Numerológia
Čísla v mriežke

Viacnásobné čísla v mriežke vyvolávajú hromadenie energie jedným smerom, z čoho môže vznikať
problém, ak daná osoba nedokáže pozitívnym
spôsobom nahromadenú energiu buď využiť, alebo
vhodne transformovať.
Aby bolo možné pochopiť význam čísiel, najlepšie
je pozrieť sa na mriežku, porozumieť jej symbolike,
vnímať ju ako jednotný celok, ktorý nám poskytne
potrebný prehľad.
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Čísla v mriežke a ich kvalita
1 – ego a slovné vyjadrenie
2 – intuícia a trpezlivosť
3 – kreativita a mentálny postreh
4 – manuálna zručnosť, organizačné schopnosti
5 – vodcovské, riadiace schopnosti, vnímavosť
6 – láska k rodine, domovu, estetické cítenie
7 – liečiteľské schopnosti, ústretovosť, pochopenie,
karma (citová)
8 – logika, intelekt, karma (materiálna a fyzická)
9 – analytické schopnosti
0 – duchovno a duchovný pokrok
Rovnako ako plné políčka, aj prázdne políčka majú
v mriežke svoj význam. Dávajú nám lekcie, ktoré si
budeme musieť v živote osvojiť.
Do mriežky zapisujeme čísla podľa tabuľky
nasledovne:
24. 8. 1967, životné číslo = 1
6 8 5 (3)(7)
A. Ako prvý zapíšeme do mriežky rok 1967 a deň 24.
Mesiac do mriežky nezapisujeme, lebo ho vnímame
ako astrologické znamenie. Čiže číslo 8 v mriežke
nebude.
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B. Jednotlivé čísla redukujeme na jednoduché. Z 24
získame 2 + 4 = 6 a z roku 1 + 9 + 6 + 7 = 23, 2 + 3 = 5.

svojich emócií. Je to o komunikácii. Hlavne sa prejaví zvýšená vnímavosť voči potrebám iných. Nie je to
o mne, ale o nás.
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Číslo 2
Je prejavom citlivosti, intuície a trpezlivosti. Títo ľudia
sa vo veľkej miere môžu spoliehať na svoj vnútorný
hlas. Nech robia čokoľvek, dobre sa im darí v pokojnom, harmonickom prostredí. Neznášajú stres. V láske
sú vnímaví a vedia vytušiť potreby milovanej osoby.
V detstve potrebujú veľa lásky, nehy a porozumenia.
Deficit lásky sa u nich prejavuje neskôr agresivitou.
Viacnásobné 2 vyvolávajú veľkú precitlivenosť, pocit
krivdy, urážlivosť, výbuchy hnevu a plaču.
S novým tisícročím pribudla do mriežky dvojka (rok
narodenie 2000 a nasledujúce). To znamená, že ľudia,
ktorí sa do tohto tisícročia narodia, budú ďaleko vnímavejší a citlivejší k potrebám druhých, budú sa viac
usilovať o to, aby žili v harmónii, pokoji, mieri minimálne so svojím najbližším okolím.
Zdravie: žalúdok, zažívacie ťažkosti.
Dobrá rada: šport, kolektívne hry, tvorivá činnosť.
Chýbajúce číslo 2
Ľudia bez dvojky sa musia naučiť spoliehať na svoju
intuíciu a pozornejšie počúvať svoj vnútorný hlas.
Osvojiť si aj trpezlivosť. Majú tendenciu vidieť veci
z vlastného uhla pohľadu a podľa toho aj reagovať.
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C. Životné číslo 1 sme získali súčtom čísiel dátumu
narodenia 2 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 37 a redukovaním
3 + 7 = 10, 1 + 0 = 1. Do mriežky vpisujeme (3) a (7).
Redukované čísla zapisujeme červenou farbou.
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Význam čísiel v mriežke
Číslo 1
Naznačuje vodcovské sklony. Predstavuje slovné vyjadrenie. Je to schopnosť vyjadriť svoje city, emócie
slovami, čo nie je to isté, ako schopnosť rozprávať.
Pre osobu s 2 x 1 (dve jednotky v mriežke) nie je problém vyjadriť emócie. Pre ňu je však veľmi dôležité
počuť, čo k nim milovaná osoba cíti.
Ľudia s n x 1 (viac jednotiek v mriežke) radi rozprávajú,
ale nemajú radi, keď ich niekto prerušuje. Svoje hlbšie
city verbálne vyjadriť nedokážu. Poväčšine sú u nich
vyvinuté umelecké sklony, čím neverbálnou formou
uvoľňujú svoju emocionálnu energiu (spevom, hudbou, tancom, ladnosťou, jemnosťou rúk...). Ak ju neuvoľnia konštruktívne, zostáva v nich ako negatívna
a prejavuje sa to výbuchmi hnevu, plačom a pocitom
krivdy. Potrebujú uznanie a morálnu podporu. Problémy si najradšej riešia sami so sebou osamote.
Zdravie: prejavuje sa u nich problém s dýchaním,
astma, alergie, kašeľ.
Dobrá rada: pobyt na čerstvom vzduchu, tvorivá
činnosť, individuálne športy.
Chýbajúce číslo 1
Toto číslo začalo chýbať až od roku 2000 a ľudia si
budú musieť nájsť konštruktívny spôsob vyjadrenia

