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VAŠ NUMEROLOŠKI PORTRET
Rojstni datum in rojstno ime sta za vsakega človeka izjemno pomembna. Zakaj? Ker sta naši osebni
kodi, zapisani v matriki Vesolja, ki nam lahko odpreta vrata do samospoznanja in samouresničenja
v tem življenju. Vesolje pa nam je dalo tudi ključ, s katerim lahko kodi svojega rojstnega datuma in
rojstnega imena dešifriramo – ta mistični ključ je numerologija.
S pomočjo numerologije lahko na podlagi svojega rojstnega datuma in rojstnega imena izvemo
ogromno o sebi. V teku življenja, ko si pridobimo nova imena, utegnejo za nas postati pomembna
tudi druga števila, toda numerološke vibracije, ki so na nas vplivale na samem začetku življenja,
dajejo osnovni ton vsemu, kar sledi pozneje.
ROJSTNI DATUM
V numerologiji izvlečemo pomen iz rojstnega dneva, meseca in leta tako, da seštejemo posamezne
števke. V večini primerov je seštevek dvo- ali večmestno število. To se potem s seštevanjem števk
reducira v enomestno število. Izjema je, kadar je seštevek mojstrsko število, to je 11 ali 22, ki se ne
reducira. Ti podvojeni števili imata poseben pomen in razlago.
Seštevku rojstnega datuma pravimo število Življenjske poti, ki je prvo izmed petih ključnih števil
v numerologiji. Življenjska pot označuje glavno lekcijo, ki smo se jo prišli naučit na ta svet. Število
dneva v mesecu ob rojstvu dodatno opredeljuje naš značaj, nadarjenosti in sposobnosti.
ROJSTNO IME
Numerološki pomen svojega imena dobimo tako, da vsaki črki pripišemo določeno število, potem
pa številčne vrednosti črk seštejemo. V kaldejskem, najstarejšem sistemu numerologije, ki ga uporabljamo v tej analizi, so števila določena glede na zvok posameznih črk. Da bi bila analiza kar najbolj točna, smo posebej upoštevali tudi zvoke slovenskih šumnikov ter izgovarjavo črk, ki se v slovenščini včasih razlikuje od njihovega zapisa.
Še tri ključna števila v numerologiji dobimo tako, da v svojem rojstnem imenu seštejemo in
reduciramo a) števila vseh samoglasnikov, b) števila vseh soglasnikov ter c) števila vseh črk.
Seštevek samoglasnikov ali Motivacijsko število predstavlja srčno željo duše, ki je prišla na zemljo; seštevek soglasnikov ali Osebnostno število kaže, kako nas vidijo drugi oziroma kakšne značilnosti projiciramo v zunanji svet; seštevek celega rojstnega imena ali Samoizrazno število pa razkriva naše talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev.
Naša čustva in motivacije dodatno obarva Prvi samoglasnik v imenu, deficitarna področja v
našem življenju pa predstavljajo Karmične lekcije – manjkajoča števila v našem rojstnem imenu.
Peto ključno število v numerologiji pa je Zrelostno število, skupni seštevek rojstnega datuma in
rojstnega imena. Razkriva naše zmožnosti, ki jih lahko razvijemo v zrelem obdobju svojega življenja, in nam govori, kaj bi lahko bil naš najvišji življenjski smisel.
ŽIVLJENJSKI CIKLI
Iz rojstnega datuma izračunamo tudi različna ciklusna števila, ki nam omogočajo vpogled v prihodnost. Dolgoročna ciklusna števila – števila Življenjskih obdobij, Življenjskih vrhuncev in Življenjskih izzivov – razkrivajo dolgotrajnejše trende v našem življenju. Števila Osebnih let nakazujejo
osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo naslednje leto; krajši vplivi Osebnih dni in
Osebnih mesecev pa nam lahko pomagajo pri odločitvah, ki jih moramo narediti v tekočih dnevih in
mesecih. Ta numerološka analiza vsebuje dolgoročna ciklusna števila (kratkoročna ciklična števila
so obravnavana v Numerološki napovedi, ki jo lahko naročite posebej).
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KAKO SI POMAGATE Z NUMEROLOŠKO ANALIZO?
V življenju lahko naredite pravilne izbire, ker na podlagi števil v svoji numerološki analizi
dobite boljše razumevanje o sebi in lahko upoštevate svoje resnične potrebe. Vzemimo praktičen
primer. Če je denimo seštevek vašega rojstnega datuma ali Število Življenjske poti 4, ki je število
stabilnosti in konzervativnosti, potem se raje ne boste lotevali projektov z nepredvidljivim izidom. Če pa je vaše Število življenjske poti 5, število svobode in prilagodljivosti, se boste takšnih
projektov z veseljem lotili.
Lahko učinkovito načrtujete svoje življenje. Če poznate števila svojih osebnih numeroloških
ciklov, se lahko pripravite na priložnosti in izzive, ki vas čakajo v različnih obdobjih vašega življenja.
Numerološki portret je tudi izvrsten vodič v osebnostni rasti in samospoznavanju, saj vam
pomaga pri razkrivanju tistih delov vas samih, ki jih do sedaj sploh niste poznali ali razumeli, ali
pa jih niste dovolj uporabljali.
Pa začnimo z najpomembnejšim številom v Numerološkem portretu – vašim Številom Življenjske
poti ali Številom usode …
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Življenjska pot – število vaše usode
Seštevku rojstnega dneva, meseca in leta numerologi pravijo Življenjska pot, Življenjska lekcija,
včasih pa tudi Število Usode. Število Življenjske poti razodeva naše življenjsko poslanstvo in življenjsko delo. Označuje glavno lekcijo, ki smo se jo prišli naučit na ta svet. Razkriva priložnosti, ki
bi jih morali izrabiti, če želimo kar najbolje izkoristiti svoje prirojene sposobnosti. Na podlagi vibracije Števila Življenjske poti ponavadi izberemo svojo kariero, ali pa se ta vibracija izrazi prek
naših ostalih zanimanj. Njen vpliv je običajno močnejši po petintridesetem letu.
Lastnosti števila Življenjske poti se velikokrat zrcalijo tudi v ljudeh in izkušnjah, ki jih pritegnemo v svoje življenje, da bi razvili vse svoje potenciale. Svojih življenjskih lekcij pa nismo zmeraj
veseli. Včasih čutimo celo odpor do značilnosti svojega Števila Življenjske poti, ki se zrcalijo v drugih, mi sami pa lahko delujemo ravno v nasprotju z njim. Če pa hodimo po življenjski poti, ki nam
je bila dodeljena, se izognemo notranjim konfliktom in frustracijam ter se razvijamo na način, najboljši za našo naravo. Ko najdemo svoje pravo mesto v svetu, se počutimo kot doma.
Seštevek vašega rojstnega datuma je 6
Vaše število Življenjske poti je šest, torej življenje od vas pričakuje, da služite drugim in ste odgovorni za njihov blagor. Vaša naloga je vodenje skupine – najsibo to vaš dom, družina ali delovno
okolje – ki jo lahko zedinite in naredite funkcionalno. Na vas je, da poskrbite za šibkejše in da postavite koristi skupine pred vaše lastne. Ustvarjeni ste za dobrohotno starševsko vlogo osebe, v kateri
drugi najdejo vodstvo in moč. Imate potrebo, da ste drugim na razpolago, a se morate naučiti, da
razlikujete med tistimi, ki jim lahko pomagate, in tistimi, ki jih je bolje pustiti, da sami izkusijo potrebne življenjske lekcije. Za vas je idealno, da ste poročeni; lahko ste čudovit roditelj, v katerem
otroci najdejo toplino, zaščito in razumevanje.

