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ANALIZA NOVEGA IMENA: MICKA NOVAK
Vaše novo ime
Numerološke vibracije našega rojstnega imena nas spremljajo vse življenje. Zato pri osebnostni
analizi prvenstveno upoštevamo numerološka števila, izračunana iz rojstnega imena.
Ampak če svoje ime skozi življenje spremenimo, postanejo za nas važna tudi druga števila. Zlasti
števila našega imena in priimka, po katerem smo sedaj na splošno znani.
VZROKI ZA SPREMEMBO IMENA
Ime največkrat spremenimo čisto avtomatično, ko se nas »prime« kakšen vzdevek, ali pa se sami
raje predstavljamo s krajšim imenom.
So pa še mnogi drugi razlogi, zaradi katerih lahko dobimo novo ime: kadar se ženska v zahodni
kulturi poroči in privzame možev priimek; kadar krušni starši ob posvojitvi spremenijo otrokovo
ime; kadar umetnik privzame psevdonim za predstavljanje v javnosti; ko ob duhovni iniciaciji
dobimo duhovno ime; kadar nekdo želi prikriti identiteto; če se odločimo za numerološko spremembo imena zaradi osebnostne rasti in obogatitve svojega življenja …
NOVO IME – NOVE VIBRACIJE
Numerološka števila novega imena prinesejo v naše življenje nove vibracije ter nekoliko preobrazijo našo osebnost in naše občutke do samega sebe.
Če je denimo naše rojstno ime Janez Novak in se nas pozneje »prime« ime Janko Novak, naše
novo ime vsekakor vzbuja drugačne občutke in vzgibe v nas samih in v drugih ljudeh. Če ime
spremenimo zaradi poroke, lahko prenehamo izražati nekatere svoje lastnosti in začnemo kazati
neke druge osebnostne črte. In če si nadenemo umetniški psevdonim, lahko začnemo bolj izražati
nekatere svoje talente, ki se dotlej niso mogli povsem izraziti.
ANALIZA NOVEGA IMENA
Numerološki pomen svojega imena dobimo tako, da vsaki črki pripišemo določeno število, potem
pa številčne vrednosti črk seštejemo. (V kaldejskem sistemu numerologije, uporabljenem v tej analizi, so števila določena glede na zvok posameznih črk. Upoštevali smo tudi izgovarjavo črk v slovenščini, ki se včasih razlikuje od njihovega zapisa.) Če je seštevek dvomestno število, ga s seštevanjem njegovih števk reduciramo v enomestno število. Izjema je, kadar je seštevek mojstrsko število 11 ali 22, ki se ne reducira.
Numerološka analiza novega imena zajema naslednja števila:
Motivacijsko število novega imena nam pomaga razjasniti našo globoko srčno željo, kaj si resnično želimo od življenja;
ó Prvi samoglasnik v novem imenu dodatno osvetli našo čustveno naravo in življenjske motivacije
oziroma srčno željo;
ó Osebnostno število novega imena nam pomaga razumeti, kako lahko zdaj najbolje delujemo v
svoji sredini in družbi;
ó Samoizrazno število novega imena dopolnjuje, kompenzira ali nevtralizira naš značaj.
ó

Največjo težo v analizi ima Samoizrazno število, malo manjšo imata Motivacijsko število in Osebnostno število, še manjšo pa Prvi samoglasnik v novem imenu.
KAKO NAM POMAGA ANALIZA NOVEGA IMENA?
Numerološka analiza novega imena vam bo prišla prav v dveh primerih:
Analiza novega imena, ki ga že imate – pomaga vam bolje razumeti vaše motive, nagnjenja in
talente, ki jih prinaša novo ime;
ó Analiza možnega imena, o katerem razmišljate – pomaga vam pri izbiri novega imena.
ó
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Motivacijsko število novega imena – vaše nove življenjske motivacije
Motivacijsko število je numerološki seštevek vseh samoglasnikov našega imena. Motivacijsko število rojstnega imena predstavlja tisto, kar si globoko v srcu v življenju najbolj želimo. Motivacijsko
število novega imena pa našo srčno željo dopolnjuje. Pomaga nam razjasniti, kaj je tisto, kar si
resnično želimo od življenja, in kako lahko presežemo omejitve, ki jih sami sebi postavljamo na poti
do uresničitve svoje srčne želje.
