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NUMEROLOGIE

CO JE NUMEROSKOP

Čísla mají překvapivé vlastnosti – na-
příklad v podobě výpisu z bankovního 
účtu dovedou v lidech vyvolat nejrůznější 
emoce. Oplývají ale ještě mnohem dale-
kosáhlejšími významy a kvalitami. 

Jsou to symboly, které nám umožní pro-
niknout do jakékoliv vybrané osobnosti. 
To, co lze z horoskopu vyčíst až po nároč-
ných propočtech, numerologie ukáže téměř 
okamžitě.

Lidé vnímají tuto hru s čísly různě – ně-
komu slouží jako zdroj pobavení, jiný si od 
ní slibuje hlubší ponor do problematiky své 
či jiné osobnosti. V každém případě se do-
zví to, co již tak jako tak zná: pravdu o sobě 
samém.

Numeroskop je jednoduchá hra s čísly 
data narození. Pracuje se schématem, z nějž 
je možné s trochou praxe poznat charakter 
určité osobnosti včetně jejích silných a sla-
bých stránek. Malou charakterovou analýzu 
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si ukážeme na příkladu paní Elke Schaumi-
chan, narozené 17. 10. 1955.

Nejdříve trochu počítání: na papír si 
napište datum narození studované osoby 
a jednotlivá čísla sečtěte. Dostanete dvou-
místné číslo, takzvaný klíčový věk. U Elke 
Schaumichan je to číslo 29 (1 + 7 + 1 + 0 
+ 1 + 9 + 5 + 5 = 29). Označuje věk, kdy  
v jejím životě nastaly důležité změny. Kro-
mě toho má toto číslo ještě velmi zajíma-
vý význam pro rozvoj osobnosti, k tomu 
se však dostaneme později.

Do tabulky vpište údaje o narození  
a jednotlivá čísla sečtěte:

den měsíc rok klíčový 
věk

+ + + + + + + + =

Nyní sečtěte jednotlivé číslice klíčového 
věku, abyste dostali jednomístné číslo; tak 
získáte životní nebo osudové číslo.*

* V této knize budeme nadále používat termín životní čís-
lo – pozn. překl.
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Životní číslo paní Elke s klíčovým vě-
kem 29 je 2 (2 + 9 = 11; 1 + 1 = 2).

Teď do tabulky vpište obě čísla klíčo-
vého věku a sčítejte je tak dlouho, dokud 
nedostane jednomístné číslo:

klíčový věk životní číslo

+ =

Životní číslo vpište doprostřed diagra-
mu a v knize si nalistujte jeho charakteris-
tiku. (str. 21)

Dále do diagramu vpište čísla data a doby 
(pokud ji znáte) narození. V příloze na konci 
knihy (str. 84-87) najdete prázdné diagramy 
určené k okopírování.
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NUMEROSKOP 
PODLE EWALDA KLIEGELA A THOMASE GUTSCHEHO

Jméno

Datum narození den měsíc rok

Doba narození hodina minuta

Klíčový věk Životní číslo

Úrovně: Vedlejší aspekty:

Pilíře:

Ohniska:
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Čísla vpisujte do prázdných políček 
uvnitř kruhu. (Podle označení polí, tedy 
jedničky do kroužku označeného 1, dvojky 
do 2 atd.) Pokud neznáte přesný čas naro-
zení, vystačíte si i s pouhým datem; nu-
meroskop zahrnující hodinu narození však 
bude mnohem přesnější a zobrazí osobnost 
z více stran.

Doba narození se zapisuje ve dvanáct-
kovém systému: například 23:18 se zapíše 
jako 11:18, 0:25 jako 12:25. Číslovka 0 má 
svůj význam: v případě, že se dotyčný na-
rodil 20. 10. 1965 v 10:14, se nuly počítají. 
Naopak u data 05. 08. 1972 na ně neberte 
ohled.

Ukažme si to na numeroskopu Elke 
Schaumichan:
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NUMEROSKOP
PODLE EWALDA KLIEGELA A THOMASE GUTSCHEHO

Jméno Elke Schaumichan

Datum narození den  1 7 měsíc  1 0 rok  1 9 5 5

Doba narození hodina 4 minuta 3 7

Klíčový věk  2 9 Životní číslo  2

Úrovně: Vedlejší aspekty:

Pilíře:

Ohniska:

4

3

2

111
0

9

7755
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Nyní přijdou na řadu vaše výtvarné 
schopnosti. Spojte kruhy, do nichž jste ve-
psali čísla (s výjimkou životního čísla ve-
psaného doprostřed).

Nejdůležitějšími prvky jsou úrovně, pilí-
ře a ohniska, linie spojující tato čísla proto 
zvýrazněte tlustou čarou. Vedlejší aspekty 
diagram doplňují, vyznačte je tedy o něco 
tenčí čarou.

Úrovně jsou příčná, vodorovná spojení 
(2–0, 3–9, 4–8, 5–7) a jejich póly (1 a 6). 
Představují životní prostory, ve kterých se 
cítíme nejlépe. Tyto příčné čáry namalujte 
zeleně.

Svislé spojnice (1–6, 2–5, 3–4, 0–7 a 8–9) 
představují pilíře, neměnné aspekty ve vašem 
životě. Zvolte pro ně hnědou barvu.

Úhlopříčné spojnice (1–6, 2–7, 3–8, 
4–9 nebo 5–0) znázorňují ohniska. Jsou 
výrazem osobního napětí, namalujte je 
proto červeně.

Ostatní spoje – vedlejší aspekty celé 
schéma završují a dodávají mu individuální 
ráz. Nejvhodnější barva pro ně bude modrá.

Spojnice u paní Schaumichan vypadají 
následovně:


