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השם הוא המפתח לחיים

על פי אמונות רבות וכן על פי תורות רוחניות שונות ,שמו של האדם נושא מהות חשובה ומשמעותית עבור
אותו אדם .על פי הקבלה ,חכמת הסוד היהודית ,שמו של אדם נושא את המהות שהוא בא ללמוד ,לתקן
ואף להעניק לסביבתו בגלגול הנוכחי המסוים .כך ,השם הוא דבר המחבר את האדם אל נשמתו ואל
תכלית חייו וייעודו בגלגול הזה ,ועל כן בחירתו חשובה ומשמעותית .בחירת שם לילדכם משולה ליריית
הפתיחה לחייו בגלגול הזה ולמתנה שיכולה להעצים אותו או להקשות עליו.

למה אי אפשר לבחור לבד?

למה הכוונה? כאשר בוחרים שם לילד ,יש להביא בחשבון שאותו שם יחבר אותו אל המהות שלו ,כאמור,
ויהיה כמו תזכורת תמידית לדבר שאותו הוא נושא ושעליו עמו להתמודד – להעצים ולברר במהלך הגלגול
הנוכחי .אמנם ,הורים אינם יכולים לדעת מה ייעודו של ילדם לפני שהם מכירים אותו ,ולכן מדובר בנקודה
מאוד קריטית ואף טריקית; רגע הבחירה הוא רגע חשוב ,ועם זאת ההורים אינם יודעים ,אינם מכירים את
הילד ועל כן אינם באמת יודעים איזה שם יחזק אותו ואיזה שם יכביד עליו .אז מה עושים?

בחירת שם לילד – היעזרו במומחה

מתייעצים .בהתחשב בכל מה שנאמר לעיל ,ברור שכדאי מאוד להתייעץ עם מומחה לשמות .מומחה כזה
יכול להיות נומרולוג או מקובל או נומרולוג קבלי ,וכדאי לבחור במישהו שקיבלתם המלצות עליו ושאתם
סומכים על המקצועיות שלו .אמנם גם היועץ אינו מכיר את ילדכם שזה עתה נולד ,אבל יש לו הכלים
והשיטות שלו כדי לדעת באופן מדויק מה השם הטוב ביותר להעניק לילדכם .באמצעות הכללים של
הנומרולוגיה ושל הקבלה ייצור אותו מומחה את האיזון המיטבי בהרכב האותיות בשמו של הילד ובשם
משפחתו ,ביחד עם תאריך לידתו המדויק – כל זה ,לכדי השם המאוזן ביותר ,זה הכולל את כל היסודות
הדרושים ואת כל התכונות שיסייעו לילד במסע חייו.

שם טוב – כלים לדרך חלקה
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את השם יחשב הנומרולוג ויבחר אותו מתוך השמות שאתם תציעו ,כך שייווצר שילוב בין שם שאהוב עליכם
ממילא ובין שם שנכון וטוב לילד שלכם ,כזה שימנף את היכולות שלו ,יגדיל את המתנות שלו ויתמוך
במקומות החלשים יותר שעליהם להתמודד עמו .אמנם ההורים יודעים אילו שמות הם אוהבים וזה סימן חשוב
– שכן לא מומלץ לבחור שם שההורים אינם מתחברים אליו ,ועם זאת – כדאי מאוד להתייעץ ולבחור מתוך
השמות האהובים את השם המתאים לו ביותר .לעתים ייעץ לכם המומחה ל בחירת שם לילד להוסיף שם
שני ,לעתים הוא ייעץ לכם על כתיב מסוים ולא אחר של שם שאתם ממילא אוהבים את הצליל שלו ולעתים
הוא פשוט יסביר לכם מדוע עדיף שם אחד על פני האחר.

לסיכום

ולמה אמרנו שזו גם המתנה הטובה ביותר שתוכלו להעניק לעצמכם? ברור; באופן טבעי ,כאשר ילדכם יהיה
מאוזן ,שמח ,יגשים את ייעודו ויתמודד היטב עם אתגרי חייו – מה תוכלו לבקש יותר מכך כהורים? ב בחירת
שם לילד
באופן נכון ומודע ,תדעו כי הענקתם לילדכם את המתנה החשובה והטובה ביותר שתוכלו להעניק לו ,את
השם – המהות והכוח – שייתן לו את האנרגיות הנכונות להוציא לפועל ולהגשים את יכולותיו ,את מתנותיו
ואת ייעודו ,ויסייע לו להתמודד עם האתגרים שיעמדו בפניו במסגרת הגלגול הזה ,הנוכחי ,של חייו החדשים.

2/2

