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Osobná ročná vibrácia

Tieto vibrácie v živote človeka naznačujú jeho 
krátkodobé nasmerovanie. Hovoríme tomu 
osobná ročná vibrácia (ORV). Spôsob výpočtu 

tejto vibrácie vychádza vždy z dátumu narodenín 
v bežnom roku. Rozhodujúce je vždy obdobie od na-
rodenín do narodenín. Teda nie kalendárny rok.

POSTUP: Osoba narodená 17. 12. 1971
Jej ORV vypočítame tak, že sčítame v dátume na-
rodenia deň + mesiac + bežný rok, v ktorom mala 
daná osoba posledné narodeniny, a redukujeme ho 
na jednoduché číslo 1 – 9.

PRÍKLAD: Predstavte si, že výpočet robíte pred na-
rodeninami 17. 12. v roku 2006. Pre výpočet použi-
jeme ešte rok 2005, lebo daná osoba nemala v ro-
ku 2006 narodeniny. Na ľudí narodených koncom 
bežného roku vždy pôsobia vibrácie z predošlého 
kalendárneho roku. Teda:
1 + 7 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 5 = 18, 1 + 8 = 9 – ORV da-
nej osoby je 9 (na obdobie od 17. 12. 2005 do 16. 12. 
2006).

Osobná ročná vibrácia 1
Číslo 1 predstavuje nové začiatky a príležitosti, väčšiu 
voľnosť a slobodu. Človek viac túži po samote, až si 
často pripadá osamelý. Ponúkajú sa mu nové príleži-
tosti v rôznych oblastiach života, aby dokázal prejaviť 
vnútornú silu a nezávislosť. Keď nevyužije ponúkané 
možnosti presadiť sa, stratí ich. Pozitívom je, že tento 
rok je plný nových plánov a začiatkov. Aj dlhoročné 
úsilie o postup alebo zmenu v zamestnaní sa v tomto 
roku stáva realitou. Rysujú sa možnosti stretnúť práve 
osobu, ktorá ponúkne príležitosť presadiť sa. Obdo-
bie je vhodné na zmenu bydliska.

Osobná ročná vibrácia 2
Číslo 2 znamená dualitu. Čiže tento rok je určený na 
nadväzovanie nových vzťahov a všetkým, čo so vzťah-
mi súvisí. Je to tiež veľmi vhodné obdobie na počatie 
–  gravidita by mala prebehnúť bez komplikácií. Je to 
obdobie, keď človek lepšie vychádza s priateľmi, do-
káže sa deliť o svoje pocity a zážitky. V tomto roku je 
vhodné nechať dozrieť myšlienky z roku ORV 1, chopiť 
sa možných príležitostí a čo najlepšie ich využiť.

Osobná ročná vibrácia 3
Prináša myšlienkovú činorodosť, potrebu uvoľniť 
energiu spoločenskými kontaktmi, štúdiom a rôzny-
mi záujmami. Dôležitá je komunikácia a sebavyjadre-
nie vo všetkých oblastiach, čo prináša profesionálny 
úspech a intelektuálny rast. Objavujú sa mnohé 
príležitosti na pokrokové zmeny. Je to najľahší a naj-
dynamickejší rok. Vibrácie sú vhodné na doriešenie 
a usporiadanie väzieb a vzťahov z minulosti. Ak nie 
je mentálna energia usmernená správnym smerom, 
človek sa stáva negativistický, podráždený, kritický 
až agresívny. Nevýhodou tohto obdobia je aj sklon 
k rozhadzovaniu.

Osobná ročná vibrácia 4
Je to fyzicky veľmi náročné obdobie. Človek má 
tendenciu realizovať sa v práci, pretože má potrebu 
hmotne sa zabezpečiť a nevníma pritom varovné sig-
nály prepracovania. Musí sa naučiť energiu využívať 
konštruktívne, aby sa zbytočne nepresiľoval a pred-
chádzal nervovému vypätiu. Tento rok je vhodný na 
nákup nehnuteľností a väčšie investície. Človek sa 
snaží hľadať podporu a povzbudenie, lebo sa cíti ne-
istý a pochybuje o svojich schopnostiach dosiahnuť 
v živote úspech. Keď sa naučí vyrovnávať psychickú 
a fyzickú energiu, prinesie mu tento rok veľký úspech 
a materiálne zabezpečenie.