Dan v mesecu ob vašem rojstvu
Vsak dan v mesecu ima posebno numerološko vibracijo, kar vpliva na človekovo čustveno in miselno naravnanost, življenjski ritem in sámo življenje. Če smo rojeni prvega, drugega ali katerega koli
drugega dne v mesecu, to število opredeljuje naš značaj, nadarjenosti in sposobnosti.
Rojeni ste na dan števila 25
V sebi imate iniciativo, a naučiti se morate samoobvladovanja. Včasih ste pretirano hitri in nagli, v
drugih okoliščinah pa neodločni. Spodbuditi morate svoje kreativne sposobnosti. Občasno ne bi bilo
slabo pobegniti iz mestnega vrveža in si v naravi spočiti živce. Ne podcenjujte svojih sposobnosti,
obnašajte se naravno in ne pretiravajte v kritikah.
Poklici oziroma področja delovanja, za katera imate dobre predpogoje: znanstvenik, politik, učitelj, pisec, detektiv.

4

NUMEROLOŠKI PORTRET: JANEZ KRANJEC
Motivacijsko število – vaša motivacija v življenju
Motivacijsko število, seštevek vseh samoglasnikov v rojstnem imenu, predstavlja naše sanje in našo
življenjsko strast. Numerologi mu pravijo tudi Število srčne želje, Število duše, Število duhovne potrebe in Število notranjega jaza, saj nam pove, kaj si globoko v sebi želimo od življenja. Razkriva
čustveno silo za vsemi našimi dejanji in nam govori, kaj si v resnici želimo postati ali doseči. Kaže
našo resnično motivacijo, ki močno vpliva na naše življenjske izbire.
Motivacijsko število nam daje tudi vpogled v vrednote, ki jih gojimo globoko v sebi; kaj je za nas
resnično pomembno, pravično in pošteno. To število je naš modri del. Nekateri pravijo, da nam tudi
govori, kaj smo bili v prejšnjih življenjih, do kje smo prišli v svojem duhovnem razvoju.
Seštevek samoglasnikov v vašem imenu je 2
Vaše Motivacijsko število je 2, kar pomeni, da imate veliko željo po ljubezni in razumevanju. Najbolj vam odgovarja, če lahko v zakonski zvezi ali partnerstvu sledite zamislim oziroma navodilom
drugih. Zelo ste motivirani za sodelovanje in uživate v deljenju z drugimi. Vaše življenje temelji na
skladnem in mirnem bivanju; želite si lagodno življenje, v katerem materialni vidiki niso tako
pomembni kot človeški in družabni. V neposrednih soočenjih se raje vdaste, tudi takrat, ko bi se
morali potegniti zase ali za druge. Poskušajte razviti samozaupanje in pripravljenost, da se postavite
za pravico.
Tudi barve in dragi kamni so usklajeni z vibracijami določenih števil. Vaša Motivacijska barva je
oranžna, Motivacijski kristal pa mesečev kamen. Dobro je, da ju nosite, kadar se želite sprostiti in
obnoviti energijo.

