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Numerologická analýza
dátumu svadby
Meno a priezvisko ženy, dátum narodenia,
a Meno a priezvisko muža, dátum narodenia,
obdobie roka: Apríl - Máj 2013,
dátumy: 27.04.2013, 04.05.2013, 11.05.2013,
18.05.2013, 25.05.2013
Petronela
Objednávka analýzy dátumu svadby

Detailná analýza dátumu vám povie, či je dátum vhodný alebo nevhodný na danú vec a prečo
(plánovaný sobáš, zoznámenie sa, podpis pracovnej zmluvy, obchodu, rozhodnutia a pod.).
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Osobnostné číslo: tvorí základ myslenia a správania sa.
Pod jednocifernou číslicou v tabuľke sa rozumie aj jej zložené číslo napr. 1 – narodení
1.,10.,19.,28. v mesiaci, 6 – narodení 6.,15.,24. v mesiaci a životná cesta.
Kombinácie Priateľstvo Nepriateľstvo Neutrálne Obchod
vzťahov

Manželstvo Romantika

1.,10.,19.,28. 2,3,9

4,6,8

5

1,4,8,9

1,2,4,8,9

1,3,4,6,8

4.,13.,22.,31. 5,6,8

1,2,9

3

1,4,6

1,4,6,8

1,4,6,8

5.,14.,23.

1,4,6

2

9,3,8

3,5,9

3,5,9

3,5,6,8

6.,15.,24.

4,5,8

1,2

3,9

3,6,9

3,6,9

2,1,5,6,8,9

Žena: Pre jednotku osobnostné číslo je vhodným dňom pre dátum svadby 1,2,9 a naopak
nevhodnými 4,6,8. Za neutrálne sa považuje číslo 5.
Muž: Pre šestku osobnostné číslo je vhodným dňom pre dátum svadby 3,6,9 a naopak
nevhodnými 1,2. Za neutrálne sa považuje číslo 3,9.
Vhodné: Z Vami vybraných dátumov sú vhodné dátumy 27.4.2013, 18.5.2013 a 25.5.2013
a všeobecne vhodnými dňami pre oboch 3,5,7,9.
Nevhodné: 04.05.2013, 11.05.2013 a a všeobecne nevhodnými dňami pre jedného alebo
druhého sú 1,2,4,6,8 a pre oboch súčasne nevhodné dni nie sú.

Karmický súčet: vyjadruje najlepšiu cestu a smer, pravdepodobné postavenie.
Žena: Pre päťku karmický súčet (životné číslo) je vhodným súčtom pre dátum svadby 3,5,9
a naopak nevhodnými 2. Za neutrálne sa považuje číslo 8.
Muž: Pre štvorku karmický súčet (životné číslo) je vhodným súčtom pre dátum svadby 4,6,8
a naopak nevhodnými 1,2,9. Za neutrálne sa považuje číslo 3.
Vhodné: Z Vami vybraných dátumov sú vhodné dátumy 04.05.2013, 11.05.2013 najmä pre
Vášho partnera a všeobecne vhodnými súčtami pre oboch sú súčty 3,8, jednotlivo pre
Vás 5, pre partnera 4,6.
Nevhodné: 27.4.2013, 18.5.2013, 25.5.2013 a všeobecne vhodnými súčtami pre oboch sú
súčty 2, jednotlivo pre partnera 1,9. Najnevhodnejším je dátum 18.5.2013.
V súvislosti s Vašim výberom dátumov sme numerologickou analýzou hneď na začiatku
dospeli do štádia, kedy dátum nevyhovuje buď z osobnostného hľadiska a teda kladie
prekážku v prirodzenom prejave osobnosti jedného z partnerov alebo blokuje naplnenie
osudovej úlohy niektorého z vás. Východiskom je zvoliť kompromis, kedy dátum nebude
vyhovovať buď jednému alebo druhému partnerovi alebo naplánovať dátum svadby po
Vašich narodeninách v septembri alebo októbri 2013, prípadne naopak urýchliť na
september, október 2012. Osobne sa prikláňam k druhej alternatíve, keďže aj z intuitívneho
hľadiska počas vypracovávania analýzy Vami zvolených dátumov dochádzalo k odďaľovaniu
spracovania analýzy kvôli iným naliehavým povinnostiam. Naladenie mňa ako numerologičky
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zvyčajne korešponduje s tým, čo sa vyskytne v realite tých, ktorým analýzu spracovávam. Ak
trváte na niektorom z týchto dátumov, potom sa rozhodnite podľa spracovania potenciálu
Vami vybraných dátumov nižšie (silné a slabé stránky možných dátumov svadby).
Rozhodnutie je na vás.

