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Numerologické výklady
Jméno: Jana Novotná
Datum narození: 12.06.1975
Vyspělost v jednotlivých úrovních
(minimální hodnota=0, maximální hodnota=9)

Duchovní úroveň: 9
Psychická úroveň: 7
Fyzická úroveň: 5

Úroveň v jednotlivých částech života
(minimální hodnota=0, maximální hodnota=9)

Dětství a mládí (0 až 25 let): 8
Střední věk (25 až 50 let): 6
Vyšší věk (nad 50 let): 7

Vibrační číslo: 4
Člověk pevně stojící na zemi, praktický, spolehlivý, stálý, trpělivý, vytrvalý a odolný. Je
konzervativní, nemá příliš v lásce změny, naopak dává přednost pravidelným a
zaběhnutým činnostem. Chce budovat a reformovat svět, což mu přináší řadu nepřátel,
kteří se mu v jeho snahách snaží zabránit. Je skálopevně přesvědčen o správnosti svých
názorů a postojů, proto velmi těžko snáší kritiku, na kterou obvykle reaguje značně
přecitlivěle a osobně. Majetek a osobní bohatství nepovažuje za důležité, jeho mysl je
plně pohlcena ideou lepšího světa.

Číslo 1: 3x
Silná vůle, rezervovanost, vysoká ctižádost, velmi intenzivně pociťovaná touha dosáhnout
vytčených cílů a to občas i poněkud agresivní cestou.

Číslo 2: 1x
Osoba velmi sentimentální a citově založená, přecitlivělá až k plačtivosti, s citovými
projevy velmi přepjatými.

Číslo 3: 1x
Bojovnost, tvrdohlavost, svéhlavost, primitivní živočišná sexualita.
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Číslo 4: 1x
Člověk pracovitý, logicky uvažující a manuálně zručný. Sebejistota, potřeba finančního
zabezpečení, organizační dovednosti.

Číslo 5: 1x
Povaha neklidná, aktivní, výkonná, skromná, avšak poněkud dobrodružná.

Číslo 6: 1x
Vyvinutý smysl pro harmonii, krásu i erotiku, láska k domovu, občas umělecké nadání,
někdy však i lakomost.

Číslo 7: 1x
Sklony k depresím a melancholickým rozladám. Zároveň však smysl pro umění a filozofii,
značná aktivita, obrovský smysl pro spravedlnost, ochota se kdykoliv vzepřít proti
jakékoliv křivdě, neochota učit se, potřeba si vše prožít na vlastní kůži.

Číslo 8: 0x
Schopnost kontrolovat své city, silný hlas svědomí, bezelstnost, absence touhy po moci,
schopnost zvážit každou situaci a nejednat ukvapeně.

Číslo 9: 1x
Poměrně vyvinutá intuice, schopnost nahlédnout vlastní podvědomí, avšak občas
poněkud stísněné nálady a sklony k nadměrnému pití.