Prvi samoglasnik – še o vaših čustvih in motivacijah
Prvi samoglasnik v imenu poveča oziroma zmanjša moč seštevka samoglasnikov ter dodatno osvetli
našo čustveno naravo in osnovne življenjske motivacije, ki jih kaže Motivacijsko število. Motivacijsko število je eno ključnih števil v numerološki karti, a je nekoliko prikrito. Je pomemben del nas
samih, ki ga ne pokažemo zlahka in vsakomur; po navadi ga poznajo samo naši sorodniki in prijatelji. Prvi samoglasnik našega imena pa je okence, ki tudi neposvečenim omogoča omejen vpogled v
naš globlji jaz. Kako se razodeva, je odvisno od tega, ali je dolg ali kratek; dolg samoglasnik je
neposreden in odprt, kratek pa bolj pridušen.
Prvi samoglasnik v vašem imenu je A
Prvi samoglasnik A vam daje hrabrost, smelost in bojevitost. Pogosto ne pogledate, preden skočite,
ter impulzivno zabredete v težave bolj, kot bi si želeli. Vendar imate zagon in posebno sposobnost,
da se izmotate iz vsake situacije. Radi ste v prvi bojni vrsti in se ne bojite izpostaviti za svoja prepričanja. Najraje ste na vodilnem položaju in slabo shajate z avtoritetami. Želite prevzeti pobudo in
ukrepati sami, ker ste pogosto preveč nepotrpežljivi, da bi čakali na druge.
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Osebnostno število – vtis, ki ga dajete pred drugimi
Seštevek soglasnikov v rojstnem imenu se imenuje Osebnostno število ali Število zunanjega jaza. To
število predstavlja našo persono, obraz, ki ga kažemo zunanjemu svetu. Kaže vibracije, ki jih projiciramo navzven, kako nas vidijo drugi in kakšen vtis dajemo ljudem okoli nas. Osebnostno število
predstavlja tiste naše vidike, ki jih pokažemo na začetku odnosov z drugimi. Sčasoma, ko si pridobimo njihovo zaupanje, jim začnemo razkrivati svoj notranji jaz, razviden v Motivacijskem in Samoizraznem številu.
Osebnostno število je tudi plod naših iluzij in fantazij; svet, ki ga ustvarjamo zase v lastni domišljiji. Toda če fantazijam damo dovolj energije, se rade uresničijo, saj naposled res postanemo tisto,
kar mislimo, da smo. Ker Osebnostno število odseva, kako nas vidijo drugi, nam lahko prav tako
pomaga prepoznati talente in odlike, ki jih sami pogosto ne vidimo. Če nam več ljudi reče, da bi bili
dobri v nečem, lahko te svoje sposobnosti izkoristimo. Sčasoma uvidimo, da smo na tem področju
res uspešni, in smo nekaj časa s tem čisto zadovoljni. Po določenem času pa utegnemo začutiti, da
ta aktivnost ne izpolnjuje naših najglobljih želja in ni tisto, kar nas resnično motivira. To najdemo v
vibraciji svojega Motivacijskega števila.
Seštevek soglasnikov v vašem imenu je 7
Vaše Osebnostno število je 7, torej se v svojih sanjah vidite v vlogi modreca, ki je odmaknjen od
kaosa tega sveta in ki lahko iz tega položaja meditira o smislu univerzuma. Zdi se vam, da je vaš
pogled na svet vseobsegajoč in želite imeti celovito življenjsko filozofijo. Radi bi, da bi bil tudi
preostali svet tih, spokojen in miren kraj, kjer so duhovne in intelektualne vrednote na široko cenjene.
Drugim dajete videz skrivnostnosti in drugačnosti; v vas vidijo resno in studiozno osebo. Imate
avreolo intelektualca in duhovnega aristokrata; pazite le, da se ne bi prevzeli in mislili, da vse veste
bolje od drugih.
Vaša Osebnostna barva je vijoličasta, vaša Osebnostna kristala pa sta akvamarin in ametist. Dobro je, da jih nosite, kadar se želite družiti in uživati z drugimi.
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Samoizrazno število – kako izražate svoj jaz
Seštevek vseh črk celega imena numerologi imenujejo Samoizrazno število, pa tudi Število življenjskega poslanstva ali smisla. Sestavljajo ga tako samoglasniki kot soglasniki, zato predstavlja združitev našega notranjega in zunanjega jaza. To število nam razkriva, kdo v resnici smo in kaj bi
morali v življenju postati. Tu se počutimo najbolj doma in na ta način samodejno ravnamo.
Samoizrazno število nam govori, v čem smo najboljši ter kakšni so naši prirojeni darovi in poklicni potenciali. Tovrstni poklici nas naravno privlačijo, zato je to število lahko pomemben dejavnik
pri izbiri kariere.
Samoizrazno število prav tako nakazuje, kakšni smo do zunanjega sveta; naš način reševanja
težav, doseganja ciljev in pogajanja z drugimi, da bi dosegli svoj namen. Prek Samoizraznega števila igramo tudi vlogo učitelja, saj v življenju privlačimo ljudi, ki potrebujejo lastnosti tega števila,
da lahko duhovno rastejo.
Živeti v skladu z lastnostmi svojega Samoizraznega števila ni vedno lahko, a je naš cilj tukaj in
zdaj, naš življenjski smisel in duhovno poslanstvo. V zgodnejših fazah življenja se ponavadi bolj
zavedamo vibracij drugih naših ključnih števil; šele ko uravnovesimo te druge ključne dele, se nam
bolj razkrijejo vibracije našega Samoizraznega števila.
Seštevek vašega celega imena je 9
Vaše Samoizrazno število je 9, kar pomeni, da ste univerzalistični, po naravi sočutni in razumevajoči. Ste pravi človekoljub, imate pa tudi potencial za visoke umetniške dosežke. V srcu ste romantik;
vaša čustva nihajo med visokimi in nizkimi. Lahko bi pomagali človeštvu, zato vam ustreza služba,
v kateri lahko izkoristite svoj estetski čut in sočutno naravo. Vendar se ne posvečajte preveč stvarem naenkrat, da se emocionalno ne izčrpate.
Vaše Samoizrazne barve so najsvetlejši odtenki vseh barv, vaš Samoizrazni kristal pa je opal.
Dobro je, da si jih nadenete, kadar želite biti praktični in poslovni.
DELO IN KARIERA: Glede na vaše samoizrazno število 9 se v življenju lahko ukvarjate s čimer
koli. Ste priden in dober delavec, a neprilagodljivi, kar lahko predstavlja oviro v poslovnih odnosih.
Zaradi tega lahko slabše napredujete, čeprav ni pripomb na vaše delo.

