
NUMEROLÓGIA 
sprevádza pani Zlaticu sprevádza pani Zlaticu 
celým jej životomcelým jej životom

Keď sme vkročili do miestnosti, zvítala sa 
s nami tá najmilšia žena, akú som kedy stret-
la. Sálala z nej neha, úprimnosť a otvorené 
srdce. Pri rozhovore s ňou sa mi všetky jej 
vlastnosti ešte viac potvrdili. Na základe nu-
merologického výpočtu, podľa ktorého úplne 
presne charakterizovala mňa aj moju kolegyňu 
som si uvedomila, koľko času musí venovať 
tejto činnosti v ktorej je ozajstnou „jednotk-
ou“.  Certifi káty, ktoré viseli v jej pracovni ma 
ubezpečili tiež v tom, že veľa času venuje aj 
sebavzdelávaniu. 
Po celkovom zhodnotení nášho stretnutia 
som si bola istá, že  numerológia pani Zlaticu 
sprevádza naozaj celým jej životom...

Vaša pracovňa hovorí nielen o tom, že sa naplno venu-
jete numerológii, ale množstvo kamienkov, príveskov, 
ezoterickej literatúry a rôznych vykladacích kariet svedčia 
tiež o tom, že ezoterika je súčasťou vášho života. Ako sa 
vyvíjala vaša cesta, ktorá viedla týmto smerom?
Už v detstve som videla trochu viac ako ostatní... Obklopovali ma 
víly, škriatkovia a iné bytosti ktoré boli pre väčšinu mojich vrstovníkov 
neviditeľní. Mala som tiež dar jasnozrivosti, vždy som vedela, čo sa 
stane. Napriek tomu, že všetci naokolo o mojich víziách pochybovali, 
vždy sa naplnili. 
Keď som mala desať rokov, ležala som počas letných prázdnin 
v nemocnici a čakala som na operáciu, ktorá už bola naplánovaná. 
Noc pred operáciou sa mi sníval sen, v ktorom som videla nádherný 
oltár ku ktorému viedli schody pokryté mäkkým kobercom. Od oltára 
ma oddeľovala biela stuha, siahajúca mi po kolená. Na oltári sa zra-
zu otvorili dvere a v nich sa objavila nadpozemsky nádherná žena, 
prežiarená silným modrým, akoby mesačným svitom. Pripomínala mi 
Pannu Máriu, ktorú som vídavala v kostoloch. K nikomu inému som 
tú krásnu bytosť vtedy nevedela prirovnať. Dnes by som povedala, 
že to bol archanjel v ženskej podobe. Natiahla ku mne ruku a bez 
toho, že by otvorila ústa mi povedala, aby som šla za ňou. Vraj stačí 
iba prekročiť tú bielu stuhu... Ja som zaváhala a cúvla som s tým, že 
ešte tu musím niečo dokončiť. Vtedy sa dvere na oltári zatvorili, tá 
krásna bytosť sa stratila a nastala tma. Na druhý deň, kedy som mala 
byť operovaná, sa môj lekár predčasne vrátil z dovolenky, znovu 
ma vyšetril a plánovanú operáciu zamietol s tým, že je to pre mňa 
priveľké riziko a nemusela by som ju prežiť.
K numerológii som sa však dostala až po nežnej revolúcii, v roku 
1989. Hneď, ako som ju začala študovať som vedela, že toto je moja 
cesta. 

Bol tento rok z numerologického pohľadu pre vás niečím 
výnimočný alebo to bola iba zhoda okolností? 
Až keď som pochopila numerológiu a jej zákonitosti, tak som zis-

tila, že tento rok bol pre mňa 
podľa numerológie naozaj zlo-
mový. Z hľadiska tarotu to bol rok 
duchovného prebudenia. V tejto 
bráne Múdrosti som prežila jeden 
z dlhších pobytov v nemocnici, kedy 
každý človek bez ohľadu na vek si 
uvedomí pomyselnú tenkú čiaru, 
ktorá je medzi chorobou a zdravím, 
medzu životom a smrťou... Zatúži po 
normálnom, obyčajnom živote a keď 
sa mu podarí sa do neho vrátiť, už 
nikdy na život nepozerá tak, ako 
predtým. Väčšina ľudí, s ktorými 

sa predtým stretával mu prestáva rozumieť a jemu zostáva hľadať sám. 
A vtedy nastáva ten zlom vo vnímaní hodnôt a v postoji k životu. Ja som 
v spomínanom  roku vkročila na cestu, ktorá ma priviedla k uvedomeniu si 
svojich schopností mimozmyslového vnímania. 

Spomenuli ste tarot... Venujete sa okrem numerológii výkladu 
budúcnosti aj touto metódou? 
Tarot vykladám podľa astrologického kruhu, ktorý má 12 domov. Každý 
dom predstavuje určitú oblasť života a preto pre každý z týchto domov 
vyložím jednu tarotovú kartu. V súvislosti s astrologickými aspektmi sa dá 
takouto metódou presne určiť, čo vás v ktorej oblasti života čaká, ktoré as-
pekty sú dominujúce. Je to ďalší rozmer, o ktorý sa môže numerologický 
rozbor pre klienta obohatiť. 

