OSEBNA NUMEROLOŠKA ANALIZA – podrobna
Vpišite podatke rojstnega datuma:

Dan Mesec Leto Skupaj
V spodnjo razpredelnico vpišite števila za polno ime iz rojstnega lista:
Vrednosti črk
Polno ime
Samoglasniki
Soglasniki
Preglednica vrednosti črk
A=1 B=2 C=3 Č=9
E=9 F=8 G=3 H=8
J=1 K=2 L=3 M=4
O=7 P=8 R=2 S=6
T=9 U=6 V=6 Z=7

V drugo vrstico vpišite polno ime.
V prvi vrstici nad vsako črko vpišite njeno vrednost.
V tretji vrstici prepišite samo vrednosti samoglasnikov.
V četrti vrstici prepišite samo vrednosti soglasnikov.
Številke v vsaki vrstici seštejte in reducirajte na eno števko.

Skupaj

D=4
I=1
N=5
Š=3
Ž=7

1. Ključna števila
Število Življenjske poti: ___ (seštevek rojstnega dneva, meseca in leta)
Samoizrazno število: ___ (seštevek vseh črk v rojstnem imenu)
Motivacijsko število: ___ (seštevek vseh samoglasnikov v rojstnem imenu)
Osebnostno število: ___ (seštevek vseh soglasnikov v rojstnem imenu)
Zrelostno število: ___ (seštevek Življenjske poti in Samoizraznega števila)

Ključno število

ŽP SŠ MŠ OŠ

Življenjska pot (ŽP)

Preglednica ujemanja med števili
1–1

Zeleni odnosi med

1–2

2–2

1–3

2–3

3–3

1–4

2–4

3–4

4–4

Osebnostno število (OŠ)

1–5

2–5

3–5

4–5

5–5

Zrelostno število (ZŠ)

1–6

2–6

3–6

4–6

5–6

6–6

1–7

2–7

3–7

4–7

5–7

6–7

7–7

1–8

2–8

3–8

4–8

5–8

6–8

7–8

8–8

1–9

2–9

3–9

4–9

5–9

6–9

7–9

8–9

Samoizrazno število (SŠ)
Motivacijsko število (MŠ)

Preglednica ujemanja med ključnimi števili

V bela polja vpišite plus (+) pri harmoničnih
odnosih med števili oziroma minus (–) pri
disharmoničnih odnosih.

števili so harmonični,
rdeči pa disharmonični.

9–9

1–11 2–11 3–11 4–11 5–11 6–11 7–11 8–11 9–11

11–11

1–22 2–22 3–22 4–22 5–22 6–22 7–22 8–22 9–22

11–22

2. Sekundarna datumska števila
Število Dneva rojstva: ___ (nereduciran dan v mesecu, na katerega smo se rodili)
Število Meseca rojstva: ___ (seštevek meseca rojstva)
Število Leta rojstva: ___ (seštevek leta rojstva)
Vedenjsko število: ___ (seštevek dneva in meseca rojstva)

22–22

3. Sekundarna imenska števila
Število priimka: ___ (seštevek vseh črk v priimku)
Število Prvega samoglasnika v imenu: ___ (vrednost prvega samoglasnika v rojstnem imenu)
Število Prve črke v imenu: ___ (vrednost prve črke v rojstnem imenu)
Števila Karmičnih lekcij: ___ (manjkajoča števila v rojstnem imenu)

4. Ciklična števila – dolgoročna
ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ
1. Življenjsko obdobje: ___ (seštevek rojstnega meseca; traja okoli 30 let)
2. Življenjsko obdobje: ___ (seštevek rojstnega dneva; traja 27 let)
3. Življenjsko obdobje: ___ (seštevek rojstnega leta; traja do konca življenja)
ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH VRHUNCEV
1. Življenjski vrhunec: ___ (seštevek rojstnega dneva in meseca; traja okoli 30 let)
2. Življenjski vrhunec: ___ (seštevek rojstnega dneva in leta; traja 9 let)
3. Življenjski vrhunec: ___ (seštevek 1. in 2. vrhunca; traja 9 let)
4. Življenjski vrhunec: ___ (seštevek rojstnega meseca in leta; traja do konca življenja)
ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH IZZIVOV
1. Manjši Življenjski izziv: ___ (razlika med dnevom in mesecem rojstva; vpliv v mladosti)
2. Manjši Življenjski izziv: ___ (razlika med dnevom in letom rojstva; vpliv v srednjih letih)
Glavni Življenjski izziv: ___ (razlika med 1. in 2. izzivom; vpliva vse življenje, najbolj v 2. delu)
Ciklično število
1. Življenjsko obdobje
2. Življenjsko obdobje
3. Življenjsko obdobje
1. Življenjski vrhunec
2. Življenjski vrhunec
3. Življenjski vrhunec
4. Življenjski vrhunec
1. Manjši Življenjski izziv
2. Manjši Življenjski izziv
Glavni Življenjski izziv
ŽIVLJENJSKA POT

1

30

39

48

57

(starost v letih)

Grafični prikaz dolgoročnih cikličnih števil skozi življenje
V zelena polja vpišemo števila dolgoročnih ciklov ter preverimo njihovo ujemanje z Življenjsko potjo.