7

NUMEROLOŠKI PORTRET: JANEZ KRANJEC
Zrelostno število – zmožnosti, ki jih razvijete v zrelosti
Seštevek rojstnega datuma in imena (Življenjske poti in Samoizraznega števila) imenujemo Zrelostno število. To število je zelo pomembno, saj nam govori, kaj bi lahko bil naš najvišji življenjski smisel. Majhen vpogled v Zrelostno število dobimo pri otroku v njegovih prvih letih, če opazujemo njegovo vedenje in njegova zanimanja, a ga pozneje prevladajo drugi vplivi, ki jih odražajo števila
Življenjske poti, Motivacijskega števila in Samoizraznega števila. Ko pa se v zreli dobi začnemo
spraševati o smislu življenja, se ravnajmo po vibraciji svojega Zrelostnega števila. Kdor osebnostno
dozori, si več ne prizadeva živeti po zamislih drugih, temveč izhaja iz svoje lastne biti in želi dati
edinstven prispevek svetu. Takrat izrazimo poln potencial svojega Zrelostnega števila, kar nas notranje izpolni.
Seštevek vašega rojstnega datuma in imena je 6
Vaše Zrelostno število je 6, kar pomeni, da imate močno željo po ustvarjanju harmonije in ravnovesja. Nenehno privlačite situacije, ki v vas prebujajo zvestobo, zanesljivost in vestnost. Želite živeti
odgovorno ter varovati in skrbeti za vse, ki so pod vašim okriljem. Svojim dragim ste zelo predani.
Časa, pozornosti in ljubeče skrbi pa ne posvečate le družinskim članom, temveč tudi prijateljem in
celo priložnostnim znancem. Vaše prijateljstvo je zvesto in trajno. Čutite potrebe drugih in se radi
razdajate. Imate sposobnost, da drugim pomagate sprevideti njihove težave, izbrati možnosti in poiskati rešitve. Vaš dom odseva vašo ljubezen do udobnosti in je lahko zavetje za trpeče in zbegane
ljudi. Vaš dom je tudi mati Zemlja, saj za vsem čutite ritem narave in živite v skladu s ciklom letnih
časov.
Če je med vašimi ključnimi števili več šestic, pazite, da ob razdajanju drugim ne pozabite na lastne potrebe. Tudi sebe moramo včasih pocrkljati in se pozabavati!

Za dodatno osvetlitev vašega Zrelostnega števila si oglejmo še ustrezno karto iz Tarota. V vašem
primeru je to karta Ljubimca. Na njej sta upodobljena ženska in moški, nad katerima lebdi angel
varuh; ta predstavlja višjo silo, ki združuje nasprotja. Ta karta očitno pomeni romantično ljubezen,
v širšem smislu pa kaže na ljubezen, ki jo najdemo, kadar ideale služenja in predanosti ter resnice in
pravice postavimo nad osebne koristi. To najprej uresničimo pri samem sebi, nato pa vse širše v
okvirih družine, skupnosti in človeštva.
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Karmična števila – vaše karmične lekcije
Karmična števila so števke, ki se niti enkrat ne pojavijo v črkah celega rojstnega imena. Večina
ljudi ima eno ali več Karmičnih števil. Kažejo nam deficitarna področja v našem življenju in naši
osebnosti, katerim naj bi posvetili posebno pozornost. Če jih zanemarjamo, nas utegne nanje na
bolj boleč način opozoriti sámo življenje, da bi nas spodbodlo na poti do modrosti. Ko se razvijemo
tudi na teh področjih, postanemo veliko bolj celostni in izpolnjeni.
Učinek Karmičnega števila je ublažen, če se njegovo število vsaj enkrat pojavi med našimi ključnimi števili (Življenjska pot, Motivacijsko število, Osebnostno število, Samoizrazno število in Zrelostno število).
V vašem imenu manjka število 4
Vaše Karmično število je 4, zato se najbrž bojujete z nagnjenostjo k lenosti; namesto da bi se prijeli
dela, raje ubirate bližnjice in greste po liniji manjšega odpora. Življenje vas bo postavljalo v situacije, v katerih boste morali, da bi kaj dosegli, začeti od samega začetka ter graditi pazljivo in počasi.
Poskusite razviti večjo osredotočenost in boljšo koncentracijo. Značaj lahko okrepite z negovanjem
discipline in zavestnim, stanovitnim prizadevanjem za uresničenje svojih ciljev.
V vašem imenu manjka število 7
Vaše Karmično število je 7, kar pomeni, da ste nagnjeni k prenagljenim zaključkom, ne da bi sistematično proučili vsa dejstva. Lahko da tudi zanemarjate svoje notranje ali duhovno življenje, zaradi
česar vas utegnejo mučiti razni strahovi in skrbi. Zaskrbljenosti se lahko znebite, če razvijate razum
in duhovnost. Življenje vas bo postavljalo v situacije, v katerih boste prisiljeni razlikovati med minljivim in trajnim – med materialnim in duhovnim.
V vašem imenu manjka število 8
Vaše Karmično število je 8, kar pomeni, da ste ambiciozni, vendar vaša razsoja ni vedno najboljša.
Lahko da ste bojazljivi glede denarja; bojite se tvegati in ste v poslu neuspešni. Življenje vas bo
postavljalo v situacije, v katerih boste morali vsote denarja modro uporabljati za osebne potrebe.
Potrebno je, da se naučite ceniti denar in odgovorno uporabljati svoj vpliv.
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Števila Življenjskih obdobij – vaša mladost, zrelost in starost
Če živimo dovolj dolgo, na svoji življenjski poti izkusimo tri velika obdobja. Ta tri obdobja in njihove glavne značilnosti v numerologiji opisujejo števila Življenjskih obdobij. Ta števila dobimo tako,
da reduciramo števke rojstnega meseca, dneva in leta. Seštevek meseca opisuje prvo, dneva drugo,
leta pa tretje obdobje.
V Prvem Življenjskem obdobju, ki ga lahko primerjamo s klitjem semena, šele tipamo okoli sebe,
da bi našli svojo pravo naravo, hkrati pa poskušamo obvladovati močne sile v našem okolju, kot so
starši in socialno-ekonomski pogoji naše družine. Zaradi številnih zunanjih vplivov je učinek tega
cikla med otroštvom minimalen in postane občutnejši šele od poznega najstništva. V Drugem Življenjskem obdobju v sredini življenja, ki bi ga lahko primerjali z dozorevanjem plodu, počasi pridejo na dan naši osebni in ustvarjalni talenti. Do sredine tridesetih let se po navadi še bojujemo za
