני בקבלת הזהות העצמית
אותה הוא ישא כל ימי חיו ,ושתקנה לו שייכות לעצמו ולסביבתו.

"הגורל עוזר למי שעוזר לגורלו" התאמת השם לילוד מהווה נקודת התחלה במסע החיים .זהו הליך טבעי שכל הורה חווה
לפחות פעם אחת .מכאן הוא זה שבוחר לילוד את ארגז הכלים האישי ,שלימים יממש עצמו באמצעותו .מאחר ומדובר
ביסוד החשוב ביותר ,יש לוודא שכל הכלים אכן מצויים בארגז .מימוש הפוטנציאל המצוי בו )לחיוב ו/או לשלילה( הוא שנותן
את הטון ,הכוח והיכולת להגשמה העצמית תוך צמצום פערים בין רצוי למצוי.

עקרונות בחירת השם לתינוק על פי הנומרולוגיה
בחירת שם לתינוק היא עניין שגרתי שנראה פשוט למדי ,אך מסתבר שהורים רבים מגלים קושי לנצל את זכות הבחירה
שניתנה להם .יש האומרים שכל אישה הרה מקבלת הארה בסביבות  45יום לפני הלידה וזהו השם הנבחר .במקרה זה אנו
מסתמכים על תחושה ו/או מסר פנימי שלא תמיד ברור ולכן גם עלול לבלבל את בוחר השם .אחרים מעדיפים שם שנשמע
טוב ,יש שרוצים שם חדשני ומיוחד ויש המעדיפים לקרוא בשם על שם אדם אחר במטרה להנציח יקיריהם .המכנה המשותף
לכל בוחרי השמות הוא מקור ההשראה ולשם כך ישנם מספר כללים בסיסים שמומלץ ורצוי להיעזר בהם בעת התאמת
השם לילוד.
הנומרולוגיה מגדירה מספרים כבעלי תדר ,משמעות וצורה אין סופיים כפועל יוצא של האותיות .מדובר במערכת הפעלה
מושלמת הפועלת על פי תדרים וקודים מוסכמים ,בעזרתם ניתן ליצור ולבנות ובמקביל להרוס ולהשמיד .הסוד הגדול של כל

אדם טמון בהגדרתו שמורכבת משני חלקים :האחד הוא תאריך הלידה ,שאינו ניתן לשינוי ומסמל את היעד והיעוד שנקבע
לאדם ברגע היוולדו ,ואילו השני הוא השם המלא שמתאר את הכלים העומדים לרשותו של האדם ,בעזרתם הוא עתיד
לממש את היעוד שנכתב לו בתאריך לידתו.
שמו של האדם מורכב משלושה מרכיבים עיקריים ,הניתנים לפענוח באמצעות המרת האותיות למספרים וחיבורם עד
לקבלת ספרה אחת שהיא הקובעת .ספרות אלה מתארות את פנימיותו וחיצוניותו של האדם ואת הכלים העומדים לרשותו.
כדי לדעת מה מסמל שמו של האדם יש לחבר ולצמצם לספרה אחת את הערך הספרתי של כל אותיות השם המלא עד
לקבלת ספרה אחת שהיא הקובעת .ניקח לדוגמא את השם אריאלה גלזר.
המספר הקובע של שמה הוא 2 + 7 + 3 + 3 + 5 + 3 + 1 + 1 + 2 + 1 = 28 = 2+8 = 1
בטרם נחליט על מתן השם לתינוק ,ראשית יש להתייחס לנתונים ולעובדות הקיימות שהם ר"ת )ראש התיבה( של שם האם,
ר"ת של שם המשפחה ,תאריך הלידה ,יום הלידה ושם המשפחה של הרך הנולד .מרגע הלידה תאריך הלידה מתקבל כנתון
קבוע שאינו ניתן לשינוי .הוא מהווה מקבץ ספרות שחוברו יחדיו בזמן הלידה ,ומסמל את תחילתו של רעיון ותהליך חדש ,את
גורלו ,שליחותו וייעודו של הנולד .מספר סכום תאריך הלידה הנקרא מספר גורלו של האדם .הסוד שמצוי מאחורי מספר
הגורל מעניק לאדם איכויות ,כוח וזרם שזורם בקצב שהגוף והנשמה מכוונים אותו לאורך כל חייו .הוא אחראי למאורעות
ולתנאים המחולקים לזמנים שידועים מראש ומסייע להתפתחות הרוחנית והגשמית גם כאשר אין האדם מודע לכך .הוא
מאפשר לדעת כיצד להתגבר על קשיים בהווה ,תוך הזדהות ומיצוי הפוטנציאל הטמון בו .כדי שאדם יוכל להגשים כראוי את
גורלו יש להתאים לו שם נכון שהגדרתו תיצור מיזוג תדרים הרמוני עם תאריך לידתו.