Číslo 3
Mentálny postreh znamená logické myslenie a inteligenciu. Títo ľudia konajú racionálne. 3 má vysokú
hladinu mentálnej energie. Potom je to ešte číslo 8
a 9. Majú veľkú vizuálnu predstavivosť a vynikajúcu
orientačnú schopnosť. Svojím logickým uvažovaním
sú schopní vidieť ďaleko dopredu. Ich tvorivá vynaliezavosť sa často prejavuje v ich nekonvenčnom obliekaní, mnohokrát aj značne výstrednom. Majú potrebu
odlišovať sa od iných. Sú veľkí teoretici a vedia si veci
zariadiť tak, aby sa k cieľu dopracovali prostredníctvom niekoho, alebo s polovičnou námahou.
N x 3 sú veľmi spoločenskí, príjemní zabávači a nikdy sa
pri nich nenudíte, po sexuálnej stránke sú nenásytní.
Zdravie: bolesti hlavy, únava, nespavosť, alergie.
Dobrá rada: tvorivá činnosť, hudba, spev, šport, relax
Chýbajúce číslo 3
Ľudia bez trojky si ťažko predstavia abstraktné pojmy,
môžu mať napr. problém s orientáciou alebo jednoduchým mechanizmom. Pri tvorivej práci potrebujú
pokoj, aby ich nič nerozptyľovalo. Sú veľmi konzervatívni.

FOTOGRAFIA: SAMUEL VANKO

Dátum narodenia nehovorí len o povahových vlastnostiach človeka, jeho
profesionálnom nasmerovaní, ale každé číslo nám poskytuje informáciu
o toku energií ako po stránke duchovnej, tak aj po stránke fyzickej, teda
zdravia.