Deň vzniku: dopĺňa informáciu o karmickom súčte.
Vhodné: Zaužívaným dňom dátumu svadby je sobota, ale je vhodným aj štvrtok, alebo
streda. Nevhodným dňom je piatok.
Sobota – 7 ako vibrácia Soboty, prebúdza túžbu po pochopení a filozofovaní. Dňu vládne
temná planéta Saturn, ktorá je osudovou. Skrýva sa v nej kombinácia múdrosti
s trpezlivosťou. Rozširuje hĺbavosť.

Čínsky zvieratník: rok podľa čínskeho lunárneho kalendára.
Žena: Potkan v roku Hada - Pre Potkana je rok Hada nestály. Musí byť veľmi opatrný najmä
ak ide o financie a dôležité rozhodnutia. Hrozí mu strata, ktorú však má možnosť koncom
roka vykompenzovať. Mal by sa preladiť na miernejší a monotónnejší spôsob života. Viac
získa trpezlivosťou.
Muž: Kanec v roku Hada - Pre Kanca je rok Hada rušný a neistý, aj keď sú vo výhľade
mierne úspechy. Bude zaneprázdnený cestovaním, odvážnymi špekuláciami, spoločnými
podnikmi. Zhoršenie situácie si môže spôsobiť sám nemiernym míňaním peňazí. Dozvie sa
smutné správy a vzniknú problémy s druhým pohlavím.
Uzatvorenie zväzku v lunárnom roku 2013 – roku Hada je potrebné dôkladne zvážiť.
Rok Draka (2012) je z pohľadu čínskeho lunárneho kalendára a Vašich lunárnych
znamení, vhodnejším.

Nemenné živly: vyjadrujú okruh vašich záujmov, najvhodnejšiu oblasť uplatnenia sa,
silu a slabosť.
Žena: Drevo v roku Vody - Drevo dychtí po vode, pretože ju živí a napája. Môžete dosiahnuť
úspech a porozumenie.
Muž: Voda v roku Vody - je tu z tohto aspektu podklad pre dosiahnutie cieľov. Budete mať
prospech zo svojich aktivít.
Vhodné: Rok Vody – roky 2012, 2013: Vodnými vlastnosťami sú kreativita, citlivosť,
schopnosť reflexie, vyznanie, pôsobivosť, láska k životu a sexuálne založenie. Vodné typy sú
sociálne vnímavé a majú vzťah k rodinnému životu. Ich dar získavať druhých vychádza viac
z ich prispôsobivosti než z ich vedomého úsilia. Emócia, ktorá sa spája s prvkom voda, je
strach. K ďalším potom patria nerozhodnosť, neistota a váhanie.
Rok Vody prináša potrebu naučiť sa pracovať so svojimi emóciami, prípadne uvoľniť
emocionálne blokády, ktoré v minulosti (detstvo a vzťahy k rodičom) vznikli.
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Deväťročné životné cykly: odhaľujú dôležité momenty, úlohy a skúšky v živote
v dospelosti.
Momentálne prežívate cyklus, v ktorom pre Vás Žena je dôležité usadiť sa a nájsť v živote
stabilitu. Pre Petra sú podstatnejšie kontakty, informácie, cesty a iné mentálne podnety.
Plusom do budúcnosti je, že ďalšie dva deväťročné cykly od Roku Premeny 2015 prežívate
spoločne v zmysle rovnakých vibrácií čísel a teda úlohy sú rovnaké.