בשלב הראשון לבחירת השם עפ"י עקרונות הנומרולוגיה
יש למצוא את האות הראשונה להלן ר"ת שתפתח את השם הפרטי וזו אמורה להתמזג בצורה הרמונית עם ר"ת של שם
האם ושם המשפחה .מדובר ב 22-בחזקת  22אפשרויות ולכן רצוי להתייעץ עם יודעי דבר בעניין זה .משנבחרה האות
הפותחת אפשר להמשיך ולצרף לה אותיות נוספות עד לקבלת שם או מספר שמות פוטנציאלים .לאחר שבידינו מספר
שמות פוטנציאלים ,יש לגלות את מספר "הגורל" מאחר והתאמת השם אמורה להיות מותאמת למספר הגורל תוך
התחשבות במאזן הכוחות הגימטרים בין השניים .כיצד נחשב את מספר הגורל לדוגמה :אם תאריך הלידה הוא
 12.07.1967תחילה נחבר את סכום הספרות של יום הלידה  1+2=3לאחר נחבר את סכום הספרות של חודש הלידה
 0+7=7וכן את סכום הספרות של שנת הלידה  .1+9+6+7= 23 = 2+3=5כעת נחבר את תוצאת שלושת המרכיבים.
 3+7+5=15 = 1+5=6במקרה זה מספר הגורל שהתקבל הוא – .6
הערה :במקרים בהם יום הלידה הוא  11או  22בחודש או שחודש הלידה הוא נובמבר ) (11או שמספר הגורל המתקבל
שווה  11או  22אין לבצע את פעולת הצמצום לספרה אחת ,מאחר ומדובר במספרי מאסטר המזוהים כעלי תדר אנרגטי
גבוהה יותר המסמל יעד חיים ושליחות שונה.

בשלב השני להתאמת השם ליילוד
משנמצא מספר "הגורל" ומספר יום הלידה ,כל שנותר הוא להמיר את אותיות שם המשפחה למספרים ,לחבר ולצמצם
באותה הדרך עד לקבלת ספרה אחת .כרגע יש בידינו שלושה מרכיבים :מספר "גורל" ,מספר יום הלידה ומספר שם
המשפחה .כעת ניתן לצרף באותה הדרך את השם הפרטי וכל שנותר הוא לבדוק האם מתקיימים התנאים הבאים .להלן
שלוש משפחות מספרים בעלות מכנים הרמוניים משותפים .משפחות המספרים הינם 2,4,8,11,22 3,6,9 1,5,7 :הם
מיצגות מכנה הרמוני משותף שנועד להקל על נושא השם במימוש ומיצוי יעודו והפוטנציאל הגלוי והסמוי שטמון בו .המטרה
היא לציד אותו בכלים הנכונים כדי לשלוח אותו לדרך צלחה במסלול שיאפשר לו פחות מחלוקות פנימיים ויותר מיקוד ומיצוי
עצמי .מספר הגורל הוא שקובע לאיזו משפחה אנו שיכים.

בשלב השלישי לבחירת השם
יש להתאים את ערכו הספרתי של השם הפרטי למשפחת המספרים של יום הלידה ואת ערכו הספרתי של השם המלא
)פרטי ומשפחה( למשפחת המספרים של מספר הגורל .לבסוף יש לוודא שכל הספרות מ 1-עד 9 -נמצאות בהגדרה
המלאה כלומר בשם מלא ותאריך לידה יחדיו .לדוגמה :תינוק שנולד בתאריך  18.9.2004ושם משפחתו הוא אורפז.
במקרה זה מספר הגורל המתקבל הוא  .6מספר יום הלידה הוא  .9ומספר שם המשפחה הוא  .6השם הפרטי הנבחר הוא
אלירן שמסתכם ב 3-והשם המלא )פרטי ומשפחה( מסתכם ב .9 -כעת נבדוק שכל סוגי הספרות נכללות בשמו המלא
ובתאריך לידתו .כאמור מכלול נתונים זה משתייך לקבוצת המספרים –  3,6,9ויוצר מיזוג ושילוב תדרים הרמוני שיאפשר
לאלירן אורפז התפתחות עצמית בריאה ומיצוי עצמי נכון יותר.
להלן רשימת מספרים והפירושים שלהם .מדובר בתוצר ובתרגום המילולי הסמוי שמסתתר מאחורי כל מספר ומספר .ניתן
להגיע ללמספרים אלו ע"י פעולת חיבור וצמצום המספרים )גימטריה( באופן שתואר מעלה .את הפעולה הזו ניתן לבצע עם

ספרות תאריך הלידה )שזה מספר הגורל( ו/או באמצעות המרת אותיות השם למספרים ,חיבורם וצמצומם לערך מוחלט
)שזה מספר השם(.