5. Ciklična števila – kratkoročna
Osebno leto: ___ (seštevek rojstnega dneva in meseca ter tekočega leta; začetek na rojstni dan)
Osebni mesec: ___ (seštevek Osebnega leta in tekočega meseca; začetek z dnem rojstva)
Osebni dan: ___ (seštevek Osebnega leta ter tekočega dneva in meseca; začetek z uro rojstva)
Univerzalno leto: ___ (seštevek tekočega koledarskega leta; začetek s 1. januarjem)
Univerzalni mesec: ___ (seštevek koledarskega meseca in leta; začetek 1. v mesecu)
Univerzalni dan: ___ (seštevek koledarskega dneva, meseca in leta; začetek ob rojstni uri)

KRATKI POMENI POSAMEZNIH ŠTEVIL:
Število
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11/2
22/4

Pozitivne lastnosti
Samozadostni. Raziskovalci. Vodje.
Velikodušni. Senzibilni. Prijateljski.
Ustvarjalni. Družabni. Dobrovoljni.
Osredotočeni. Imajo močno voljo. Neomajni.
Zabavni. Svobodoljubni. Domiselni.
Družinski. Prijateljski. Sočutni.
Smotrni. Urejeni. Intuitivni.
Poslovno nadarjeni. Ljubitelji narave. Samostojni.
Inspirativni. Spontani. Humani.
2 + Vizionarski. Umetniški. Širijo zavedanje.
4 + Graditelji. Praktično delujejo na globalni ravni.

Negativne lastnosti
Arogantni. Leni. Impulzivni.
Napadalni. Nezadovoljni. Nesamostojni.
Nemarni. Nagnjeni k nezgodam. Neodločni.
Trmoglavi. Nepotrpežljivi. Nepredvidljivi.
Nezanesljivi. Pohlepni. Preveč drzni.
Melanholični. Ne obvladujejo čustev. Promiskuitetni.
Negotovi. Preveč usmerjeni vase. Neodločni.
Egocentrični. Dolgočasni. Svojeglavi.
Boječni. Vzkipljivi. Togotni.
2 + Nagnjeni k ekstremom. Prenapeti. Nepraktični.
4 + »Prezgodaj rojeni«. Imajo prevelike ambicije.

POMENI NUMEROLOŠKIH ŠTEVIL
KLJUČNA ŠTEVILA
Število Življenjske poti označuje glavno lekcijo, ki smo se jo prišli naučit na ta svet.
Samoizrazno število kaže naše talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev.
Motivacijsko število predstavlja srčno željo duše, ki je prišla na ta svet.
Osebnostno število kaže, kakšne značilnosti projiciramo v zunanji svet.
Zrelostno število kaže zmožnosti, ki jih lahko razvijemo v svoji zrelosti.
SEKUNDARNA DATUMSKA ŠTEVILA
Število Dneva rojstva opisuje naš značaj, nadarjenosti in sposobnosti.
Število Meseca rojstva kaže, kako naša mladost vpliva na našo zrelo dobo.
Število Leta rojstva opisuje naše izkušnje, s katerimi si poiščemo svoje mesto v življenju.
Vedenjsko število razkriva, kako ponavadi delujemo, četudi tako ne čustvujemo.
SEKUNDARNA IMENSKA ŠTEVILA
Število Priimka razkriva, kaj imamo skupnega z našimi predniki.
Število Prvega samoglasnika v imenu dodatno obarva naša čustva in motivacije.
Število Prve črke v imenu dodatno pojasni naše talente in sposobnosti.
Števila Karmičnih lekcij kažejo deficitarna področja v našem življenju.
CIKLIČNA ŠTEVILA – DOLGOROČNA
Števila Življenjskih obdobij predstavljajo tri glavna razdobja v našem življenju.
Števila Življenjskih vrhuncev opisujejo naše glavne življenjske priložnosti.
Števila Življenjskih izzivov opisujejo naše glavne življenjske lekcije.
CIKLIČNA ŠTEVILA – KRATKOROČNA
Število Osebnega leta razkriva, kaj lahko osebno pričakujemo v danem letu.
Število Osebnega meseca razkriva, kaj lahko osebno pričakujemo v danem mesecu.
Število Osebnega dneva razkriva, kaj lahko osebno pričakujemo v danem dnevu.
Število Univerzalnega leta razkriva, kaj lahko na splošno pričakujemo v danem letu.
Število Univerzalnega meseca razkriva, kaj lahko na splošno pričakujemo v danem mesecu.
Število Univerzalnega dneva razkriva, kaj lahko na splošno pričakujemo v danem dnevu.
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