Ročná vibrácia: prezrádza, akým je tento rok. Krivka osobnej ročnej vibrácie prebieha
v zmysle amplitúdy. Začína sa dňom narodenín. Prvé tri mesiace po narodeninách stúpa
z negatívnej ročnej časti tejto krivky. 6 mesiacov od narodenín je vrchol a najdôležitejšia časť
roka. Hladina energie dosahuje maximum. Je to najdôležitejšia časť roka na udalosti. Je
mimoriadne vhodná na rozhodnutia. Nie je vhodné robiť rozhodnutia v čase 3 mesiace pred
narodeninami až do dátumu narodenín z toho dôvodu, že krivka osobnej ročnej vibrácie
klesá do mínusu. Prvých 9 mesiacov po narodeninách sa zmien a udalostí nemusíte báť,
pretože si ich určujete sami. V zostávajúcej časti môžu udalosti pripadať náhodné, ale sú len
následkom pozitívnym alebo negatívnym toho, čo ste v predchádzajúcej časti roka naučili a
chceli alebo nechceli naučiť.
Všetky Vami zvolené dátumy sú v období po narodeninách vás oboch partnerov. Z tohto
pohľadu sú všetky dátumy svadby vhodné.

Tarot rastu:

odkrýva energie, výzvy prevládajúce v tomto roku a umožňujúce rast a

rozvoj do budúcnosti.
Spoločný Tarot rastu Vášho vzťahu vo Vami zvolenom období apríl-máj 2013 je 13. Rok
smrti vlastného ega a tiež nefunkčných vzťahov, alebo pracovných zväzkov. Súčasne sa
naplní túžba vstúpiť do nových vzťahov, nových projektov s novou kariérou. Mali by ste sa
venovať viac pochopeniu svojho vnútra, duchovným hodnotám, resp. zamerať svoju
pozornosť na hodnoty, ktoré sú omnoho dôležitejšie ako tie materiálne. Prežívate
predovšetkým obdobie veľkých zmien, ktoré môžu byť dlho očakávané, ale aj bolestné.
Záleží na Vás ako sa k nim postavíte. Odohráva sa obrovská premena a začínajú sa
objavovať nové hodnoty, postoje a predstavy. Obrat, ktorému by ste sa nemali brániť
vnútorne ani navonok, pretože by Vás osud mohol k nim prinútiť vlastnými a možno
bolestivými prostriedkami. Odpútavate sa od toho, na čom zbytočne lipnete. Dôkladne
zvažujte svoje ďalšie kroky a odhalíte svoju skutočnú podstatu.

Numerologická mriežka:

je základom rozboru profilu, ukazuje silné a slabé

stránky, dopĺňa upresňujúce detaily a dotvára celkový portrét.
Jednotlivé dátumy: Všetky dátumy obsahujú Rovinu myslenia (1 – 2 – 3)
Má schopnosť odpútať ľudí od svojho okolia a ponoriť sa do toho, čo robia takou mierou, že
často krát sú duchom neprítomní (mentálne vypnutie). Táto vlastnosť je výhodou v práci,
nevýhodou v partnerstve. Sú to partneri verní, ak sú duchom na zemi, venujú sa partnerovi
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na 100 %. Milostné vzťahy v partnerstve sú pre nich všetko, všetku svoju mentálnu energiu
bezo zvyšku sústreďujú do partnerského života.
Líšia sa inými rovinami, ktoré pôsobia súbežne s Rovinou myslenia.
27.4.2013: ZRUČNOSŤ (1 - 4 - 7)
Zručnosť znamená manuálnu alebo myšlienkovú pohotovosť, obratnosť, s možnosťou
dosiahnutia skvelých výsledkov, v duševnej činnosti i obratnými rukami a celým telom. Ľudia
s touto rovinou si nepotrpia na disciplínu, no v práci radi vidia dobrý výsledok. Pracujú pre
seba, majú radi peniaze. Energia roviny je častokrát „surová", čo spôsobuje ich sexuálnu
nenásytnosť, pri nevyužití vzniká agresia. Sú aktívni milenci, potrebujú partnera s rovnakou
rovinou, resp. viacnásobnými štvorkami a sedmičkami.
04.05.2013 a 11.05.2013: ODDANOSŤ VECI (Ox7 - Ox8 – Ox8)
Rovina oddanosti veci vyžaduje celého človeka, teda to, aby ste svoj celý život podriadili
určitému cieľu. Podnecujú túžbu uskutočniť svoj veľký sen, alebo zasvätiť život niečomu
veľkému. Rozhodne s týmto dátumom môžete vytvoriť to, po čom túžite.
18.5.2013 a 25.5.2013: Rovina vášne (2 – 5 – 8)
Je to neodolateľný cit, emócia, ktorá opanuje našu myseľ. Je to veľmi silná rovina, ktorá
nabáda nerobiť nič polovičato, „buď všetko alebo nič". Platí to aj v sexuálnych vzťahoch, buď
láska alebo nenávisť, buď k zblázneniu milujú alebo pre nich prestaneme existovať. Okrem
lásky aj prácu robia so zápalom.

Tabuľka úrovní: predstavuje nádych dňa.
Jednotlivé dátumy:
27.4.2013: zastúpené všetky hladiny úrovní s približne rovnakou hladinou
04.05.2013: prevláda vodcovská, chýba energická
11.05.2013: prevláda citlivá, chýba energická
18.5.2013: prevláda vodcovská, mentálna a chýba fyzická
25.5.2013: prevláda vodcovská, duchovná a chýba fyzická
Vhodné: Najvhodnejším z tohto pohľadu je 27.4.2013, keďže ide o dátum, kde je
vyrovnaná hladina a nie je silná vodcovská úroveň. Nie je dôležité ju zdôrazňovať dátumom
svadby, lebo nenapomáha vzájomnosti a láske vo vzťahu. Ostatné dátumy sú tiež skôr
vhodné.