Číslo 4
Štvorka dáva človeku stabilitu a potrebu po dokonalosti. Títo ľudia sa radi prejavujú na fyzickej úrovni.
Sú manuálne zruční a veľmi pracovití. Neznášajú neúspech. Materiálne zabezpečenie je pre nich veľmi
dôležité a sú tvrdí realisti. Organizačné schopnosti
v sebe objavujú bez problémov. Rozháraný spôsob
života im robí problémy. Sami si príliš neveria, preto
potrebujú uznanie a lásku, aby prekonali svoju zraniteľnosť. Štvorka je fyzické číslo, preto majú dotyky
pre nich veľký význam. Ako milenci sú vytrvalí.
N x 4 ničia svojou precíznosťou neraz seba aj svoje
okolie. Často pracujú do fyzického vyčerpania. Pozor
na kritiku a výbuchy hnevu.
Zdravie: bolesti hlavy, krčnej chrbtice, vysoký krvný
tlak, kĺby.
Dobrá rada: plávanie, šport, pohyb, pohyb a pohyb.
Chýbajúce číslo 4
Ľudia bez štvorky sa potrebujú učiť trpezlivosti, v zložitých situáciách aj tolerancii voči druhým. Nezabúdať ani na praktickú stránku života.
Číslo 5
Päťka v mriežke znamená odhodlanie. Ak je energia
dobre usmernená, je stimulátorom čohokoľvek. Ľudia
s päťkou majú vplyv na ostatných a môžu byť užitoční vo vedúcich pozíciách. Bývajú nenároční. Sú nadšenci, keď si niečo zaumienia, nepoznajú prekážky, čo
sa dá kvalifikovať aj ako tvrdohlavosť a zaťatosť. Čo sa
týka húževnatosti, je 5 neprekonateľná a nesie v sebe
najviac vytrvalosti. Môže podnecovať a posilňovať
všetky ostatné čísla, čo dodá sebadôveru citlivým 2,
6 a 7.
N x 5 predstavujú vysokú hladinu energie, a keď nie je
usmernená správnym smerom, začnú byť podráždení
až agresívni. Sú príjemní spoločníci, ohniví milenci,
emotívne založení ľudia, ale vždy musí byť podľa
nich.
Zdravie: bolesti hlavy, zažívacie ťažkosti, problémy
s dýchaním.
Dobrá rada: pobyt v prírode, šport, fyzická námaha,
plávanie, relax.
Chýbajúce číslo 5
Ľudia bez päťky nemajú dostatok síl a vytrvalosti, aby
veci, ktoré začali, aj dotiahli do konca. Treba najprv
dokončiť jednu činnosť a potom sa pustiť do druhej.
Často sú veľmi šikovní, ale nevedia svoje nadanie zužitkovať, ani keď sa im naskytne príležitosť.
Číslo 6
6 je najsenzitívnejšie číslo, a preto sú ľudia so 6 veľmi
emotívni a svoj zmysel života nachádzajú v rodine, vo
vzťahoch, čo im dáva istotu a silu. 6 so sebou nesie
potrebu pretvárať, harmonizovať a zlaďovať ľudí aj
priestor, v ktorom žijú, a niečo pekné po sebe zanechať. Ak majú možnosť kreatívne sa prejaviť, objavia
v sebe umelecké nadanie. Títo ľudia majú veľmi dob-

rú pamäť a neraz nás prekvapia množstvom poznatkov z odvetvia, ktoré ich zaujíma. Šťastné detstvo
je pre rovnováhu týchto ľudí veľmi dôležité. Citovo
sa ich veľmi dotýkajú emocionálne zmeny v rodine
a u svojich blízkych. Neznášajú hádky a stres, čo sa
môže negatívne podpísať pod ich zdravotný stav.
N x 6 – veľká precitlivenosť až viazanosť na blízku
osobu a naivita.
Zdravie: emócie oslabujú imunitný systém, náchylnosť na prechladnutie.
Dobrá rada: vyhýbať sa stresu, plávať, kolektívne
hry, pobyt v prírode, hudba, tanec.
Chýbajúce číslo 6
Ľudia bez šestky si často nerozumejú s jedným z rodičov. Šestka podporuje aj pamäť, takže ak si chcú veci
zapamätať, musia si zapisovať.

a uvedomujú si svoje nedostatky. Majú nevyčerpateľnú energiu. Najprv zničia všetkých okolo seba, až
potom padajú od únavy. Humor im je vlastný, v ich
živote je prínosom a nedokážu sa dlho hnevať. Všetko obracajú na žart.
N x 8 vedia obratne zaobchádzať s peniazmi, starostlivo investovať tam, kde je čo najvýhodnejší zisk. Radi
pomôžu, samozrejme za úhradu. Vlastnosti 8 dávajú
ľuďom dokonalé predpoklady pre riadenie v pozíciách, ktoré vyžadujú zodpovednosť a autoritu. Ako
milenci sú horliví, vynaliezaví a vtipní.
Zdravie: bolesti hlavy, nervozita. Únava, depresie.
Dobrá rada: šport, relax v prírode.
Chýbajúce číslo 8
Títo ľudia sa musia naučiť nekonať pudovo, zvažovať
situáciu, aby nenarobili veľa chýb. Majú zmysel pre
humor, ale nedokážu sa smiať sami na sebe.

