Numerológia
Aké meno – taký osud

Ž

ivot každého z nás sa začína dňom,
keď sme prvýkrát uzreli svetlo sveta,
nadýchli sa a zaplakali. Na každého
z nás platí vesmírny zákon vibrácie dátumu narodenia, mena a priezviska. Tento
moment nám dáva do vienka povahové
vlastnosti, schopnosti, profesionálne možnosti, naše celkové nasmerovanie a poslanie. S týmto okamihom sa spája aj výber
mena, ktoré „dolaďuje“ psychiku a v ktorom je ukrytý kód nášho osudu.
Na výber mena ľudia zatiaľ nepoužívali
žiadne pravidlá. Ich voľba bola mnohokrát
ovplyvnená rodinnou tradíciou, módnym
trendom, historickou osobnosťou... No
málokto si uvedomuje, aká veľká sila je
ukrytá v mene a priezvisku. Pred 10 rokmi
sa práve touto témou začala zaoberať
česká numerologička Camila Karolinss,
s ktorou spolupracujem.

Rodičia, vyberajte pozorne
Často sa pýtame, prečo naše dieťa, ktoré
je šikovné, nadané, vzdelané, sa nedokáže presadiť tak, ako jeho menej schopní
spolužiaci. Chyba nemusí byť v dieťati, ale
v nevedomosti, s ktorou ste jeho meno vyberali. Meno určuje povahu a od priezviska závisí genetická zaťaženosť rodu. Tieto
činitele ovplyvňujú celý budúci život. Ak
má človek ešte aj nepriaznivý dátum narodenia, bude sa v živote stretať s častými
problémami a prekážkami. Čo nemôžete
dať svojmu dieťaťu dátumom narodenia,
mohli by ste vyriešiť správnym menom.
Pre jednoduché výpočty uvádzam
tabuľku, ktorá určuje vibračné
hodnoty jednotlivých písmeniek
v abecede od 1 po 9.
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Pri hľadaní vhodného mena pre deti by
som odporučila vyhnúť sa menám, ktorých súčet jednotlivých písmeniek vytvára
zredukované číslo 7. Teda 16 (ktoré je obzvlášť nebezpečné), 25, 34, 43, 52, 61...
Sedmička znamená službu a aj tá najjednoduchšia služba môže znamenať obmedzenia. Zároveň je to duchovno – túžba po
nepoznanom. Ľudia, ktorí nepočujú vnútorné volanie a nejdú duchovným smerom, ale zaujímajú sa výlučne o hmotné
statky, trpia.
Dôležitosť pri výpočte prikladáme
aj iniciálam v mene a priezvisku, ktoré
zohrávajú významnú úlohu. Nejde len
o doplnenie numerologickej mriežky, ale
celkové zladenie mena a priezviska. Je to
zložitý proces.
Za mimoriadne nebezpečné a nepriaznivé čísla sa považujú 16, 29, 40 a 43.
Ľudia narodení 16. ktoréhokoľvek mesiaca
si musia počínať opatrne, všetko v živote
vopred naplánovať, aby vylúčili možnosti
zlyhania. Ak majú ešte aj meno s vibráciou
šestnástky – napr. Lenka, Klára, odoberá
im šťastie, hlavne v citovej sfére.
Číslo 29 v numerológii znamená ťažký
osud. Upozorňuje na vážne hrozby v oblasti súkromia aj kariéry. Ak má daná
osoba ešte aj karmicky zaťažené meno,
potom je jej život plný prekážok. Napr.
k tomuto dátumu neodporúčam mená:
Darina, Adrián, Antónia, Irena, Ingrid,
Marián, Mário, Dominika, František. Ale
niekedy stačí malá úprava a náš život
môže byť neporovnateľne kvalitnejší.
Radoslav (29) = Radovan
Lenka (16) = Lena
Marián (29) = Maroš
Paulína (29) = Paula
Nepriaznivé číslo 40 predstavuje narušenie fyzického zdravia, väčšiu pravdepodobnosť nehôd a úrazov. Ľudia, ktorí
majú toto číslo vo svojom mene, sa cítia
ako v okovách.
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Číslo 43 je rovnako nebezpečné ako 40,
pôsobí ťaživo a nepriaznivo.

Najobľúbenejšie sú...
V uplynulom roku sa na prvých priečkach umiestnili tieto mená:
Nina (20) – túži byť šťastná, ťažšie si vyberá partnera,
Terézia (39) – citlivá, pracovitá, veľká
rečníčka,
Natália (22) – silná osobnosť, bystrá, flexibilná,
Alexandra (35) – materialistická, veľmi
praktická,
Viktória (42) – učenlivá, inteligentná
a priateľská.
Jakub (9) – silné ego, víťaziaci, inteligentný,
Samuel (17) – osobnosť, v neskoršom veku životné šťastie a inteligencia,
Patrik (30) – veľký individualista, obetuje
sa pre druhých,
Tomáš (14) – veľa energie, musí nájsť
aktivitu, kde svoju energiu uplatní, inak
nepokojný.
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Čísla majú pre každého z nás veľký význam. Niektoré sú neutrálne,
iné dobíjajú tvorivou energiou, ďalšie zasa môžu ničiť. Aj mená majú
svoje čísla, preto ovplyvňujú náš osud.