Karma: základný smer života počnúc týmto dňom.
Jednotlivé dátumy:
27.4.2013: 37 - Pravda alebo pochopenie sú mysľou nedosiahnuteľné, veľké tajomstvo je
ukryté v srdci. Vašou základnou úlohou je vytvoriť prostredie plné radosti, lásky, zabezpečiť
spokojnosť a poskytnúť príležitosti svojim najbližším. Mali by ste byť pilierom domáceho
šťastia a pohostinnosti. Čisté a plné emócie na ceste posúvajú vpred rovnako ako myseľ
(meč) či energia (palica). Dávanie lásky a jej vyžarovanie von prebieha bez akejkoľvek
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námahy, ak sa otvoríte. Môžete ju štedro a neobmedzene rozdávať druhým. Schopnosť
dávať a prijímať bezpodmienečnú lásku je schopnosťou ozdravovať dušu nielen najbližších,
ale aj dušu sveta.
04.05.2013: 15 - Diabol je prejavom všetkého magického. Vyjadrenie energie v jej
najmaterialistickejšom a najmužnejšom prejave. Nesie so sebou esenciu očarovania.
Človeka obdarúva živým temperamentom a silným osobným magnetizmom, schopnosťou
priniesť druhým obrovské šťastie za predpokladu, že svoju magickú a šťastnú vibráciu
nepoužije na sebecké ciele. Výsledkom je nezvyklá podmanivá charizma. Schopnosť
preniknúť hlboko do podstaty vecí. Vibrácia svojim mocným pôsobením je sľubná a priťahuje
získavanie peňazí, prijímanie darov a pozornosť od ostatných. Ak je však toto číslo spojené
s číslom 4 alebo 8, je možné, že ovláda nižšími silami a zneužíva svoje schopnosti alebo
naopak je zneužívané negatívnymi ľuďmi. City prevládajú nad rozumom, z čoho občas
vznikajú ťaživé vzťahy. Potreba pohodlia až luxusu, alebo závislosť na hmotných veciach.
Niekedy šťastie.
11.05.2013: 22 - Blázon je zušľachtený človek potácajúci sa v zmätku a mravnej slepote.
Dostal do vienka slobodu konania a tak môže rozhodovať o svojom osude a meniť svoj život.
Môže byť i múdry, ale spôsobuje komplikácie svojou nevedomosťou. Ak sa spolieha na svoju
intuíciu, tak nachádza spôsob ako ovládnuť situáciu. Blázni sú ľudia s najvyššími
duchovnými kvalitami. Majú predpoklady na liečenie nešťastných duší, preberanie ich karmy.
Karmickou povinnosťou je byť obozretnými, potláčať duševnú lenivosť a viac rozvíjať
duševnú agresivita, aby mohli pochopiť vlastnú moc, meniť veci a predísť neúspechu
jednoduchým vytýčením si úspechu.
18.5.2013: 29 - Je číslom najťažšej karmy zo všetkých. Preveruje duchovnú silu človeka.
Životom človeka sprevádzajú skúšky a strasti. Objavujú sa neistoty, klam a zrada
nespoľahlivých priateľov neočakávané nebezpečenstvo, ale aj smútok a úzkosť spôsobená
príslušníkmi opačného pohlavia. Je to číslo vážnej výstrahy, ktorá platí pre všetky oblasti
osobného života, aj kariéry. Je potrebné vynaložiť vedomú snahu o zmiernenie a negovanie
tohto karmického bremena. Človek musí najprv prijať stav vecí, dokonca vzniknutú situáciu
istým spôsobom milovať, aby mohol odhaliť a rozpoznať jej jednotlivé zložky. Dôležité je
uvedomenie, že negatívne myšlienky sú veľmi mocné sily a strach prináša do života situácie,
ktoré osudom neboli určené. Je vhodné rozvíjať vieru v dobro a silu vlastného Ja a vytrvalo a
aktívne pestovať optimizmus. Treba sa naučiť prijímať plnú zodpovednosť za svoje
problémy, neviniť ostatných, ani sa nesnažiť pomstiť za utŕžené rany. Tým sa zbaví smoly,
čo ho prenasleduje a niekoľkonásobne sa vráti strata. Pokojne sa môže pustiť do nových
projektov a prinesú úspech, pokiaľ sú v súlade s vnútornou harmóniou. Každý kúsok hmoty,
každá vec patriaca k všedným dňom života má v sebe totiž ukrytý príbeh. Jeho
prostredníctvom sa stávajú všetky riziká a príležitosti, dedičstvo a úlohy, talent a životné
poslanie čitateľné. Môže tak objaviť a nájsť vlastné „náboženstvo“, ktorého podstata
nespočíva v čírej viere, ale v skúsenosti a intuícii.
25.5.2013: 36 - Vašou úlohou je správne pochopiť zmysel slobody a to, že sa vyvíja
prostredníctvom lásky, oddanosti a všetkých pozemských rozmerov života, ktoré
prepožičiavajú štruktúru a tvar Vašej tvorivosti. Dostali ste dar diagnostických schopností v
oblasti ľudského tela tak, ako v oblasti peňazí, majetku a kapitálu. Máte možnosť získať
dôležité skúsenosti v materiálnych záležitostiach, preto by ste si mali nájsť zároveň fyzickú
ale aj tvorivú aktivitu, ktorá Vás naplní. Produktívna práca, intelekt a predstavivosť budú
bohato odmenené a to, čo zasejete prinesie bohatú úrodu. Mali by ste uskutočňovať svoje
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originálne nápady a plány a nemali by ste sa nechať zastrašiť alebo ovplyvniť odlišnými
názormi alebo odporom druhých. Zisk, výnos, vlastníctvo, materiálne možnosti so všetkými
výhodami i nevýhodami, vlastnými talentami i nedostatkami sú Vaše. Rozhodujúce v tejto
súvislosti je nájsť seba so všetkými svojimi slabosťami i silnými stránkami, odniesť na zoranú
pôdu života a pole skúseností a zúrodniť ich.