Seštevek samoglasnikov v vašem novem imenu je 1
Motivacijsko število vašega novega imena je 1, kar pomeni, da imate v sebi večjo moč in odločnost.
Želite biti bolj originalni, inovativni in neodvisni. Cenite pogumnost in neposredno soočanje s težavami. Bolj želite voditi kot pa slediti. Drugi težje vplivajo na vas ali vas zastrašijo. Lahko ste samostojni in se uspešneje zavzemate za svoje cilje.

Prvi samoglasnik v novem imenu – dopolnitev vaših srčnih želja
Prvi samoglasnik v novem imenu vsebuje dodatno razlago Motivacijskega števila novega imena.
Prvi samoglasnik ga poudari oziroma omili ter podrobneje osvetli našo čustveno naravo in globoke
življenjske motivacije.
Prvi samoglasnik v vašem novem imenu je I
Prvi samoglasnik I vam daje sočutje in željo po služenju. Radi delate za dobro drugih. Če čutite, da
lahko izboljšate svet in usodo soljudi, ste se pripravljeni odpovedati tudi lastnim koristim. Imate
strastno naravo in si vneto prizadevate za poslanstva, ki si jih izberete. V stvári, za katero ste zagreti, ste odločni in nepopustljivi ter se lahko proslavite po človekoljubju in velikodušnosti. Za druge
ste vir razumevanja in spodbude, zato se radi zatečejo k vam po zdravilno energijo in nasvet. Z lastno navdihnjenostjo navdihujete druge ljudi.
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Osebnostno število novega imena – novi obraz, ki ga kažete drugim
Osebnostno število je numerološki seštevek vseh soglasnikov našega imena. Osebnostno število
rojstnega imena predstavlja naš obraz, ki ga kažemo zunanjemu svetu, in tiste naše vidike, ki jih
pokažemo na začetku odnosov z drugimi ljudmi. Osebnostno število novega imena pa to sliko
dopolnjuje in nam pomaga razumeti, kako lahko zdaj najbolje delujemo v svoji sredini in družbi.
Seštevek soglasnikov v vašem novem imenu je 22/4
Vaše novo Osebnostno število je mojstrsko število 22. Kadar imate svoje vzvišene trenutke, sanjate
o tem, da bi postali velik graditelj, ki bo spremenil tok sveta in nadzoroval najmočnejše ljudi. Prihodnost vidite na vizionarski način, ki ga le malokdo razume. Vidite se kot zelo močna in magnetična osebnost in bi radi zapustili močan vtis daleč onkraj meja vaše neposredne okolice. Razmišljate
na vzvišeni ravni, a imate tudi zmožnost, da vidite praktične načine za reševanje velikih problemov.
V zmernejših trenutkih kažete navzven reduciran vtis števila 4. V tem razpoloženju sanjate o tem,
da bi bili močna, realistična oseba, nujno potrebna v življenju vaše družine in prijateljev. Sebe vidite kot zanesljivega človeka, na katerega lahko drugi vedno računajo, da bo postoril, kar je potrebno.
Vnaprej predvidite, kaj bi lahko šlo narobe in ste dobro pripravljeni na prihodnost. Pretekle izkušnje
izkoristite v svoj prid in se lahko spopadete z vsako oviro, ki ogroža vaš svet.
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Samoizrazno število novega imena – nove poteze vašega značaja
Samoizrazno število je numerološki seštevek vseh črk našega imena. Samoizrazno število rojstnega
imena predstavlja pozitivne in negativne značilnosti naše narave in značaja. Samoizrazno število
novega imena pa te značilnosti dopolnjuje, kompenzira ali nevtralizira.
Seštevek vašega celega novega imena je 5
Novo ime vaši osebnosti dodaja precejšnjo fleksibilnost in mnogostranost. Zdaj bolj uživate v potovanjih in dogodivščinah. Bolj vas zanimajo ljudje in novi kraji ter iščete več razburljivosti v življenju. Ste bolj dinamični in živi. Utrinjajo se vam nove in originalne ideje. Sedaj ste precej bolj ustvarjalni. Imate večje verbalne in prepričevalne sposobnosti. Težje prenašate omejitve v gibanju in toga
pravila. Hrepenite po večji svobodi gibanja in izražanja. Lažje uberete svojo pot, s svojimi lastnimi
zamislimi ali metodami.