מספר  1מזוהה כבעל נוכחות עם נטייה ליזמות ,ראשוניות ,עצמאות ,מנהיגות ,תפעול ופיקוד ,בטחון עצמי ,כח הנעה של
עצמו ואחרים ,אינדיבידואל ,מושך קדימה ולא מוותר .עליו להישמר מאנוכיות ,שתלטנות ,אגרסיביות ,תקיפות ,עצבנות,
חוסר יציבות וקושי בביטוי הרגשות.
מספר  2מזוהה עם הצורך בשקט פנימי וחיצוני ,הרמוניה ,תמיכה ועזרה לאחרים ,שיתופיות ,השתייכות לקבוצה ,טאקט,
מסגרת ,הבנה ,רגישות ,קבלת הוראות .עליו להישמר מחוסר ביטחון ,רגישות נפשית ,רגשנות ,מצבי רוח משתנים בתדירות
גבוה ,תלות מתמשכת ,חמלה עצמית ובריחה.
מספר  3מזוהה עם הצורך הטבעי בשמחה פנימית וחיצונית ,שפע ופוריות ,יצירתיות ,ביטוי עצמי ,חוש הומור ,חברותי ,פעיל
ועצמאי ,אופטימי שיודע לזרוע תקווה באחרים .עליו להישמר מפסיביות ,ספקנות עצמית ,פיזור ,בזבזנות ,עצבות ,נטייה
לילדותיות ,אגו ,בדידות ורכלנות.
מספר  4מזוהה עם קווים ברורים מעשיות רבה ,משמעת עצמית ,יסודיות ,בנייה ועבודה ,דבקות במטרות ,נטייה למסגרות,
העדפה לשגרה ,סדר ,ביטחון וחומריות .עליו להישמר מנוקשות וביקורתיות כלפי עצמו ואחרים ,קיבוע ,חוסר יעילות וארגון,
קמצנות ,קנאה ודאגנות יתר.
מספר  5מזוהה עם הצורך הטבעי בחופש ותנועה ,דינאמיקה ,מעשיות רבה ,צורך לחוות ולגעת בחיים תוך התנסות ומימוש
חוויות במה הפיזית ,כושר דיבור טוב ,מיניות ותענוגות החיים .עליו להישמר מבריחה ממסגרות ושימוש מוטעה בחופש
הבחירה והעשייה ,חוסר שקט ,הרס עצמי ,שקרים ,נוכלות ,חוסר איזון והתמכרויות בכל מובני החיים.
מספר  6מזוהה עם הצורך ביצירת סביבה אוהבת ,הרמונית ומאוזנת ,אחריות רבה כלפי המשפחה ,נתינה רבה ,מגע עם
אנשים ושירות לציבור ,משיכה לאומנות ,אסטטיקה ויופי ,פטריוט במידה .עליו להישמר ביקורתיות יתר ,אנוכיות ,בריחה
ממחויבויות ,עצלנות ,קמצנות ,אגואיזם ,פחד ואיבוד שליטה.
מספר  7מזוהה עם אינטלקטואל וידע פנימי עמוק ועשיר ,בעל אמונה ,אינטואיציה טובה ,נמשך לענייני הרוח ,יסודי יורד
לפרטים ,בעל חשיבה מעמיקה ,אוהב פרטיות ,ביישן מעט ,נמשך למקורות מים אוהב מוזיקה .עליו להישמר ממופנמות
יתר ,כניסה לעולם הפנימי עד כדי הינתקות מהסביבה ,פחד וחרדה ,חוסר אמונה ,בריחה ,התבודדות ,התמכרות ודיכאונות.
מספר  8מזוהה עם המשיכה הטבעית לכוח ,עצמה ,סמכות והישגיות ,ענייני החומר ,פיקוח ובקרה על הנעשה סביבו ובעל
יכולת טובה להוציא מן הכוח אל הפועל ,אסרטיבי ואוהב את ביתו .עליו להישמר משימוש שלילי בכוח וסמכות ,נצלנות,
נקמנות ,קיצוניות ,אובססיביות ,שאפתנות יתר ושבירת מוסכמות.
מספר  9מזוהה עם נטייה חזקה מאוד לצדק ,בעל יכולת ניבוי סמויה ,ראיה מרחבית ,שופע ברחמים כלפי הזולת ,מאיר את
הדרך לאחרים ,בעל זיכרון וכושר ביטוי מעולים ,נעים הליכות .עליו להישמר מחרדת יתר ,תיעול אנרגטי לקוי ,התמכרויות
לרעלים ,אנוכיות ,עצבנות ,אלימות ,התפרצויות ,צורך בהוקרה ,חוסר סבלנות.
הכותב הינו אלון להט ,נומרולוג ,מנהל המכון הנומרולוגי
לרעיונות נוספים לשמות לבנים  -לחצו כאן
קראו עוד