Úskalia: Jednotlivé dátumy: poradie úskalí vyjadruje dôležitosť úlohy a jej intenzitu.
27.4.2013: 3,5,2,2
3 - Problémy s vyjadrením vlastných myšlienok, s ich odovzdávaním ďalej alebo uplatnením
vlastnej tvorby. Potreba otvoriť sa druhému a vyhnúť sa kritike. Ponaučenie: hľadať vyvážený
výraz, venovať sa tvorivej činnosti a zaujímať sa ostatných.
5 - Problémy s primeraným a stabilným životom. Je potrebné odoprieť vlastnú energiu a
snažiť sa poznávať svet. Ponaučenie: vystríhať sa výstrelkov a vrtochov. Niesť vlastnú
slobodu bez predsudkov k ostatným.
2 - Problémy so spoluprácou alebo stretávaním sa s ľuďmi. Spolupráca by nemala znamenať
podriadenosť. Ponaučenie: usilovať sa o vyvážene racionálny život.
04.05.2013: 1,2,1,1 a 25.5.2013: 2,1,1,1
1 - Problémy s presadením sa alebo realizáciou. Občas zneužitie moci, ak je 1 v štúdiu
osobnosti prevládajúca. Ponaučenie: rozvíjať sebaovládanie a riadenie vlastného života.
2 - Problémy so spoluprácou alebo stretávaním sa s ľuďmi. Spolupráca by nemala znamenať
podriadenosť. Ponaučenie: usilovať sa o vyvážene racionálny život.
11.05.2013: 3,4,1,1 a 18.5.2013: 4,3,1,1
3 - Problémy s vyjadrením vlastných myšlienok, s ich odovzdávaním ďalej alebo uplatnením
vlastnej tvorby. Potreba otvoriť sa druhému a vyhnúť sa kritike. Ponaučenie: hľadať vyvážený
výraz, venovať sa tvorivej činnosti a zaujímať sa ostatných.
4 - Pracovné problémy, prípadné iné organizačné. Je potrebné sa dostať do súladu so
"systémom" a vystríhať sa uzavretia do seba. Ponaučenia: vedieť vytvárať vlastnú štruktúru
a utvárať seba, vždy preukazovať otvorenosť ducha.
1 - Problémy s presadením sa alebo realizáciou. Občas zneužitie moci, ak je 1 v štúdiu
osobnosti prevládajúca. Ponaučenie: rozvíjať sebaovládanie a riadenie vlastného života.

Záver:

Numerologia odhalila pôsobenie vibrácií čísel, osud, osobnosť prostredníctvom

udaného dátumu. Čísla majú moc nás ovplyvňovať a ich pôsobením dochádza k zmenám
v našom energetickom poli, či aure, ktorá nás obklopuje. V záujme nás samých i našich
blízkych je, aby sme si uvedomili, akému pôsobeniu sme vystavení a to nielen zo strany
vibračnej sily čísel, ale aj zo strany všetkých typov energie. Ak tomu tak nie je a nemáme
žiadnu možnosť ovplyvňovať prostredie, ktoré nás obklopuje, tak strácame kontrolu nad
sebou a aj nad udalosťami. Záleží ako uvedené informácie využijete pre skvalitnenie a
zlepšenie svojho života. Ďakujem za prejavenú dôveru. Návrat na: Objednávka analýzy
dátumu svadby
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