svoje mesto v svetu, od poznih tridesetih do zgodnjih petdesetih let pa naše samoobvladovanje in
vplivanje na okolico naraščata. V tretjem, zaključnem Življenjskem obdobju, ki ga primerjamo z
žetvijo, lahko pride do razcveta naše notranje biti in izpolnitve naše prave narave.
Vaše 1. Življenjsko obdobje ima vibracijo števila 6 (traja do 31. leta)
Domače življenje ima velik učinek na vaše otroštvo; v tem obdobju se najbolje počutite pod zaščito
dóma. Da bi ohranili to varno življenje, se lahko zgodaj poročite. Nagnjeni ste k zaskrbljenosti in
potrebujete veliko spodbude. Družinski prepiri vas utegnejo onesrečiti. V zavetju družine vas lahko
tudi omejujejo družinske dolžnosti in odgovornosti.
Med trajanjem prvega Življenjskega obdobja imata pomemben vpliv tudi vaši števili Življenjske
poti in Prvega Življenjskega izziva.
Vaše 2. Življenjsko obdobje ima vibracijo števila 7 (traja do 58. leta)
Za vaše srednje obdobje je ključno analiziranje. V srednjih letih se zelo poglobite, da bi razumeli
dogajanja v vaši okolici in v vas samih. V tem času ste zelo senzitivni in je morda najbolje, da svoja
občutja zadržite zase. Vaš partner, če ga imate, bo moral razumeti, da sedaj potrebujete veliko časa,
da sami pri sebi razmislite o raznih stvareh.
V tem ali pa v naslednjem življenjskem obdobju se po navadi začne izražati vaše Zrelostno število.
Vaše 3. Življenjsko obdobje ima vibracijo števila 2 (traja do konca življenja)
Vaša poznejša leta bodo mirna in vam bodo prinesla največ sreče, če se boste veliko gibali v družbi.
To je lahko čas tihe akumulacije, v katerem boste zbirali stvari, ideje in celo ljudi. Osredotočite se
na razvijanje vaših odnosov, ki bodo z leti postajali vedno pomembnejši del vašega življenja.
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Življenjski vrhunci – ključne prelomnice v vašem življenju
Vsakdo v življenju doživi nekaj velikih, ključnih sprememb, ki so kakor prekretnice na naši poti. Te
življenjske mejnike v numerologiji razkrivajo števila Življenjskih vrhuncev (ali Življenjskih prelomnic, kot jim še pravijo nekateri numerologi). Ti prinesejo spremembe, ki nam v življenju dajo potrebno spodbudo in novo upanje. So kakor preizkusi znanja, ki jih moramo opraviti, preden lahko napredujemo. Vrhunci nas postavijo pred odločitve in nakažejo najboljši izbor. Pravilne odločitve in
poglobljena spoznanja v enem Življenjskem vrhuncu so pogoj za uživanje sreče v času naslednjega
Vrhunca.
V prehodnih obdobjih, ko nov Vrhunec prihaja na mesto prejšnjega, zelo močno čutimo njegov
vpliv. Takrat ponavadi nastopijo nepričakovane spremembe ali pa nenadni vzponi ali padci, čeprav
je še do maloprej vse teklo gladko. Začudeni ugotovimo, da vzorci mišljenja in ravnanja, ki so nam
doslej v življenju dobro služili, naenkrat nimajo več istega pozitivnega učinka. Najbolje je, da
novim vplivom, ki jih prinesejo Življenjski vrhunci, pustimo prosto pot ter sprejmemo drugačno
razmišljanje in ravnanje, ki nam ga narekujejo.
Vaš 1. Življenjski Vrhunec ima vibracijo števila 4 (traja kot 1. Življenjsko obdobje)
Ta mladostni Vrhunec vam najbrž ne daje veliko časa za uživanje v otroških zadovoljstvih, ponuja
pa vam priložnost, da se že zgodaj naučite skrbnosti in discipline v vašem delu. Odločnost in
vztrajnost, ki se ju sedaj naučite, se vama bosta pozneje gotovo obrestovali.
Vaš 2. Življenjski Vrhunec ima vibracijo števila 9 (traja 9 let)
V naslednjih devetih letih vašega življenja boste poklicani, da poiščete pota za služenje svetu in