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Kako naprej?
Navajamo še nekaj praktičnih nasvetov, da boste od numerološke analize svojega novega imena
imeli kar največjo korist:
1. Poglejte, ali je kakšno število novega imena enako kot pri vašem rojstnem imenu.
Če je na primer Motivacijsko število vašega novega imena enako kot Motivacijsko število vašega
rojstnega imena, to dodatno poudari lastnosti tega števila. Enako velja tudi za Samoizrazno in Osebnostno število.
2. Poglejte, ali se v novem imenu pojavljajo kakšna števila, ki manjkajo v rojstnem imenu.
Naše novo ime pogosto na nek način kompenzira tista števila (in z njimi povezane lastnosti), ki v
našem rojstnem imenu niso zastopana.
3. Poglejte, kako se numerološko ujemajo tri števila vašega novega imena – novo Samoizrazno,
novo Motivacijsko in novo Osebnostno število. (pomagajte si s spodnjo preglednico.)
a) Tri števila novega imena najprej primerjajte s Številom Življenjske poti (numerološkim seštevkom rojstnega datuma). Tako lahko vidite, ali je vaše novo ime uglašeno z vašim življenjskim poslanstvom in kariero. Če denimo ženska ob poroki privzame možev priimek, a je njeno Število Življenjske poti bolj uglašeno z njenim rojstnim imenom, naj razmisli, če ne bi bilo morda bolje, da se
vrne na staro ime.
b) Tri števila novega imena primerjajte z odgovarjajočimi števili rojstnega imena:
* Primerjava med Samoizraznima številoma novega in rojstnega imena nam pove, ali naše novo
ime podpira naše prirojene talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev.
* Primerjava med Motivacijskima številoma novega in rojstnega imena nam govori, ali je naše
novo ime uglašeno z najglobljo motivacijo naše duše.
* Primerjava med Osebnostnima številoma novega in rojstnega imena pa nam pove, ali naše novo
ime ustreza našemu imidžu, s kakršnim se predstavljamo zunanjemu svetu.
c) Na koncu vsa tri števila novega imena primerjajte še med seboj – da vidite, koliko so odnosi med
njimi harmonični. (Ta primerjava ima manjšo težo.)
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

4. Če vam novo ime odgovarja, ga dosledno uporabljajte.
Vpliv novega imena na naše življenje je odvisen od treh dejavnikov: od tega, koliko in kako dolgo
ga uporabljamo; kako močno se z njim sami poistovečamo; v manjši meri pa tudi, koliko nas z njim
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poistovečajo drugi. Če se s svojim novim imenom močno poistovečamo, po nekaj letih uporabe
njegov učinek včasih celo preseže učinek rojstnega imena.
5. Če o novem imenu šele razmišljate, naredite primerjalno analizo možnih novih imen.
Danes se vse več ljudi odloča za numerološko spremembo svojega imena, da bi tako ali drugače
izboljšali kakovost svojega življenja. Vendar sprememba imena s seboj prinaša globoke in daljnosežne posledice, zato zahteva temeljit premislek.
S pravilno izbiro novega imena lahko pospešimo svojo osebnostno rast, si izboljšamo možnosti
za umetniško ali politično kariero ..., po drugi strani pa lahko z neoptimalno spremembo imena
sprožimo učinke, ki si jih nismo niti najmanj želeli!
Zato si najprej postavite več vprašanj: Zakaj želim spremeniti svoje ime? Katero ime je zame
najboljše? Ali je kompatibilno z vibracijo mojega rojstnega datuma?
Priporočljivo je, da se o tem posvetujete z izkušenim numerologom, podroben postopek, ki vam
je lahko v oporo pri odločanju o spremembi imena in pri izboru novega imena, pa navajamo tudi na
spletni strani www.astronumero.org/novo-ime.html .
Dodatne informacije o numerologiji poiščite na spletni strani www.astronumero.org
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