Číslo 7
7 dáva ľuďom schopnosť vcítiť sa do problémov iných
a majú aj určité liečiteľské schopnosti. Sú ústretoví
a skôr ustúpia a prejavia ohľady. Ak sa dokážu slovne vyjadriť, zmienia sa o všetkých krivdách, ktoré
vnímajú veľmi silno. Ťažko odpúšťajú, nikdy však
nezabudnú. Keď sa stretnú s odmietnutím, môže to
na nich nechať dlhodobé citové následky. 7 je fyzické
číslo a má veľkú potrebu pohybu a aktívne sa zapojiť do všetkého, čo sa okolo nich deje. Viacnásobné
7 majú väčšiu potrebu spoluúčasti na aktivitách. Sú
veľmi spoločenskí a energiu čerpajú z kolektívu. Bez
činnosti sa veľmi nudia a nevedia sa nájsť. Ľudia so 7
v mriežke musia v živote všetko vyskúšať na vlastnej
koži, lebo iba zo skúseností sa dokážu učiť a pochopiť. Neznesú, keď im niekto určuje pravidlá. 7 bez 4
nie je veľmi praktická, sú to skôr hanbliví a introvertní
ľudia. V láske sú zameraní na dotyky, hladenie a objímanie. Sú citliví, vnímaví a ohľaduplní milenci. Keď sú
milovaní, znamená to pre nich veľmi veľa. Svoju istotu
čerpajú v rodine a domove.
Zdravie: bolesti hlavy, nôh, kríže, depresie, úrazy.
Dobrá rada: hudba, tanec, šport, pobyt v prírode.
Chýbajúce číslo 7
Ľudia bez sedmičky sú váhavejší a robí im problém
prehovoriť na verejnosti. Samota v nich vyvoláva pocit paniky.

Číslo 9
9 je číslo duchovného porozumenia a zodpovednosti voči druhým. Je to mentálne číslo, ktoré uvažuje
analyticky a hľadá pravdu. Vybavuje ľudí ideálmi a učí
ich prežiť život cestou skúseností, pochopenia a trpezlivosťou, k čomu je potrebná láska a vyrovnanosť.
Deviatky dávajú človeku vysokú úroveň inteligencie.
Túto energiu treba prekonávať duševne, ale aj fyzicky,
aby bola zachovaná rovnováha.
Ľudia s n x 9 sa radi vzdelávajú v oblastiach, ktoré ich
zaujímajú. Partnera si dokážu zidealizovať a vidia ho
skôr takého, akého ho chcú mať, a nie aký v skutočnosti je. Dokážu pomôcť nesmierne múdrou radou,
ale sami sa svojimi radami málokedy riadia. Sú veľkodušní, zodpovední, dávajú prednosť trvalému vzťahu.
Sú majetnícki a veľmi žiarliví.
Zdravie: bolesti hlavy, nespavosť.
Dobrá rada: fyzická činnosť, šport, relax v prírode,
studená sprcha.
Chýbajúce číslo 9
Po roku 2000 môže chýbať aj číslo 9, čo neznamená,
že sa zastaví technický rozvoj, ale ľudia budú preferovať rozvoj v pre nich dôležitejších oblastiach, ako
sú prírodné lieky, výskum a nové riešenia v ekológii,
možnosti využitia neštandardných nových zdrojov
energie, rozvoj umeleckých smerov...

Číslo 8
8 dáva človeku schopnosť bystrého úsudku. Nesie
so sebou mentálnu energiu a schopnosť racionálne
uvažovať, ale dáva aj bystrosť a presnosť. Snaha o dokonalosť sa u 8 prejavuje detailne. Uvažuje logicky.
Potrebuje nezávislosť, voľnosť a slobodu. Najdôležitejšia hodnota 8 je rovnováha. Dokážu sa z nej ľahko
dať vyviesť, no odreagujú sa na ľuďoch, ktorí sú práve
nablízku. Negatívna 8 je diktátorská, manipulujúca,
puntičkárska a bezohľadná. Získaná rovnováha im
vráti stratenú sebaistotu. Najkritickejší sú sami k sebe

Číslo 0
O je okienko do duše, ktorým je možné nadviazať
spojenie s vyššími silami, aby ľuďom pomohli prekonať všetky prekážky na ich životnej ceste. Niekto tomu hovorí inšpirácia. Nula dodáva životnú silu a energiu a znásobuje silu čísla, za ktorým sa nachádza. Tým,
že sa prekonáme telom alebo duchom, dokážeme
pritiahnuť inšpiračnú energiu priamo z vesmíru.
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