soljudem. Na to vas utegne navesti osebna izguba, zaradi katere boste začeli iskati višje oblike sreče
od golega egoizma. To je idealen čas, da razvijete sočutje in se naučite ceniti vso lepoto v vašem
življenju.
Vaš 3. Življenjski Vrhunec ima vibracijo števila 4 (traja 9 let)
Vibracija števila 4 v vaših najboljših letih vam daje priložnost, da ste maksimalno produktivni. Če
jo izkoristite, si lahko sedaj postavite čvrste in varne temelje za starejša leta. V tem času boste morda imeli velike odgovornosti, toda če jih voljno sprejmete na svoja ramena, boste hitro poplačani z
zadovoljstvom ter spoznanjem o vaši sposobnosti, da lahko uresničite svoje cilje.
Vaš 4. Življenjski Vrhunec ima vibracijo števila 8 (traja do konca življenja)
Vibracija števila 8 v zadnjem obdobju vašega življenja vam narekuje, da učvrstite finančni položaj
in uveljavite svoj vpliv. Če še niste v pokoju, je to lahko vrhunec vaše kariere. Če ste upokojeni,
boste morda sprejeli visok položaj v kakšni prostovoljni organizaciji, ali pa boste svetovali drugim
glede posla in financ. Ne zmenite se za kulturni stereotip, po katerem naj bi se človek v vaših letih
zleknil v gugalnik; vaša sreča je v tem, da ostanete produktivni in aktivni, dosežen vpliv pa vam
daje veliko energijo.
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Življenjski Izzivi – trije glavni izzivi v vašem življenju
Vsi smo rojeni s posebnimi lekcijami, ki naj bi se jih naučili. Naš rojstni datum v sebi nosi tudi dva
Manjša Izziva, s katerima se ponavadi srečamo že bolj zgodaj v življenju, in en Glavni Izziv, ki traja
celo življenje, a ga največkrat obvladamo šele v poznejših letih.
Izzivi se lahko najprej pokažejo kot zunanje ovire našemu napredovanju, vendar izvirajo iz nepopolnosti, s katerimi smo se že rodili. Gre za moteča notranja nagnjenja, zaradi katerih v določenih
stvareh bodisi pretiravamo ali pa jih tiščimo v sebi. Obe skrajnosti moramo pripeljati v zdravo ravnovesje: prvo s samoobvladovanjem in vzdržnostjo, drugo pa s premagovanjem notranjega odpora,
ki preprečuje njihovo izražanje. To zahteva močno voljo in morda se nam včasih zdi, kot da plavamo proti toku, a če se z Izzivi spoprimemo, smo bogato poplačani z napredkom in uspehom v življenju. Naši strahovi se umaknejo, naše področje delovanja se razširi in v svetu se počutimo bolj udobno.
Vaš Prvi Manjši Življenjski izziv ima vibracijo števila 1
Prvi Manjši Izziv se običajno pojavi zgodaj v življenju. Njegovo število je 1, kar po navadi pomeni,
da se morate boriti zoper občutek, da vas tlačijo ljudje z močnejšo voljo. Da bi premagali ta izziv,
se morate naučiti uveljaviti svojo neodvisnost in odkriti svojo lastno individualnost ter hkrati spoštovati pravice drugih. Pomembno je, da ne poskušate vedno ugajati drugim; dostojanstveno uveljavite svojo pravico, da zadovoljite svoje lastne potrebe in sami odločate o svojem življenju. Ko boste
starejši, boste potem lahko tudi vi drugim pustili njihove pravice.
Vaš Drugi Manjši Življenjski izziv ima vibracijo števila 5
Drugi Manjši Življenjski izziv je povezan s tistimi vidiki vašega značaja, na katerih naj bi delali v
vašem Drugem Življenjskem ciklu, med približno petintridesetim in dvainšestdesetim letom. Število tega vašega Izziva je 5, torej se morate naučiti, da ne podležete najstniški želji po svobodi za
vsako ceno. V teh srednjih letih življenje utegne od vas zahtevati, da se umirite. Če v čemerkoli
pretiravate, se vaše telo lahko upre. Od vas se sedaj pričakuje, da kljub stalnemu gibanju ohranite
ravnovesje in da se naučite malce krotiti svoje impulze. Če se naučite zmernosti, lahko z vašo
odpornostjo na spremembe zelo dolgo ostanete mladostni in polni življenjske sle.