Vaše výklady sú aspoň podľa môjho posúdenia veľmi presné. 
Je každý klient pripravený počuť pravdu?
Nie, na pravdu naozaj nie je pripravený každý. Každý človek potrebuje 
svoj čas, aby na ňu vyzrel, aby sa rozhodol vypočuť si pravdu celou svojou 
dušou, nie iba svojim egom. Ja dám ľuďom kľúč, ktorý môžu použiť pri 
hľadaní pravdy nielen počas hodiny osobnej konzultácie strávenej u mňa, 
ale kedykoľvek, keď budú na to pripravení. 
Pre tých, ktorí majú hlbší záujem pracovať s numerológiou, robím kurzy 
osobnostnej, partnerskej a karmickej numerológie, na ktorých ľudia pre-
niknú do tajomstiev čísiel, ktoré istým spôsobom určujú ich životnú cestu. 

Čo býva hlavnou témou osobných konzultácii?
Hlavnou témou zvyčajne býva láska a s ňou spojené odpustenie. Vyspelé 
západné štáty, ktoré počas historického vývoja zbohatli na úkor menej 
vyspelých štátoch tretieho sveta teraz trpia prisťahovalcami, ktorí využívajú 
ich sociálny systém. Riešia vzťahy v inej rovine. My žijeme v krajine, ktorej 
karmou je žiť v materiálnom nedostatku a rozvíjať osobnosť, duchovno... 
Hľadať a preciťovať všetky formy lásky medzi mužom a ženou. 
Možno aj preto sa u mňa, na osobných konzultáciách najčastejšie riešia 
vzťahy, či už partnerské, rodičovské, príbuzenské, kolegiálne, susedské... 
Existuje množstvo rovín vzťahov a problémy, ktoré z nich vyvstávajú. 
Prax mi ukazuje, že odpustenie na úrovni srdca v akomkoľvek vzťahu je 
hlavnou a zároveň najťažšou úlohou, čo pozitívne mení náš osud. 

Oslovujú vás v súvislosti s numerológiou aj podnikatelia, prí-
padne veľké fi rmy?
Firmy, ale aj samotní podnikatelia ma oslovujú hlavne v súvislosti s vy-
pracovávaním vhodných dátumov pre podnikanie, uzatváranie zmlúv 
a celkovo pre zdarné profesionálne napredovanie. Rovnako sa stretá-
vam s požiadavkami ohľadne personálnej otázky, čo znamená, či daný 
zamestnanec má predpoklady pre konkrétny druh práce. 

Znamená to, že numerológia vás zamestnáva na „plný úväzok“? 
Práca numerologičky vyžaduje celú bytosť. Ak sa niekto rozhodne pre toto 
povolanie, tak musí počítať s tým, že bude do tejto činnosti vkladať celú 
svoju dušu, milovať ľudí bez posudzovania, nech by sa ocitli v akejkoľvek 
situácii. Musí byť pripravený s láskou a patričným nadhľadom vyviesť ľudí 
z ich trápenia smerom k poznaniu. Šíriť okolo seba pokoj a mier, sledovať 
ušľachtilé ciele, kedy cez pomoc jednej jedinej dušičke, vlastne pomáhate 
celému ľudstvu, aby sa žilo lepšie a kvalitnejšie na tomto svete. 

- Olianna Svet -

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu 
u numerologičky Zlatici Mokráňovej 

môžete sa objednať na tel. čísle: 
0904 53 53 17

Osobnostná numerológia

PROGRAM:
2.9. /piatok/ 
15,00 – 18,00  Numerológia dátumu narodenia
Osobnostné číslo, Karmický súčet
Numerologické mriežky vychádzajúce z dátumu narodenia
18,00 – 19,00  Večera /kompletné menu/

3.9. /sobota/  
8,00 – 10,00  Raňajky / švédske stoly/
10,00 – 13,00  Životné cykly pod vplyvom čísiel a ich vzájomná in-
terakcia
Rok premeny, Deväťročné cykly, Ročná vibrácia
13,00 – 14,00  Obed / kompletné menu/
15,00 -  18,00  Numerológia mena a priezviska
Doplňujúci profi l, Číslo sebarealizácie, Intímne číslo, Kompenzujúce 
číslo, Numerologické mriežky, vychádzajúce z mena a priezviska
18,00 – 19,00  Večera  / kompletné menu/

Osobnostná numerológia je kurz, určený pre úplných začiatočníkov. Je prvým stupňom poznania vo 
svete čísiel, ktoré ovplyvňujú náš život. Jej cieľom je poskytnúť každému človeku informácie o vi-
bráciách, ktoré na neho pôsobia. Naučiť ho, aby ich využil pre skvalitnenie a zlepšenie nielen svojho 
života, ale aj života svojich blízkych. 

4.9. /nedeľa/  
8,00 – 10,00  Raňajky / švédske stoly/
10,00 – 13,00  Doplňujúce informácie k numerologickému 
profi lu, Deň v týždni, Astrologické znamenia zvieratníka,
Čínsky lunárny kalendár

Lektor kurzu: Zlatica Mokráňová
Cena kurzu: 130,- Eur / v cene kurzu je zahrnuté: ubyto-
vanie, plná penzia, vstup do bazéna a sauny/
Treba si priniesť: Písacie potreby, blok, kalkulačku
Adresa: hotel Magnólia, Piešťany

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na tel. čísle redakcie: 

0907 185 695

2. – 4. 9. 2011