Osobná ročná vibrácia 5
Číslo 5 znamená posun vpred. Predstavuje zvraty 
– zmeny a oslobodenie od všetkých obmedzení, kto-
rým človek podliehal v osobných ročných vibráciách 
1 – 4. Toto obdobie dáva podnet na slobodomyseľné 
(nikým a ničím neobmedzujúce) konanie a otvore-
nosť. Sloboda je v tejto vibrácii veľmi dôležitá nielen 
v myslení, ale aj v činoch. Učí nás zodpovednosti voči 
sebe, ale aj nášmu okoliu. Energiu treba koncentrovať 
na jeden problém a nerozptyľovať ju na mnoho vecí 
súčasne. Neodporúča sa púšťať do nepremyslených 
projektov.

Osobná ročná vibrácia 6
Číslo 6 znamená harmóniu a stabilitu. Táto vibrácia 
je veľmi priaznivá na vytváranie trvalých vzťahov 
a upevnenie existujúcich väzieb. Je to obdobie vhod-

né na počatie a bezproblémovú graviditu. Človek 
berie ohľad na lásky, rodinu a okolie, čo vníma ako 
samozrejmosť. Nerobí mu problém poskytovať po-
moc. Je pre neho potrebné, aby aj spätne cítil pod-
poru a povzbudenie od svojich najbližších. Šestka je 
orientovaná na rodinu a tam, kde prevládali nezhody, 
je dôležité sústrediť sa na harmonizáciu vzťahov.

Osobná ročná vibrácia 7
Vibrácia 7 vyvoláva zmeny, ktoré sa môžu bolestivo 
dotknúť citov. Dochádza k zmenám v milostných 
aj priateľských vzťahoch, doma aj v práci i v človeku 
samom. Sedmička je číslo duchovna. Je to namáhavý 
rok a núti človeka pracovať na sebe a hľadať vlastný 
vnútorný potenciál. Ide skôr o duchovný rast než 
o rozvoj fyzických aktivít. Táto vibrácia priam pred-
určuje zaoberať sa duchovnými otázkami súvisiacimi 
so životom, životným ponaučením a smrťou.

Osobná ročná vibrácia 8
Osmička je číslo karmy a úspech závisí od toho, ako 
si človek počínal v celom doterajšom živote. Je to 
vibrácia, v ktorej možno opäť získať pokoj i rovno-
váhu a ťažiť z predchádzajúcich skúseností. Človek sa 
v tomto roku môže cítiť fyzicky veľmi unavený, vib-
rácia však podporuje upevnenie telesnej sily a vôle. 
Vyhliadky v povolaní sa vyjasnia a milostné vzťahy 
dospejú k šťastnej rovnováhe. Človek musí konať 
čestne a bude mať v tomto roku úspech. Treba mať 
na pamäti, že lásku, silu a moc treba využívať múdro 
a s citom. Odporúčam otehotnieť.

Osobná ročná vibrácia 9
Číslo 9 znamená naplnenie a zakončenie cyklu a po-
sunutie sa do vyššej roviny s novou osobnou ročnou 
vibráciou 1. Má význam pre rast osobného uvedome-
nia a zodpovednosti. Je to obdobie veľkého uprato-
vania v psychickej aj fyzickej rovine. Človek bilancuje 
celý svoj doterajší život a snaží sa urobiť radikálne 
zmeny  v nevyhovujúcich vzťahoch i v zamestnaní. 
Je to vhodné obdobie na vylepšenie bývania a nákup 
nehnuteľností. Deviatka podporuje hlad po poznaní 
a vedie človeka k zamysleniu sa nad zmyslom života. 
Človek má zároveň vnútornú potrebu usporiadať svoj 
rebríček životných hodnôt. FO
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Všetko vo vesmíre sa pohybuje v cykloch, ktoré sa dajú vyjadriť číslami. 
Čísla vytvárajú vibrácie, ktoré majú svoj špecifický význam. Každý životný 
cyklus sa skladá z 9 rokov a každý rok predstavuje vibrácie v číselnej 
hodnote od 1 po 9.