Vaš Glavni Življenjski izziv ima vibracijo števila 4
Z Glavnim Izzivom se spopadamo skozi vse življenje, vendar boste najbrž največ delali na njem v
vašem Tretjem Življenjskem ciklu, potem ko premagate manjše izzive. Število vašega Glavnega
Življenjskega izziva je 4, kar pomeni, da lahko zabredete v težave bodisi zato, ker se izgubljate v
podrobnostih, ali pa zato, ker jim ne posvečate dovolj pozornosti. Vaš izziv je, da se naučite delati
na uravnotežen način, da si ne zadaste prehudega tempa in da svoje delo prilagodite dani situaciji.
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Kako naprej?
Tako, prišli smo h koncu vaše rojstne numerološke analize. Prepričani smo, da ste dobili veliko
koristnih informacij, ki vam bodo v življenju v pomoč. Navajamo pa še nekaj praktičnih nasvetov,
da boste pri branju svojega numerološkega portreta imeli kar največjo korist:
Nekatera vaša dobljena števila so lahko protislovna. Nekdo ima recimo število Življenjske
poti 4, kar pomeni, da ljubi organiziranost in rutino, ampak to še ne pomeni, da ta oseba ne more
biti tudi prilagodljiva in zabavna. Slednji lastnosti utegnemo najti v drugih njenih ključnih številih.
Pri interpretacijah števil so podani opisi čistih tipov. Upoštevajte, da so za posamezna števila
podani opisi njihovih čistih tipov. Razumljivo je, da teh značajskih potez nihče od nas ne izraža v
čisti obliki.
Energije različnih numeroloških števil niso vedno uravnovešene; včasih so izražene premalo
in včasih preveč. Vzemimo za primer osebo s številom 1, ki je po naravi pogumna. Če je energija
tega števila pretirano izražena, smela enka postane noro drzna. Kadar pa energija enke ni dovolj
razvita, je človek strahopeten. Vzrok neuravnovešenih energij je velikokrat v našem odraščanju,
ko zaradi predsodkov svojega okolja razvijemo prepričanje, da je kakšen del našega značaja nesprejemljiv, nakar ga zatremo v sebi ali pa izražamo na nezdrav način. Ko pa spoznamo svoja
osebna števila, nas to lahko spodbudi, da prebudimo uspavane energije v nas ter zaživimo v skladu s svojo pravo naravo.
Poglejte, če se kakšna števila ponavljajo. Če se v vaši numerološki analizi kakšno število večkrat pojavlja, to pomeni, da je njegova energija v vašem življenju veliko močnejša.
Preverite, kako se ujemajo vaša ključna števila. Nekatera numerološka števila so med seboj
lepo usklajena, druga pa so si zaradi različnih energij v navzkrižju ter v nas povzročajo notranja
protislovja. Neubrana števila lahko v nas ustvarijo notranje konflikte, dokler različnih vibracij ne
sprejmemo za svoje. Tu navajamo preglednico ujemanj med števili (kombinacije števil v odebeljenem tisku se med seboj privlačijo, kombinacije števil v poševnem tisku se med seboj odbijajo,
kombinacije enakih števil pa se hkrati privlačijo in odbijajo in imajo zato posebno energijo):
1–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
1–7
1–8
1–9
1–11
1–22

2–2
2–3
2–4
2–5
2–6
2–7
2–8
2–9
2–11
2–22

3–3
3–4
3–5
3–6
3–7
3–8
3–9
3–11
3–22

4–4
4–5
4–6
4–7
4–8
4–9
4–11
4–22

5–5
5–6
5–7
5–8
5–9
5–11
5–22

6–6
6–7
6–8
6–9
6–11
6–22

7–7
7–8
7–9
7–11
7–22

8–8
8–9 9–9
8–11 9–11 11–11
8–22 9–22 11–22 22–22

Poslušajte intuicijo. Ko analizirate števila, se oslonite tudi na svoje občutke. Numerologija je
sicer eksaktna veda, toda s pomočjo intuicije sčasoma postane umetnost, ki nas pripelje do globljih uvidov, ki nam omogočijo razumevanje sebe, sočutje do drugih in harmonijo z vesoljem.

Dodatne informacije o vaših številih in imenih poiščite na spletni strani www.astronumero.org ali
pri izkušenem numerologu.
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